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Abyssinija ar Ethiopia? 
“Sklawen”, “Prūsokai”.
Lietuvos Bonai.
Vaitkus Dirba...Ką?
Naudojasi Tik Melais.

Rašo T. G.

Darbininkai Visų įšaliu. 
Vienykitės! Jūs I Nieko 

i , _
N e p r a I aimesite, Tik
Retežius, o Išlaimėsite
Pasauli!

Ethiopia paskesniais laikais 
žemlapiuose ir geografijose pa
prastai vadinama Abyssinija. 
Ethiopia yra senesnis istoriškas 
vardas," iš graikų kalbos “Ai- 
thiopia”. Girdėt, kad ethiopie- 
čiąi įsižeidžia, kuomet jų šalis 
vadinama Abyssinija. Taigi ir 
“Laisvėje” bus toliau rašoma 
Ethiopia vietoj Abyssinija.

Vokietijos patriotai tebeva
dina “Sklawen” rusus, lenkus 
ir kitas slavų tautas. Jis tatai 
sužiniai daro, jas įžeidinėdami, 
nes - “Skiawe” reiškia vergas. 
Padoresni vokiečių rašytojai 

**ftišmeta k iš to žodžio, ir išeina 
''JUawe,” reiškia, slavas. O 

slavai tą žodį išveda iš “slava”, 
kas ženklina “garbė.”

Senieji Unijų Vadai 
Prieš Generalinį 
Streiką Tacomoj

Jie Reikalauja Roosevelto 
Reguliarės Armijos Neva 
“Darbininkams Apginti”

Įvainų tautų buržuazija Įlicija 
\ stengiasi kitas tautas niekinti
* ir pravardžiavimais. Taip an

tai, caristinėje Rusijoje tarako
nai buvo vaidinami “prūsokais”

_ (prūsais). Už tai atsimokėda
mi, vokiečiai vadindavo tuos 
vabzdžius “rusais.”

Tautų niekinirrtas viena kitos
* pranyks tik su

kapitalistinės “tvarkos.

TACOMA, Wash. — Mi- 
vėl nuodingų dujų 

bombomis atakavo lentpjū
vių streikierius, kurie bu
vo užkirtę kelią streiklau
žiams ant 11th St. tilto.

Apart laivakrovių ir veži
kų, streikan išėjo jau gatve- 

panaikinimu |kari>3 darbininkai, pritarda- 
mi lentpjūvių streikienams 
ir reikalaudami ištraukt mi
licininkus iš miesto.

Miesto unijų taryboj se
nieji vadai išsišiepę kovoja, 
kad suturėt darbininkus nuo

čia paveiksluojama, kaip Smetona nuolankauja imperialistinei Lenkijos buržu
azijai, kaipo galimai talkininkei prieš revoliucinius Lietuvos darbo žmonių suki
limus. Vienas iš ženklų Smetonos pataikavimo Lenkijai buvo jo leidimas Len
kams atkasti Suginčiuose lavoną Pilsudskio motinos ir išvežti jį į Vilnių. Ta 
proga naudodamiesi, Lietuvos dvarininkai atvirai išreiškė vienybę su Varšava.

Darbininkai Privertė 
Paskelbti Valdiškus 
Pabarimus Stirlingui

Jungtinių Valstijų Karo Laivyno Ministeris Cl. Swanson 
Uždraudė Admirolui Stirlingui Daugiau Rašinėt Spaudoj 
Straipsnius, Kurstančius Karą prieš Sovietų Sąjungą

Smetonos valdžia nutarė, kad 
Lietuvos valstybės paskolos 
“bonų turėtojams, kurie nu
statytų terminu (laiku) nepri
stato bonų apmokėti, palūkanų
mokėjimas pratęsiamas ligi de- visuotino streiko. To vietoj 
šimties metų.” Sykiu smetoni-|jįe pervarė rezoliuciją, rei- 
ninkai agituoja nereikalauti da- kalaudami, kad prezidentas 

Rooseveltas atsiųstų regu- 
liarę kariuomenę prieš mili- 

rikos lietuviai darbininkai. Pa- ^iją, tartum jie nesupranta, 
tartina visiems reikalaut tuo- 'kad ir reguliarė armija bū- 
jau^į atmokėt prinokstančius tų panaudota streikui laužy- 
bonus. Nes koks gi darbinin
kams išskaitliavimas laikomais 
pas Smetoną savo pinigais stip
rinti kruviną jo diktatūrą ir siautimą buvo priversta už- 
dar per dešimt metų rizikuoti protestuot net miesto valdy- 
sunkiai uždirbtais savo centais?

bar prinokstančių bonų atmo
ksimo.

Jų yra nemažai pirkę ir Ame-

ti.
Prieš žiaurų milicijos

ba.

“Naujienos” praneša, kad 
neprisitaikantis lėkti į Lietuvą 
jų lakūnas “F. Vaitkus dirba 
nuo ryto iki vakaro. Atliko daug 
tyrimų ir bandymų,” sako 
“Naujienos.”

Bet Vaitkus vis dar bijo da- . v _ . ,
ryti bandymą skridimo per At-I Pirmadienį, birželio 24 d.,

Hitleris Žada Neva 
Apribot Submarine

Veikimą Karo Laiku
LONDON. —Anglijos ka

ro laivyno ministeris B. 
Eyres-Monsell pranešė sei
mo atstovų rūmui, kad Hit
leris pasižada sekamai ap
ribot savo submarinų veiki
mą prieš prekybinius ir pa- 
sažyrinius priešų bei neitra-

Waterburyje Streikan
Išėjo 450 Siuvėjų

WATERBURY, Conn. šalių laivus karo metu:
_ ______ _ ______ __ # . Duot tokiam laivui žen- 
lanto vandenyną. O gal reikia išėjo streikan 450 darbinin- ^ad sustotų ir pasiduo- 
kaip galint ilgiau nutęsti, kad kų Watertown Undergar- kratai, ir išgelbėt visus
vis dar Vaitkaus lėkdintojams ment (apatinių drabužių) įaivo žmones jeigu jau bus 

balamutijamų Kompanijos, protestuodami ]aivas skandinamas. Vokie-

, ir išgelbėt visus
pinigautis iš 
žmonelių ? prieš smarkų algų nukapoji- 

ma. Ta kompanija nesenai 
.-Laisvėje” buvo paties rene- • ^ikraustg j Water. 

gate Andriaus Smitho laiškais į . A .
iš Sovietų įrodyta, kaip jis pir- bury Clo<jk C°- nam? ant 
miau gyrė sovietinę tvarką; tik Mill St. Čia daugiausia mo- 
paskui, suniekšėjęs ir parsida- terys dirba.
vęs fašistiniams Hearsto lai
kraščiams, jis apsivertė rago
žium ir ėmė peckioti visokius 
išmislus prieš tą šalį, kurią jis 
nesenai garbino.

Tačiaus klerikalų
ninkas” apie Smitho
nei cipt. “Darbininkui
ka sužinių ir kiaurai permato
mų besmegeniškų Smitho plio- 
vonių prieš Darbininkų šalį.

“Darbi- 
laiškus 
užten-

Negras Suboksavo Carnerą
NEW YORK. — Jaunas 

negras kumštininkas Joe 
Louis iš Detroito 6-me raun
de, antradienį, Yankee Sta- 
diume, laimėjo kumštynes 
prieš buvusį pasaulinį čam- 
pioną, milžiną italą Primo 
Carnerą. Louis kovą išlošė 
technišku “nakautu” po to, 
kai Camera buvo tris kar
tus parmuštas. žiūrovų bu
vo 70,000, > kurie sunešė 
$500,000 kumštynių sporto 
raketieriams.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės iki paskutinio išėjo į 
pikietų eilę ir smarkiai or
ganizuoja savo uniją. ’___
reporterių pranešta, kad per 
dvi dienas į tą naują 
uniją įsirašė 350 narių.

Watertown Garment 
vininkai su NRA mirčia

Stirling sulaužė Laivyno 
Taisyklių 113 skyrių, taip 
išstodamas prieš Sovietų Są
jungą.

Admirolas J. K. Tausig, 
galva biuro, žiūrinčio tvar

kiu jLvtuixeuu jcYuiiiioijči vapu ikos ir drausmės tarp laivy- 
priversta viešai paskelbt pa-[no oficierių, parašė adm. 
barimus, kuriuos nuo augš- į Stirlingui laišką, nurodyda- 

jtesnės vyriausybės gavo [mas, kuom jis nusikalto, bū- 
iStirlingas už savo rašymus tent:
fašistiniuose Hearsto laik
raščiuose, kur jis agitavo gavo jūsų straipsnio kopi- 
kapitalistines šalis su Hitle- jos... o taisykle (A) reika- 
riu priekyje į bendrą karą Jauja laivyno ministerijai 
prieš Sovietų Sąjungą. ipriduot kiekvieną straipsnį, 

Tuos pabarimus admirolui priimtą spausdinimui, ir 
Stirlingui davė Jungtinių pridėt pastabą, kad nuomo- 
Valstijų karo laivyno mini-nes bei tvirtinimai tame 
steris Claude A. Swanson straipsnyje yra tik privatiš- 
ir admirolas J. K. Tausig, ki ir negali būt laikomi val- 
veikiantysis galva laivyno'diskais arba išreiškiančiais

WASHINGTON. — Dar- 
bininkų ir žmoniškesnių in- 
iteligentų protestai prieš ad
mirolą Stirlingą, kurstytoją 
karo prieš Sovietus, duoda 
vaisių. Kongresinė Laivy
no Reikalų Komisija tapo

“Laivyno ministerija he-

I LIETUVOS DARBININKU KOVOTOJAI MANEI veiksmų valdybos. Bet jei-'minti laivyno ministerijos.” 
gu ne'tūkstančių darbinin- — ' ’ - -L
kų protestai ir reikalavimai, [pateikęs kongresui įnešimą, 
tai Swanson ir Tausig butų admirolas Stirling, da- 
nieko nesakę Stirlingui.

Kaip jau minėta, republi-[no stoties Brooklyne, turi 
konas kongresmanas Mar- būt iš tarnybos išmestas, 
cantonio pagamino kongre- Bet ar valdžia ką nors da- 
sui rezoliuciją, reikalaujan- ryS tąja kryptim prieš Stir- 
čią, kad laivyno ministeris dingą/ tai priklausys nuo 
Swanson parodytų, ką laivy-[masinio spaudimo iš darbi
no ministerija yra padarius ninku pusės.

CHEDOSAITEI GRISIA 20 METŲ KALĖJIMO

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime dabar sėdi ir laukia 
naujo teismo draugė Manė 
Chedosaitė.

Jinai pradėjo dirbti dar
bininkų klases naudai dar 
gimnazijos suole ir jau čia 
jai teko susidurti su perse
kiojimais. 1920 metais ji bu
vo išmesta iš gimnazijos. 
1921 metais pas ją daroma,----- ------—
krata. Nieko nerandama, 'gas iš Europos, 
bet vis tiek Chedosaitė tar
doma ir 
nuolatiniai šnipai.

tytis. 1934 metais rugsėjo 
mėnesį ji vėl areštuojama, 
laikoma žvalgyboj 11 dienų 
ir pervedama į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Dabar Chedosaitė laukia 
teismo už pabėgimą ir jai 
gręsia 15 iki 20 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Taip apie Chedosaitę pra
neša “Laisvei” vienas drau-

Kongresmanas Scott yra

bartinis komendantas laivy

tija leisianti savo submari- 
nams tik tokiame atsitikime | 1926 m. Chedosaitė areš- 
skandint nekarinius kitų tuojama, bet nesant įrodan-

• • • • Škotijos ProtestonainiaiariTnoi

Išdaužė Eucharistinę
Katalikų Procesiją

Edinburghe, Škotijoj, 15,-
laivus su žmonėmis, jeigu čios prieš ją medžiagos, ji-
tie laivai nesustos, nepasi- naį paleidžiama, prabuvus.
duos kratai arba pradės at- žvalgyboj 5 dienas. Už po- 000 protestonų užpuolė ak-
sišaudyti.

Daugelis Anglijos
ros mėnesių ji vėl suimama menimis laidyti ir visaip ar- 

seimo |Ug dalyvavimą bedarbių de- jdyti 10,000 katalikų eucha-

sudrausti arba pabausti 
Stirlingui. Ta rezoliucija 
turėjo pereiti per Kongresi
nę Laivyno Reikalų Komisi
ją pirma, negu galės būt 
kongrese svarstoma. Šiai 
komisijai ir buvo priduoti 
du viršminėti pabarimai ad
mirolui Stirlingui nuo mini- 
sterio Swansono ir Tausigo. 
Karštas imperialistas komi
sijos pirmininkas Vinson 
spyrėsi, kad pabarimai ne
būtu viešai skelbiami. ‘__
darbininkų daromas spau-

Skleidžiasi Siuvėjų 
Streikai Brocktone

BROCKTON, Mass. — 
Apie 200 Weatherproof 
Clothing Kompanijos mo
terų darbininkių pereitą sa
vaitę išėjo streikan už tai, 
kad pasibaigus NRA kom
panija pailgino darbo valan- 

Bet das ir sumažino mokestį. 
Čia nemažai dirbo ir lietu-

Bivvo atstovU. netikėjo. tokiomis įmonstracijoj. Už tai ji at-[rištinio kongreso procesiją, dimas paveikė keturis kitus vių darbininkių. Kelios iš jų 
“geromis” Hitlerio intend- sėdi g mėnesius kalėjime.

čia

sa-
no-

“l 
jomis ir trukšmingai iš to 
pasijuokė.

‘ Pusė Japonijos Valdžios stytis.

kur buvo nešama “švenčiau- komisijos narius ir jie nu-skebauja. Jeigu nesustos 
Po 1926 m. gruodžio mė- sias.” Užpuolikai šaukė, sprendė paskelbti Swansono (skebavusios, tai vėliaus bus 

nėšio fašistinio perversiųo, 
drg. Chedosaitei tenka slap-

“šalin popiežiją!” Taip ir ir Tausigo parašytus papei-.viešai paskelbta jų vardai 
buvo iškrikdyta procesija, kimo laiškus admirolui Stir-ir pavardės. Streikiėrės pi-

Net 400 policijos nepajėgė " 
suvaldyt protestonų minią, 
nuo kurios ir kunigas vos 
paspruko į automobilį. Vie-[želio 18 d., parašė subarantį 
nas policininkas buvo nuo Stirlingui laišką, kur, be streikavo apie 200 suvirs 
arklio nutrauktas ir sužeis- kitko, sako:

“Laivyno ministeris laiko [Kompanijos. Ten irgi dau- 
f 1_ _ J —. 1 1--^ J 1^.1 ' rYTniinin rz\(

’****'*•7 ****** | o ------- ------- ---------------- -----------------

vyno oficieriai spaudoje ra- mažai ir lietuvių. Streikie- 
šytų tarptautiniais klausi-[riai turėjo susirinkimą 
mais savo išvedžiojimus, ku- Brotherhood svetainėj. 175 
rie galėtų būti įžeidžianti balsavo streiką tęsti iki lai- 
kitoms šalims.

“Todėl mes patvarkome daugiausia išdirba 
jums liautis toliau rasinė-kočius” bei šiaip džiaketus. 
jus spaudai tos rūšies strai- Patartina lietuvėms darbi

ninkėms veikliai laikytis 
Ministeris Swanson taip streike iki laimėjimo.

pat nurodo, kad admirolas šalna.

kietuoju gerai ir skaitlingai. 
Kompanija šaukiasi polici
jos pagelbos.

Pereitą savaitę taipgi su-

lingui.
Pasirodo, kad laivyno mi- 

nisteris Swanson š.m. bir-
> 1928 metais ji areštuo-
I jama ir kariuomenės teismo 

TOKIO. — Japonijos fin- sprendimu nuteisiama mi- 
riop už priklausymą Komu
nistų Partijai. Bet remian
tis amnestijos įstatymu, 
mirties bausmė pakeičiama 
jai kalėjimu iki gyvos gal
vos. Vėliaus vyriausias tri
bunolas sumažina bausmę į 
iki 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Del administraci
jos persekiojimų tenka Che- 
dosaitei pravesti 9 dienų ba
do streiką.

pabėga iš Zarasų kalėjimo [pereitą savaitę pašovė poli- 
ir ilgą laiką tenka jai slaps- ei ja.

S' iS/S! Įplauki! Skiriama Karui
ir taip smarkiai, kad darbi
ninkas tegautų tik po $10 ansų ministeris Korekiyo 
savaitei ir dar ųiažiau. (Takahashi a p s k a i tliuoja, 

Darbininkai reik alauja, kad valdžios lėšoms reikės 
kad būtų mokama ta pati 2,210,000,000 jenų pinigų 
alga, kaip pirmiau; kad ne-'per sekančius 12 mėnesių ir 
būtų daroma jokios diskri- kad pusė tos sumos turės 
minacijos prieš streiko va- būt išleista kariškiems rei
dus; kad kompanija pripa- kalams.
žintų darbininkų “šapos” 
komitetą; kad būtu pailgin
ta laikas pietums iki vienai tinių Valstijų armijos vadai 
pilnai valandai, ir kad bend-reikalauja, kad valdžia pa
rai būtų pagerinta darbo skirtų armijai dar $4,395,- 
sąlygos. 1159 iš pašalpinių darbų fon-

Reporteris. do.

WASHINGTON.—Jung-

y
darbininkų Hamilton-Wade

tas.
Protestonų riaušės prieš [netinkamu dalyku, kad Iai-[giausia dirbo moterys, ne- 

katalikus pasikartojo ir-----  «_±----- --------- c*.
Edinburgh mieste abelnai.

17 riaušininkai nuteisti po 
$45 užsimokėti arba mėne
sį kalėjime atsėdėti. mėjimo. Toj kompanijoj

“rein-
Eurekoj, Calif., mire jau 

antras iš tų streikuojančių 
medžio darbininkų, kuriuos psnius.”

i
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' Ištraukite Armiją!
Caristinėje Rusijoje armijos pagelba 

būdavo laužomi darbininkų streikai. Da
bar yra tas patsai Jungtinėse Valstijose. 
Dar nei viena pirmesnė kapitalistų val
džia taip gausiai nenaudojo prieš strei
kus armiją, kaip tą daro Roosevelto val
džia. Kur tik darbininkų streikai išsi
plečia, kur tik darbininkai drąsiai gina 
savo reikalus, ten greitai pribūna Naci- 
onalė Gvardija.

Jau nuo senai streiko lauke yra vaka
rų valstijų—Californijos, Oregon ir Wa
shington medžio apdirbimo ir girių kirti
mo darbininkai. Jų padėtis buvo baisi. 
Jie negalėjo bent kiek žmoniškai gyven
ti, sunkiai dirbdami ir mažai algos gau
dami. Jie buvo priversti streikuoti. 
Streiko lauke yra apie 40,000 darbinin
kų.

Ir štai išnaudotojų valdžia pašaukė 
prieš medžio apdirbimo darbininkus Na- 
cionalę Gvardiją, kad durtuvų, kulka- 
svaidžių ir kitų ginklų pagelba sulaužius 
jų kovą.

Darbininkų organizacijos privalo siųsti 
protestus Kalifornijos gubernatoriui: 
Governor Merriam, Sacramento, Cal., 
Washington valstijos gubernatoriui: 
Clarence, C. Martin, Olympia, Wash. 
Taipgi Governor C. Martin, Portland, 
Oregon, pastarosios valstijos gubernato
riui.

Reikalaukite, kad Nacionalė Gvardija 
tuojaus būtų ištraukta, kad mušeikos 
prašalinti. Reikalaukite medžio apdirbi
mo darbininkams laisvės streikuoti.

“L. A.” Apie Sovietą Kolektyvus
“Lietuvos Aidas” 133 numeryje štai 

kaip rašo apie Sovietų valdžios, suteiktą 
pagelbą kolektyviečiams:

“Sovietuose dabar daugiausia dėmesio 
kreipiama į kolektyvinių ūkių kėlimą, šie 
ūkiai vispusiškai remiami ir jiems teikia
mos įvairiausios lengvatos. Nesenai 
SSSR vyriausybės nutarimu panaikinta 
kolektyvinių ūkių skola žemes ūkio ban
kui 435,639,000 rublių sumai. Toji prie
monė žymiai palengvino bendrą Sovietų 
žemės ūkio padėtį, nes panaikinta skola 
apima 150,000 kolektyvinių ūkių, tariant, 
iki 60 nuošimčių jų bendro skaičiaus..

“Kolektyviniai ūkiai ir kitais būdais re
miami. Iki šių metų sausio 1 d. išleista 
traktorių stotims įrengti 5į miliardų rub
lių. Dabar 3,966 stotys su 203,000 trak
torių parkų aptarnauja 129,000 kolekty
vinių ūkių. Praeitais metais kolekty
vinių ūkių laukuose dirbo apie 15,000 su
dėtingų valymo mašinų — kombainų, o 
šių metų derliui suvalyti numatoma ko-. 
lektyviniams ūkiams suteikti dar tiek 
pat valymo mašinų.”

Mums tai nėra naujiena, mes tą gerai 
žinome ir daug kartų “Laisvėj” rašėme, 
pasiremiant Sovietų Sąjungos spauda. 
Svarbu supažindinti mūsų skaitytojus su 
tuom, ką Lietuvos fašistų organas “L. 
A.” rašo. Jis paduoda tokias žinias to
dėl, kad ten sunkiau paslėpti Sovietų ša
lies atsiekimus, nes į Lietuvą reikia daug 
dalykų iš Sovietų įvežti.

Amerikoje lietuvių priešdarbininkiška 
spauda savo skaitytojus maitina tik 
bjauriausiais Hearsto išmislais ir kaip 
įmanydama stengiasi paslėpti Sovietų Są
jungos atsiekimus.

Pasveikinimai Visuotinam Suvažiavimui 
CIevelande

Sveikina Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą sekamos orga
nizacijos:

Hartford, Conn.
Mes Hartfordo Lietuvių 

Darbininkų Organizacijų 
Bendras Komitetas sveiki
name dalyvius Visuotino 
Suvažiavimo ir linkime pa
sekmingai išdirbti planus 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Kartu siunčiame ir mūsų 
auką $5, iš kurių $3 skiria
me Lietuvos revoliuciniams 
politiniams kaliniams ir $2 
paskirkite ten, kur jūs 
tote didžiausį reikalą.

Komitetas:
M. Sbliokas, 
A. Klimas, 
J. Žitkienė, 
O. Giraitienė.

ma-

F. Vaitkus ir‘Skridimas
“Naujienos” ir jų skridimo organizato

riai vis rašo, kad F. Vaitkus laukia tik 
geresnio oro “šauti, kaip iš pištalieto per 
Atlantiką į Kauną,” kaip Grigaitis pori
no Brooklyne. Bet F. Vaitkus ramiai 
sau Brooklyne gyvena ir skaito zuikių 
kojas, kurias jam susiuntė, linkėdami ge
ro pasisekimo. Tuom kartu “Naujienų” 
žmonės visur zuja ir vis renka aukas, pi
nigaująs!. Grigaitis savo prakalboje sa
kė, kad jis labai nusidžiaugė pereitą me
tą, kada gavo iš Kauno oro biuro žinią, 
kad oras netikęs ir metams skridimas 
atidėtas. Jis dar daugiau nusidžiaugs, 
jeigu ir šiemet gaus iš Kauno kitą kable- 
gramą, kad “oras blogas” ir dar metams 
galės tą savo biznį atidėti.

Mes pirmiau sakėme ir dabar sakome, 
kad šis skridimas organizuojamas dviem 
sumetimais—išgarsinti fašizmą ir pasipi
nigauti. Bet tam reikalinga “kultūros, 
progreso priedanga”. Nors dabar mažai 
kas jau kreipia domę į Atlantiko perskri- 
dimą, nes tą atliko desė^kai orlaivininkų.

Mainierių Streikas
Vakarinėje Pennsylvanijoj streikuoja 

tūkstančiai mainierių. Generalis mainie- 
ritj streikas buvo atidėtas iki 30 d. birže
lio. Iš visko atrodo, kad anglies baronai 
nei nemano nusileisti ir išpildyti mainie
rių būtinus reikalavimus.

Liepos 1 dieną, pirmadienį, turi pra
sidėti 450,000 mainierių generalis strei
kas už 5 dienų savaitę, po 6 valandas dar
bo į dieną ir $6 į dieną algos.

Visi Jungtinės Mainierių Darbininkų 
unijos nariai kiekviename lokale turi ge
rai prisirengti prie kovos už būtiniausius 
savo reikalavimus. Visų sąmoningų dar
bininkų simpatijos ir parama turi būti 
mainų darbininkams, kad jie laimėtų ko
vą. Mainierių streiko laimėjimas kartu 
bus laimėjimas ir visų kitų darbo šakų 
darbininkų.

Ar Bus Rudeni Karas?
Plačiai spąuda gvildena karo klausi

mą tarp Italijos ir Abyssinijos. Italijos 
fašistai jau yra nugabenę į Afriką, į 
Abyssinijos pašonę arti 250,000 kareivių, 
daug orlaivių, tankų, kanuolių ir kitokių 
ginklų. Jie visu smarkumu praveda naū-. 
jus automobilių kelius nuo Raudonųjų ' 
jūrų per savo koloniją Eritreą linkui 
Abyssinijos rubežiaus. Italijos fašistai 
ruošia keturis didelius kelius/kuriais jie 
galės trokų pagelba permesti armiją ir 
suteikti jai karo reikmenų. Tie keliai iki • 
rugsėjo bus gatavi. Daugelis karo žino
vų prileidžia, kad kaip tik Italijos fašis
tai baigs tuos kelius, taip greitai jie už
puls ant Abyssinijos.

Tuom kartu Italijos fašistai ruošia ki
tą ant Abyssinijos ataką iš Itališkos So- 
malilandijos, kuri yra iš kitos Abyssini
jos pusės.

Italijos fašistai veda derybas su Ang
lijos ir Vokietijos darbininkų pavergi- 
kais. Vokietijos fašistai nori, kad Itali
ja greičiau įsiveltų į karą Afrikoje, nes 
tada Vokietijos fašistai turės daugiau 
laisvas rankas Austrijoje.

Kada Italija rengiasi pulti Abyssiniją, 
tai ir pastaroji ginkluojasi ir ruošiasi iš
statyti 800,000 armiją prieš Italijos fa
šistus. Karas tarpe Italijos ir Abyssini
jos gali pagimdyti visą eilę naujų karų 
arba ir visą pasaulį uždegti.

Apie Sovietą Derlią
“Lietuvos Aidas” 133 numeryje, dary

damas peržvalgą “Pasaulio Javų Der
liaus Perspektyvų” apie Sovietų Sąjungą 
rašo: • V.į ’• '■ ■ f■ j.■;.

“Oro sąlygos, kurios vyravo SSSR nuo 
pavasario‘pradžios ,iki gegužes ^mėnesio 
vidurio/buvo- daugiausiai palankios javų 
daigams, ir jų Stovis laikotnas patenki
namu. Nepastovūs .lietūs iš&ritįą Visose 
svarbiausiose javų auginimo srityse,; pa
dėdami augimui žieminių daigų lt užtik
rindami dygimą pavasario pasėlių, kurie 
šiemet buvo pasėti daug anksčiau, negu 
pereitais metais.”

Reiškia, net Lietuvos fašistų spauda 
pripažįsta, kad Sovietų Sąjungoje lau
kiama geriausio derliaus. Tą jau rašė 
“New York Times” korespondentas. Bet, 
So. Bostono “Darbininkas” ir Chicagos 
“Naujienos” visvien ir ateityje rašys, 
būk Sovietų Sąjungoje yra badas. Jie 
jau aštuoniolika metų tą nuvalkiotą pa
saką kartoja.

Maynard’o Pikniko Tikiety Platintojam
Laikas iki pikniko labai;me pikniko bilietukus. Ku- sius pinigus. Parduotųjų 

trumpas. Skubiai platinki-irie išleidote visus, tuojaus bilietų galiukus turime gau-

Maynard o Pikniko Tikiety Platintojam

*>■

Saginaw, Mich.
Draugės ir Draugai 
Delegatai:—

Vietos ALDLD 131 kuopa 
buvo sušaukus susirinkimą 
vietos masinių organizacijų 
21’ d. birželio, kad aptarus 
Visuotino S u v a ž i a v i mo 
prieš karą ir fašizmą rei
kalus, kuris įvyksta CIeve
lande.

■ Apdiskusavus pasirodė, 
kad neturime galimybės de
legatą pasiųsti į jūsų suva- 
žiayimą, tai vienbalsiai nu
tarėme pasiųsti jums* pa
sveikinimą ir $5 aukų.

Mes Saginaw, Mich, orga
nizacijų: L. ir L. Pašalpinės 
Draugijos, LDS 68 kp., A.P. 
LA. 43 kp. ir ALDLD 131 
kuopų nariai ir narės' svei
kiname jūsį' sūvažiavimą ir 
linkime pasekmingai išdirb
ti planus kdvai, kad paža
bojus Lietuvos fašistus, pa- 
liuosavus revoliucinius po
litinius kalįnius ir sėkmin
gai kovojus prieš imperia
listų ruošiamą karą

Pirm. Jurgis Jankauskas, 
Sekr. St. M. Leesis.

Seattle, Wash
Draugės ir Draugai:—

ALDLD 161 kuopa savo 
mėnesiniame susirinkime 
vienbalsiai užgyre Visuoti
ną Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą, kuris įvyks 
30 d. birželio CIevelande.

Mes gyvendami tolimuose 
vakaruose negalime prisiųs
ti savo delegatą į jūsų su-

- važiavimą, kad kartu su ju
mis dalyvauti. Bet mes 
tvirtai tikime, kad jūs iš
dirbsite gerus planus kovai 
už visų bendrus reikalus, 
naudai darbo žmonių, sek- 

/mingai kovai prieš karą ir 
Jąąižmą.
f; -Mes | pasižadame remti 
'visus jūsų .nutarimus, nau
dingus* darbo žmonijai, 
prieš kapitalizmą ir kartu 
siunčiame savo aūką $10 su
važiavimo reikalams.

Lai gyvuoja Visuotinas 
Amer. Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimas! / ,

Sekr. M. Baltrušaitis.
- į. '.’•-."“f ------ 1
Binghamton, N. Y.

Visuotinam- A.L.D.
Suvažiavimui.
Brangus Draugai ir
Draugėj:—

Keturios Binghamtono
lietuvių darbininkų organi-

ti ne vėliau, kaip antradienį, 
2. d. liejos-July.
“Laisvės” Admikistiatija.

zaėijos: LDS 6 kp., Aušros 
Choras, ALDLD 20 kp. ir 
Liet. Darb. Susišelpimo 
Draugija—sveikiną Prieš
karinį ir Priešfašistinį Su
važiavimą ir linki, kad su
važiavimas paruoštų tinka
mą planą sukelti minias 
prieš fašizmą ir kapitalisti
nių šalių ruošiamą naują 
karą, kuris bus vedamas 
darbininkų lėšomis, jų svei
kata ir gyvastimis. Išdirb
kite planus gynimui Sovie
tų Sąjungos... Suvažiavi
mo reikalams siunčiame $2 
aukų.

Šalin imperialistų nagai 
nuo Sovietų Sąjungos!

Tegyvuoja ir plečiasi dar
bininkų vienybė visame pa
saulyje !

Bendros Org. Komisijos 
Valdyba:
Pirm. Antanas Pagiegala, 
Sekr. Stasys Jasilionis, 
Ižd. J. Gabužis.

lietu- 
siunčiame

Lewiston, Me.

Mos Lewiston, Me., 
viai darbininkai 
pasveikinimą Visuotinam Am
erikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimui. Mūsų organiza
cijos siunčia ir aukų $15, ku
rias sudėjo sekamos kuopos: 
ALDLD 31 kuopa—$5, LDS 
45 kuopa—$5 ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 31 kuopa

Draugiškai, 
varde visų organizacijų,

A. Kaulakis.
Jersey City, N. J.

Drauges ir Draugai Delegatai!
Mes, 'Jersey City lietuvių

darbininkų organizacijų, (LDS

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Revoliucinei 

Spaudai Remti
Iždininko Pranešimas

ALDLD Centro Komitetas, 
per savo posėdį birželio 16 d., 
tarp kitko, apsvarstė ir užgy- 
rė Drg. Kapsuko Vardo Fondą 
Lietuvos Rev. Spaudai Remti. 
Pasirodė, kad šio fondo įsteigi
mas sukėlė gyvo susidomėji
mo tūlose mūsų kolonijose, ir 
trumpu laiku, beveik be agi
tacijos, suplaukė drg. A. Bim
bos vardu 64 doleriai. Geriau
siai išpradžių pasirodė keli 
Cleveland’© draugai.

Centro Komitetas paskyrė 
mane eiti to Fondo Iždininko 
pareigas. Drg. Bimba tuoj į- 
teikė 64 dolerius. Prie jų pri
dėjęs 7 dolerius savų, pasiun
čiau aukas į Sovietų Sąjungą, 
Minskan, “Raudonojo Arto- 
jaus” globai. Atskaičius per
siuntimo lėšas, likūšiūs 69. do
lerius pasiunčiau per Railway 
Express įstaigą. Mat J. V. 
paštas pinigų į So v. Sąjungą 
da nesiunčia.

Graži pradžia padaryta. 
Gerbdami mūsų didžiojo vado 
ir mokytojo nuopelnus, pažy
mėkime savo solidaringumą, 
gausiai aukodami Kapsuko 
Fondui. . Tuo mes padėsime 
skleisti revoliucinę spaudą mū
sų brolių tarpe. Padėsime iš
auklėti rev. darbuotojų kad
rus. Padėsime Lietuvos liau
džiai greičiau pasiliuosuoti iš 
fašistinio jungo. Sukruskime, 
Draugės ir Draugai! Ir patys 
ahkokime ir aukas rinkime ši
tam prakilniam tikslui. Auko
tojų vardai bus skelbiami per 
mūsų spaudą.

s Fon.do Iždininkas,
Dr. J. J. Kaškiaučius,

371 Lake St., Newark, N. J.

ŠYPSENOS133 kp., ALDLD 16. kp. ir Lie
tuvių Laisvės Pašalpinės Drau
gijos) delegatai, susirinkę į 
bendrą konferenciją 12 d. bir
želio, sveikiname Visuotino 
Suvažiavimo dalyvius, kuris 
įvyks CIevelande 30 d. birže
lio ir 1 d. liepos.

Mes tikime, kad šis suvažia
vimas buvo labai reikalingas ir 
jis išdirbs planus prieš im
perialistų ruošiamą karą, ku
rie rengiasi darbininkų klasę 
paskandinti kraujuose. Lai šis 
jūsų suvažiavimas iškelia ga
lingą balsą prieš augantį fašiz
mą. Jungtinėse Valstijose ir jo 
viešpatavimą Lietuvoje. Lai 
Amerikos darbininkų apjung
tas balsas sudrebina Smetonos 
fašistinę valdžią, kuri žudo ir j kurios taip pat nesulaiko- 
kankina geriausius Lietuvos 
darbininkijos kovotojus.

Negalėdami savo atstovą pa
siųsti į jūsų suvažiavimą, tai 
siunčiame nors $3 aukų.

Konferencijos Komitetas:
Pirm., J. Augutis,

Sekr., J. B. Paserpskis.

Abu Poetingi
Pati (stovėdama pajūry 

je): “Kaip tai stebetrqai 
puiku, mielasis! Tos bangutį 
va, taip ritmingai, bet iį 
galingai, nesulaikomai rita
si ir ritasi į šį kraštą!”

Vyras: “Je, tikrai puiku; 
jos man primena tas bilas,

Oakland, Calif.

Kadangi mes tolokai gyve
name ir mūsų organizacijos 
neskaitlingos, tad nebuvo gali
ma išrinkti delegato į Visuo
tiną Lietuvių Suvažiavimą, bet 
kadangi pasitaikė, kad mūsų 
viena veikli narė d. Mugianie- 
nė šią vasarą važiavo į rytus 
aplankyti savo gimines, tad 
prie progos mūsų organizaci
jos įteikė įgaliavimą atstovau
ti mus suvažiavime.

Mes jaučiamės, kad Cali
fornia'būtinas reikalas atsto
vauti, nes čionai darbo su ka
pitalu susikirtimai bene smar
kiausio pobūdžio, ką įrodė per
eitos vasaros generalis strei
kas. Mūsų vakarų darbo uni
jos turėjo; geras pamokas ir| 

.J " 1 ’ ,V1 ” ,
iš unijų, žinoma, valdžios spė*. 
kos puola kuoaršiausiai ir 
įvairių gaujų, kaip vigilantes 
darbuotė čionai smarkesnė, 
kaip kitur. Reiškia čionai fa
šizmo iltys jau įleistos. Todėl 
su džiaugsmu 
suvažiavimą ir 
įteikiame savo 
važiavimui.

Delegatės išleistuvėse 
rinkta $10 aukų. Aukavo 
karnos ypatos: d. Tiffany 
$1.50, T. Valiliute $1, J. Kob- 
lin $1, J. Radę 75c., J. Chap- 
lik, E. šlegeriene, P. Yčas, K. 
Jankauskienė, J. Jankauskas, 
A. Mugianis, J. šlegerys, J. 
Karosas, K. Palšienė ir K. čy- 
biene po 50c., Harrington, M. 
Stasiulaitienė, M. Prakšaitienė 
po 25c ir B. šlegeriene 30c., 
smulkių aukų 80c. Viso suau
kota $11.60. Išėmus lėšas lie
kas $10, 'kurie per,duoti dele
gatei perduot suvažiavimui. 
Paskirstymas aukų paliktas 
suvažiavimui.

K. B. Karosienė. I

mai ritasi ir ritasi į mūsų,;, 
namus, brangioji.”.

» Surinko Juodvarnis. ”■
Jis Irgi Ne Kiaulę Veža "
Simas vežė kunigą pas li

gonį ir susitiko ant siauro 
kelio bevažiuojant Jurgį,: 
kuris irgi kunigą vežė.

Simas: “Duok man ke
lią!’’ suriko ant Jurgio.

Jurgis: “Tai tu turi duoti 
man kelią, ba aš kunigą ve
žu.”

Simas, supykęs, rodyda
mas į užpakalį: “O ką tu 
mislini aš čia vežu 
kiaulę?”

ar

Daktaras ir Samdininkas
Daktaras: “Ar visur šva

riai išmazgojai grindis?” j
Samdininkas: “Taip,. dak- n 

tarė, visos grindys dabar 
yra švarios.”
- Apžiūrėjęs visus* kamba
rius, daktaras sugrįžo pas 

i samdininką ir suriko:
| “Koks čia tavo 1 'darbas?! 

pradėjo vyti darbo išdavikus kad visos grindys žefa&i ’ 
*2 • apkibk? !” -

“Jūsų darbų daug1' dau-. 
giau apklota žemėm,- negu * 
mano,” atšovė samdininkas.

Surinko W. Brazai.
mes sveikinam 

per delegatę 
pareiškimą

Brooklyn, N. Y.
Birželio 25,

su-

SU-

se-

Birželio 25, 1935 
Visuotinam Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimui

Brangūs Draugai ir Draugės 
Delegatai!

• ALDLD Centro Komitetas 
širdingiausiai sveikina V. L. 
A. D. Suvažiavimą ir linki iš
dirbti geriausius planus kovai 
prieš imperialistų ruošiamą 
karą ir augantį fašizmą.

Mūsų organizacija nuo pat 
pradžios įvertino suvažiavimo 
svarbą ir veikėme, kad jis bū
tų sėkmingas. Mes pasižada
me ir ateityje bendrai veikti 
su jūsų išrinktais komitetais.

Pradžiai Visuotino Suvažia
vimo jau pirmiau aukavome 
$25 ir dabar dar pridedame 
$10.

Su geriausiais linkėjimais,
D. M. Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.

Waterbury, Conn
Choro Darbuote

Šį laikotarpį Vilijos Choras... 
su padidintu ūpu-energija sto- ‘<A 
ja prie darbo, t. y., rengiasi 
prie “Laisvės” metinio piknį- , 
ko, kuriame turės progą daly
vauti su dainomis.

Kuomet buvo gautas laiškas 
nuo laisviečių su užkvietimu 
dalyvauti piknike, tuomet cho-... 
ras bei nariai rimtai apkalbė- 
jo tą reikalą ir nutarė daly
vauti ir tinkamai prisiruošti su“ 
dainomis. Choro mokytojais-^ 
taip pat deda pastangas mo- 
kinime, nes kuomet Vilijos • 
Chorui teks dalyvauti pirmą T* 
kartą tokiame parengime, tad 
norima gerai pasirodyti. J

Apart choro, kurie buse lin*»», 
ksmai trauksime į “Laisvės” , ,r- 
pikniką, yra organizuojamas , 
antras busas. Kelionė į abi pi}-, 
sės tik $2.25. Taigi, wątėi:bu.-.y 
riečiai, kurie norite gerus če- 
sus apturėti, linksmai laik4t 
praleisti, pamatyti tūkstantinę ' ? 
minią žmonių, susitikti su? y 
draugais, pažįstamais, tuojaus 
užsisakykite vietą, pasipirkitb 
tik i etą. Bušo organizuotorjtis 
bei tvarkytojas yra Jonas .Jal- 
sulevičius. Norintieji važiuoti, 
klauskite pas J. Jasuįevičią. 
negaišuodami, nes paskutinė- . . J 
mis dienomis tankiausiai būna,, 
kad vietų nebegaunama.

Kaip atrodo iš pasekmii|, 
waterburiečių nemažas bfirys 
trauksime sau dainuodami į 
“Laisvės” metinį pikniką,* į 
Ulmer Park, Brooklyn, N. Y.' 
Bet įdomu būtų žinoti, ką ihį- 
sų kaimynai, bei kitos kolohi- “ 
jos, r tą patį

M/ Vaitonaite, r
Choro korespondbUiė

,“• « T *.• . i'. t ’jfr’dU’.V' ' ■
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Ketvirtadienis, Bir. 27, 1935 r Trečias Puslapis

Drg. Šukio Žodis Draugams Amerikiečiams

Drg. J. Šukys

kaip ir disciplinuoti—žinan-’katą taisausi, 31 d. gegužės kus unija aprūpina. Mirus, 
tieji darbus darbininkai atgal į Minską išvažiuoju, laidotuvėmis ir šeimynos 
dirbti, jeigu ir mažiau dirb-.Tai šitaip Sovietų šalis savo (pašalpa ji rūpinasi. Darbe 
darni ir nieko nesimokinda- darbininkus užlaiko. Ką įvairius tarpsavinius .ir su 
mi tiek pat gautų mo- 'apie save pasakiau, tą su darbų vadovauto jais,’ prižiū-

l Tas jau patirta buvo nekuriomis pasargomis, rei-'. reto jais, ginčus riša, šeimy- 
gyvenamuo

sius butus prižiūri, darbi-
.... .....................................Su kokiomis pasargomis?'"in,ka™s mokesčius ir dar- 

tusi dirbti taip, kaip naujo- q įaj sekančiomis—“Putiov-1. laiką nustato.. I ageidau-

aš 1934 m. savo vakacijas ninkas unijon prigulėtų, bet 
praleidau) į kurortus, nevisi vel?t!’ kad būtinai turi pn- 

nnc gulėti—niekas neverčia.

jungoje esam tuo ūkininku lėtume išmaitinti. Gyvulių mitingai, nutarimai iškil-'
savame ūkyje —Sovietų ’Są-'auginimas moksliniais pa- mingai palaidoti nelaimėje kegtį. uuvu .................. r___ ...........................................
jungoje. Ką ir kaip pasida-'matais įvestas, už metų ki- žuvusius, aprūpinti, jų liku-pr tas skirtumas mokesties kia ir apie visų darbininkų nų auklėjimą, 
rome, tą ir turim. Mums ge-'tų ir Jungtines Valstijas s*as. šeimynas ir vieton žu-.įvesįa paakstinimo, kad padėtį pasakyti.
rai klojasi, gerai gyvename,'pralenksime. Kas seka So- Ve6-”? Pabutla' .visi pratintųsi, kad mokin-' 
niekam uz tai aciu nesako-,vietų Sąjungos spaudą, ma- r<nrk:n nėin ni |Ll*01 u«uju- o tai sekančiomis—"1'utiov- %----- r™- ~
me nes tai yra mūsų pačių tėte kokiu nuošimčiu gyvu-1 ni tlkslui;’ kiei{ kPas ^bvTtės reikalautikos” ! Poilsio namus (kaiP

trumpa buvo kaip ko taipgi daugintas. Milionai akrų- ’ ird6jo n ius kJorte ^skM tol kot W"T ' ‘7------- ’
žinojome kodėl] rumpa. hektarų naujų sodų ųzso- dančiuosius ir ilsinčiuosius Xj ^’ra Xbo m , J
Trumpa buvo todėl, kad ne-,dinta ir kas metai dar vis ani-p ka nnrq kalbant. .Sovietų Sąjunga dar nesus-| Turime savišalpos fondą,

koje su kitais. Spėjo tiek poilsio namų ir ku- kiekvienas narys reikalui
Kai tik pribuvau į Sovie- rortų pribudavoti, kad vi- esant gali iš to fondo, kiek

tu Sąjungą ir atvažiavau į s^ems darbininkams Vietos reikiant pinigų pasiskolint,

voti tris: Lenino, Stalino ir

irumpa ouvo touei, kuu ne-.cunia ir Kas metai uar vis apje nors kita kalbant 
paspėjome ar delei daug į-[naujos rūšies iš šiltų šalių kaip apie įvykusią nelaimę 
vairių aplinkybių nepajėg-, atvežtų ir čia užklimatizuo- ir apie būsiančius naujus 
davome kas reikėdavo pasi- tų vaisinių medžių sodina- j lėktuvus. Kur kiekvienas 
gaminti. Čia Sovietų Sąjun- ma. Senoji Rusija arbatą iš 'pilietis savo šalies reikalus 

°. ^2" taip gyvai atjaučia, taip rū- 
supran- vietai tą pačią arbatą į Už- pestingai svarsto? Mūsų ša-

gos darbininkai visi ir kiek- Chinijos gabendavo 
vienas aiškiausiai !
ta tą teisybę, kad gerbūvis 
ar trukumas ko nors glu
di mūsų pačių rankose. Nie
ko niekas mums nedavė ir 
niekas nieko nuo mus neat
ima. Dirbame visi ir ką pa
sidarome, tą turime, turime 
visi. Darbo disciplinos tai
syklė — kas nedirba, tas 
nevalgo” yra pamatiniu ak- 

; ir visiems.

Sveiki gyvi, draugai ir 
draugės amerikiečiai. Jau 
arti dveji metai, kai Ameri- 

*ką apleidome, kai atsisveiki- 
^jne su draugais, o rodosi 
aip nesenai. Nesinori tam 

prabėgusiam laiku tikėti, 
jog jo jau tiek daug prabė
go. Visi tie atsisveikinimai 
tarsi gyvais paveikslais at-; meniu visame 
mintyj tebesi vaizdi na. Daug £ja bas aukštesnę vietą už- 
iš Amerikos laiškų gauna- jma< Įas Jaugiau turi dirb
inę, apie įvairius dalykus. Darbas yra pamatu vis- 
klausinėjama, o daugiausia. kam. Nepalaikomi tinginiai 
apie tai, ar negalima J So-’neį dykaduoniai. Sveiki 
vietų Sąjungą važiuoti. 7jmonės> tinkanti darbui, ne

klausinėja daugiausiai mum !nasiliuosuoja nuo darbo jo- 
asmeniškai n e p a ž į stami (^a privilegija. Nuo tam 

tikrų darbu pasiliuosuoia 
nesveiki, kolieki; ir virš 60

žmonės, matomai ir nuoša-1
liau nuo kairiosios sriovės
darbininkų judėjimo stove- metų vyrai ir virš 50 metų 
jusieji žmonės pradeda gy- moterys. Jiems duoda nen-
viau įdomautis darbininkų 

* padėčia, jų gyVenimu Sovie
tų Sąjungoj. Ak, kad aš tai 
pajėgčiau ir mokėčiau su
prantamoj formoj parašyti 
apie tai, ka jūs klausinėjate, 

r draugai. Padėtis yra tokia 
ir gyvena taip, kaip jie su
spėjo subudavoti tą padėtį, 
sutvarkyti tą savo gyveni
mą. pia, Sovietu Sąjungoje 
darbininkų padėtis, gyveni
mas ir likimas randasi ran
kose pačiu darbininkų.

•ir 1

Juk jūs visi žinote,
Sovietu Sąjungoje nebėra | 
Rotšildų, Morganu, Rocke- 
felerių milionu nei Fordu. I 
Jokio isnaudotoiaus, nei dū
ko, nei pėdsako nebeliko 
čia; nei pirklyboi. nei išdir-' 

<bystėj, nei žemdirbystėj, nes 
. nėra nei kapitalistu, nei fa-' 

brikantų, nei nirklin-per-1 
kupčiu. nei buožių. Nesant 
suminėtų elementu, kas vi 
mus išnaudos? O išnaudoji
mo nesant, tai aišku turėtų 

Jbūti kiekvienam, kad visus 
'darbo vaisius, ką darbinin-j' 
kai padaro, jie patvs ir su
naudoja. Sunaudoja tiek, 
kiek tralima sunaudoti. Nor
maliai protaujantis žmogus 
ir be jokių įrodinėjimų su-' 
pranta ir žino sulyg pats 

t?avęs. Gali spręsti.
; Tjoks ūkininkas, didelis ari 

mažas, negali būti pats sau 
neprietelium, nes be supra
timo. be sumanumo — be 
aprokavimo. ka šiandien va- 

_ Įima sunaudoti ir ka rvtoiui 
ar po ryt dienai palikti, kas 

*tuČ tuojaus reikia daryti— 
kokius ūkiui reikalingus 
darbus daryti šiandien ir 
ka rvtoiui ar no rvt dienai 
palikti, kas tuč tuojaus rei
kia daryti — kokius ūkiui 
reikalingus darbus daryti |ti žemė vietomis jau dvigu- 

ibai išduoda. Visur kur žemė 
derlinga, sausumose įvesta 
p r i e m o n iškas apdrėkini- 
|inas, o žemumose apsausini- 
mos, kad išvengti ar dalinai 
[išvengti tokiu skaudžių ka- 

p, kaip sumanus |tastrofu. bado, delei neder- 
5 privalo savo ūkio liaus, kaip kad ivyko 1921 
tvarkyti. Ka pasi- m. pavolgėje. Duonos už- 

, ta ir turite. Taip ir auga tiek, kad pusantros 
irbininkai Sovietų Są- tokios Sovietų Sąjungos ga-

W**
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užtektų. Tas vėliau bus pa-^o paskiau po kiek galint at
daryta. Dabar siunčia tik mokėti.
ligonius, udarninkus ir sun
kiuose - pavojinguose dar
buose dirbančiuosius, o kiti 
visi gauna kas met vakaci
jas ir algą už vakacijų laiką 
apmoka, šiek tiek pinigų 
paūžimui duoda, bet į poil
sio namus ar kurortus, nėra 

Essentukus, neturiu su dirb- dirbau dar pusantro mėne- ^akmybės visus sutalpinti.
~, pridėjo dar 25 rubliusiyisose Pamatinėse industri-1 

,— -------- c L.—.... -----j rakandų -iPse 90
Šiauriniam matau kaip dirbtuvėse dar- Į (“fornieių”) sampalų sky- dlena, Ie

>
Minską, tai ant rytojaus 
pranešė man per draugą, 
kuris mumis užregistravo

kaukaziją ir vidurinę Aziją pes piliečiai žino, ką daro, čio pribuvusius, kad galiu 
parvežė ir isklimatizavo ge-|0 kas žino, ką darąs, tam ateiti į tuo laiku dar baigia
mo vnci o v1 n o +• c\ Q iv iivaun'inn |. -i i i • * v • _ , , , . ,, ,w.rą rūšį arbatos ir užaugina 
tiek, kad net į užsienį gali
ma eksportuoti. Brazilijos 
kavos augmenys Sovietų 
Vidurinėj Azijoje užklima- 
tizuota ir jau tiek duoda 
vaisių, kad ir mes Minske 
'galime gera kava vaišintis. 
Essentukuose, ; 
Kaukaze, kurorte, (kur aš 
šiuo tarpu esu) kas antra 
diena, po pusryčių atsipus- 
dami mūsų užaugintąją ka
vą geriame ir džiaugiamės, 
kad jau savo užaugintą ka
vą galima gerti. Taipgi sa
vo šalyje užaugintus ryžius judėjo, 
valgome Greitai ir savų pi- R . Darbininkai Gyvena?

ir darbas sekasi. Aš visą mą budavoti “valdžios na- 
gegužės mėnesį vakacijas mą” staliorium dirbti. Pa
turiu kurorte Šiauriniam skyrė 250 rublių į mėnesį ir 
Kaukaze, prie mineralinių kvaterą. Padirbau vieną mė- 
vandenių-pasiųstas esu į nesj pridėjo 25 rublius. Pa- - • T • T I —
tuvėmis jokio susinėsimo, šio, 
nes čia dirbtuvių nėra, ne-,ir paskyrė mane

Turime kooperatyves krau
tuves, kurios nariams pre- 

ikes sulig koooperatyvų pa
tvarkymų pigiau parduoda.

Kiekviena darbavietė sa-
Ivo darbininkams duoda dar
žus, trąšas ir sėklas. O dau
guma darbaviečių ir apdir- 

* iba-aparia, apakėja tuos dar
žus, rudenį daržoves namo 

D parveža. Pereitą rudenį 
mudu gavome virš 35 pūdų 
bulvių, kopūstų, burokų, 
agurkų, tomaičių ir kitokių 
vaisių—pakankamai visiems 
metams.

Toliau dirbantiems, nuo
šaliau nuo miesto gyvenan
tiems, kur galima gyvulius 
auginti, duodama paršiukai,

"'"T 7 valandų darbo 
___ , _engvo] industrijoj ir 

prie budavojimo po 8 valan
das dirbame į dieną, pen
kios dienos savaitėje. Mais
tas, aprėdalai ir kvateros 
daug atpigo ir vis pigyn ei
na. Jau visas mašinas, ko
kių mums reikėjo iš užrube- 
žio pirktis, supirkom, savo 
dirbtuves įrengėm, 

dirbsime namie, tai ___
produktus, ką turėjom į už-|ŽQsys,. antys i 
rubežį išvešti parduoti ir už 
tą gautąją valiutą mašinas, 
chemikalus ir įvairius dirbi
nius, kurių neturėdami tam 
tikrų mašinų negalėdavome 
savo šalyje pasigaminti, 
pirkdavome užrubežyje. Da
bar viską, tą, ką užrubežy
je turėdavome pirkti, jau 
mūsų dirbtuvėse gaminame 

vAd mm z^mmmav^ mokesčio klausime skirsto- revoliucijos sukaktuvių 1934 sau ekportuojame į už- 
masėms, kas jomis rūpinda-'si: kas daugiau padaro, kas^., 7 lapkr., gavau pagar- rubezį, į Estonija. Latviją, 

ątsąkommgesnį bos laišką “Početnaja Gra- Ljetuvą,^Persiją,Tuikiją ir 
, tas daugiau mota”. Pirmosios Gegužės kl^ur- Sovietų saus prade-

piru pakankamai turėsime. 
Sovietų gamtininkai, bota
nikai, agronomai, daržiniu- 1 • • 1 • T 1 'V 1siias. bet jeigu jie pajėgia 

dirbti, tai ir apart pensijos 
nž darba jiems užmokama. 
Išnaudojimas žmogaus žmo
gumi bent kokiame pavida- novės Rusija 
le visai panaikintas. Anie I 
tokius klausimus darbinin
kai nei nemąsto daugiau. 
Mūsų rūpesčiu šiandien yra 
sutverti gerbūvį visoje ša
lvie — Sovietų Saiungoj, 
koki žmogus sutverti sau 
gali. Daug jau yra padarv- 
ta. bet ir daug dar reikia

, nadirbėti. Turime jau kasy-1 
|klas, zavodus. kurie sulvg1 
i paskutinio žodžio pasaulinės; 
technikos įrengti gamini
mui, budavojimui reikalin
gu medžiagų — plieno, va
rio, cinko, švino, cinos. aliu- 

[mino, sidabro, gyvo sidabro 
,ir visu kitų brangiųjų meta
lu. Turime zavodus įrengtus 
paskiausiu išradimų maši
nerija įvairiu mašinų bnda- 
voiimui. Budavojame maši-l 
nas, kurios palengvins 
mums darba, sutrumnins 

i darbo valandas ir suarčiau' 
raminsime gyvenimui reika-1 

dingus dalykus. Kanitalisti-1 
nėse šalyse nmiios išrastus* 
mašinos nelaime darbi-1 
.ninkams atneša, iš darbo iš-! 
meta todėl, kad ten išdirby-

kaj stė del pelno, o pas mus ra
minama reikalu nutenka
mai. Mes čin džiaugiamės 
plienini parelbininka ^^^e 
lenrviau dirbame, greičiau 
padarome.

idien ir kas galima rv- 
ar po rvt dienai atidėti. 

Juk tain iūs visi, draugai, 
B šeimynose, savuose 

i savus reikalus, ūkion __________ ,
reikalus tvarkote. Jūs tvar-

bininkai į šiuos klausimus: riumi vadovauti. Tris mė- 
reaguoja, bet į kurortus at- nesiūs padirbėjus premera- 
važiuojautieji pasakoja, kad vo (apdovanojo) mane 300 
dirbtuvėse dar didesniu jau-'rublių pinigais ir nauja mo- 
smingumu darbininkai į šį'derniška kvatera. Visai žie- 
nuotikį atsinešė ir gerokai mai kuro uždyką davė. Ap-
pinigų naujiems lėktuvams sirgus man plaučių įdegi-

Imu, pranešus, prisiuntė
daktarą ir slaugę mane na
mie sergantį prižiūrėti,

i Daktarą, slaugę ir vaistus iš 
dirbtuvės apmokėjo ir man

Į klausimą, kaip darbinin
kai, čia gyvena, nežinau,

kai jau didelę pažanga bo-jkaip čia aiškiau visiems su- sergant įryS ketvirtadaliai 
tanikos srityj yra padarę: prantarnai parašius. Na, mano algos buvo mokama, 
turime javų, daržovių ir vai- a§ parašysiu apie save, o. iš 0 kas yra 2 metus toj dirb

to suprantama^ bus ir visų tuvėj išdirbęs, udarninko 
; gauna 

Ant švenčiu—

šių, tokių rūšių, kurių se- to suprantama bus ir visų tuvej išdirbęs, u. 
neužaugin- darbininkų padėtis bei gy- darbą, tai sergant

rūpindavo. Ponai, kiek pinkai vienodas teises, turi Pirmosios Gegužės, 1934 m. 
jiems ko reikėdavo, iš už-,ir vienom privilegijoms premijom paltą gavau, 
rubežių parsitraukdavo, o naudojasi, tik už darbą už- šventėje septynioliktų metų 
plačiosioms darbo žmonių

vos. Dabar kas kita, dabar (sunkesnį, 
ta plačioji darbininku masė 
savimi rūpinasi. Mokslą pa- 

v-;gilino, išplatino ir į
, giliai protaujanti. rimtai 
Imąstanti mokslinčiai, kurie 
I permato, jog tolimesnei
Ižmonių draugijai vvstvtis 
j nėra kito kelio, kaip komu- 
inistinis surėdymas, snnrns- 
dami tatai irgi prisideda 
prie ištobulinimo ir paturti- 

T|nimo darbininkų 1-ėvvnės 
1-|ūkio. Mūsų šalis didelė ir

i turtinga: gerai gyvenam, ir 
'dar laimingiau gyvensime, 
kuomet Antrąja Penkmetu- 
įkę pravesime, kuomet Dil
inąs perteklius visko klestės, 
kuomet tiek mašinų pribu- 
davosime, kad galėsime dar 
,per puse darbo laiką su
trumpinti ir viso ko taip pat 
.Pakankamai prisigaminti. 
Tas laikas nebetoli, tas lai
kos mums ’Sovietu šalvį gy
venantiems aiškiai įmato
mas. Todėl čia darbininkai 
m tokiu užsidegimų, su to-1 
l’hi neapsakomu entuziaz- 
imu imasi dirbti, budavoti

davo, nes niekas tuomi nesi- venimas, nes čia visi darbi- pilną algą.
1 _ . _ • • i • •__ _ .. j. _'_____ j_____ _ . .

darbą dirba, tas daugiau 
Iužmokėt gauna. Ir tas pil- 

pasaulio Įnai teisingai patvarkyta
nes atsižvelgiant į tai, kad 
į dirbtuves, kasyklas ir bū
davo jimo darbus nuolat 
naujos vilnys iš kaimų, iš 
tolimų rytinių, šiaurinių So
vietų Sąjungos sričių, pro
vincijų ir pietinių kalnynų 
nauji ir nauji elementai pri- 
būna; žmonės nepratę prie 
'darbo disciplinos. Jie nega
bi gauti lygų užmokestį, nes 
daugelis išpradžios nesisku
bina amatų mokintis nei 
gyviau prie darbo krutėti. 
Jiem būtų nesuprantama, 
kodėl jie turėtų taip jau,

“ . da pilnu neprigulmingu nuo
certifika- užrubežio gyvenimu gyven

tą, apmokančią visas lėšas, patys gaminame viską, 
ant mėnesio į kurortą Šiau- ko mums reikia, ką^negale- 
riniam Kaukaze, : 
niuose vandenyse pasimau-

švenčių metu, 1935 m., ga
vau “Putiovkai” <

minerali- s*me namie sunaudoti—į už
sienius parduosime, o pir- 

dyti, pasigydyti, pasiilsėti ir^mučiausia sau-namie gerbu- 
pilną mėnesinę algą 316 rub. ivŽ įrengsime.
50 kapeikų, ir 250 rublių į 
kurortą keliones lėšoms. 28 
d. balandžio aplaikiau ir ba
landžio 30 dieną į kelionę 
leidausi, o 2 diena gegužės 
jau buvau Šiaur. Kaukaze 
kurorte. Čia, dabar, mine
raliniuose vandenyse mau
dausi ir narzaną stačiai iš toja: ligoj daktaru, vaistais 
šaltinio bėgantį geriu, svei- ir visokia pagelba darbinin-

Profesinės Sąjungos 
(Unijos)

Beveik visi aprūpinimo 
darbininkų reikalai pavesta 
profsąjungoms (unijoms). 
Čia unija darbininkui yra 
patarėja, globėja ir moky-

žemdirbystėje
Sovietu šalvie dirbamo

sios žemės plotai žymiai vi
sur padauginta ir apdirbi
mas 50% patobulintas. Tu
rime keletą milžinu-kombi- 
natų trąšom gaminti, ta na-

Kaip Patiko žinią Apie 
Nelaimę?

Nurodykite kurioje kito
je šalyje, beveik i vieną pa
rą, virš trijų milijardų rub
lių paskolą savo valdžiai 
darbininkai užrašė? Nuro
dykite kur nors kįtą šalį, 
kur kitur panašiai taip jau
smingai atsiliepė į įvykusią 
nelaimę su mūsų lėktuvu 
“Maksim Gorkiu”? Kai tik 
pusiau septintos valandos 
ryte Maskva per radio pra
nešė apie įvykusią nelaimę, 
jau aštuntoj valandoj prieš 
pusryčius įvyko beveik kiek
vienoj sanatorijoj gedulingi'

f

A-'--

Sovietų Sąjungos grupė darbininkų Kislovodske, Šiauriniame Kaukaze, laike 
savo atostogų. Jiems Sovietų valdžia apmoka algą, kelionę ir ten dykai užlaiko. 
Jų tarpe yra ir amerikiečiams gerai žinomas drg. J. Šukys, kuris dabar gyvena 
darbininkų tėvynėje. Drg. Šukys paveiksle yra viršutinėje eilėje antras iš kai

res pusės.

JLOxXQ į O 1 '

tuos ! telyčaitės, paukščiai, vištos, 
ir raginama 

laikyti. Kolchozų darbinin- 
kams-kolchozininkams pa
gal naująjį kolchozų sutvar
kymą, daug įvairių privile
gijų gyvulius laikyti duoda
ma, dauguma kolchozinin- 
kų, buvusių mažažemių, nie
kad taip gerai negyveno. 
(Apie kolchozų pertvarky
mą, reikėtų visa tą konsti
tuciją išversti ir patalpinti 
mūsų spaudoje).

Tai tiek šiuo tarpu. Ne
atsimenu, kas daugiau buvo 
klausta. Laiškų čia, prie sa
vęs, neturiu, gal ką ir pra
leidau neatsakęs.

Taip, draugai, mes Sovie
tų darbininkai budavojame 
socializmą, beklasinę drau
giją, būsiantį komunizmą. 
Darbas nelengvas,, bet už
tikrinta ateitis. Užtikrin
tas gerbūvis, todėl, kad ne
bebus išnaudotojų nei išnau
dojimų. Įrengiame darba- 
vietes-fabrikus, zavodus, su
lig naujausios pasauliui ži
nomos technikos. Mūsų—So
vietų Sąjungos inžinieriai, 
nedovanai bent kelis metus 
po Vokietiją, Angliją ir 
Jungtines Valstijas važinė
jo, tyrinėjo, naujausias, pa
rankiausios konstrukcijos 
mašinas rinko ir tomis ge
riausiomis mašinomis mūsų 
zavodus įrengė.

Kur privatinė nuosavybė 
viskame tebeviešpatauja, 
kur išdirbystė privatinėse 
rankose tebeesti, kur išdir
bystė del pelno, o ne žmonių 
reikalų patenkinimui tebė
ra, ten apkvailinimas žmo
nių, tamsybė, nežinystė ma
sių išnaudotojams yra pel
ninga, naudinga, ten moks
las skleidžiamas yra tiek, 
kiek išnadotojams pelningas 
naudingas. O kur privatinė 
nuosavybė panaikinta, kur 
išdirbystė ne del pelno, o del 
žmonių reikalų patenkinimo 
varoma, čia mokslas, ap- 
švieta, žmonių žinojimo pa
mate yra viso ko—tas yra 
Sovietų Sąjungoj. Tai šitaip 
gyvename, šitaip darbuoja
mės prie šito žengiame ir 
jau prisiartinome.

J. Šukys.
Geg. 24, 1935.

Šiaurinis Kaukazas.
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Ketvirtas Puslapis Ketvirtadienis, Bir. 27, 1935# >

žiaurus policininkas permušė darbininkei galvą 
laike pikieto Omaha mieste.

Pittsburgh, Pa.
Drg. A. Bimba Kalbės Parti- 
jiečię ir Simpatikų Susirinki

me, Birželio 28.
Penktadienį, birželio 28, 

Liet. Darb. svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S., įvyksta 
labai svarbus susirinkimas. 
Drg. A. Bimba ir kiti brook-1 
lyniečiai svečiai jame daly
vaus ir kalbės. Kviečiami visi 
lietuviai partijiečiai ir simpa- 
tikai iš visos apielinkės daly
vauti.

Drg. A. Bimba duos raportą 
apie abelną mūsų veikimą. Po 
raporto bus raportai iš vieti
nio veikimo ir paskui diskusi
jos. Kiekvienas kviečiamas pa
sirengti ir diskusijose dalyvau
ti. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Sėkmingi Parengimai

Birželio 22 Kompartijos lie
tuvių biuras turėjo gražų lai
mėjimų parengimą. Visi susi
rinkę Liet. Darb. svetainėj gra
žiai linksminos. Dovanas gavo 
Jimmie Norkiukas ir du iš 
Wilmerdingo. Virš $20 pelno' 
liko.

Birželio 23 įvyko net du 
piknikai—vienas APLA 7 kuo
pos, kitas Wilmerdingo pen
kių draugijų. Abu buvo gana 
sėkmingi. Liks gerai pelno.

Birželio 16 International 
Workers Order taipgi turėjo 
gražų ir skaitlingą pikniką. 
Keli kalbėtojai pasakė pra
kalbas apie darbininkų judėji
mą.

APLA 50 Kuopos Parengimas 
Birželio 29

Subatoj, birželio 29, Liet. 
Darbininkų svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, APLA 50 kuopa ren
gia gražų išleistuvių balių. Iš
leistuvių baliumi vadina todėl, 
kad tą patį vakarą ir ant ry
tojaus anksti ryte pittsburgic- 
čiai delegatai važiuoja į Cle- 
Velandą Visuotinan Lietuvių 
Darb. Suvažiavimam Viso va
žiuos apie 25 delegatai.

Verta todėl visiems šiame 
parengime dalyvauti ir tuomi 
paremti delegatų kelionę. Bus 
gera muzika šokiams ir taipgi 
įvairių p a m a r g i n i m ų.

Streikas Prieš Augštas Mėsos 
Kainas

Pittsburg he skelbiamas 
streikas prieš augštas mėsos 
kainas. Tam tikslui susidarė 
plati organizacija, kurioj pri
guli vyrai, moterys ir vaikai. 
Toji organizacija buvo sušau
kus konferenciją birželio 23.

Pirmiausia streikas pradėjo 
plėstis taip vadinamam I-Iii] 
d įstrik te, kur beveik pusė 
negrų gyvena. Ten specialiai 
kainos augštos. Darbo žmonės, 
ypatingai bedarbiai jau nie
kaip negali nusipirkti maisto. 
Ligos plinta. Aprobuojama, 
kad apie 35 nuošimčiai toj te
ritorijoj negrų gyventojų ser
ga džiova.

Darbininkų organizacijos iš
kėlė streiko klausimą. Prijauti
mas tam didelis. Atsirado tuo- 
jaus pikietų linijos prie mėsos 
krautuvių. Streikas plečiasi 
ir pietinėj miesto daly, taipgi 
ir kitur.

Darbininkams kitokios išei
ties ir nėra, kaip tiktai skelbti 
griežtą kovą prieš tokį pragy
venimo brangumą. Nuo mėsos 
teks eiti prie kitų maisto reik
menų augštų kainų.

Darbininkų Delegacija Apie 
Sovietų Sąjungą

Birželio 19 Friends of So
viet Union surengė masinį mi
tingą, kuriame šeši delegatai, 
tik ką sugrįžę iš Sovietų Są
jungos, davė raportą. Mitingas 
buvo gana skaitlingas. Delega
tai labai patenkinti Sovietų 
Sąjunga. Jie susideda iš viso
kio amato—farmeris, anglia- 
kasis, plieno darbininkas, dak
taras, spaustuvninkas ir pie
no išvežioto jas. Visų raportai 
su entuziazmu priimti.

Aukų surinkta nemažai. Pri
imta kelios rezoliucijos. Vie
na reikalaujanti atstatyti fa
šistą admirolą Stirlingą.

KETURIŲ MIESTŲ PIKNIKAS
Rengia

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 4 
kolonijų Kuopos: Lawrence, Lowell, Haverhill, Mass, 

ir Nashua, New Hampshire.

Nedėlioj, 30 Dieną Birželio (June), 1935
Pradžia 10 valandą ryte.

Maple Parke, Methuen, Mass.
1 BUS GRAŽUS PROGRAMAS:

Dalyvaus Liaudies Choras ir Laisvės Choras iš Haver
hill, Mass. Taipgi grieš gera orkestrą šokiams. Turėsi
me gražų žaislą “turkutis,” nes yra iš kitos šalies at
važiavęs, jau telegramą gavom, kad ant birželio 30 
d. pribus. Taipgi yra skiriama 4 praizai: wristwatch, 
fountain pen set, pusę tuzino turkish towels ir $1.50 pi
nigais; bus visokių pamarginimų. Iš namų nieko nesi- 
vežkite, nes piknike bus įvairių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus atvažiuoti ir praleisti linksmai laiką su savo 
pažįstamais ir draugais. Kviečia Rengėjai.

.. ———____ --- --------

' Naudingas Susirinkimas
Birželio 20 įvyko draugų 

susirinkimėlis pasitarimui dė
lei veikimo. Dalyvavo ir tie 
draugai, kurie pirmiaus neda
lyvaudavo tokiuose susirinki
muose. Visi bendrai kalbėjo, 
kad reikia visiems bendrai 
veikti būdavojimui mūsų judė
jimo. Vienbalsiai tuo klausimu 
priimta rezoliucija. Nusitarta 
taipgi šaukti platesnį susirinki
mą birželio 28, kuriame ir d. 
A. Bimba dalyvaus.

Reporteris.

Sudegė 10,000 Paukščių
LENOXVILLES miške, 

North Carolinoj, per gaisrą 
sudegė lizduose apie 10,000 
jaunučių heronų ir egretų 
paukščių, kurių plunksno
mis moterys puošia sau 
skrybėles. Miškas buvo nau
dojamas kaipo jų auklėtuvė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

A.LD.LD. REIKALAI
ALDLD 15-to Apskričio Kuo

pų ir Narių Žiniai.
Brangūs Draugai ir Draugės!

Pusmetinės apskr. konferen
cijos tarimu, kad tinkamai pa
minėti mūsų organizacijos 20 
m. ir organo “Laisvės” 25 m. 
sukaktuves, prasideda mūsų 
apskričio ribose rev. lenktynės 

su 1 d. liepos ir baigsis 31 d. 
gruodžio. Mūsų 6 mėn. darbo 
planas nusako gauti 100 nau
jų narių organizacijai ir 100 
naujų skaitytojų lietuvių revo
liucinei darbininkų spaudai.

Kuopos padalintos į dvi gru
pes : Cleveland© visos trys į 
vieną, o Akrono, Youngstown© 
ir farm erių į kitą. Pirmai ka
tegorijai kvota 66 nariai ir 
skaitytojai, antrai—34 nariai 
ir skaitytojai. Jeigu mes per 
pereitus 6 mėn. gavome be di
delio darbo 70 naujų narių, tai 
per šituos 6 mėnesius, minėda
mi savo organizacijos ir orga
no sukaktuves lengvai galėsi
me gauti po 100 narių ir 
spaudai skaitytojų.

Už kiekvieną naują narį, 
pilnai užsimokėjusį, kuopa 
gaus savo kreditan 10 punktų.

Už narį, kuris moka tik 10 
centų, gaus 1 punktą.

Už kiekvieną “Laisvės” ; 
naują skaitytoją gaus 10 j 
punktų. ,|

Už seną atnaujintą gaus 5.! 
punktus.

Taipgi ir už “Vilnies” skai
tytojus, gautus ir atnaujintus
lygiai gaus kreditą.

Dovanas gaus kuopos, gavu
sios daugiausiai punktų, kaip 
už naujus narius, taip ir skai
tytojus. Pirmos kategorijos 
kuopos turi gauti nemažiau * 
200 punktų, kad gavus dova-' 
na, antros kategorijos—100 
punktų.
Platinkime Spaudos Pikniko 

28 d. Liepos Tikietus
Šitan spaudos didžiulin pik- 

nikan turime sutraukti pla
čiausias mases darbininkų. Vi
si nariai turime pasidarbuoti, 
kad prideramai paminėjus 
mūsų organo 25 metų sukak
tuves. Akroniečiai, Youngstow- 
niečiai ir farmeriai pasiėmė po 
gerą skaičių tikietų platinimui. 
Norinti tikietų, kreipkitės pas 
d. J. N. Simans, 922 E. 79th 
St.
Seni Nariai Mokėkime Mokes
tis ir Atsiimkime Puikią Kny

gą “Povilas Jurka.”
Seni nariai lankykite susi

rinkimus ir pasimokėkite mo
kestis. žinote, kad visų kuopų 
veiklieji nariai turi daug dar
bų. Tad nesunkinkite jų ko- 
lektavimu mokesčių. Draugai, 
ateikite į susirinkimus, atsi- 
imkite knygą, tuomi pagelbė- 
site valdybai ir komisijai dar
buotis naujų narių ir spaudos 
skaitytojų jieškojimui. Pradė
kime jaustis esą 100 nuoš. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos nariais.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Komunistų Partijos Distriktas 14 
rengia didelį pikniką, birželio 30, 
Meadow Grove, Garwood, New Jer
sey. Bus programa, šokiai, sportai ir 
tt. Taipgi bus gardžių užkandžių. 
Tikietas iš kalno 20 centai, prie gel
to 25 centai. s

Kviečia Rengėjai.
(151-152)

OAKVILLE, CONN.
Pranešimas Oakvillės ir Wa- 

terburio Visuomenei!
LDS 31 kp. rengia didelį pikniką, 

30 d. birželio, Jono Zdanio farmoje, 
Oakville, Conn. įžanga 10c ir prie 
įžangos laimėsite paršiuką, zuikį ir 
kanarką. Kaip matote laimėjimai yra 
naudingi ir bizniški. Turėsim skanių 
ir šviežių valgių ir šaltų gėrimų. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti, visi turėsite progą laimėti gerą 

dovanų ir tuom pat kartu linksmai 
dieną praleist ant tyro oro.

Kviečia Rengėjai.
(151-152)

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. rengia didelį vakari

nį pikniką, subatoj, 29 d. birželio, 
Beech Nut Grove parke, ant Middle 
Belt Rd. Piknikas prasidės 12 vai. 
po pietų, o muzika grieš nuo 3 vai. 
po pietų iki 3 vai. ryto. Tai pirmas 
toks nepaprastas šių metų piknikas, 
visi atsilankiusieji būsite užganėdin
ti. įžanga tik 15c. Kviečiam senus 
ir jaunus ateit ir linksmai laiką pra
leist.

Rengėjai.
(151-152)

CLEVELAND, OHIO
Laisvės Pašalpinė ir Lietuvių Dar

bininkų Pašelpinė draugijos rengia 
didelį pikniką subatoj, 29 d. birželio, 
J. Mičiuto Darže, ant Green Rd. 
Piknikas prasidės 12 vai. dieną ir tę
sis iki 12 vai. vakaro. įžanga tik 15 
centų. Prie įžangos tikietų bus ir 
graži dovana. Bus graži programa, 
kurią išpildys vietiniai menininkai, 
taipgi kalbės drg. R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y. šokiams grieš F. 
Tamošiūno orkestrą. Ant šio pikni
ko visi turės progą įstot į abi drau
gijas už pusę įstojimo. Visi prisira
šykite į šias dvi dideles ii’ naudingas 
organizacijas.

Kviečia Rengėjai.
(151-152).

STAMFORD, CONN.
LDS 99 kp, ir Vkrainų organizaci

ja bendrai rengia didelį ir linksmą 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 30 d. 
birželio, ant Karins ūkės, Hope St., 
Springdale, Conn. Kviečiam visus ir 
visas atsilankyti ir praleist linksmai 
dieną ant tyro oro tarpe medžių ir 
žoles.

Kviečia Rengėjai.

(151-152)
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 30 d. birželio, 10 vai. 
ryto, paprastoj vietoj, 302 So. Main 
St.

Visi nariai malonėkite dalyvaut su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyt, kurie dar nepasi- 
mokėjote metines duokles ateikite ir 
užsimokėkite ir .tuorn pat kartu at- į 
siimkite knygą “Povilas Jurka.”

Sekr., V. Rugienius.
(151-152)

DETROIT, MICH.
Atydai visai Michigano Valstijai!
Komunistų Partija, Michigan dis- 

trikto rengia didelį darbininkų pikni
ką, kuris įvyks 4 d. liepos, Darbi
ninkų Kempėse, 12 Mile Rd. ir Hals
tead.

čia bus duodama didelė programa, 
bus sporto žaislų, kalbėtojų, ir trum
pas satiriškas lošimas. Taipgi girdė
site Bob Minor kalbant ir tikrai ati
dengiant įvykius Gallup mieste. Pro
grama prasidės 2 vai. po pietų. įžan
ga, perkant tikietus iš anksto, 15 
centų, prie vartų 25c.

Kelrodis, važiuojantiems su maši
nomis: Imkite Grand River iki Hals
tead Rd. sukitės po kairei iki 12 
Mile Rd., sukite po kairei ant 12 
Mile Rd. ir rasite iškabas rodant, 
kur pikniko vieta. Bušai išeis nuo 
Grand River linijos kas valanda, pra
sidedant 11 vai. ryto.

Kviečia Kompartija.
(151-152)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia linksmą išva

žiavimą nedėlioj, 30 d. birželio, 
Burholme Park. Mes, choristai, kvie
čiam visus atvažiuot ir mus paremt, 
mes visuomet stengiamės paremt ir 
dalyvaut visuose darbininkiškuose pa
rengimuose, tad kviečiam jus daly
vaut mūsų parengime. Turėsim ge
rą programą, skanių užkandžių, gė
rimų ir gerą orkestrą šokiams. Vie
ta graži, ii’ galėsite linksmai dieną

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiėkorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Busas išeis 9-tą vai. ryto, Standard 
Time—^enu laiku, nuo Darbininkų 
Centro', 325 East Market St., kaina 
35 centai. Iš anksto prisirengkite ir 
būkite svetainėje paskirtu laiku, kad 
nepasivėluotumėt.

Kviečia Rengėjai.

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

$400 PIMGA.Š 25 D0VAN0S $100 DOVANA
PUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMA

JULY 4 LIEPOS
—

8 Kavalkų Orkestrą, iš Worcester, Mass.
Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus. Šokiam Prieš ir 

po Programai iki Vėlumos. Būkite Prisirengę Šokti

A. Bimba Sakys Prakalbą
Vose Pavilion Parke Maynard, Mass.

CHORAS IŠ 250 BALSŲ >
Proletmcno Sąjungos 2-ro Apskričio visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryte 
Programas Bus 5 Vai. Po Pietų l

Sporto Programa: JOE BAKŠYS risis su CHARLIE RICE 
už Naujosios Anglijos čampionatą. Kumščiuosis PETER 

CARALL su BILL DOGLAS.

TUOJAUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS
Dešimts mašinų iš New Yorko vyksta j Šj pikniką. Veik visos 
Connecticut valstijos, kolonijos bus piknike. Taipgi dalyvaus 
svečiai iš Maine ir New Hampshire valstijų.

praleist ant tyro oro po dideliais me
džiais.

Kviečia Lyros Choras.
(151-152)

PITTSBURGH, PA.
Išleistuvių Balius! Rengia APLA 

50 kp. subatoj, 29 d. birželio, Liet. 
Darb. Kliubo svetainėje, 1322 Reeds
dale St., 7:30 vai. vakaro. Bus iškil
mingas išleidimas delegatų į visuo
tiną lietuvių suvažiavimą Clevelande. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
paremt moraliai ir finansiškai dele
gatus. Įžanga tik 25 centai.

Kviečia Rengimo Komisija.
(151-152)

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 1 

d. liepos (July), 57 Park St., 7:30 
vai. vakare. Kviečiam visus skaitlin
gai dalyvaut, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt.

Org., A. Kondratas.
(151-152)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak

cija rengia pikniką ir šokius suba
toj, 29 d. birželio,-7:30 vai. vakare. 
Kviečiam visus darbininkus skaitlin
gai atsilankyti, turėsim skanių už
kandžių, gėrimų ir galėsite linksmai 
pasišokt prie geros orkestros.

Kviečia Komisija.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvės Kapinių Draugi

jos susirinkimas įvyks nedėlioj, 30 
d. birželio, 2 vai. po pietų, I. Krikš
čiūno svetainėje, 200 Pine St., Hano
ver, Pa. Draugijos nariai būtinai tu
rite dalyvaut, nes šis susirinkimas 
yra metinis ir svarbus taipgi būkite 
laiku, nes susirinkimas įvyks pažy
mėtu laiku.

Sekr., E. Cibulskiene.

BALTIMORE, MD. -
W?I.R. Benas rengia linksmą išva

žiavimą, kuris įvyks nedėlioj, 7 d. 
liepos, ant I. W. O. Shore, pirmiaus 
vieta buvo kooperatyve Middle River. 
Bus daili programa, kurią išpildys 
W.I.R. Benas ir keletas solistų ir 
duetų, susidedant iš Beno narių. 
W.I.R. Orkestrą grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus skanių už
kandžių ir šaltų gėrimų. Įžanga tik 
15 centų. Kurie neturite mašinų, tai 
bus trokai, kurie nuveš už 25 cen
tus į abi puses, norinti važiuot su 
trekais, būkite prie Lietuvių Svetai
nės, 10:30 vai. ryto, kurie nežino
te kelio, bet turite mašinas taipgi 
būkite ir galėsim visi sykiu "nuva
žiuoti. Kviečiam visus.

Org., S. Raymond.

WILKES BARRE, PA.
L.D.S. 7 kp. ir A.L.D.L.D. 43 kp.

bendrai rengia išvažiavimą, nedėlioj, 
30 d. birželio, ant Valinčiaus farmos.

Gerbiamieji: Visi skaitlingai daly
vaukite šiame piknike, naudokitės ty
ru oru po medžiais ir linksmai pra
leiskite laiką. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Bus ir orkestrą šokiams.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
stonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

KI0Z4S
OY4LMUSOS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,



S. MICHAILO V

ČIGONŲ AUŠRA
Tacoma, Wash

Tais metais, kada įvyko Vengrijos re
voliucija, — tai yra 1848 metais, — Zu
rovo prodiedas kartu su grupe čigonų 
persikėlė per Dunojaus upę, aplankė mie
stus Renį ir Kiliją ir Juodųjų jūrų pa
jūriu pasiekė Akermaną. "Čionai, kilno
jantis iš vietos į vietą, išgyveno jie ke
turis metus, o penktais metais prasidėjo 
karas, ir Zurovo giminaitis kartu su 120 
kitų čigonu buvo paimti į rusu armija. 
Už ką kariauti? Kam kariauti? — jis 
negalėjo suprasti, bet priėmė senovinį 
šautuvą, kurį įgrūdo jam į'rankas. Zu
rovo prodiedą pasiuntė į Odesą, rezervo 
batalionan. Greitai prie krašto pasiro
dė anglų garlaivis, tai buvo 1855 metai. 
Sugriovė rusų tvirtumų kanuoles. Vė
liau pribuvo daug talkininkų karo lai- 
/ų ir jie uždegė prieplaukoje dešimt pre
kinių laivų. Elijošius Zurovas, matyda
mas gaisrą, prisiminė čigonus ir vaikus. 
Už dviejų savaičių ties Odessa ant smė
lio užėjo anglų karo laivas “Tigr” ir ne
galėjo toliau plaukti. Bet tuom pat lai
ku čigonas Elijošius Zurovas, pasinaudo
damas rūkais,numetė seną šautuvą ir nu
ėjo savais keliais jieškoti žmonos ir vai-

—Ne, ne visi,—didelis ir mažesnis.
—Reiškia, du raudonarmiečiai?
—Taip, du.
—Štai ką, drauge Zurove. Rytoj ryte 

tu man parodysi tuos raudonarmiečius. 
Jie bus tinkamai nubausti. Jus užmušti 
niekas nenori. Juokus iš jūs daryti taip
gi niekam riebus leistina. O dabar būti
nai eikite ir gulkite miego.

Zurovas atsistojo, apsisuko, kaip pri
dera raudonarmiečiui, ir nuėjo miego.

Iš Medžio Industrijos Streiko

Birželio 21 d. kompanijos 
skelbė per savo spaudą, kad 
pradės dirbti visos šio miesto 
dirbtuvės, kurio 
gegužės 
kraščius 
apie 63 
tinka su 
mokesčiu

nedirba nuo 
5-tos. Bosai per lai- 
skelbė, kad, girdi, 
nuoš. darbininkų su- 
kompanijos nustatyta

Tokia istorija raudonarmiečio Zurovo 
praeities genčių, galima tik tiek dar pri
dėti, kad jo tėvas ir diedukas pirkliavo 
arkliais, o motina spėliojo kitų laime, iš- 
dėjus kortas arba ant rankos bruoželių.

Sekantį rytą, gavęs įsakymą nuo kuo
pos komandieriaus, apšvietos vedėjas Zu- 
benko prieš raudonarmiečių užsiėmimą 
pasišaukė pas save abu sekretorius — 
Komunistų Partijos kuopelės draugą Pes- 
necovą ir Jaunų Komunistų kuopos drau
gą Dūliną. O tuojaus atėjo ir skyriaus 
vadas. Jiems buvo įsakyta: į penkias 
dienas laiko Dūlinąs su pagelba mokyto
jaus turi surasti žmogų, kuris mokės či
gonų raštą. Zurovas turi būti mokina
mas, kad iš beraščio padarius lavintą 
žmogų. Mokyti jį reikia abiejų kalbų— 
rusų ir čigonų rašliavos. Neleisti jam 
valkiotis be užsiėmimo., Įtraukti čigoną 
į visus apšvietos kliu-bo darbus ir eks
kursijas. Surinkti visus kitataučius—zi- 
rianus, abu permiakus, baškirą—Salty- 
jevą, žydą—Moškovičą ir čigoną—Zuro- 
vą ir nuvesti juos į etnografinį (tautų) 
istorijos muzčjų, išaiškinti jiems tautinę 
politiką buvusios caro valdžios ir dabar
tinę Sovietų valdžios. Toliau: prie Zu
rovo turi būti paskirtas vienas iš ge
riausių komjaunuolių politiniai ir snaipe-

(Snaiperis—tai geras šaudytojas,' ku- 
iš specialio šautuvo- veik kiekvienu

Vert.) Pa- 
Mokyti jį,

■ Aš įsakiau jam gulti, o vėliau 
Bet jis sėdi ant lovos ir dantis

Kuopos komandierius nuėjo namo ga
na patenkintas—maža pergalė. Jis tik 
to gailėjo, kad ant tokio menko “plauki
nio” klausimo sueikvojo 15 minučių bran
gaus laiko. Bet tuom pat kartu jis pa
tyrė, ką atstovauja Zurovas ir kelyje iš
dirbinėjo planą jo apšvietai. Vienok de
šimtą valandą pas kuopos komandierių 
pribuvo kareivinės sargas ir pareiškė, 
kad čigonas Zurovas neina gulti. Eršo
vas pareikalavo paaiškinimo.
• ’—Nagi, jis sako, kad nenori miego, — 
nepatenkintas tarė vyresnis kareivinės 
sargas.
prašiau 
rodo.
'.—Suprantama, — tarė Eršovas. — 
Matyti,, su čigonu bus vargo, kaip jūro
se. Bėdos iki ausų. Bet reikia bandyti 
iš jo padaryti tinkamą raudonarmietį.

Ir kuopos komandierius nuėjo į karei
vinę. Ištikro — ant lovos sėdėjo Jurgis 
Zurovas ir vedžiojo akimis, kaip po joji- 
iho arklys. Kiti raudonarmiečiai gulė
jo, bet kuopos komandierius girdėjo, kaip 
jie negarsiai juokėsi, viena akimi žiūrė
dami į tą sceną.

—Zurove, — piktai tarė komandierius, 
—sekite mane į raštinę!... Sėskitės, 
drauge Zurove. Kodėl jūs.neinate mie
go? Kodėl jūs ardote tvarką visiems nu
statytą? Nejaugi jūs manote, kad Rau
donoje Armijoje yra leistina daryti kiek
vienam, ką tik jis norės?

Zurovas tylėjo.
—Drauge, kas jums nepatinka kareivi

nėje?/
Zurovas ir vėl tylėjo.

'—Atsakykite į mano klausimus, drau
ge Zūrove. Ar jums yra blogai Raudo
noje Armijoje, ar jūs dar vis negalite ap
siprasti su nauja tvarka?

Kuopos komandierius stengėsi būti ra
mus. Tuom kartu jis galvojo: “Visomis 
tiėsoinis ir netiesomis reikia gauti nuo 
pulko vado leidimą, kad kaip nors atsi
kratyti tą “liuosnorį” nuo savo sprando.” 
Bet kita mintis lindo į galvą: “Šturmu 
ėmiau Vrangelio jušinskas pozicijas, pa
bėgau iš baltųjų nelaisvės, buvau du kar
tus sužeistas ir nuo eilinio kareivio paki
lau iki kuopos vado,—net skaitomas vie

tai nejaugi rei-
lad iki kuopos vado,— 
nas iš geresnių vadų, 
kės atsitraukti, neįveikti beraštį, pusiau 
laukinį vaikiną?” Jis apmąstęs, pradėjo 
gražiai statyti čigonui klausimus, kas 
jam Raudonoje Armijoje nepatinka?

—Jie mane nori užmušti,—išgirdo at- 
įsakymą.

—Kas “jie”?
Ji ’ —'Raudonarmiečiai. t

—Už ką jie jus nori- užmušti?
—Jiė sako: “jūs, čigonai,—vagiai.” Jie 

Bako, kad aš vogsiu jų batus.
-—Ar Visi raudonarmiečiai taip sako ?

ris 
ris 
kartu pataiko į taikyklį.— 
daryti iš čigono gerą šaulį 
kad paskui galima būtų įtraukti į jaunų
komunistų kuopą. Paskui buvo suteikti 
įsakymai skyriaus komandieriui, vadui 
zvodo ir knygyno vedėjui, žodžiu, su
darytas cielas veikimo štabas su apšvie
tos planu.

Visi veikė Zurovo apšvietai ir mokini
mui šaudymo.

Bet ne kartą ir ne du ateidavo pas Er- 
šovą ir kareivinės sargas, ir skyriaus ko
mandierius, ir zvodo vadas ir sakė, kad 
tokiais liuosnoriąis, kaip Zurovas, reikia 
tik šaligatvius grįsti.

—Jį išmokinti negalima. Jo užsispyri
mai negalima nei apsakyti, nei aprašyti. 
Tai ne kovotojas, bet gėda visai raudon
armiečių kuopai.

—Argi “gėda”?—klausė kuopos vadas.
—Taip, gėda,—atsakė skyriaus koman- 

dierius,—del to čigono aš negaliu su savo 
skyrium užimti kuopoje pirmą geriausių 
raudonarmiečių vietą. Jis trukdo mū
sų darbą—lenktynes. Jis kalbasi eilėje. 
Jis dainuoja dainas, kada Teikia ir kada 
nereikia. Ginčijasi... Veik su kiekvie
nu raudonarmiečiu gatavas muštis.

—O kaip raudonarmiečiai linkui čigo
no atsineša? Nejaugi Zurovas ant tiek 
laukinis, kad pamatęs raudonarmietį 
ant jo ir puola, kaip kokis žvėris? Aš 
tam netikiu...

—Jie linkui jo atsineša gerai. Tiesa, 
kaip kada užsikabina čigoną,—skyriaus 
komandierius atsakė.

Tada kuopos vadas Eršovas, išbaręs 
skyriaus komandierių, patarė jam nenu
siminti, bet parodyti daugiau pasirįžimo 
ir čigoną mokinti.

Vėl visi atakavo čigoną, mokino, lavi
no, stengėsi išmušti iš jo čigoniškus pa
pročius. Ne kartą jie turėjo trauktis, 
neįveikę Zurovo nusistatymus. Tiesa, 
tankiau jie pralaimėdavo, negu laimėda
vo. Tūli jau pradėjo kalbėti, kad “Zu
rovas—-tai mylėtinis kuopos komandie
riaus, kad kuopos komandierius jį tiks
liai laiko, kad tik kitus kankinus, kad 
Zurovui daugiau duoda tikietų į judžius 
ir teatrus, negu kitiems raudonarmie
čiams.”

—Nieko sau 
kuopos vadas Eršovas 
nio 
įtempti nervus, ir taip piliečių kare pa
žeistus, sudaryti specialę kampaniją jo 
mokinimui ir padidinti savo darbų kiekį...

(Daugiau bus)

•bumbėjmylimasis !”— 
del, to 

man iki kraštutinybės prisieina

*

Bet, matyt, bosai netikėjo 
savo tais paskalais ir iš anks
to rengės streiką laužyti, kad 
čia šį rytą anksti kaip miesto, 
taip ir gubernatoriaus C. Mar
tin policija piškėjo pas dirbtu
ves su prirengtais vežimais.

Streikieriai taipgi rinkos 
skaitlingai kožnas pas savo 
dirbtuvę, ne tik vyrai, bet bu
vo matyt ir moterų. 5 minutes 
prieš astuonias užrėkė švilpu
kas, jog laikas ėjt į dirbtuves. 
Streikieriai visi, kaip mūras, 
stovi, nei vienas neina į dirb
tuvę ir visų akys atkreiptos į 
dirbtuves su didele pagieža, 
kuomet agentas atvedė kelis 
skebus. Aštuntą valandą jau 
reikia pradėt dirbti. Bosai ma
nė, kad eis jų vergai ir užims 
savo vietas, bet apsiriko ir 
darbininkai laikės solidariškai, 
ypatingai prie St. Paul dirb
tuvės. Tad bosai perpykę įsa
kė policijai paleisti gazų du
jas, kad nuvijus streikierius 
nuo darbavietės.

Turiu priminti, kad 
dirbu šiose dirbtuvėse, 
užjaučiu streikieriam 
vau 
per 
vau

Streikieriai nuo 
skirstėsi ir rinkos 
kad aptarti, kokiais 
liau tęsti šią kovą.

as ne- 
o vien 
aš ga- 

paragaut gazų dujų, kur
4 valandas apsvaigus bu

dirbtuvių 
į mitingą, 
keliais to-

Haverhill, Mass
Du Dideli Išvažiavimai 

Piknikai

Birželio 30 d. Maple Parke 
atsibus piknikas keturių mies
tų : Haverhill, Lawrence, Lo
well ir Nashua, N. H. šį dide
lį pikniką rengia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Tai jau antras 
piknikas iš eilės ir tikimasi, 
kad bus svietelio iš visos apie- 
linkės dar daugiau, ne kaip 
pereitais metais kad buvo.

Liepos 4 d. bus didelis pik
nikas Maynard, Mass., kur, 
kaip daugumas sako, suva
žiuoja visi lietuviai. Pereitais 
metais ten buvo apie 10,000 
žmonių, o šiais metais tikimasi 
turėt dar daugiau, nes kaip 
matyti, tai visi piknikan smar
kiai rengiasi, sakydami, “nu, 
kur visi, ten ir mes važiuosi
me.”

Haverhilliečiai irgi gerai 
rengiasi. Abiejų piknikų tikie
tai gerai platinasi; daugumas 
savo paskirtą skaičių tikietų 
jau pardavė, o kiti pasižadėjo 
greitu laiku išparduoti. Į abu 
piknikus išrinkta darbininkai 
ir nutarta važiuoti busais. Bu
šai išeis į abu pikniku 10 vai. 
ryte nuo Lietuvių Svetainės. 
Kelionė į Maple Parką, į abi 
puses — 50 centų. Kelionė į 
Maynard, Mass., į abi puses— 
$1.00.

Parvažiuosim, kada norėsi
me.

Visi, kas tiktai važiuosite, 
klauskite daugiau informacijų 
pas ALDLD 85 kp. ir Laisvės 
Choro narius ir žiūrėkite, kad 
nepasiliktumėte niekas namie. 
Visi važiuokite į piknikus, o 
tai bus labai gera proga susi
tikti daug savo senų ir naujų 
pažįstamų.

Darbininke.

Grand Rapids, Mich
Bendro fronto komitetas 

stropiai rūpinasi pasiuntimu

delegatų į Clevelandą, į Visuo
tiną Amer. Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimą prieš karą ir 
fašizmą. Aštūonios organizaci
jos jau turi išrinkusios savo 
delegatus. Ar bus galima vi
siems vykti, dar nežinia. Ne 
visos organizacijos turi gali
mybių juos finansuoti, komite
tas darbuojasi sukėlimui dele
gatų kelionės lėšų.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija buvo suteikusi savo 
svetainę veltui del viršminėto 
tikslo. 21 d. birželio, kuomet 
komitetas buvo jau pasirengęs 
prie parengimo, išplatinęs 
daug įžangos tikietų iš kal
no, atėjo’Su užkandžiais ir kas 
reikalinga, atbėgo draugijos 
pirmininkas K. Jakimavičius 
(pruseikinis)—dabar po kau
cija $2,500 už šmugeliavimą 
munšaino, suriko, kad neleis 
barą naudoti ir alų parduoti, 
plusdamas komitetą: “jūs bol
ševikai,” “komunistai”, šiokie 
ir tokie. Baro laisnis esą tik 
del draugijos ir jeigu jūs jį 
naudosite, pašauksiu policiją 
ir suareštuosiu jus visus. Jam 
buvo aiškinama, kad šis vaka
ras draugijos del pasiuntimo 
draugijos delegato ir tu nieko 
nesuareštuosi, tik išprovokuosi 
draugijai nemalonumą, kurios 
pats esi pirmininku. Atsakė, 
kad “nieko nepaisau, skųsiu 
visas jūsų organizacijas, jūs 
daugiau čia nesusirinksite.” 
Komitetas, matydamas tą ele
mentą pasiryžusį daryti viską, 
pavedė vakarą vesti draugijos 
biznio gaspadoriui. Nors tas

elementas, bekeldamas triukš
mą, sudemoralizavo daug pub
likos, anksčiau atėjusios, ačiū 
gabiąm komitetui, greitai vis
kas susitvarkė. Muzika griežė, 
susirinkusieji šoko ljrg kad bū
tų nieko neatsitikę. Provokaci
ja neišdegė. Vakaras išėjo ge
rai. Komitetas mano, kad 
draugija grąžins vakaro pel
ną, o tą sutvėrimą paprašys 
apleisti pirmininko vietą se
kančiam draugijos susirinki
me.

Sakoma, kad Pruseika ins
truktavęs Jakimavičių truk
dyti siuntimą delegatų Cleve- 
landan, nes Pruseikai, kurį Ja
kimavičius buvo parsigabenęs 
iš Chicagos ir norėjo pastatyti

kalbėti 'prie 
žiavimą draugijos piknike, 2 
d. birželio, nepavyko. Draugi
jos trustisai nedaleidd, paliepė 
vykti atgal, iš kur atyyko.

. Tčmytojas.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

im M w* a*

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Laisves” Piknikas Brooklyne
Puiki Muzikalė Programa Bus Duodama per 
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at 
skiri dainininkai iš Hartford ir New Haven. Jie sudarys didelį 

Connecticut Valstijos Chorų. Diriguos Klemencas Strižauskas.

Liepos 7 July
Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck,

Piniginės Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $1. 
Tikietai jau gatavi, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartą neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkite valgių, nes Piknike bus jų gana visiems.

DVI ORKESTRUS GRIEŠ ŠOKIAMS

Charlie Kwarren & His Happy Timers 
William Norris and His Orchestra

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island).

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite* platesnės pažinties.

a
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šeštas Puslapis " LAISVfi' Ketvirtadienis, Bir. 27, 1935.

Į NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
linijai per daugelį metų. Keli rz 
inspektoriai taipgi atleisti arba 
pasiųsti į pigesnius darbus.

IŠRANDA VOJIMAI

Šiandien Delegatų Išleistuvėse Programą
Pildys Ramoškaitė, Aido Choras ir Kiti

“Laisvės” Pikniko
Darbymetė

Visi pastaruoju laiku persi-

Susidarė Schwartz gynimo ko- 
I mitctas, kuris pareiškė: “Mr.
Schwartz visuomet buvo tei
singas, tikslus ir rūpestingas 
mūs nedatekliaus valandose.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 6 kambariai—visi 

šviesūs; yra maudynės, elektra ir vi- , 
si parankamai; naujai išdekoruoti. i 
Randa $22.00 į mėnesį. Kreipkitės 1 
šiuo antrašu: 219 Cooper St. tarpe. 
Wilson ir Knickerbocker Avc. Brook
lyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ‘ ,

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi į PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Paskutinį sykį pranešamoj 
plačiai Brooklyno visuomenei, 
kad delegatų išleistuvės į;

jauni dirigentai, kuriuos d. 
Šalinaitė lavina vesti chorą. 
Mažos mergaitės padekla-

Amerikos Lietuvių Darbininkų muos. Delegatai brooklyniečiai 
Visuotiną Suvažiavimą, Cleve- ir svečiai taipgi dalyvaus. Iš

ėmę “Laisvės” pikniko rūpes
čiais ir džiaugsmais. Kolonijo
se draugai sušilę triusiasi, 
jieško busų, kad pigiau ir ge
riau nuvežtų į “Laisvės” pik
niką. Bet tai pradžia darbo.

Kiekvieno visuomeniškai mąs
tančio, bei nenorinčio matyti 
papildytą neteisybę piliečio 
pareiga padėti jį sugrąžinti į 
darbą.”

landė, įvyks šiandien, ketvir
tadienio vakarą, 27 birželio, 
7 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne.

Turėsime Šaunią Programą

Programos pildyme daly
vauja puikioji Connecticut 
valstijos dainininkė Biruta Ra
moškaitė, iš Hartford. Mažai 
kas iš brooklyniečių yra girdė
ję ją dainuojant. .O yra ko 
paklausyti. Malonu bus ir su
sipažinti su ta jauna lietuvai
te, kuri ne vien gražiai dai
nuoja, bet yra gabi chorvede 
ir energinga veikėja.

Programoj dalyvauja ir 
mūs Aido Choras. Jį diriguos

Conn, bus 5 svečiai delegatai.
Šokiams grieš Wm. Norris 

Orkestrą. Mūs jaunos šeimi
ninkės pagamins skanių už
kandžių. Bus šaltų gėrimų. 
Įžanga 10 centų. Prie įžangos 
tikietų bus duodamos 3 dova
nos: $5 pinigais, staltiesė, 
plunksna su paišeliu.

Tikietų Platintojams

Ateidami į išleistuves būti
nai atneškite korčiukes su ti- 
kietus pirkusių vardais, taipgi 
likusius tikietus ir pinigus už 
parduotus tikietus, kadangi 
šiandien turėsim priduoti pi
nigus už busą.

Visuotino Suvažiavimo 
Brooklyno Komitetas.

Brooklyno Ir New Jersey 
Delegatams Priminimas

Visi šios apielinkės delega
tai turi susirinkti sekamose 
vietose:

B r o o k 1 y no, Connecticut, 
Long Island delegatai susi
rinks 7:30 penktadienio rytą, 
28 šio mėnesio, “Laisvės” sve
tainėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne.

New Jersey delegatai susi
rinks 8:30 penktadienio rytą, 
28 šio mėnesio, 180 New York 
Ave., Newark, N. J., Eastono 
delegatai' prisidės Buttzvillėj, 
Pa.

Delegatai visi privalo būti 
laiku, nes nelauks. Gi organi
zacijos užregistravusios dele
gatams vietą Aurės atsakyti fi
nansiniai už tą vietą buse, .ar 
jų delegatas važiuos, ar neva
žiuos. Apie tai buvo pranešta 
laiškais patiems delegatams 
arba užregistravusiam delega
tus, tačiau dar primename vie
šai, kad draugai organizacijo
se žinotų, kas atsakomingas, 
jei kur iš delegatų ar komisi
jų apsileidimo susidarytų nes
magumo.

Vis. Suvažiavimo Brookly- 
no-Newarko Komitetas.

Penktadienį Konferencija 
Prieš Maisto Brangumą

Darbo unijų, moterų, taipgi 
bedarbių ir kitų organizacijų 
delegatai ir atstovai susirinks 
penktadienį, 28 šio mėn., 7 
vai., Webster Manor, 125 East 
11th St., New Yorke. Bus pil
nas raportas iš buvusio mėsos 
streiko ir išdirbti planai toli
mesniems žygiams prieš mais
to ir abelnai pragyvenimo 
brangį.

i Naujas Skymas Nukapot 
Pašalpą

šalpos ponai pravarinėja 
nuo šalpos darbų uždirbančius 
iki $60 į mėnesį, jeigu šeimy- 

• noje nėra vaikų. Tai esą per
daug pinigų pragyvenimui 
dviejų žmonių, kadangi šalpos 

' biuras moka tik $8.20 į savai
tę poros pragyvenimui.

Scottsboro Rinkliava
šeštadienį ir sėkfnadienį, tai 

yra 29 ir 30 šio mėnesio bus 
visam New Yorke ir priemies
čiuose rinkliavos “Tag Days” 
Scottsboro bylai. Ją rengia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Rinkliavai yra gau
tas leidimas, tad kiekvienas 
galės pasidarbuoti be jokių 
kliūčių. Dėžutes ir liūdymus 
galima gauti “Laisvės” rašti
nėj šeštadienį ir sekmadienį, 
■taipgi veik visuose kituose 
darbininkų centruose. “Lais
vės” raštinėj stotį prižiūrės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo lietuvių 17 kuopos iš
rinkta komisija.

Ateinantį mėnesį bus per- 
klausinėjami du jauniausi 
Scottsboro vaikinai ir vedimui

I gynimo reiks turėti nemažai 
j pinigų. Charles Krumbein, bu
vęs Kom. Partijos New Yorko 
Distrikto organizatorius, kuris 
dabar randasi kalėjime už sa
vo kovingumą, iš kalėjimo at
siuntė $5 Scottsboro bylai ir 

j ragina visomis pajėgomis mes
tis į darbą sukėlimui reikiamos 
sumos Herndono ir Scottsboro 
jaunuolių gynimui.

Iki šiol Scottsboro apeliaci
jos fondui sukelta tik $6,897.- 
64, o turi būti sukelta $20,000.

TDA Narė.
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PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

Šešt., Birželio-June 29 d., 1935
Nuo 2 iki Vidurnakčio

KLAŠČ1AUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L

Įžanga 40 Contų Ypatai.
Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvaitės. 

Kviečiame visus atsilankyti j mūsų pukiausį pikniką, kur bus 
progos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokt.

DU ORKESTRAI GROS BE PERTRAUKŲ
Muzika: 1) Retikevičiaus gros lietuviškus šokius, o 2) Kaiza— 
dmerikoniškus šokius. Rengimo Komisija.

I
 KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu, va

žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58th (Rust) St., sukite 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki Maspeth Avė. Parkas ant kai
riojo kampo.

Prasideda delegatų registraci
ja. Pripildžius vieną busą, pil
do kitą, trečią ir taip toliau, o 
pripildę visą karavaną busų 
džiaugiasi, kad dideliam bū
ryje bus smagu važiuoti ir kad 
sukirs kitas kolonijas savo 
skaitlingumu piknike.

Gi čia, namie, tikietai eina 
gerai, tik užsimint reikia, o 
daugelis patys jieško. Ir busai 
čia nerūpi, nes visi nuvažiuos 
subvėmis ir gatvekariais bei 
mašinomis. Bet mes turėsime 
priimti tuos tūkstančius sve
čių, tad d. Buknys^ir direkto
riai verbuoja darbininkus kiek 
drūti, o šeimininkės rūpinasi, 
kaip čia pagaminus geresnius 
valgius, kad mūs svečiai ištie- 
sų jaustųsi priimti, kaipo sve
čiai.

Jaunimas gi daugiausia su
sirūpinęs programa ir šokiais. 
Juk mūsų choruose didžiuma 
jaunimas. O čia suvažiuos cho
rai iš visos plačios apielinkės. 
Ir dar nemenkas konkurentas 
Vilijos Choras pribus iš Wa
terbury. Visiems rūpi pasiro
dyti geriausia, dėlto chorų pa
mokose dabar dalyvauja visi 
ir dainuoja net su viršlaikiais. 
Malonu girdėti ir matyti tą 
jauną energiją.

Šokėjų žiniai išdidžiai ga
lim pranešti, kad nuobodauti 
netek, nes šokiams grieš pui
kiausios šios apielinkės erkes-į 
tros: William Norris ir Char
les K warren.

Piknikas bus sekmadienį, 7 
I liepos, Ulmer Park Music 
Hall, gale 25th Ave., Brook
lyne. Įžanga 40c. ir perkan- 
tiem iš anksto tikietus yra ski
riamos 4 dovanos pinigais. Pa
skubėkit įsigyti tikietus ir tu
rėkit progą laimėti dovaną.

Williamsburgo Bedarbiai 
Ruošia Paradą

Smarkiu veikimu ir siunti
mu delegacijų pas aldermaną 
Sullivan Williamsburgo bedar
biai išreikalavo, kad jis įteiktų 
Aldermanų Tarybai bilių, rei
kalaujantį pakėlimo šalpos 25 
nuošimčiais. Kitose miesto da
lyse bedarbiai bendrai su ki
tais darbininkais darė tą pa
tį, ruošė demonstracijas, siun
tė delegacijas į šalpos biurus, 
pas aldermanus ir kitus valdi
ninkus. Dėlto bilius tapo pri
duotas. Tačiau dabar dar la
biau turi būti sustiprintas vei
kimas, kad aldermanai balsuo
tų už tą bilių.

Williamsburgo Bedarbių Ta
ryba ruošia paradą penktadie
nį, 5 liepos, 8 vai. vak. Prasi
dės prie Graham ir Varet St., 
baigsis Grand St. Ext. Po to, 
12 liepos šaukiama demons
tracija prie šalpos Biuro, Ha- 
vemeyer ir So. 4th St. Šios 
apielinkės organizacijos ir at
skiri asmenys privalo smarkiai 
rengtis tiems žygiams.

Nat LeRoy, 
Bed. Tarybos Organizatorius.

Gina Sąžiningą 
Investigatoriu

Will iamsburg darbininkai 
šaukia masinį kvotimą, kad 
ištirti, delko prašalintas iš 
darbo Namų šalpos Biuro 92 
stoties investigator ius 

I Schwartz, netgi nenurodant 
jam • prašalinimo priežasties.

Anti-Nazi Konferencija 
Šeštadienį

Iki šiol jau 75 organizacijos 
prisiuntė mandatus ir 115 de
legatų yra išrinkta Anti-Nazi 
konferencijon, kuri įvyks šeš
tadienį, 29 birželio, New 
School for Social Research, 66 
West 12th St., New Yorke. 
Prasidės 1 vai. po pietų.

Konferencija turės pradėti 
naują masinę kampaniją už 
gelbėjimą Vokietijos revoliu
cinių kalinių. Taipgi daromi 
planai siuntimui delegacijos, 
kuri tyrinės padėtį nazių Vo
kietijoj, kas liečia kalėjimus, 
civiles laisves, darbo unijas, re
ligijos laisvę, moterų ir visą 
tenykščios liaudies gyvenimą. 
Svarbu būti toj konferencijoj.

Busy Co. Pravarė 51 
Darbininką

Fifth Avenue busų kompa
nija bėgiu vienos savaitės pra
varė iš darbo 51 darbininką. 
Tai pirmi žingsniai įvedimui 
vieno žmogaus kontroliuojamų 
busų sistemos, kuri išmes pusę 
visų busus operuojančių dar
bininkų iš darbo.

šiuo tarpu atleistieji yra 
daugiausia iš pataisų skyriaus, 
medžio apdirbėjai, malioriai. 
Nesenai tapo atleista gydyto
jas ir slaugė, kurie dirbo tai

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. mėnesinis susirinki
mas perkeltas nuo 4 d. liepos (July) 
iki ii d. liepos, Kliubo kambariuose, 
723—5th Avė., kampas 23rd St., 8 
vai. vakarę. Perkeltas susirinkimas 
todėl, kad tą dieną šventa ir nebū
tų pasekmingas mitingas. Visi nariai 
jsitėmykite dieną, kitiems praneški
te ir 11 d. liepos visi skaitlingai da
lyvaukite, nes bus pikniko rengimo 
komisijos raportas išduotas.

Prot. Sekr., K. M.
(150-151)

pardavimaT”
Farma ant pardavimo arba ant iš

mainymo. Vieta randasi prie gero 
kelio, mokykla ant farmos, netoli 
nuo Flemington. Lauko yra 146 ak
rai, virš 100 akru išdirbtos žemės; 
yra 2 arkliai, 12 karvių, 1 bulius, 7 
veršiukai, apie 2500 viščiuku, 9 kiau
lės; naujas traktorius ir visos kitos 
farmos mašinos.

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVTCZ
Box 142 Frenchtown, N. J.

(148-154)

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dvieju doleriu vertės knvgą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit j
J. BARKUS, 

111.40—123th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiety, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

(149-151)

Pasircndavoja 6 kambariai su elek
tra, maudynėmis, “combination” pe
čius (gesu ir angliais) naujai ištaisy
ti. Randa pigi, 
ton St. L. Lino. 
Avė. ir eiti iki 
Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
’' j grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Mariom St., kanip. Broadway

tuvių, kitokių
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Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
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(149-153)

FOTOGRAFAS

409 Lorimer St.

Tel. Stagg 2-299ALicense L-1870
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Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Privažiuojama Ful- 
išlipti ant Grant 
503 Lincoln Avc..

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Dr. HERMAN MENDLOWiTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius i
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin- , 
kainai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) ,
 Brooklyn, N. Y.

Tel. Stator 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
♦ žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

A.---- -- ---- -- ---- -- ---- .---- .------ ---- .----.---- -- ---- -- ---- .-----,1 i

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 8
I PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS | 

g Sena) dirbąs graborystes pro- 8 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
8 kej plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
8 balsamavimu ir palaidojimu o 
8 mirusių. g

|, Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems 8
8 Saukite dicn< ar naktį g

8 423 Metropolitan Avė. |
git; Brooklyn, N. Y. g

Sovietu Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviem Svarą Dėžė 7 f] 
6 Skirtingą Rūšią • U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklynj^. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Inc.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT

$10.00

LIPTON 
įstaiga / 

Susiaedavi- 
mams, Ves- 
tuvėms ir 

Kitokiems ■ j 
Įvykiams;

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avė#.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras 'Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervU)} No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai H- 
bandymai, X-spmduliai, Serumą ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 St, N. I.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvine Pi. 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME L1ETUYUKAI




