
HMMHI
6

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

»
Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVIINo. 154 Brooklyn, N. Y., Pirm adienis, Liepos (July) 1, 1935Telephone STagg 2-3878

iato Revoliuciją, 
iksta” Darbininkų, 
ški Nusikaltimai, 
ado SSRS Bado.

Rašo T. G.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

altinis amerikonų žurna- 
Aberty” naujausiame nu- 
e rašo, kad šioj šalyj gali 

, » “netikėtinas” dalykas — 
nistų vadovaujama revo- 
Sako, valdžios finansai 
sta bankrūtan; spausdina- 
s daugiau bilionų popieri- 
’ijigų, kurių vertė su lai- 

galės taip nupulti, kad už 
juos beveik nieko negausi pirk
ti. Milionai dabar šiek tiek šel
piamų bedarbių tuomet liksią 
visiškais baduoliais; o jie ne
sutiksią ramiai badu mirti.

Bet finansų klimpimas yra 
tik atspindis bendro krizio ka
pitalistiniame ūkyje. Todėl 
“Liberty” paraginimas taupyti 
ir tvarkyti šalies finansus yra 
bergždžias pasiūlymas kaipo 
“vaistas’? prieš proletarinę re
voliuciją. - • č
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Norėjo Atvaduot Peipingą nuo JaponijosMADRID. — Auga pro

testo streikai prieš nusmer- 
kimą mirtin keturių daly
vių pernykščios darbininkų 
revoliucijos Ispanijoj. Mini
steris pirmininkas Al. Ler- 
roux reikalauja prezidento 
įvest karo stovį prieš strei- Japonų šeiminiu kavimą 'bėjo <

Strei-įChinų kareiviai birž. 28 d.’tams įsigalėt šiaurinėj Chi-

GREEN, KOMUNISTU ĖDIKĄ
PATERSON, N. J. — Šil- 

ko Darbininkų Federacijos 
(unijos) apskričio Pildan-

Sukilusieji Kareiviai iš Ginkluoto Traukinio Apšaudė Miesto žioji Taryba nusprendė pa- 
Sieną, bet Liko Nuvyti Chiang Kai-sheko Jėgą silist protesto laišką Darbo

 i Federacijos prezidentui W. 
P E I PING—Sukilę prieš .Kai-shekas dar sykį pagel- Greenui už tai, kad jis grū-

Everett’o Unijos Eis
Į Visuotiną Streiką 
Prieš Milicininkus

Taip Nutarė Federacijos 
Unijų Miestinis Centras

EVERETT, Wash.—Dar- 
bo Federacijos Unijų Cent- 
ralinė Miesto Taryba užgy- 
rč visų unijų generalį strei
ką tokiame atsitikime, jei
gu į Everett miestą guber
natorius atsiųstų miliciją 
prieš streikuojančius me
džio darbininkus. Kompani
jos jau kreipėsi į guberna
torių, reikalaudamos milici
ninkų, kad jie apsaugotų 
skebus, su kuriais bosai ža
da atidaryt savo lentpjūves 
ir kitas medžio dirbyklas.

EUREKA, Cal.'— Pasku
tinėmis žiniomis, 5,000 dar
bininkų palydėjo į kapines 
kūną Haroldo Edlundo, me
džio streiko pikietininko, 
kurį mirtinai pašovė polici
ja. - Gengsteriai su policija 
taipgi nužudė streikierį Ka- 
ąrtę ir taip pavojingai su
žeidė pikietininką P. Lam- 
pellą, kad veikiausia ir jis 
turės mirti. »

Bet tų žudynių dar nega
na išnaudotojams. Jie su
darė būrius savo mušeikų 
“vigilantes,” kurie visur, 
gatvėse ir namuose, užpul
dinėja ir budeliuoja medžio 
streiko veiklesnius dalyvius.

PAKORĖ komunistą 
Už PROPAGANDĄ 

BULGARŲ KA
RIUOMENĖJE

SOFIJA. — Birželio 27 
d. Bulgarijos fašistų val
džia pakorė komunistą 
darbininką Manalovą Už 
tai, kad jis skleidė revo
liucinę propagandą tarp 
kareivių. Drg. Manalov 
parodė komunistinį tvir
tuma: nežiūrint kankini
mų, nedavė fašistams jo
kios žinios apie revoliuci
nę veiklą armijoj h’ nei 
vienu žodžiu jiems nenu
silenkė.
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Japonijos imperialist mojo išbraukt visus komu-
;nistus ir šiaip revoliucinius 
darbininkus iš unijų.

Amerikos Laikraščių Ra
šytojų Gildijos prezidentas 
Heywood Broun rašo “Na
tion” žurr le, kad jeigu 
unijų vaf.ai pradės “valyt 
laukan” komunistus, tai bo
sai veikiausia pasistengs 

mirt bei iki gyvos galvos miesto sienoje, stengdamie- rija, atstovaujanti 480,000 apsivalyt nuo bet kokių, uni- 
įsi prasimušti j miestą ir iš- narių, nutarė visomis išga- jų. Tai būtų Greeno “nuo-

kierius Barcelonoje. ;
kuoja gatvekarių ir įvairių į užėmė gelžkelių mazgą
kitų darbų darbininkai. O Fengtai, susėdo į šarvuotą, 
sulig pirmesnio pranešimo'ginkluotą traukinį f p™ 

i visoj Asturijos provincijoj auštant juom i
Iš Hammonton, N. J., prane- darbininkai eina į generalį prie pietinės Peipingo, 

šama, kad daržuose ir laukuo- streiką 
. se supuvę daug aviečių, r ~ 

girdi, farmeriai negalėję gaut 
darbininkų jąsias rinkti.

Bedarbių yra įvalias; bet ko- kalėt 
del jie nesutiko tas uogas rink-| 
ti? Todėl, kad jiems buvo siū
loma dirbt beveik tik už ] 
Antra, dar svarbesnė priežastis 
štai kame. Kada bedarbis gau-

• na kokį laikiną darbą pas pri- 
vatišką samdytoją, jam atima 
viešą pašalpinį darbą arba tie
sioginę pašalpą. O užsibaigus Ją P. Badoglio atsilankė 
laikinam privatiškam darbui, Francijos karinio štabo vy-

gelžkelių nijoj.

prieš 
juom privažiavo 

. „ „ _____ _ x c se-
reikalaudami pa-jnosios sostinės, dalies ir 

^uosuo^ tuos politinius kali- ėmė iš kanuolių bombarduot 
nius, kurie yra nusmerkti Jungting vartus išlaukinėje j

Irnivf’ Imi i Iri rrvxznc? rrnlxrna

Socialistai Vis Dar Neina į 
Ateivių Gynimo Talką

DETROIT, Mięh. — At- 
eivių Apgynimo Konferen-

įsi prasimušti į miestą ir iš- narių, nutarė visomis išga- jų. 
įvyti iš ten Japonu imperia- lemis kovoti, kad kongrese pelnas.

pavalgį. • FRANCIJ0S-1TALIJ0S pistus ir jų pakalikus. Bet butų atmestas Dies bilius 
I + <-> m i i Kimine rli Izrorn.. ilPIPl rll.PIVIU (Ir! IHH Lčl V11IIU Jū HITLERIO ŽUDYNIŲ

METINE SUKAKTIS
BERLYNAS. — Naziai 

pereitą šeštadienį iškilmin
gai minėjo vienų metų su
kaktuves nuo kruvino “ap-

inn/viTTT iiTBTnrriTiT-n fašistinio Chinijos diktato- ,delei ateivių deportavimo iš ARMIJŲ JUNGTUVES riaus oficieriai davė koman-'Amerikos j r Russell-Kramer 
POMA _ Tfnliiną da dar užsilikusiems mieste bilius prieš “maištininkus.”

armiios štabo ealva marša- 2’000 sav0 kareivių'atmušt kuriais tie politikieriai va- 
J _ . -. .. --'sukilėlius. Sukilėliai pa-[dina visus pasiryžusius ko-

rrmuus Aaiuiiu tuv v - kartotinai šturmavo mies- .votojus už darbininkų rei- 
riausiasUgenerol‘as IL Gk Ga-,to 
melin. 
slaptai kalbėjosi,, 
neabejojama, jog Franci j a 
per savo generolą Gameliną 
darė žingsnių delei tampres- 

kuris plačiai važinėjo nių ryšių tarp Italijos ir 
Francijos armijų ir kitų ka
ro pajėgų.

Anglijos politikai žiūri į 
tą pasimatymą tarp Fran
cijos ir Italijos armijų gal
vų, kaip į bendrą Francūzų 
ir Italų frontą prieš Angli
jos leidimą Vokietijai atsi- 
ginkluoti ant marių. Lon- 

kunigų ir done taip pat spėjama, kad 
jeigu Anglija padėtų Ethię- 

i pijai (Abyssinijai) atsispirt 
prieš Italiją, tai Franci j a 
duotų veiklios pagelbos Ita
lijai.

paskui tenka ne tik kovot, bet; 
kariaut už pašalpos sugrąžini
mą, ir tai dažnai jos tokiam be
darbiui toliau visai neduoda.

Labiausia pagarsėjusiam An- 
ytojui G. Bernard

Sha
po , vietų Sąjungą, nepatiko 
ten vienas dalykas—kad darbi
ninkų ir valstiečių teismai stro
piai baudžia už “sodomiškus,” 
“gyvuliškus” lytiškus prasižen
gimus. Sako, Sovietai už lytiš
kus išgverimus baudžia skau
džiau net negu Anglijos teis
mai.

O “Darbininkas,” 
jų gaspadinių laikraštis, vis 
dar kreivėzoja, būk Sovietų vy
riausybė lytiškai “tvirkdo” sa
vo piliečius, labiausia jaunus. . .

Kaip matome iš “Liberty”, 
Francijos radikalų socialistų 
(liberalų) vadas Ed. Herriot 
tyčia apvažinėjo tas Sovietų ša- 

- ‘lies vietas^ kur kapitalistiniai 
laikraščiai skelbė “baisų badą/’ 
Bet jis ten nerado nieko pana
šaus j badą, apie kurį tebeme
luoja Amerikos lietuvių buržu
azinė spauda.

ATIMS PAŠALPAS Iš NE
NORINČIŲ VERGAUT 
FARMOSE BEDARBIŲ
CAMDEN, N. J. — At

lantic County pašalpų direk
torius Sturgeon Cross grū

^eneioias ivi. vj. vjcl- i v . v ,v. i •> i - i » i .
Nors jiedu gana P° įmušti kulkasvaidzių miau pasitraukė is konie- iValymo” pačios fašistų par- 

tačiaus nuo sienos. Taip ^rencijos, dar ir dabar ne-įtijos. Pernai birželio pabaii sienos.
Chinijos diktatorius Chiang į prisideda.

a

LIETUVOS ŽINIOS

Lt

Igoj jie išskerdė 500 iki 
11,000 negana ištikimų Hit
leriui nazių vadų ir vadu-

Prancūzai Mato Sovietų 
Didelę Galią Atremti 

Hitlerininky Karą
PARYŽIUS. — Francijos 

'seimo atstovas Leon Ar
chambault nurodė, jog šian-

moja neduot jokios pašalpos yokietil*a

HITLERIS JAU TURI 
BŪRIUS KARO TANKŲ
LONDON. — “Daily Ex

press” dienraščio korespon
dentas praneša, kad jam pa
vyko matyt paroduojančius 
būrius tankų kariškai ap
saugotoje vietoje netoli Ber
lyno. Tie kanuolėmis gink
luoti tankai buvo slapta pa- 
budavoti, kol Hitleris dar 
nedrįso viešai pasiskelbt, 
|kad jis išnaujo apginkluoja

Pargabentas Didelis Pašto 
Vagis, Buvęs Valdininkas

KAUNAS. — Taupomųjų 
valstybės kasų Kauno centra- 
linio pašto skyriaus vedėjas 
Janulis, prieš kiek laiko pasi
savinęs keliolika tūkstančių li
tų valdiškų pinigų, buvo pa
bėgęs užsidnin. Lietuvos kri
minalinei policijai, bendradar-' 
biaujant su kitų valstybių po
licija, pavyko jį atgabent Kau
nan ir pasodinti kalėjiman. 
Janulio nusikaltimo bendra
darbis, buvęs valstybės dra
mos bilietų kasininkas Choms- 
kis, kuris padėjo Januliui pa
bėgti, pats taip pat buvo pa
bėgęs užsienin ir Berlyno kri7 
minalinės policijos sulaikytas. 
Lietuvos kriminalinė policija

Tatai minėdamas, dabar ^įen ^evepę vįsa Vokietija
„ . . , Hitleris suvarė 120,000 savoPrie viso dar prisidėjo baisi .......................... ’ .. ..
perkūnija su žaibais. Apylin- ’

paversta į ginklų ir amuni-
A 1 1U VIDU UCIJL U1101UVJV vaio* 1 • «i • • • X £ O C

perkūnija su žaibais. Apylin- smogikų, juodosios- policijos įcijos fabriką. Tuom remda- 
kėje matėsi daug iš perkūnijos ii* kai eivių į demonsti acijas ^asis, jis reikalavo paskir-

• ti dar 33,212,000 doleriųkilusių gaisrų. Audra siautė ir mitingus sporto aikštėse 
apie 1 % vai. ir ž 
ūkininkaitis, 
nuostolių.

Žmonėms ypae Jiems ten . kalbėjo smogikų ;daugiau (500,000,000 fran- 
pii aie aug komandieilUS von JagOW, ii. X stinrim’mni Frnnr.iins. ~ • jkų) stiprinimui Francijos 

propagandos mimstens G°"|armijos, laivyno, kariško or-
Birželio 9 d. medžiokliniu ,ebbels ir kiti, girdamiesi, laivvn0 kolonijų apgink. 
utuvu nuc’-cevc vkm. Felik- |kad pernykščias kruvinas |avįį10šautuvu nusišovė ūkin. .

sas Šleinius, apie 55 m. amž., 
gyv. Salantų valse., Barzdžių 
k-me. Nusižudymo priežastis 
policijos aiškinama.

Windsor, Kanadoj, Liko 
Išrinktas Darbininką 

Vieno Fronto Majoras
WINDSOR, Canada. —

ilgai dėjo pastangų Chomskiui j Vėl tapo išrinktas šio mies- 
išgauti ir pagaliau vokiečių to majoru George Bennett, 
kriminalinė policija Chomskį bendras kandidatas sociali- 
perdavė Lietuvos krim. polici
jai.

j “apvalymas dar labiau su- 
drūtino” jų partiją. Komunistai seimo atsto-

Toms žudynėms pagerbt iva^ smarkiai priešinosi sky- 
buvo įsakyta šeštadienį ant Ųmui tų extra pinigų karo 
visų namų iškelt fašistines tikslams.

tiem bedarbiam, kurie atsi
sako parsisamdyt uogas 
rinkt bei kitus darbus far- 
mose dirbt už mizerniausią 

' algą.
AS® \

Prie tankų parodos buvo 
nei ištolo neprileidžiama jo
kių laikraščių reporteriai.

Sužinota, kad Hitleris sta
tydins didelį skaičių naujų 

. nedidelių, bet užtat labai 
Osainmg, N. Y. — Sing greitų tankų, kurie yra lai- 

Sing kalėjime elektros ke-^omi vienais iš pačių svar
elėje numarinta Eva Coo. Ji. blausių karo ginklų.
tyčia automobiliu mirtinai j Lengvesni greitieji tankai 
suvažinėjo savo tarnautoją, į ypač tiktų tolesniems karo 
kad gaut jo apdraudos pini- žygiams, pav., prieš Sovietų 
gtUk • I Sąjungą.

Didelė Audra Suvalkų 
Kalvarijoj

Birželio 12 d. į vakarą pa
kilo didelis vakarų vėjas. Iš 
vakarų ėmė slinkti juodi debe
sys. Vėjas vėliau išaugo į tik
rą audrą. Pradėjo lyti nepa
prastai smarkus lietus. Per ke
letą minučių grioviai pavirto 
dideliais kriokiančiais vandens 
upeliais. Tekėdamas vanduo 
nuo kelių nunešė supiltą kelių 
taisymui žvyrą ir juo užklojo 
laukus ir pievas. Javų laukuo
se ir daržuose lietus išgraužė 
didelius^griovius tuo sunaikin
damas Ikana daug derliaus. 
Javus, ypač žiemkenčius, vi
siškai priplakė prie žemės. Vė
jas išvertė daug augančių me-

j'stų, unijistų ir komunistų, 
i Rinkimus prakišo Fordo au
tomobilių kompanijos kan
didatas John Duck. Iš nau
jo tapo išrinktas į miesto 
tarybos narius komunistas 
Tom Raycraft; be to, į mie
sto valdybą pravaryta keli 
kiti darbininkų kandidatai.

i Komunistai sutiko remti 
George Bennetto kandida
tūrą į majorus, kuomet jis 
pasižadėjo kovoti prieš ka-

vėliavas su kreivu kryžium.

Tokio. — Susikūlus dviem 
kariškiem Japonijos lėktu
vam užsimušė 5 jų lakūnai.

Pittsburgh, Pa. — John pensijų pereito karo vetera- 
Danp su moteria minėjo 60 nams. Lavai davė žodį, kad 
metų savo vedybų sukaktu- j0 valdžia ne tik nekapos 
ves. Jiedu prigyveno 23 vai- daugiau veteranams nensi-'
kus, iš kurių 12 dar yra gy
vi.

Radikalai socialistai at
stovai tol nesutiko balsuot 
už karinių lėšų didinimą, 
kol ministeris pirmininkas 
Lavai prižadėjo nekapot

daugiau veteranams pensi- jos streiką.

Iš Waterbury o, Conn., 
Streiko Lauko

Išreikšt pritarimą strei- 
ikieriams Watertown Under
garment Kompanijos, bruz
da darbininkai Waterbury 
Apron and Underwear 
Kompanijos, 32 Cherry 
Ave., ir I. Dibner Dress 
Shop, 55 West Clay Street, 
,ir nori patys eit į simpati-

jų, bet panaikins ir pirmiau 
padarytus nukapojimus.

Atstovas A r c h a mbault, duoti pagelbos ranką jau iš
kalbėdamas už reikalą smar-įėjusiems streikan savo bro-, 
kiau ginkluotis prieš Vokie-jliams darbininkams prieš, 
tiją, tačiaus, atžymėjo, kad (Watertown Undergarment 
po padarymui tarpsavinės Co. Nes jei tik šie streikie- 
pagelbos sutarties tarp riai pralaimėtų, tuoj ir kitų 
Francijos ir Sovietų Sąjun- pramonių kompanijospra
gos, sumažėjo Franci jai už
puolimo pavojus iš Hitlerio

Visų Waterbury pramo
nių darbininkai privalo ^a-- '

dėtų panašiai mušti darbo 
mokesnį. O juk tai butų 
baisiai didelis numušimas— 
50 nuošimčių.

Visi dirbantieji ir bedar
biai, eikime padėt streikie- 
riams pikietuot. O strei
kuojantieji draugai, nenu
stoki energijos, pikietuokit 
kaip iki šiol. • ••

Bolivijos-Paraguayaus 
Taikos Konferencija
BUENOS AIRES—Šian

dien atsidarė taikos konfe
rencija tarp Bolivijos ir 
Paraguayaus baigimui ka
ro, kuris tęsėsi trejus me
tus. Buvo kariaujama delįpusės. 

rą ir fašizmą ir ginti dar- ginčijamo Chaco žemės plo- 
bininkų teises ir jų gyveni-į to, kuris yra nepaprastai 
mo reikalus. Nors Windsor 
yra Kanados miestas, bet jis 
taip pat yra stambus cent
ras amerikinių Fordo, 
Chryslerio ir Kelsey Wheel Anglijos kapitalas — Para- 

džių, nulaužė telefono stulpų, automobilių kompanijų.
— -------------------------------------- .—t------------

“Laisvės” dienraščio piknikas, didžiausias šioj apielinkėj, bus Liepos (July) 7 d., ateinantį nedėldienj, Ulmer Parke; gale 25th Avenue 
Brooklyne. Dainuos 5 chorai iš įvairių kolonijų; šokiams grieš 2 orkestros; bus 4 dovanos išanksto pirkusiem tikietus. Įžanga 40 centų.

turtingas žibalo versmė
mis.

Kare Jungtinių Valstijų 
kapitalistai rėmė Boliviją, o

guayjų.

Los Angeles, Cal. — Pa
skirta $1,064,000 mokėt pa- 
šalpines algas 10,000 bedar
bių, kurie per 10 savaičių 
mokysis įvairių amatų. Kas 
bent dieną praleis, bus iš
mestas.
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Lietuvos Paskolos Bonai
Su liepos 1-ma diena Lietuvos pasko

los bonai, kurių savo laiku čia Amerikoje 
nemažai darbininkams įpiršo patriotai, 
turi būti pinigais jų savininkams atmo
kėti. Reiškia, dabar tie lietuviai darbi
ninkai, kurie seniau pasipirko Lietuvos 
Paskolos bonus, gali atsiimti savo pini
gus, o tuos popiergalius grąžinti Smeto
nai.

Smetonos fašistinė valdžia, norėdama* 
sutvirtinti savo padėtį, kreipiasi i bonų 
savininkus, kad jie nereikalautų už juos 
atmokėti, kad jie paliktų tuos bonus pas 
save, o už tai gaus 5% kas met palūkanų.

Fašistiniai laikraščiai veda agitaciją, 
kad bonų savinigj<ai nereikalautų už 
juos atmokėti, kad jie ir toliaus laikytų 
savo pinigus paskolinę Smetonos valdžiai. 
Sekmingesniam to pravedimui jie skel
bia, būk Amerikoje nėra pinigų saugu
mo, kad geriausias apsaugojimas, tai lai
kyti pinigus sumokėjus už Lietuvos bo
nus.

Pirmas dalykas, jiems tas reikalinga, 
kad Šerus Smetonos fašistinę valdžią 
amerikiečių pinigais, tvirtinus ją. Be 
amerikiečių pinigų Smetonos valdžiai rie-. 
štai pareitų. Antras dalykas, didžiausia' ' 
nesąmonė yra tvirtinimas, kad būk Lie
tuvos bonai yra geras apsaugojimas žmo
nių pinigų. Kiekvienam darbininkui yra 
žinoma; kad Smetonos valdžia laikosi tik
tai durtuvais, katorga ir kalėjimais pa
remta. Kiekvienas žino, kad Lietuvos 
Komunistų Partija ir visi revoliuciniai 
darbininkai ir valstiečiai veda prieš ją 
kovą, aštrina ją ir anksčiau ar vėliau 
fašistinė valdžia bus nugalėta, Lietuvos 
darbo liaudis paims galią į savo rankas.

Kas tada atsitiks? Ar bus tie bonai at
perkanti? Aišku, kad ne. Kaip Rusijoje 
darbininkai panaikino visas caro vidu
jines ir išlaukines Rusijai užtrauktas 
skolas, taip padarys ir Lietuvos darbo 
1A'udis. Lietuvos darbo žmonės negalės 

nokėti tiems paskolą, kurių dabar fa
tal pinigus naudoja darbo žmonių 
iudimui, kankinimui ir Kauno kalėji- 
ose bei fortuose pūdymui. Geriausiai 
bininkai ir organizacijos padarys, ku- 
turi tų bonų, kad kuo greičiau už 

/os atsiims savo pinigus.

Tas tiesa, kad kunigai darė viską, kad 
tik daugiau pakenkus šiam suvažiavimui, 
kad neprileidus katalikiškai nusistačiusių 
darbininkų. Kam iš to nauda? Fašis
tams ir imperialistams, kurie ruošia ka
rą, kurie planuoja naujus milionų žmo
nių išžudyti. Tokiu būdu “Draugas” pu
čia j imperialistų dūdą, padeda jiems 
ruošti naują žmonių skerdynę.

Jeigu mums šiuo kartu nepavyko pa
siekti daug katalikų darbininkų, tai tas 
nereiškia, kad šio suvažiavimo tarimai ir 
svarba nebus žinomi katalikams darbi
ninkams ir ateityje. Apie jį plačiosios 
masės daug sužinos ateityje, ir anksčiau 
ar vėliau katalikai darbininkai įvertins 
“Draugo” pardavikišką imperialistams 
poziciją.

Stirlingą Laukan!
Amerikos darbininkų . ir pažangiųjų 

žmonių masės reikalauja, kad admirolas 
Yates Stirling, Brooklyno karo laivyno ' 
prieplaukos ir fabrikų komandierius, bū
tų atstatytas iš vietos už hitlerinę karo 
propaganda prieš Sovietų Sąjungą.

Užsienio Karo Veteranų organizacija, 
kuri apima labai didelį skaičių pereito 
karo kareivių, išnešė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkė Stirlingą. Jie savo rezoliucijo
je atžymi, kad Sovietų Sąjunga yra drau
ginga šalis linkui Jungtinių Valstijų, ir 
kas prieš Sovietų Sąjungą veda karo pro
pagandą, tas yra priešas taikos.

Darbininkų organizacijos ir toliau turi 
siųsti savo reikalavimus į Washingtoną 
—Rooseveltui, Swansonui ir kongresma- 
nams, kad Hitlerio berną admirolą Stir
lingą turi atstatyti iš tos vietos.

Įžengus į Vienuoliktus Metus
1925 metais, 28 d. birželio, Chicago j e, 

susirinko atstovai nuo politinių partijų, 
apsigynimo komitetų, darbo unijų ir ki
tų darbininkų organizacijų ir| įkūrė 
Tarpautinį Darbininkų Apsigynimą ko
vai už revoliucinius politinius kalinius, 
už apgynimą darbininkų, kurie yra are
štuoti ’ klasių kovos lauke. - f

Tarptautinis Darbininkų Ąpsįgynimas 
nėra partijinė organizacija.*' Prie T.D. 
A. gali prigulėti be skirtumo politinių įsi
tikinimų, religijos ir kitokių pažvalgų vi
si darbo žmonėSj visi pažangūs biznieriai, 
kam Vik apeina gelbėjimas streikierių, 
jų vadų, areštuotų darbininkų ir darbi
ninkių laike kovų.

Šiemet sukako 10 metų Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo gyvavimo. Per 
tą laiką daug darbų nuveikė ši organi
zacija. Jau užtenka prisimint tik tokias 
milžiniškas kovas, kaip kovos už Sacco- 
Vanzetti, New Bedford, Gastonia, Ken
tucky ir eilės kitų miestų streikų, Scotts
boro negrų jaunuolių gelbėjimas ir dau
gelis kitų didelių kovų.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
įžengė į vienuoliktus metus savo gyvavi
mo ir kovų už darbininkų klasę, 
tinkime jo kuopas.

Tvir-
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Pirmadienis, Liepos 1,

Kas Yra Amerikos 
Jaunimb Kongresas?

“Draugas” Neriasi iš Kailio
Kunigų redaguojamas “Draugas” 151 

t numeryje neriasi iš kailio del Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo. Jis jį išvadina “bolševikų suvažia
vimu”, džiaugiasi, būk mums nepavyko 
įtrahktj kitas draugijas, kartoja bjau- 

■ riausius Hearsto melus, būk Sovietų Są
jungoje badas ir “bolševizmas yra daug 
žiauresnis,... negu fašizmas.”

Šis “Draugo” nachališkumas parodo, 
į kaip kunigai bijoki, kada mes kviečiame 

katalikus darbininkus į bendrą frontą ko
vai prieš karą, fašizmą, už bedarbių rei
kalus bei pagelbą Lietuvos darbo liau
džiai. i

Pirmas dalykas, šis suvažiavimas nėra 
vien bolševikų, jis yra apimantis gan pla
čias lietuvių darbinihkų organizacijas. 
Jo šaukime dalyvavo nemažai Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj khopų, vietos pa- 

_ šalpos didelių organizacijų ir unijų, apart 
1 jau tokių organizacijų, kaip Lietuvių 
| Darbininkų Susivienijimas, Ąugščiausia 

Prieglauda Lietuvių Amerikoje, kurių 
nariais yra taipgi įvairių pažvalgų žmo
nės. Bet kunigų “Draugas”, nerdamasis 
iš kailio, visus tuos žmones apšaukia bol
ševikais. “Draugas” kartoja Hearsto 
melus apie Sovietų Sąjungą,-kuomet šis 
suvažiavimas yra sušauktas ne kokiam į 
padanges Sovietų Sąjungos kėlimui, kaip 
kunigai rašo, bet kovai prieš karą, prieš 
fašizmą, už pagelbą Lietuvos liaudžiai.
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Sveikinamas Žingsnis
Tik kelios dienos atgal Socialistų Par

tijos “Senoji Gvardija” pareikalavo iš 
S.P. Nacionalio Pildančiojo Komiteto, 
kad jis nutrauktų vįsus darbus bendro\ 
fronto reikale.

Dabar gabome. žinią, kad Detroito So
cialistų Partijos Lokalas išrinko penkis 
delegatus’ į Detroite sušauktą Darbinin
kų Politinio Bendro Veikimo konferenci
ją. Detroito socialistų pasielgimas yra 
•vienas iš pavyzdingiausių ir sveikinamų
jų- • '

Komunistų Partija ir mūsų artimi sim- 
patikai darysime viską, kad sudarius kuo 
plačiausią bendrą darbininkų frontą, kad 
apjungtomis jėgomis atremti darbo žmo
nių neprietelių atakas, kad bendrai ko
vojus prieš karą, fašizmą, už visų darbo 
žmonių mūsų bendrus reikalus.

“Daugiau Pinigą—Daugiau 
Kafd‘ Laivų!”

Rooseveltas pasirašė bilių, pagal kurį 
1936 metams oficialiai skiriama $460,- 
000,000 pinigų karo laivynui. Dar su 7 
d.- rugpjūčio bus pradėta būsimų metų 
karo laivyno budavojimo programa — 
13 naujų karo laivų. Jau dabar laivų 
budavojimo ir taisymo fabrikuose yra 
virš 100 karo laivų gaminama.-• *.

Bet imperialistam to negana. Jie sau-

Ketvirtą* dieną liepos mė
nesio keli tūkstančiai jau
nuolių susirinks Detroite 
diskusuoti įvairias jaunimo 
problemas. Čionai suva
žiuos delegatai nuo YMCA, 
YWCA, įvairių bažnytinių 
organizacijų, darbo unijų, 
fraternalių o r g a n i zacijų, 
negrų jaunimo organizaci
jų, Socialistų Jaunimo Ly
gos, Jaunų Komunistų Ly
gos, ir nuo mūsų lietuviško 
judėjimo. Šis kongresas bus 
pats plačiausis bendras 
frontas, ką Amerika yra 
mačiusi. Jaunimas šios ša
lies nurodo kelią ir suaugu
siems, kaip subudavoti ben
drą frontą ir kaip jį palai
kyti.

Ketvirtą dieną liepos ta
sai kongresas priims tam 
tikrą deklaraciją jaunimo 
teisių. Yra įdomus dalykas, 
kad šis veikimas yra pritai
kintas prie amerikoniško 
jaunimo. Nepriklausomybės 
Deklaracija buvo parašyta 
kaip tik ketvirtą dieną lie
pos, irgi, tik 1776 metais, 
kada Amerikos kolonijos 
skyrėsi su Anglijos imperia
listais. Taigi, tą dieną jau
nimo antras kongresas pri
ims savo, taip’ sakant, “ne
priklausomybės” deklaraci
jų- . ;

Mums visiems yra svarbu 
susipažinti su istorija (kuri 
yra labai* įdoiųį) Amerikos 
Jaunimo Kongreso. Reikia, 
pasakyti, kad ir , mūsų LDS 
Jaunimas figūravo pradi
niame darbe'šio -kongreso.

Pereitais metais, rugpjū
čio mėnesyj, buvo sušauk
tas Pirmas Amerikos Jau
nimo Kongresas. Jį šaukė 
ne komunistai, ne jokia 
darbininkiška organizacija, 
bet Hitlerio agentas, tūla 
Viola įima, su palaiminimu 
visų Amerikos “tūzų,” kaip 
New Yorko majoro La
Guardia, ponios Roosevel- 
tienės, ir daug kitų.

Pati Viola įima, kaip vė
liaus teko sužinoti, lankė
si Vokietijoje ne savo lėšo
mis, ir turėjo konferencijas 
su Hitleriu ir jo agentais. 
Tik sugryžus,, metėsi dar-
ban organizuoti jaunimą—į tas buvo Waldo McNutt, se-

• fašistinį judėjimą.
Mandatus gavo ir neku- jvidurvakarių valstijų YM- 

rios darbininkiškos organi-^A. Tada Viola įima su sa- 
zacijos, kaip tai, Jaunų vo 20 sėbrais.pabėgo iš kon- 
Žmonių Socialistų Lyga,-greso, ir laikė savo “atskirą 
Jaunų Komunistų Lyga;- ir kongresą” Bervoort viešbu- 

: Lietuvių Darbininkų Susi- tyje. 
vienijimo Nacionalis Jauni
mo Komitetas, ir eilė kitų. JV0 sesijas toj pačioj vieto- 
Išvakarėse to kongreso, je, New Yorko Universitete, 
apie šimtas pusė delegatų, Nuo to laiko, Amerikos Jau- 
laikė savo bendro fronto nimo Kongresas tapo bendras 
“kokusą”, kur jie 'diskusavo ^r?!ltas jaynu°lllhPrieš karą ir 
siūlomą fašistinę programą. Ijama ;irš 1>700>000 organizuo. 
Šis pažangiųjų delegatų su-jaunuolių. Tai buvo pirmas 
sirinkimas priėmė įvairias tokis jaunimo bendras žygis ‘ didelių kakalių,

Amerikoje. Kongresas priėmė 
rezoliucijds prieš karą ii4 fa
šizmą, už bedarbių apdraudą, 
HR 2827, prieš CCC kempes ir 
pasidarė veikimo programą.

Po to svarbaus kongreso jau 
praslinko 10 mėnesių. Jau bu
vo laikomos virš 25 apskričių 
konferencijos. Jos sutraukė 
daug daugiau jaunimo po savo 
programa. Keliose kitose taipgi 
Viola Urnos klika vėl bandė 
apskričių kongresus laikyti, bet 
visados tie. kongresai, jos pa
čios šaukti, atmetė Urnos pro
gramą ir priėmė bendro fronto 
programą. Dabar tas judėjimas 
pasklydo po visą Ameriką ir 
jos kolonijas. Dabar kaip tik ir 
subrendo laikas šaukti kitą —: 
Antrą Amerikos Jaunimo Kon
gresą. šis kongresas kaip tik ir 
įvyks ketvirtą dieną liepos mėn. 
Detroite. Kongresas šaukiamas 
vyriausiai sekamų obalsiu: “Už' 
Taiką, Laisvę ir Progresą!”

Tikimasi turėti tūkstančius 
delegatų nuo įvairių Amerikos 
jaunimo organizacijų. Svarbus 
d&lykas yra, 
'organizacijų

ir laukia kas parodo, kad Amerikos jau- 
antra sesi- nimas progresuoja!
išskirstarit

rezoliucijas, aptarė, ką sta
tys į pirmininkus, ir tt. Iš 
kalno buvo žinoma, kad 
Viola Urna bandys save pa
siskelbti kongreso diktato
rium, ir kad ji bandys šei
mininkauti kaip tik jai pa
tinka.

Ant rytojaus susirinko 
visi ponai, pasakė spyčius, 
ii’ Ilmiutė jau tęsia savo 
kongresą be jokių rinkimų, 
be nieko. Delegatai tuoj aus 
sujudo ir reikalauja atida
ryti nominacijas del pirmi
ninko. Viola nesutinka. Ta
da “pietums” uždaro' sesi
jų..

Po piet delegatai susiren
ka aplink New 
versiteto duris 
pakol prasidės 
ja. Ją pradėjo 
jaunimą į įvairias “round gelbėti"delegatams/ kurie 
table discussions,” ir sesijos! rinkti važiuoti į Lietuvių Kon- 
laikomos keliuose kamba- 'gresą Clevelande, važiuoti ir į 
riuose.

Tos mažiukės sesijos turė
jo visos išdirbti savo rezo
liucijas ir pristatyti jas ge- 
neralei sesijai del priėmi
mo ar atmetimo. Tose sesi
jose bendras frontas dar 
daugįaus paąug.o. Kai kurie 
YMCA, Boy Scours, Red 
Cross delegatai pasipiktino 
Urnos diktatorišku apsiėji
mu. Ji iškalno buvo persta- 
■čius savo pirmininkus del 
tų subsesijų- ir rezoliucijas 
pagaminus del priėmimo. 
Tos rezol. buvo užgyrimas 
griežto fašizmo. Bet ben
dras frontas jaunų darb. ir 
pažangių delegatų, studen
tų ir liberalų, perstatė savo 
rezoliucijas prieš karą ir fa
šizmą, už bedarbių apdrau
dą ir tt., ir daugelyje sesi
jų tos rezoliucijos perėjo.

Vakarine Sesija
Trečia sesija turėjo įvykti 

tą vakarą, čia Viola Urna 
buvo atsivedus daug savo 
“popierinių delegatų”,^ kurie 
turės jai pagelbėti. Kada de
legatai reikalavo išsirinkti 
savo pirmininką ir kada 
rinkimai įvyko, Viola įima 
gavo tik 20 balsų, 
fronto kandidatas 
to.

• Bendro fronto

Ar nekeikia tokiam žry 
suduoti sau per kaktą' ir/ 
klausti, ar aš tikrai esūWn 
gus, ar tiktai vaikščiOiH 
pilvas ? ' Ati

Na, ar supra tote,v kas čiaįr; 
sakyta, o gal manote, kad^ 
kokio nors bloznelio kurinį- 
Na, ne, tai gana rimto vietiy 
kun. Kneižio filosofija, išdą 
tyta savaitiniam lapelyj, kai j 
apšvieta p a r a p i j onam. T; 
kažin, ar nevertėtu pačiai 
kunigiukui užsivažiuot sau pc 
pakaušį ir pasiklausti, ,ar e 
rimtu inteligentišku kunigu, i 

kokis klajoklis, kad panaši; 
pliurpalus leidi į svietą? )

Bobinčiuje Buvęs/

York' Uni-

o bendro 
virš šim-

kandida-

ŠYPSENOS

visuomet ir bile kada perdi

Vadinasi, reiki 
ir su druska.

nebus taip slopu ir ra u 
netampys mėšlungiai

Z, dll J ų* uVCUUUd I * *

kad didžiuma tų (obuolius savo dešimčiai vfci- 
yra bažnytinės, j kūčių po lygią porciją??’ • I ’:

Antroji: “Labai lengvu., 
būdu: išvirk ‘apple sauce’;” - •

paša-
Dvi Kaiminkos

Pirmoji: “Kaipgi, 
kyk tu man, kūma, aš galė
čiau padalinti septynis

Suaugusieji draugai turi pa-
i iš-

Detroitą. Taipgi Jaunimo sesi
ja Clevelande ne tik turės ap
kalbėti savo lietuviško judėji
mo problemas, bet ir išrinkti 
gerą delegaciją į Antrą Jauni
mo Kongresą Detroitan!

Johnnie Orman.

Norwood, Mass
<* <

Pilvologija

liepia žmogui vogti ir 
klauso, liepia kitą 
ir žmogus tai padaro.

Pilvas 
žmogus 
skriausti 
Kiek tas žmogus padaro del 
pilvo! Barasi su saviškiais. Ki
tus prašydamas pinigų, -skanu
mynams, nustoja meilės prie 
kitų, pasidaro godus, kad tik
tai karalius pilvas daugiau 
maisto gautų.

Viešbutyje
Kartą savo rūšie 

sionalas, išbuvęs savaitę 
viešbutyj ir ten pusėtinai 
pabankietavęs, išvažiuoda
mas užsimokėjo klerkui ir 
gavo savo išlaidų atskaitą 
(bilą). Bet, bevažiuodamas 
traukiniu, b e ž i’ūrinėdkrtias 
tą atskaitą, surado, kad apie 
penkinę permokėjęs. SugVįJ •• 
žo atgal į viešbutį ir. sako 
kįerkui:

“Tamsta, jūs su manb at
silyginimu padarėte klaidą. 
Ši bila parodo tai.”1' ’ 11:,

Klerkas: “Taip, ’ atsipra
šau jūsų. Ąš pamiršau j’įįms 
priskaityti tris baksuš eiga 
rų. Už juos bus viso 'dai 
$15.00.” ? <

J. J. Butkus. į

Ar Daug Reikia Druskos?

—

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, 14; Ji
. Telephone: Humboldt 2-7964'

»
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Bendrai imant, žmogui iš 
kūno su prakaitu išeina šaukš
tas druskos kas diena. Ir pa
prastai žmogus tiek druskos ir 
į save įima, sunaudoja su pa
prastu maistu. Tai da nereiš
kia, kad po Visą valgomąjį 
šaukštą druskos turėtum kas 
diena sunaudoti. Visai svei
kam .žmogui pakanka vartoti 
ir po šaukštelį druskos per 
dieną, įmaišant tiek į maistą, 
nes ir pats savaime maistas 
turi nemažai druskos, ypač 
■gyvulinio paėjimo maistas, 
kaip pienas, pieniški, mėsa, 
kiaušiniai, žuvys. Daržovės ir 
vaisiai turi mažai druskos. To
dėl tie, kurie daugiausia gy- 
vena daržovėmis, gali daugė
liau dėti sau ir druskos, ypač 
vasaros metu, kai tenka daug 
prakaituoti.

Kodėl vasarą, per karščius, 
taip slopu jaučiasi žmogui? 
O da prie karščio dirbant, prie 

liejyklos 6,

kretorius Rocky Mountain

4

Bendras frontas laike sa-

je, New Yorko Universitete.

kia: “Daugiau pinigų karo laivynui!” 
“Du karo laivai prieš kiekvieną Japoni
jos karo laivą!”

Visas kapitalistinis pasaulis apimtas 
karo karščio, baisaus prisirengimo prie 
naujo karo. Tik šiomis dienomis Angli
ją išbandė naują karo orlaivį, kuris gin
kluotas keturiais kųlkasvaidžiaiš ir viena 
kanuolę. Tas orlaivis daro 250 mylių į 
valandą laiko ir į 6vminutes gali iškilti1

16,400 pėdų augščio.
Prieš visus, darbininkus stojasi būti

niausias reikalas kovos prieš karą, bet 
tuom kartu “Draugas”, “Naujienos”, 
“Vienybė” ir kiti darbininkų priešų lai
kraščiai darbininkus apgavinėja, ramina 
ir trukdė Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darbinihkų SuVažiūvimo prirengimo 
darbus.

nuo didelio druskos su prakai
tu išleidimo, netik jhučįasi 
silpna, slopu, bet ir į raUme-1 
nis įsimeta mėšlungis, traukti-* 
tis, plėštrankis. Tatai paeinant
nuo apsinuodijimo vandeniu, . > 
kai perdaug vandenio gęri ir 
geri ir su prakaitu išplauni iš 
kūno didelę dalį reikalingos * 
druskos. Druskos žmogui būti
nai reikia, fizinėms ir chemi
nėms apykaitoms eiti. Tai va- ■ 
saros karštmečiais ir bėhdrai 
prie karštų darbų reikia dai

 

giau vartoti druskos, neįtik su 
maistu, bet ir su vandeniu, tai

' ‘ ’ ** enųĮ ’’
,. ,... ,, .j

Tačiau būtų didele klaida 
visuomet ir bile kada peniaįuį£ 
vartoti druskos, net fr;4fehlW 
metu ir šiaip, kada merijai U? 
prakaituoji. Jei perdaug Sū
riai valgai, perdaug visurjdedi ? 
sau druskos, tai prisieina te'?; 
gana daug gerti. Tada peiM 
daug vandens sūšilaiko audi
niuose, ir kūnas pasid&pdks 
papurtęs, pabrinkęs, ir /tad0 ? 
ir gi jaučiasi silpna. Niu^jior- 
didelio druskos vartojim< 
guš pasidarai riebus, ap 
išpurtęs, minkštas^ ir jgl 
vandeniu paėjęs, lyg ka 
denligę turėtum (dropsy

Taipgi nėra gerai nudl 
sai-visai be druskos valgyti, 
nebent tik tam tikrose 'ligo
se gydytojui paskyrus saugo 
tis druskds. 
nuosaikumo

ah-

4
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Trečias Puslapis
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išduoti “čenčių” žmonėms, tai 
gali mokėt ir pinigus suskai
tyti. O dabar taip yra, kad pa- 
rapijonas darbininkas pinigus 
uždirba, o kunigėlis susiskai- 
to. . .

Kaimiečio Duktė.

Nuo Red. Atleiskite, drauge, 
kad jūsų korespondenciją ge- 

, už
tenka trumpų pastabų apie 
piknikus. Ilgi išvedžiojimai la
bai nuobodūs skaitytojams.

Pirmadienis, Liepos 1, 1935

h

Atlikti Skridimai per Atlantiką

Bet kad ir nedaug, tačiaus do-Įrokai sutrumpinome. Mat,

baliunų kel. per Atlantiką

---------------------JT-®- — ~ X--~ C| . .

Ameriką ir dabar nėra ka-.ar kitos pusės jau yra per- Įį0, Airijos išskrido King- 
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Prancūzas kapitonas Ger- Waterbury, Conn
Aš mačiau tris

Yorko į Paryžių atliko ke-1 1931- metais, 22-26 liepos, skrido į New Yorką per
- *• n -r-r • QQ1 volnnflaa nada virnovYii

užbaigimas skridimo tar
nautų lietuviams fašistams,

valandą atlikdami kelionę.
1934 metais, 14-15 gegu-

gegu-
Codos

Linden 
žmonių 

nedarė

Parke, 
buvo 

didelio

pasaulį.
1933 metais, 22 d. liepos,

vienu reginiu.
piknikas, tai

Europą ir . iš Europos į tų, kas sėkmingai iš vienos

DcsVaMoines, Iowa. — Iš 
priežasties naujų smarkių 
lietų lowos valstijoj vėl iš
tvino upės ir prigirdė tris 
•žmones.

parašus del Visuotino Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo. Kitos 
draugės kalbino važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, Brookly- 
nan, kuris įvyks liepos 7 d. 
Waterburio draugai nori su
daryti du busu. Aš rinkau au
kas del pasiuntimo delegatų į 
Visuotiną Suvažiavimą;■'bet ne
daug tesurinkau, tik $2.20.

1934 metais, 27-28 
žės, francūzai Paul 
ir M. Rossi iš Paryžiaus at-

Visko Po Biskį

Birželio 23 d. įvyko Lietuvių 
Piliečių Politiško Kliubo pikni
kas Lietuvių Parke, žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet visi

New"žės, iš New Yorko išskrido' ramiai šnekučiavosi. Veiklesni 
foundlando, išskrido į Eu-' g. r. pond įr Casare Sabel-1 draugai darbavosi, katras ką
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dos ir Maurice Rossi. Jie
1929 metais, 15-17 gruo- sėkmingai perskrido Atlan-

.. , . ,24 kariniai Italijos jūriniai > ~ N*. - , TT’ T- •Tai buvo nirmoii be ansi- -i-i ± • i Di. Richaid U. Light ii ai ouvo pirmoji oe apb lėktuvai vadovystėje gene-

37 valandas ir 18 minučių.
1930 metais, 9-10 spalių 

iš Harbor Grace,

tiką. Mes čia 
nekalbėsih^ėTr apie tuos, ku-

nera suminėti “R-34”, “Graf 
” “Los Angeles,”

ilgimu žygis, lai ji- žmonės sako: “i 
giausiaaper okeaną skridi- ngra ^as pe§tfs” lai kalba
masi 1 -------------------- '
mis jis maitina Naujiemj apįe atliktas zeppelininių 
skaitytoms.

--( ' |išskrido 5 d. liepos, perskri-
1927 metais, 20-21 gegu- Atlantiką ir 6 d. liepos 

žės be apsistojimo iš New Jau buvo Berlyne.

z į. luinu i luvu Kelione LenKijos rasistams,
ir panašiomis pasako- 777 • 7 < Jie sėkmingai perskrido Bennett orlaivių lauko iš- 0 pačio Vaitkaus žvaigždė
_ __  m faktai. Mes čia nekalbėsime Atlantiką ir nusileido Ispa- skrido francūzai Paul Co-j nešviestų, kaip ji nešviečia

nijoje. ’ dos ir Maurice Rossi. Jie įr Adomavičių, kuriu ^vaiff-

sistojimo kelionę 4,466 my-'New Yorką buvo priversti AOms.” Vaitkaus sėkmingas 
lių. • j nusileisti netoli Stamford J

1929 metais, 8-10 liepos, Conn. ________
Williams ir Yancey išskrido | 1933 metais, 5 d. rugpjū-kaip tarnavo Adomavičių

Su pliku' iš old Orchard, Me., į Ro- čio iš New Yorko Floyd kelionė Lenkijos fašistams.

W J

Vaitkaus “Žygis” Nieko Ne
žada) Aviacijai. Grigaitis 

Apgavinėja žmones
Grigaitis per savo “Nau

jienas” visokių pasakų pri
rašo apie jų organizuojamą' 
F. Vaitkaus skridimą iš | 
New Yorko į Kauną, 
būk “progreso” žygis, 
“ilgiausias žygis,” tai

ją, 5,656 mylias, tai tik Gri
gaitis savo biznio pridengi
mui gali nerausdamas kal
bėti, kad jeigu F. Vaitkui 

i pavyktų nuskristi iš New 
! Yorko į Kauną, tai būtų 
I “didelis progresas” ir “il- 
giausia kelionė.”

tai. Kas Perskrido Atlantiką?I. _ _

perskristi Atlantiką, tai jo
kio progreso nebus įdėta į 
aviaciją. Jo skridimas būtų 
tik paprastas “pasišokėji- 

jstojimo lėktuvu ’kelione iš iš Anglijos į New Yorką iš- mo” žygis, kuris nesuteiktų 
Europos puses į Ameriką. , skrido James A. Mollison ir jokio aviacijai patyrimo. Jo 

1928 metais, 3-4 liepos, jo žmona Amy Johnson sėkmingas užbaigimas kelio- 
italai Del Prete ir Ferrani Mollison. Jie sėkmingai perenės tiktai pasitarnautų su- 
iš Italijos į Braziliją atliko skrido Atlantiką, bet pri- .kėlimui fašistinių jausmų, o 
per Pietų Atlantiką be ap- trūko kuro ir nedasiekę' ruošimas tarnauja “Naujie-

leris prie dolerio dedant, susi
daro didelė suma. Labai ačiuo- 
ju tiems, kurie aukavote.

Parapijonų Piknikas >

Turėjau progą dalyvauti 
Švento Juozapo Parapijos pik
nike, kuris atsibuvo taipgi bir
želio 23 d., 
Union City, 
daug, bet 
įspūdžio. Jokio veikimo nesi
matė. Jokios darbininkiškos 
agitacijos nebuvo.

Tik man stebėtina buvo iš 
suklaidintų parapijonų, kad 
jie taip vergiškai pataikauja 
savo kunigėliams. Rodosi, kad 
primanytų, tai ant rankų pasi
imtų ir nešiotų, kaip kūdikius. 
Vieni prašo, “gerk, kunigėli,” 
kiti ratu apstoję vėl maloniai 
kalbina. Aš pamaniau sau, 
kaip tų kunigėlių pilvai atlai
kys nebostinę. 
vaikščiojant.

Pasipiktinau 
Kai pasibaigė 
kunigėlis su maišu skaito pini
gus, kiek katras darbininkas 
padarė biznio. Mano mintis to- 

repą Boyd ir Vonnor ir *jie““šekmingai'gaISj0- Mat5si- dra’a£ės rinkokia: Jeigu darbininkas moka
jmingai jie nusileido Angli- perskrido Atlantiką, bet pri

trūkę kuro buvo priversti 
1931 metais, Post ir Gat-! nusileisti Anglijoje, į 32 va- 

_______ r pasaulį ty atliko aplinkui pasaulį landas atlikę 3,000 mylių 
| kelionėje perskrido į Euro- kelionę. Iš New Yorko jie kelionę. 
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Mes daug kartų jau mi- arba ir lėktuvais (oriai- džio Challe ir Borges atliko tiką ir Europą ir nusileido 
nėjome, kad Atlantiko did-jviais) kitose žemes dalyse kelionę iš Ispanijos į Brazi-net Syrijoje, netoli Beirut, 
juris daugelį kartų buvo .ilgas ir pavojingas keliones, padarydami 3,600 mylių Jie išbuvo ore 56 valandas 
perskristas iš Amerikos į bet paduosime surašą tiktai per pįetų Atlantiką. ir atliko 5,656 mylių 'kelio- 

1930 metais, 23-25 birže- nę.
1934 metais net 7 kartus 

sford Smith ir Van Dyk ir Atlantiką perskrido įvairūs 
į 16į valandų jie pribuvo į lakūnai.
Newfoundland^. Francūzas kapitonas Ger-

1930. metais francūzai main Bonnot kariniame lėk- 
Coste ir Bellonte iš Pary- įuve su 5 žmonėmis perskri- 
žiaus išlėkė 1 d. rugsėjo ir do iš Afrikos į Braziliją į 
2 d. rugs, jie nusileido New 18į valandų. Paskui jie grį- 
Yorke, atlikdami kelionę į %0 atgal iš Brazilijos į 21

žin kokis žygis Atlantiko skridę A 
perskridimas.

Tiesa, kad orlaivininkystė ™ žuvo laike kelionės, 
dar yra tiktai kūdikis. 1911 j 1919 metais, 31 gegužės 
metais Lincoln Beachey pra
skrido' pro apačią Niagara 
Kalis tilto ir tai jau buvo 
didelis žygis, apie kurį buvo 
daug rašoma.

Bleriot, 1909 metais per
skrido iš Franci jos į Angli
ją, kur dabar daugelis suga- 
bių plaukikų perplaukia, o 
tada Ibuvo didelė naujiena.

1Q09 metais Delagrange 
atliko 50 mylių skridimo ke
lionę ir tai jau buvo nepa
prastas žygis.

Vasario 7 d., 1913 metais
Matusis perskrido Dardane-1 1 
lių vandens peria ją, kuri tu
ri 112 angliškų mylių plo
čio, taį’ jau buvo naujiena.

1918\metais, 15 d. gegu-

Jungtinių Valstijų karo lai
vyno lėktuvas “NC-4” atli
ko pirmą kelionę su apsisto
jimais ant salų. Jis padarė 
4,791 mylią.

1919 metais, 14 d. birželio, 
iš Newfoundland į Airiją be 
apsistojimo nuskrido Alcock 
atliekant į 16į valandų 1,960 
mylių kelionę.

1924 metais Jungtinių?0^’ 
[Valstijų armijos lėktuvas' 
' pirmoje aplink

ir Adomavičių, kurių žvaig
ždė liūdnai užgeso.

Mes sakėme ir sakome, 
kad darbininkai, aviacijos 
mokslas, abelnas progresas 
negaus jokio pliuso iš Vait
kaus kelionės, nepaisant 
kaip ji užsibaigs.

D. M. š.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. F.
Tel.: Glenmore 5-6191
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“Laisves” Piknikas Btooklyne
Yorko ir Washingtono buvo 
atlikta kelionė, 227 mylios, 
be apsistojimo ir tai buvo 
žygis.

Bet dabar, kada pasauly
je šimtai yra orlaivių lini- 

\ jų, kada kiekviena didelė 
'šalis desėtkais tūkstančių 

mylių skaito savo oro kelius, 
kada Sovietų Sąjungos trys 
lakūnai Gromov, Filin ir 
Soim atliko be apsistojimo 
ilgiausią pasaulyje išskrajo- 

I jimą 75 valandas ir padarė 
12,411 kilometrų (7,707 my
lių) kelionę ilgio, nepapilde 
ore lėktuvą kuru; kada 
•rancūzai Rossi ir Lucien 
Boussotrot yra nuskridę iš 
New Yorko į Rayak, Siri-

lionę Charles Lindbergh į Wolfgang Von Granau ir 
33į valandas, padarydamas dar 3 jo pagelbininkai sek- 
3,600 mylių. Tai buvo gar- mingai perskrido iš Vokie- 
siausia kelionė todėl, kad ii- tijos į Kanadą su apsistoji- 
giausia be apsistojimo irmais. 
“solo” (tik vienas Lind
bergh buvo lėktuve).

1927 metais, 4-5 birželio, 
Chamberlain ir Levine nu
skrido per Atlantiką iš New 
Yorko į Eisleben, Vokietiją, 
3,923 mylias.

1927 metais, 29-30 dd. bir
želio, iš New Yorko į Ver- 
Sur-Mer, Franci ją, nuskrido 
Byrd, padarydamas 3,477 
mylias.

1928 metais, 12-13 dd. ba
landžio, iš Airijos išskrido 
Koehl ir Von Hounefeld ir 
jie nusileido Kanados pa
kraštyje ant vienos salos.

Bedarbiai išmesti iš namų budavojasi sau iš lent- 
venamį. Tuoni kartu geriausi namai stovi 

jie yra turčių rankose.

1932 metais. 20 gegužės 
iš Newfoundland pakilo1 
Amelia Earhart ir sekmin-' 
gai nulėkė i Airiją į __ ... . 
landų atlikdama per Atlan-| 
tiką 2.026 mylias. Tai buvo* 
pirmoji moteris, kuri viena! 
perskrido Atlantika.

1932 metais, 18-19 rugniū- 
čio iš Europos į Ameriką 
perskrido kapitonas Molli- 
son, kuris atliko “solo” ke
lionę.

1933 metais, 1 d. liepos, iš 
Orbetelio, Italija išskrido į 
Chicagos Pasaulinę Parodą

38į valandas padarydami 
3,610 mylių.

1934 metais, 26-28 gegu
žės, francūzas lakūnas Jean 
Mermoz su 3 pagelbininkais 
perskrido Pietinį Atlantiką 

■iš Paryžiaus į Braziliją, į 
į 15 valandų atliekant 2,000 

fl4 va-|mylių>
1934 metais, 29-30 birže

lio, iš New Yorko išskrido 
(“dzūkai” Benjamin ir Jo- 
'seph Adamovičiai, broliai, į 
Lenkiją. Per 30į valandų 
jie perskrido Atlantiką ir 
nusileido Franci joje.

1934 metais, 8 rugpjūčio 
James Ayling ir Leonard 
Reid pakilo iš Kanados ir į 
37 valandas sėkmingai pa
siekė Angliją, atlikdami 3,- 
500 mylių kelionę.

II* 
John Grierson atliko kelio
nę per Šiaurinį Atlantiką su 
tūlais nusileidimais.

Kelintas bus Vaitkus?
Čionai mes suminėjome 

53 lėktuvų sėkmingus per- 
skridimus, kurių tūli atliko

rolo Balbo. Ant 24 lėktuvų 
buvo 96 žmonės. Jie su tū
lais apsistojimais' pasiekė 
Chicagą, o paskui su apsi
stojimais iš New Yorko at
gal perskrido pf r Atlantiką. 
Reiškia, per Atlantiko did- 
jūrį atliko vienu kartu ke- į :abi ^uses kelionę, čionai 
lionę 24 lėktuvai iš Euro- 
pos į Ameriką ir iš Ameri- Zeppelino,
kos į Europą, kad paro- “R-ioi,” ir kitų už orą leng- 
tJ XL v Tl-zvlvvzvrv -P T-v X T zU-l 1 z-v 4-11* • « __ « . ■ « *•džius Italijos fašistų orlai- 
vyno galybę.

1933 metais, 9 liepos, C. 
Lindbergh ir jo žmona iš
skrido į Europą. Jie su ap
sistojimais pasiekė Europą 
ir po paviešėjimo anoje pu
sėje vandenyno vėl parskri
do atgal.

1933 metais, 15 d. liepos,
iš New Yorko išskrido į ap-'pavyks “kaip iš pištalieto 
link pasaulinę kelionę Wiley | Vaitkui nušauti iš New 
Post. Jis sėkmingai perskri- (Yorko į Kauną,” tai bus 
do Atlantiką ir į 8 dienas “didelis progresas,” kad tai 
atliko, kelionę aplinkui visą bus “ilgiausia kelionė per

okeaną.”
Jeigu Vaitkui ir pavyktų

vesnių lėktuvų atliktos ke
lionės. čionai nėra paduota 
daviniai ir apie “DO-X” at
liktą kelionę ir todėl šie da
viniai yra toli nepilni.

Bet ir iš to, kas jau yra 
pasakyta, kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas matys, ko
kis yra Grigaičio blofas, 

(kada jis rašo, kad jeigu

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 didelj 
Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klemencas Strižauskas.

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

N. Y., ir Brooklyno Aido Choras.

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 vartų neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkite valgią, nes' Piknike bus ją gana visiems.

I DVI ORKESTROS 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.



Pirmadienis,Ketvirtas Puslapis

PRANEŠIMAI E KITUR
CLIFFSIDE

ant

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS

SPAUDOS PIKNIKAS
$400 D0VANVP1NIGA1S -25 D0VAN0S ~PIRMA D0VANA $100

Prasidės 10 vai. ryte. Programa bus 5 vai. po piety

Vose Pavilion Park

Petriką

Atstovu Išrinktas Pivoriūnas. 
Smetonos Valdžios Užtarėjas

Bedarbiai darbininkai vaikščioja gatvėmis nesusi 
rasdami jokio darbo.

Laisves” redaktorius sakys pra

s risis su Charlie Rice už Naujosios Anglijos Čampionatą

Socialistuojanti žmonės svy 
mojančiai kalba, neturi pozi 
cijbs. P. Dargis, Bakanas kai 
ba; kad tas tiesa, ką viršmi

Tuojau įsigykite įžangos bilietus, nes parke perkant bill 
pirkdami gausite pigiau

A. Bimba,
kalbą svarbiais dienos klausimais

Daug mašinų iš New Yorko vyksta į šį pikniką. Veik visos 
Connecticut valstijos, kolonijos bus piknike. Taipgi dalyvaus 

svečiai iš Maine ir New Hampshire valstijų.

Visi rengkimės liepos 4 da
lyvauti didžiausiame piknike, 
Belwood Grove, Turtle Creek, 
Pa. Rengia visos bendrai dar
bininkiškos organizacijos dar
bininkų judėjimo naudai. Tai 
bus tarptautinis piknikas. Bus 
įvairių pamarginimų, šokiams 
gera muzika. Įžanga tiktai 10 
centų.

Nuvažiavimas geras: Gatve- 
kariu iš miesto reikia važiuo
ti 76 arba 86 ir važiuoti iki 
Wilkinsburg, ten ant Penn 
Avė./ ir Wood St. paimti karą 
Ardmore ir važiuoti iki Mon- 
roville Rd.j ten išlipus lauks 
busai ir veltui nuveš į pikniko 
vieta. * Komitetas.

šita konferencija aiškiai pa
rodė, kad mes visi turime dar
buotis už bendrą frontą prieš 
karu ir fašizmą ir kitais svar
biais klausimais. Kam socialis
tiniai nusistaciusiems žmo
nėms vilktis fašistinių uode
goj ? Bakanas, Dargis, Ma- 
žiukna ir kili argi negali ben
drai tartis su darbininkiško 
nusistatymo veikėjais? Fran- 
cijoj, Vokietijoj, Austrijoj, 
Italijoj socialistai jau turi su
darę bendrą frontą su komu
nistais. katalikais ir kitomis

Bendras frontas visų masi
nių organizacijų, del subu- 
davojimo galingo darbo uni
jų judėjimo yra vienatinis 
įrankis atmušimui naujų 
užpuolimų ant darbininkų 

pragyvenimo

nėti žmonės sakė, bet kad 
kongrese to neleis kalbėti, nes 
kongresas šaukiamas “kultūri
nius reikalus aptarti”. Taipgi 
mes nesą Lietuvos piliečiai, to
dėl ir neturį reikalauti laisvių 
Lietuvoj. Pivoriūnas kiek ga
lėdamas švelnino Lietuvos pa
dėtį, kalbėjo, kad “reikta kul
tūrinius klausimus” rišti, šios 
diskusijos parodė tikrą Smeto
nos veidą.

Plačios Diskusijos Apie Lietuvą. Fašistas Važiuos Išeivių 
Kongresam

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS'

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sakančią 

vieta:
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty;

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

CHORAS IŠ 250 BALSU
Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskr. visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus inilžiųiškas choras iš 250 balsų.

PITTSBURGH, PA.—Birže- i 
lio 25 SLA. 3 Apskričio Ko
mitetas sušaukė konferenciją 
“visų draugijų” delegatų ir 
atstovų apkalbėjimui, kaip ge
riausia ir kokį delegatą pa
siųsti į išeivių kongresą Kau
nan. “Naujienose” ir kitoj 
panašioj spaudoj skelbė, kad 
laiškus išsiuntinėjo “visoms 
draugijoms”, bet kiek aš ži
nau, nei viena darbininkiško 
niišista.tymo draugija ar kuo
pa negavo pąkvietimo daly
vauti konferencijoj. T^ačiaus 
kai kurios visgi išrinko dele
gatus. Apie 10 delegatų nuo 
tokių draugijų buvo. Tai bu
vo didelis ignoravimas darbi
ninkiškų draugijų. Ir veikiau
sia buvo tiksliai padaryta, kad 
niekas negalėtų trukdyti per- 
varymui fašistinių tarimų ir 
sykiu išrinkimui tokio delega
to. Iš dalies tas ir atsiekta.

Apskričio pirmininkas ati
darydamas konferenciją pa-, 
kvietė visus jriduoti mandatus ' 
ir sykiu paskyrė mandatų ko
misiją. žiūrim, tie mūsų 
“Lietuvos mylėtojai” neturi 
mandatų, patys rašosi manda
tus ir teikia komisijai. Vadi
nasi, jie nebuvo įgalioti drau
gijų, bet taip sau atvyko ir 
ant vietos pasidarė “atsto
vais”. Mandatų komisija pa
reiškė, kad visi “o. k.”
Fašizmas Smerkiamas, Kaipo 

Darbo Žmonių Priešas x
. Po išrinkimui pirmininko ir 
Sekretoriaus ir pasisakymo už 
pasiuntimą delegatų į išeivių 
kongresą, kalbama apie dele
gatų tikslus. Išsivysto gana 
plačios diskusijos. Kalba J.. 
Miliauskas, J. Sliekas, St. Or
da, J. Urbonas, E. Sliekienė, 
K. Šinkūnas, Leliušis, J. Bal- 
triišditis, K. Kairys, P. Norkus, 
J. Gasiunas ir dar vienas ki
tas nurodydami, kad ameri
kiečiai lietuviai nepasitenkinę I 
tokia Lietuvos fašistų valdžia, 
kur jokios laisvės nėra, darbi-, 
n inkai ir smulkieji ūkininkai 
terorizuojami, tūkstančiai ka
lėjimuose. Fašizmas yra did
žiausias darbo Žmonių prie
šas. Vokietijos taipgi ir Len
kijos fašizmas bando praryti. 
Lietuvą. Reikia ginti Lietuvos 
nepriklausomybę, ir sykiu 
griežtai, kovoti prieš smetoninį 
fašizmą. Atstovas turi pa
reikšti tas mintis visam kon-

Worcesteryje šiandien mes 
galime pažymėti šimtus atsiti
kimų, kur bosai jau prailgino 
darbo valandas ir išmetė šim
tus darbininkų laukan nuo to 
laiko, kaip Augščiausias Teis
mas panaikino N. R. A. Bet 
tuo patim kartu mes taip pat 
galime pažymėti daug tokių at
sitikimų, kur aiškiai pasirodo 
augantis masinis pasipriešini
mas tam' darbdavių pasikesini-

gardžių užkandžių ir lietuvi: 
pūstų, šokiams grieš gera < 
lietuviškus ir amerikoniškus

Visus Kviečia Rer

elgsis, kaip jam geriausia pa
tinka. Vadinasi, nors ir “švel
ni”, rezoliucija nieko jam ne
reiškia ir jis jos nepaiso. Tai 
bent atstovas. Jis nuvažiavęs, 
suprantama, užgirs fašistinę 
tvarka ir dar varde “visu Pit-

** 7
tsburgho lietuvių” pareikš 
simpatijas fašizmui. O dar 
kas blogiausia. Bus atsišaukta 
į įvairias draugijas paramos 
tam fašistiniam delegatui, kad 
jis ten nuvažiavęs stiprintų fa
šizmą, kad tasai • smetoninis 
fašizmas dar daugiau engtų 
Lietuvos varguomenę. Kiek čia 
laiko atgal, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, kuo
met P. Dargis tiktai kelis kri
tikos žodžius pareiškė Lietu
vos fašizmui, Pivoriūnas, kai
po pirmininkas, griebė kalbė
toją už užpakalio ir traukė 
nuo pagrindų.
Bendras Frontas Reikalingas

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)'

Brooklyn, N. Y.

Po diskusijų nutarta skirti 
$300 delei delegato. Perstato
ma Dr. Baltrušaitienė atstove, 
atsisako delei mažos sumos. 
Perstatomas Pivoriūnas,* tuo- 
jaus apsiima. Perstatoma dau
gel kitų, vis atsisako. Matant, 
kad tik viena^ Pivoriūnas kan
didatuoja, apsiima P. Norkus.- 
Vėliaus ir Dr. Baltrušaitienė 
apsiima. Pivoriūnas gauna 32 
balsu, P. Norkus 9, Dr. Balt
rušaitienė 12. Pivoriūnas lieka 
išrinktas. °

Pivoriūnas su savo fašisti
niais pagelbininkais pusėtinai 
darbavosi, kad gavus didžiu
mą. Jis laikė “paros”, or
ganizavo savo spėkas. Socialis
tiniai nusistatę žmonės nieko 
nedirbo. Darbininkiškos or
ganizacijos buvo ignoruojamos. 
Pasėkoj to fašistas liko atsto
vu. Jei P. Dargis, Bakanas ir 
kiti tokie, vietoj visados šmei- 
žus komunistus, būtų sudarę 
bendrą frontą su darbininkų 
organizacijomis ir bendrai pa
sidarbavę, nebūtų fašistas iš
rinktas. Tai gera lekcija.
Pivoriūnas Ignoruoja Priimtą 

Rezoliuciją
Rezoliucijų komisija pasiūlė 

didžiumos ir mažumos rezoliu
cijas. Didžiumos rezoliuciją 
pasiūlė J. Baltrušaitis ir P. 
Dargis, kaip jie patys sako, 
“švelnią”, stojančią už pagei
davimą, kad ir Lietuvoj būtų 
demokratinė tvarka. Toji re
zoliucija gavo 29 balsus. J. 
Gasiunas pasiūlė “aštrią” re
zoliuciją, reikalajaunčią žo
džio, spaudos, susirinkimų lai
svės Lietuvoj, pagerinti politi
nių kalinių padėtį ir visai pa- 
liuosuoti priešfašistinius kali
nius. Toji rezoliucija gavo 
14 balsų.

Einant prie uždarymo kon
ferencijos, atstovas Pivoriūnas 
pareiškė, kaip jis laikysis kon
grese. Jisai sakė, kad niekas 
jam negali padiktuot, ką jis 
turi ten kalbėti, jis nepaiso 
rezoliucijos ir patarimų. Jis

Pernai spaudos piknike buvo apie dešimtis tūkstančią publikos, šiemet turės būt 
nemažiau, o gal bus daugiau.

DETROIT, MICH.
Generalis darbininkų pinikas įvyks 

4 d. liepos (July), Workers kempėje. 
Čia bus visokių tautų darbininkų, ir 
lietuviai turės savo stalus ir parda
vinės skanius valgius ir gėrimus. 
Vieta yra graži ir laukuose, kbr oras 
tyras ir medžiai aplink visur. Bus 
programa, kurią, padės išpildyt drg. 
Minor, kuris nesenai taip bjauriai 
buvo užpultas ir sužalotas.

' Nuvažiuot i pikniką imkite Grand 
River karą iki pabaigai kelio, kelio
nė bus 10c. Nuo svetainės, 4097 
Porter St., 10:30 vai. ryto, trokas 
veš tuos, kurie neturi mašinų. Jeigu 
draugai kas turite nepilną mašiną, 
malonėkite atvažiuot prie svetainės 
ir padėt nuvežt draugus j pikniką. 
Įžanga į pikniką 15 centų, perkant 
tikietą iš anksto; prie vartų—25 cen- 

Lietuvių komitetas turi tikietų 
rankų, reikalaukite jų.

Kviečia Komisija.
(154-155)

PHILADELPHIA, PA.

Darbininkiškos organizacijos ben
drai rengia didelį pikniką, kuris įvyks 
ketvirtadienį, 4 d. liepos, Schutzen 
Park, 83rd and Tinicum Avė. Turėsi
me gerą programą, bus keletas ge
rų kalbėtojų, sporto žaislų, gražių 
piešinių. Įžanga visai žema, taipgi 
bus skanių valgių ir gėrimų.

Važiuokite 37-tu karu po 13-tos ir 
Market St. subway ir išlipkite ant 
,83-Čios gatvės, ten, po kairei, už po
ros blokų, rasis parkas.

A. Ramanauskas.
(153-154)

PATERSON, J.
LDS 123 kuopos susirinkimas liko

si atidėtas iki 14 d. liepos (July), 
todėl, kad 7 d. liepos įvyksta “Lais
ves” piknikas ir visi ten dalyvauki
me. Praneškite ir kitiems draugams 
apie perkeltą dieną, ir 14 d. liepos vi
si skaitlingai atsilankykite mitin- 
gan.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUŠ 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia didelį pikni

ką 4 d. liepos (July), ant J. Runo 
farmos, 109 Hollow Ave. Pradžia 11 
vai. ryto. Turėsime skanaus alučio,

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas! Visi norinti 

važiuoti į didįjį spaudos pikniką, 4 
d. liepos* (July), kuris įvyks May
nard, Mass., užsiregistruokite. 
Busai išeis 11 vai. ryto, nuo Lietuviu 
svetainės, 29 Endicott St., kaina į abi 
pusi 55 centai ypatai. Prašome visų 
iš anksto užsiregistruoti, kad žino
tume, kiek bus reikalinga busų. Ga
lima užsiregistruot pas J. Bakšio ir 
K. Dirvelio dirbtuvėje, 94 Ward St. 
ir pas ALDLD narius.

(154-155)

organizacijomis kovai prieš 
karą ir fašizmą. Amerikoj 
taipgi daugelyj vietų tai da
roma, nors ir Socialistų Parti
jos “senoji gvardija” tam 
priešinasi. Gyvenimas verčia 
darbininkus bendrai veikti. 
Gana skaldytis ir šmeižtis. Ku
ris dabar nieko nedaro, kad 
sudarius bendrą frontą, tas pa
sitarnauja fašistams.

Beje, Dr. Baltrušaitienė no
ri lošti “vidurio” rolę—būti vi
siems gera 4 ir sykiu skiepyti 
fašistinę kultūrą. Pas sąmonin
gus darbininkus todėl jinai pa
sitikėjimo -nebeturi. Fašistai 
taipgi jos daug nepaiso—Pivo
riūnas geresnis jiems žmogus.

Reporteris.

Kviečiami visi lietuviai-ves važiuot 
į “Laisvės” pikniką, kuris atsibus 
ant Ulmer Park, Brooklyn, N. Y., 
7 d. liepos (July). Daug svečių atva
žiuoja iš tolimų kolonijų, tad ir mes 
rengiamės prie važiavimo. LDS jau
nuolių kuopa ruošia busus ir prašo 
visų užsiregistruot, kad žinotų kiek 
busų paimti. Kurie norite važiuot už
siregistruokite pas J. Bokuninką, A. 
Bokuninką, ir G. Stasiukaitj. Busai 
išeis nuo K. Grenes štoro, 237 Pali
sade Ave., 10 vai. ryto.

Komisija.
(154-155)
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Admission 25c
This ad. is worth 5c at the Door

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Directions
IRT Pelham Bay Line 
to Zerega Ave. Change 

for Bus to Park or
Bronx Pk.tr. to 177th
St. Change to Union
port Crosstown Car 

Last Stop.

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

CARNIVAL CONCERT SPORTS
DANCING . REFRESHMENTS

■M

Worcester, Mass.Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

78

N. Y.148
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Kings, to be consumed on the premises.
JOSEPH 1’OVLONIS

(Joe’s Beer Garden & Restaurant)
Bartlett Street Brooklyn, N. Y.

132A of j 
at Cox’s 
Borough ; 
be con-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is. hereby given that License
B-1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 I 
Bartlett Street, Borough of Brooklyn, County ' 
of

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ISRAEL KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
SL 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1104 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Kings, to be consumed on the premises.
HARRY STRIHARSKY &
WILLIAM WARANITSKY

Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu 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.

MORRIS FIEGENBAUM
Walk—Boardwalk, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Steel kompanijos 
kurios darbininkai 
į Metalo Darbiniu-

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 1311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at. retail under section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 238 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM D’ARCO 
Sam’s Restaurant

238 • Court St!* * Brooklyn, N. Y.

tho premises.
CONSTANTINE CHRISTAKOS and 

JAMES MARCOPOULOS 
(Assembly Restaurant)

1104 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B-333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 57 
Willoughby St., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
BARNEY SPINELLA

(Billiard & Bowling Academy. Inc.) 
Willoughby St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 132-A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 20 
Jones Walk -Boardwalk, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the I 
premises.

20 Jones

57

NOTICE is hereby given that License No. 
B 149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

•i . ,M,) J,OHN GREGORICH
437 Maroj’ Avet Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 86 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Fultcin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BARNEY SPINELLA
(Billiard & Bowling Academy. Inc.) 

427 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 33 
Rock Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK ERKER
33 Rock Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 59 
Johnson Ave., Borough of Brooklyn, County 
Of

59

NOTICE is hereby given thab License No. 
B 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 74 
Rochester Avenue, Borough v of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 403 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 860 
New Lots 
County of 
premises.

860 New Lots Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10876 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ant) liquor at retail under 1 
section 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1799 Mcppnald Ave.,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- ■

I on tiie premises.
EDWARD MILANO 

(Marlboro Bar & Grill)
McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Baths, bet. W. 12 and W. 14 Sts., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MORRIS FIEGENBAUM. 
Cox’s Baths

Bet. W. 12 and W. 14 Sts., Brooklyn, N. Y.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 
| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS
2 Sena! dirbąs graborystSs pro- 
Me ir Brooklyno apielin- 

ačiai žinomas. Tik dabar 
S. atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu 
Y mirusių.

| Veltui Chapel. Šermenim 
» Paršam do automobilius Serme- 
g nims, vestuvėms, krikštytoms 
5:- ir kitokioms parems
5 L, Saukite dieni ar naktj

į 423 Metropolitan Avė.
I Brooklyn, n: Y.

emš, Liepos 1, 1935 Penktas Puslapis

S. MICHAILO V

ČIGONŲ AUŠRA
(Tąsa)

“Pervo Sovetsko romano chutoro... 
pre 25 versty stancianatyr Dvoino, pre 
feldy Selkone okrugoste vesnakyro dre 
1925 berš,jane pre grende 7 romane zei- 
mi, terdyne odor šetrense...”

Niekas pilnai nesuprato čigonų kal
bos, nei kuopos vadas, nei Dūlinąs, nei ki
ti ra 
kad J 
mynas, kurios bendrai dirba žemę netoli 
gelžkelio stoties Dvoino.

; ■ vn

Zurovas mokinosi už snaiperį. Jis su 
ukvata ėjo į žvalgus, užpuldinėjo “prie
šą”, jeigu buvo patogu; traukėsi, kada 
buvo pavojus ne kaipo nuo manevrinio, 
bet kaip nuo tikrojo, kad nepatekus į ne
laisvę. Pas Zurovą nyko skirtumas tar
pe manevrų ir tikrojo mūšio. Ir kartais 
jo pasiryžimas, išskaitliuotas geriausiais 
norais,’kenkė veikimui. Vienoje vietoje 
devintai kuopai buvo pavesta atakuoti 
folvarką ir iš jo išmušti dvi “priešo” 
kuopas. .

Eršovas davė įsakymą atakai. Grei
tai raudonarmiečiai išsitraukė iš girios 
ir jau toliaus nebuvo galima statiems ei
ti. Artinosi prie priešo tai perbėgdami, 
:ai vėl sugriūdami už kalnelių ir ežių. 
Netoli nuo Eršovo pasigirdo šūvis. Jį 
sekę kitas ir trečias. Kuopos vadas puo
lėsi ten ir rado Zurovą, kuris, gulėda
mas ant sniego, taikė ir šaudė.

—Ką jūs darote, Zurove? Juk nebuvo 
įsakyta šaudyti. Jūs atidengiate prie
šui ir save, ir visą kuopą. Juk priešas 
nuo mūs yra dar už 2,000 žingsnių, per
toji.

Ir tartum to patvirtinimui sutratėjo 
“priešo” kulkasvaidžįai ir privertė kuo
pą tii Tas prispyrė kuopą atsitraukti 
ir dalyti apėjimą iš dešinės pusės.

irę tarp čigono ir kuopos vado bu- 
ngas pasikalbėjimas. Zuro- 

ino, kad “priešą” jis gerai ma- 
ad jis jį matė taip, kaip briežiuką

onarmiečiai, bet jie visgi suprato, 
Iba eina apie septynias čigonų šei-

<vo 
vas 
te.
ant d

_ l‘ taip aš jį mačiau. Gerai į jį 
taikiau ir, manau, nušoviau...

—O aš manau, kad nenušovei, — prie
šinęsi komandierius, — už dviejų tūks
tančių žingsnių net ir sugabųs šaulys tik 

ieną nuošimtį šūvių pataiko. Reiš- 
d vieną žmogų nušauti, tai ant 

tumo reikia šaudyti 15 minu- 
k tą laiką šautuvas įkaista. Tai- 
audymaš yra nenaudingas. Du 

ai žingsnių, tai ne šautuvo, o 
io atsta. Ar»supratai? drau-

t

apie v 
ki
tov • cių

drauge komandieriau.
S pasižadėjo daugiau niekados 

sčių nepakartoti.
IX.

oliką mėnesių Dūlino buvimo 
turėjo tik vieną pastabą. Ji 

uose paakstinimo žodžiuose.
as baltai išpieštas ant Rau-

Pažiba — Snaiperiai, Geri 
iš Geriausių!

stovėdavo krašte eilės ir visi 
rikiavosi. Jis vadovavo bedie- 

ir nuo pulko buvo išrinktas 
į rajoną. Su tikėjimu į dievą 
•otingą ir neatlaidžią kovą. Vi- 

’p jis išvarė dievus iš betur- 
ūariniečio Petro Silakovo gal- 

turis mėnesius laiko Dūlinąs įieš
ko jo progos, kaip išplėšti iš Silakovo gal- 

C vos kietai įsisėdusi dievą, kuris jį kas va
karas; priversdavo po užsiklojimu sudėti 
dieVot^mingai pirštus ir melstis. Ant 
galo p^ga pasitaikė. Silakovas gavo iš 
namų laišką, kuriame rašė, kad seni vals
tiečių priešai, suslikai sunaikino pusę ja
vų. Motina prašė sūnaus, kad jis pasi
teirautų pas armijos vadus rodos, kad 
išgelbėjus likusius grūdus. Dūlinąs pa- 
sinaudojo proga. Greitai jis nuvyko į 
laboratoriją. Kalba buvo trumpa ir aiš
ki 
ref

iUgti Silakovo akyse susliką, tai 
įMa^tu užmušti jo mintyje dievą 
I'archangelais ir aniuolais. Su
nyko pagauti, bet sugavo dide- 
iurkę, kurią laboratorijos vedė

jas vadino “karališkas pacukas.” '
Chemijos laboratorija pirmiausiai nu

stebino Silakovą daugumu .stiklinių įtal
pų. Jam pasirodė ji panaši į vaistinę, 
tik su kitokiu atsidavimu. Paskui Sila
kovas atkreipė ątydą į stiklinį uždanga
lą, po kuriuomi sėdėjo didelė pilka žiur
ke, kraipydama ūsus. Atėjo žmogus, at
sinešdamas -metalinį prietaisą. Priglau
dė vieną galą metalinio prietaiso prie 
stiklinio uždangalo, o kitą—prie aparato 
ir pasuko rankenukę. Stikle pasirodė 
geltonai-žalias debsėlis. “Karališkas pa
cukas” patraukė kartą, kitą į save orą ir 
atkišęs uodegą, ramiai išsitiesė tarp stik
linių sienų nunuodintas chloru... Labo
ratorijos vedėjas aiškino: oras... drus
ka... chlorą... žemes ūkis., naikini
mas suslikų...

Silakovo tikėjimas į dievą buvo pakir
stas. Jis pasiuntė motinai suteiktus nuo 
suslikų vaistus, ir už kelių mėnesių lai
ko patsai jau buvo vienas iš veiklių be
dievių ratelio narių ir pagal Dulind pata
rimą čiupinėjo įsitikinimus čigono. Či
gono tikyba buvo primityvė. Kaipdr vi
si rusiški -čigonai, Zurovas buvo stačia
tikis, krikštytas, suteiktas jam Jurgio 
vardas. Per visą gyvenimą jis tik kelis 
kartus buvo bažnyčioje. Dievu jis baži- 
josi, dievą jis keikė, ir pusėtinai tvirtas 
tikėjimas į galingą stačiatikių (pravos
lavų) dievą pynėsi su tikėjimu į Devlą— 
specialį čigonišką Sefaoną. Visgi rusiš
kas ir čigoniškas dievas pusėtinai buvo 
tvirtai prikibęs, dėka kelių dešimčių me
tų rusų carų valdžių veikimui. Pas Zu
rovą buvo tvirtas čigoniškas ir moralis 
išsiauklėjimas...

Nuo to laiko, kaip pulke buvo paskelb
ta, kad nebus nei vieno prasikaltimo, jau 
prabėgo du mėnesiai laiko. Šiame klau
sime lenktyniavosi devinta ir septinta 
kuųpos. Sutartyje buvo du punktai: pir
mas prieš prasikaltimus ir antras už ge
rą šaudymą. Nuo pat,* pradžios tarpe 
kuopų buvo geros lenktynės ir: viena ant
ros dabojimas. Kiekvienas stengėsi, kad 
jo kuopa būtų laimėtoja. Ką tik kuri 
kuopa naujo, gero išmoko, tai ir lenkty
niuoto jui perduodavo. Abi kuopos ne tik 
vijo laukan visokius nedateklius, trūku
mus, bet ir viena kitai gelbėjo. Visų 
buvo nusistatymu:

—Jokių nedateklių... Vieni kitiems 
teikia pagelbą... Patarimai. Perdavi
mas patyrimų.

Kuopos raštinėje sėdėjo Silakovas ir 
pasakojo, kaip jis išgalvojo naują būdą 
akstinantį šaudyme. Jo išradimas bu
vo paprastas: reikia sujungti šaudymą su 
politika. Laike užbaigimo lavinimosi pa
mokų, pasiimti nedidelį šautuvą ir eiti 
šaudyti. Taikyklio ratas turi dešimt 
lankų, jie visi sukasi aplinkui centrą. 
Kiekvienas lankas turi būti politinis 
klausimas. Pataikysi į centrą—lengvas 
klausimas, o kuo toliau nuo centro, tai 
turi būti sunkesnis politinis klausimas. 
Taigi visi stengsis pataikyti į centrą, kad 
gavus lengvesnį klausimą. Jis savo pa
siūlymą išdėstė raštiškai, ir kuopos vado 
pagelbininkas užgyrė.

'—Nešk šį raštelį kaimynams,-r-tarė 
Zubenko,—o mūsų laikraščiui parašysi
me kitą.

Silakovas su akvata sutiko, nes kartu 
su raštu “Kaip Išmokti Šaudyti?”, jis ti
kėjosi į kaimyniškos kuopos ‘lljičką” ati
duoti ir savo eiles... Silakovas, eidamas 
kieme, dar kartą skaitė sav'o eiles, kurios 
buvo apie atsidavimą raudonarmiečių 
Sovietų Sąjungai, meilę linkui jos, santy
kius tarp eilinių ir vadų kovotojų.

Piyie durų apsistojo Silakovas, išsi
traukė paišelį ir ant eilėraščio piadarė 
prierašą-: “Stoka dviejų eilučių, prašau 
redakcijos pridėti.” Apačioje padėjo sa
vo vardą, o kad eilės yra ne septintos, 
bet devintos kuopos, tai tą pabrėžė stora 
kreiva linija.

Atidaręs duris, pastebėjo, kad kareivis 
sargas nėra savo vietoje, o viduje kam
bario buvo krūva kareivių, mosavo ran
komis ir rėkavo.’

“Girtuokliauja”,—mane Silakovas, ir 
priėjo arčiau. Tada raudonarmiečių gru
pė prasiskyrė ir tarpe buvo Jurgis Zuro
vas, kurį kareivis laikė už diržo.

(Daugiau bus)

(Tąsa nuo 4 pusi.) 
mui ant darbininkų pragyveni
mo.

Kaipo pasekmė šito pasiprie
šinimo, daugelis darbdavių yra 
priversti palaikyti 40 valandų 
darbo savaitę, susilaikyti nuo 
atleidimo darbininkų ir mokėti 
tas pačias algas. Dar daugiau,, 
vienoje dirbtuvėje, kurioje dir
ba 255 jaunų darbininkų ir ku
ri yra išrinkta Youth Alliance 
koncentravimui veikimo, darb
daviai buvo grūmoję darbinin
kams algų nukapojimu, bet ačiū 
bendro fronto masiniam pasi
priešinimui, jie buvo priversti 
dar pakelti darbininkains algas 
vienu doleriu savaitėje, vietoj 
nukapoti!

Johnson 
dirbtuvėje, 
organizuoti
kų Industrinę uniją, darbinin
kai privertė bosus palaikyti .se
nas algas ir darbo valandas.

Maisto pramonės darbinin
kams taip pat buvo grumojama 
ilgomis darbo valandomis, bet 
darbininkai, būdami dalinai or
ganizuoti, pasakė bosams, kad 
jie turi atsiimti savo rankas 
nuo algų ir darbo valandų, jei
gu jie nenori susilaukti visuo
tino streiko. Ir daug panašių 
atsitikimų būtų galima atžymė
ti, bet vietos nėra. Š’itie keli 
atsitikimai turėtų pamokinti 
Worcesterio darbininkus, kaip 
galima atmušti darbdavių už
puolimus ant darbininkų pra
gyvenimo. Worcesterio darbi
ninkai dabar labiausia turi su
rasti būdus išrišimui savo eko
nominių problemų. Atsakymas 
į šitą klausimą tėra vienas: tu
rime .sustiprinti darbo unijų 
judėjimą. Tiktai pagelba ko
vingų darbo unijų mes galime 
sėkmingai kovoti prieš augan
čius bosų užpuolimus. Youth 
Alliance (Jaunuolių Sąjunga) 
turėtų būti panaudota’kaipo pa
vyzdys, kaip išvystyti masinį 
veikimą del subudavojimo tvir
tų darbo unijų.

Mes turime tuo jaus pasmar
kinti sudarymą bendro fronto 
visų, darbininkų organizacijų, 
kliubų, draugijų, sportų . gru
pių ir tt. Toksai bendras orga
nizacijų frontas pagelbėtų tūk
stančiams darbininkų įsitraukti 
į darbo unijų judėjimą ir prisi
rengti kovai prieš darbdavių 
atakas.

Visos darbininkų masinės or
ganizacijos turi darbuotis taip, 
kad bendras frontas laimėtų jų 
nariams pasisekamą ekonominė
je kovoje dirbtuvėse. Visos 
darbininkų organizacijos priva
lo tuoj aus savo veikimą nu
kreipti į dirbtuves. Jos turi 
sukoncentruoti savo veikimą 
tarpe savo kalbos darbininkų ir 
pasidaryti tarpe jų spėka buda
vojimui darbo unijų. Darbo Uni
jų judėjimo literatūra turi būti 
platinama; turi būt rengiamos 
paskaitos tais klausimais ir tt. 
Pirma tokia paskaita įvyks lie
pos 7 d., lietuvių Olympia Par
ke, prasidės 2 vaL po pietų. 
Šią paskaitą rengia Federation 
of Metal and Allied Unions ir 
ją atliks žymus darbo unijų ju
dėjimo darbuotojas iš New Yor- 
ko, kuris yra vice-prezidentas 
minėtos organizacijos. Įžanga 
visiems veltui.

Mes karščiausiai raginame 
lietuvius darbininkus ir darb> 
ninkes atsilankyti ir išgirsti ši
tą labai pamokinančią prelekci- 
ją.

Kiek vėliau bus rengiamas 
piknikas ir šokiai, kurių pelnas 
eis budavojimui darbo unijų ju
dėjimo Worcesteryje.

J. White.

Detroit, Mich. — Rouge 
Parkę rado, matyt, plėšikų 
nušautą advokatą H. C. 
Dickirisoną, seservaikį C. 
Ev. Hughes’o, Jungtinių 
Valštijų Augšciausio Teis
mo vyriausio teisėju.

. NOTICE is hereby given that License No.
I SB 250 has been issued to the undersigned 
. to sell beer at retail under section 132A of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 2000 

■ Surf Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMfeS MAVRUKAS
2000 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 154 has been issued to the undersigned 

j. to sell beer at retail under section 76 of 
‘ the Alcoholic Beverage Control Law at 473 

, Grand St., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STANLEY MISHINAS
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 689 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under section 76 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 167

NOTICE is hereby given that License No. 1 Leonard St., Borough of Brooklyn, County
B 306 has been issued to the undersigned of Kings, tpon _ the premises,
to sell beer at retail under section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148 ; 167 Leonard St., 
Union Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed .on the premises.

MAT TULABA
(Blvd. Bar & Grill) 

Union Ave. Brooklyn
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LOUIS FIORENTINO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 114 Sum
ner Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID MELTZER and MORRIS FOX 
•114 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 216 has been issued to the undersigned 

’ to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
5th Avenue,. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS WYNNE
(5th Avenue Bar & Grill)

217-—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 223 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 878 
Crescent St., Bprough of Brooklyp. County 
of Kings, to be consumed on the promisee. 

antonio Mathews;
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B-224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under, section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 'Law at 1701 
—78 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premisos.

MICHAEL DE BENEDITTIO 
(Homewood Beer Garden)

1701—78 Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1102 has been issuid to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 961 
Grand St., BorSuyh of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH HENDRYK Į 
961 Grand St. Brooklyn/ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 169 Jhas been issued to the undersigned 
to sell bfeer at retail under section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 495, 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 73 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises;

GINO TURATTI . ’ 2 ;
407 Marcy Ave. Brooklyn,; N. Y.

10th Anniversary
Celebration

OF THE

INTERNATIONAL
LABOR DEFENSE

Thursday

JULY

AT
PLEASANT BAY PARK

H* *

New York District—International Labor Defense—22 East 17 St

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

, 485 Grand St., Brooklyn, N.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Tel STagg 2-5943

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)



J

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

409 Lorimer

License L-1376 Tel. Stajg 2-299A

keturi bu

LaGuardia Pralošė Sumanymą Pirmadienį Svarbus Teismas

ROBERT LIPTO

Pirkėją Lyga Gelbsti Pikietus

pradės darbininkai

Telephone, EVergreen 1-9770

Graborius (Undertaker)

Washington Square South

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

(ibalzamuoja ir laidoja numirusiui 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

dirbtuvė dar ne 
jo firmos dar ne

choriečiais 
pasirodyt

kad 
virš

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tikietai platinasi labai ge
rai ir visi platintojai praneša

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

Varneckio dirbtuvė dar ne 
dirba.

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems I

kės palei sutartį algas darbi 
ninkams.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J . ■ 

Kampas E. 23rd Si.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Jaunuolis Woods pardavinė
jo “Daily Worker” prie Ams
terdam Ave. ir 72nd St. per
eitą pirmadienį. Jį ten arešta
vo ir nedavė advokato. Kada 
vaikas pareikalavo advokato, 
tai policistas kirto jam į vei
dą. To žiaurūno numeris yra 
2648, priklauso 68 stočiai. Be 
to, tas policistas liudijo, būk 
prieš Woods tenykščiai gyven
tojai jau daug sykių skundęsi. 
Gi pasirodė, kad vaikas pirmu 
kartu buvo nuėjęs ton vieton. 
Tačiaus kitur “Daily Worker” 
jis pardavinėjo per 9 mėnesius 
ir tuomi užsitraukė buržuazi
jos rūstybę. 
J

Tarptautinis Darbini nkų 
Advokatas pareiškė, kad ne
duos vaiko siųsti į Bellevue ir 
kad teisėjo patvarkymas yra 
nelegalis, kadangi jam nedavė 
turėti gynėją, kas yra garan
tuota šalies konstitucija.

Teismas įvyks pirmadienį, 1 
liepos, 10 vai, ryto, 54th St. 
Magistrates Court, New Yor
ke. Darbininkai raginami už
pildyti teismabutį, reikalau
jant paliuosuoti Woods, majo
rui LaGuardijai ir policijos de
partmental, protestuojant už 
kriminalį vaiko užpuolimą.

ILGWU 22 Lokalo Nariams
ILGWU 22* Lokalo eilinių 

narių grupės visose miesto da
lyse turi susirinkimus nepa-

nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

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.

LaGuardijos s u m a n y mas 
t 

statyti miestui pajėgos stotį ta
po sumuštas Sąmatų Tarybos 
balsavimuos. Prieš sumanymą 
balsavo trijų miesto dalių pre
zidentai, Levy New Yorko; 
Ingersoll, Brooklyno; Harvey, 
Queens. Visai nebalsavo kon
trolierius Taylor ir Bronx pre
zidentas Lyons. Pasekmė buvo 
ta, kad 'sumanymas reikalauti 
iš federalės valdžios $45,000,- 
000 paskolos statybai tos sto
ties tapo atmestas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KARČIAMA

PARSIDUODA KARČIAMA labai 
puikioj biznio vietoj, gerai įruošta.

Lietuviais apgyventoj apielinkėje.
Parsiduoda už visai žemą kainą.

Savininkas vyksta Lietuvon, todėl 
greit nori parduot.

Kreipkitės sekamu antrašu:
D. Mlinchik,

140 Alexander St.,
Newark. N. J.

(153-155)

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Subatomic 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Lapašausko dirbtuvė, gali
ma sakyti, nesustojo nuo per
eito sezono, vis jie dirba ir 
dirba “sampalus,” tik bėda su 
jais, kad lotų negauna. Toje 
dirbtuvėje, tai tiesiog vargsta 
ir žmonės gyvenimo negal pa
sidaryti iš priežasties trūkumo 
darbo. Bet manoma, kad ant 
overkotų ir Lapašausko dirb
tuvė įsisiūbuos ir pradės ge
riau dirbti. ' j

Mičiulib dirbtuvė, tai šiemet 
sumušė rekordą; jie kaip pra
dėjo dirbti ant pavasarinių ži- 
ponų, tai dar, galima sakyti,' 
nesustojo. Dirba gerai ir jokių 
nesmagumų su ta dirbtuve mes 
neturime. t

‘laisvės” Metinis Piknikas Įvyks Sekmadienį, 7 Liepos, Ulmer Park Music Hall, Gale 25th Ave 
Brooklyne. Įžanga 40 centų. Dvi Orkestras Šokiams. Dainuos Penki Chorai.

Permirkęs neapykanta prieš 
darbininkus teisėjas, Anthony 
Burke, pasiuntė “Daily Wor- 
kerio” pardavėją, Joseph 
Woods, Bellevue ligonbutin, 
neva tyrinėjimui del proto li
gos. Tai naujas skymas prieš 
kovingus darbininkus. Viskas 
ko reikia, tai dar įvesti romi- 
jimą ir jau turėsime visus Hit
lerio fašizmo įrankius čia pat 
Amerikoj.

Reikia priminti, kad tas pats 
teisėjas yra kartą pasakęs, 
kad jis uždėsiąs unijoms to
kias kaucijas, kad unijos tu
rėsiančios eiti* iš biznio. Ir 
prieš tą teisėją pastatytas vai
kas, Joseph Woods, tapo pa
siųstas į Bellevue “tyrinėji
mui.”

St., Brooklyn, N. Y<
Pusi Bloko nuo “Laisvls” Svetainls

Petrie’s, Ine., krautuvės, 45 
W. 34th St., darbininkai strei
kuoja huo 4 birželio. Moterų 
Pirkėjų Lyga tuomi susiįdoma- 
vo ir susipažiho sū streikierių 
reikalavimais.* Pirkėjos sako, 
kad tOs krautuvės darbininkų 
reikalavimai teisėti ir jos pa
sižadėjo ateiti į pikieto liniją.

' • ’ * * f \ f « I ' ’ • Į

Pereitą ketvirtadienį prie tos 
krautuvas areštuota 8 pikįe- 
tai. Jų teismas įvyks ateinantį 
antradienį prieš Magistrate 
Goldstein, 10th St. ir 6th Avė., 

'teismabutyje. Prieš areštą po
licija žiauriai, sumušė pikietus. 
Buri Hornstein, vieną streikie
rių, sumušė policistas Sasso, 
turintis numerį 13819. Abert 
Minsk y bUvb užgautas kito po- 
licisto. Cecelia Roden buvo ap
draskyta ir suknelė suplėšyta.

IŠRANDAVOJIMAI
IŠRANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA 6 kambariai—vi
si šviesūs; yra maudynės, elektra ir 

visi parankumai, tiktai nėra šilumos; 
naujai išdekoruoti.

Randa .$21 j mėnesį už viršutinius 
kambarius, ir $20 į mėnesį už apati
nius kambarius. Kreipkitės šiuo an
trašu: 219 Cooper St., tarpe Wilson 
ir Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(152-154)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos pusmetinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, liepos 
(July) 3 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj, del to, kad ketvirta
dienį pripuola amerikonišką šventė, 
4th of July, tai susirinkimas atkeltas 
diena pirmiau. Po to, vėl susirinki
mai bus laikomi, kaip ir pirmiau— 
pirmą ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio.

Tad visi drauges ir draugai atsi- 
lankykit į susirinkimą, nes šis bus 
pusmetinis ir svarbus visiems na
riams sužinoti,’ ką jūsų kuopa nu
veikė per pusę metų ir ką ant to- 
liaus turi pašibrėžus. Prie progos tu- 

i draugam, kurių 
duoklės užvilktos, malonėkit pasimo- 
kėti.

■ J. Grubis,
LD$ 1 kuopos sekretorius.

(154-155)

Manelis ir Alpren atidarė 
gana didelę dirbtuvę New 
Yorke, kur bus galima sutal
pinti dar virš 40 darbininkų 
apart tų, ką pirma turėjo se
noje vietoje (apie tiek pat). 
Naujoji dirbtuvė gana didele 
ir graži, tik klausimas, kada 
pradės dirbti. Toji dirbtuvė 
bus pilnoj mūsų lokalo kon
trolėje, pareiškė Ch. Jankai-

J. Sutkus, kurio užeiga yra 
451 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., šeštadienio rytą užėjo į 
“Laisvės” raštinę, nusipirko 
pluoštą “Laisvės” pikniko ti
kietų ir pranešė, kad į pikniką 
atvyksta svečių iš Rockford,

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Bet. Graham Manhattan Avės.

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 akrų išdirbtos žemės;

,t , 4 , ,yra 2 arkliai, 12 karvių, t bulius, 7
tyj bus geras biznierius ir mo- į veršiukai, apie 2500 viščiukų, 9 kiau- 
’ - ’ i *i . • lės; naujas .traktorius ir visos kitos

farmos masinos.
Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 

sekamu antrašu:
B. BALTRUKOVICZ 

Box 142 Frenchtown, N. J.
(148-154)

Vakacijom Vieta
Maudynė upėje, kur vanduo ty
ras kaip krikštolas. šviežių dar
žovių, visokių uogų ir šviežio 
pieno, visą vasarą yra gausiai.

Guoliui Geri Kambariai
Plačios pievos ir sodai pasi

vaikščiojimui ir kiemas 
žaislams.

Atgavimas Sveikatos
Ta vieta yra pagarsėjusiuose 
Catskill kalnuose, kur daktarų 
yra pripažinta, kaipo puikiau
sias klimatas. Ši vieta yra ant 
augšto kalno, kur oras visada 

tyras.
A. BLOZNELIS

R. F. D. 2 Cauterskill Rd., 
Catskill, N. Y.

Tel.: Catskill 890-F-4.

Sam Ackerman dirbtuves 
užsidarė ne tik .New Yorke, 
bet ir Brooklyne; kur paleido 
apie 80 darbininkų, o ypatin-. 
gai gerų prosininkų.. Tiesa, 
Brooklyne dirbtuvė neišardyta, 
bet klausimas lieka, ar jis pra
dės kada dirbti, o darbininkai 
vaikščioja be darbo.

Stapičių unija planuoja, sa
ko Ch. Jankaitis, ant 2 dienos 
liepos. Ar tas jų planas bus 
vykinamas, ar ne, tai dar ga
lutinai negalima pasakyti. Bet 
visiems yra žinoma, kad agry- 
mentas su birželio 30 tarpe 
drabužių fabrikantų ir unijos 
pasibaigė, tai, kad jį atnaujin
ti, reikės sustoti visiems kriau- 
čiams ir pervaryti per šeren- 
gą visus drabužių fabrikantus, 
kad jie vėl pasirašytų su unija 
sutartį.

Rapprtas Ch. Jankaičio ta
po priimtas vienbalsiai ir po. 
raporto išrinktas dar vieniem 
metam Ch. Jankaitis delegatu. 
Reikia priminti, kad niekas iš 
opozicijos prieš Jankaitį • ne- 
kandįdątavo.

Vice pirmininku išrinktas A. 
Linkus.. Protokolų raštininku 
išrinktas vienbalsiai Ch. Na- 
ciunskas. Į Board of Directors 
išrinktas vienbalsiai Ch. Kund
rotas. Į Joint Boardą išrinktas 
F. Milašauskas. Į Trade Joint 
Boardą išrinkti S. Jackus ir M. 
Nazveckas. Į lokalo Pildomo
sios Tarybos narius išrinkti: J. 
Stankevičius ir V. Palkauckas.

Ch. Naciunskas,
54 Skyriaus Oficialis Kor.

(Pabaiga bus)

(Tąsa)
Diržio dirbtuvė jau pradėjo 

dirbti, nes darbo turi ir tikisi, 
ateityj jo gauti daugiau. Kas 
liečia mokestį, tai dabar eina 
viskas palei sutartį. Jeigu koks 
velniukas neįsivels vėliau, tai 
bus viskas gerai su Diržio 
dirbtuve.

Turim žinių, jog liuosnoriai 
atvyksta Lyros Choras iš Phi- 
ladelphijos ir dainuos progra
moj. Taip pat ateina žinios, 
jog Conn, visa valstija smar
kiai ruošiasi atvykimui į pik
niką, ir Waterbury Vilijos 
Choras bendrai su kitais Conn, 
valstijos atskirais 
prisirengęs šauniai 
programoje.

Iš Newark, N. J. 
sai jau senai priruošti važia
vimui į šią iškilmę. Gi Pater
son, Cliffside, ir Elizabeth taip 
pat atitrauks su busais. Tai 
bus plačiausias pasimatymas ir 
susipažinimas pirmeiviškos vi
suomenės dienraščio “Laisvės” 
piknike.

Kaupas ir Budraitis pereitą 
pavasarinį sezoną turėjo labai 
prastą. Tiesa, Howard Cloth
ing Co. dabar jau kerpa over- 
kotus, bet Kaupui neduoda. 
Nors mes bandėme ir šiaip 
ir taip, bet pasekmės prastos, 
iš tos firmos Kaupui darbo ne
gauname. Jis kol kas turi nau
jos firmos darbo ir po kiek 
dirbinėja.

Ch. Gužauskas iš kart at
rodė, kad eis iš biznio, bet da
bar atrodo, kad neis, nes įieš
ko partnerių ir pradėsiąs dirb
ti. Ar pavyks tai dirbtuvei at
sistoti ant kojų, ar ne, tai 
ateities klausimas. . .

Karvelio dirbtuvė turėjo ir
gi nekokį pereitą sezoną, bet 
dabar jie po kiek gauną Ra- 
chistėr Clothing Co., darbo ir 
dirbinėja. Taip pat giriasi Kar
velis, sako Ch. Jankaitis, kad 
gausiąs ir kitų firmų darbo ir 
pradėsiąs šiame sezonė gerai 
dirbti.

Žalevskis, kaip žinote, turė
jo užmokėti darbininkams 2 
tūkstančius dolerių, nes jis bu
vo tiek nedamokėjęs darbinin-1 
kams algų. Bet Joint Boardo 
viršininkai perkratinėjo aty- ie laiku, dieną 
džiai tą visą reikalą ir surado, 
pagalios, kad žalevskis tik tu
ri sumokėti 7 šimtus* dolerių 
atgal darbininkams algų ir į 
Joint Boardą užsistatyti kauci
jos 5 šimtus dolerių, kad atei-

Gaminami Lietuvišku

Sykį Atsilankę Persi tikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

prastai svarbiais unijos reika
lais. Williamsburge gyvenanti 
nariai susirinks šiandie, pir
madienį, 1 liepos, 7 vai. vaka
ro, Bridge Plaza Workers 
Club, 285 Rodney St.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

ve dirba, bet’ ten buvo nesma
gumo prosininkų sekcijoj,e. 
Mat, ten bosai labai “kytrūs”, 
tūlus “apareišįnus” panaikino, 
tai mes išmėtėme ant visų 
prosininkų “sekšino” tuos pi
nigus, bet k.ur tau jie mokės 
darbininkams. Tai darbininkai 
sustojo ir po kiek stovėjimo su
sirinko dirbti, nes darbdaviai 
sutiko mokėt tą, kas buvo su 
jais sulygta. Tai pažiūrėsime. 
Jeigu jie vėl nemokės, tai mes 
tada sustreikuosime ir parei
kalausime bosų pasidėti kau- rlu/priminti tiem 
ciją, kad jie ateityj darbinin
kų nesuvadžiotų.

Kasperskas kol kas nedirba, 
ries J. Frčedmanas kerpa tik 
prastesnės rūšies žiponus> o 
Kasperskas su Yuškevičium 
dirba geresnės, tai taip jie ir 
neprisitaiko prie tos firmos. Aš 
manau, kad reikės Kasperską 
ir Yuškevičių paleisti ant J. 
Freedmano prastesnės rūšies 
darbo dirbti, nes kitaip J. 
Freedmanas siunčia darbą ki
tur, o čia darbininkai stovi be 
darbo, pareiškė Ch. Jankaitis.

Yuškevičius kol kas dirbinė
ja po biškį, nes jis turi ir kitų 
firmų darbo, o ne vien J. 
Freedmano.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bmktolaier’s Sons, Iec.

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.

sve
čiams iš kitų miestų. Kurie 
dar neturite tikietų, greit įsi
gykite, nes prie iš anksto per
kamų tikietų yra keturios pi
niginės dovanos.

Siman kažin kodėl, perėjęs 
į didesnę dirbtuvę, vistiek ne
kaip dirba, kaip jis dirbdavo, 
kada buvo mažesnėje dirbtu
vėje. Tiesa, dabar ten dirbama 
ir nuo savaičių, bet darbo ne
turi ir* Siman dirbtuvė tebėra 
uždaryta. Kaip greitai pradės 
dirbti, negalima pasakyti.

Šalaviejaus dirbtuvė kol kas 
nedirba, nes dar Jefry nepra
dėjo overkotus kirpti, į kaip 
greitai pradės ‘ overkotus kirp
ti, taip greitai šalaviejus gaus 
darbo ir 
dirbti.

Šimaičio 
dirba, nes 
pradėjo overkotų kirpti.

Sadausko dirbtuvė uždara ir 
paties Sadausko negalima su
rasti, kur jis yra. Jis labai po
niškas, jeigu nėra kupinai dar
bo, tai jis save nesikvaršina, 
neina jo jieškoti, kaip kad da
ro kiti kontraktoriai.

Matulio ir Vaiginio dirbtu-

’ Antradienį, E. 161st St. teis
mabutyje teis dvi moteris ir 
tris vyrus, Bedarbių Tarybos 
narius, kaltinamus “betvarkės 
kėlime” už tai, kam jie reika
lavo sugrąžinti pašalpą bedar
biui John O’Rourke ir abelnai 
padidinti pašalpą. Jų teismas 
•turėjo įvykti ketvirtadienį, bet, 
būk del ligos juos areštavusio 
policisto, tapo atidėtas, 
čiaus darbininkai mano, 
buvimas teismabutyje 
šimto darbininkų baugino 
gėjus, kad negalės nuteisti su 
lyg savo noro, dėlto atidėjo 
Darbininkai žada ir vėl pripil 
dyti teismabutį.

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.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 H
6 Skirtingų Rūšių ■ "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 Estęnijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu: 
“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET.

Brooklyn. N. Y.

Tel, Stagg 2-0783 <■ NOTARY 
Night Tel. Juniper 1-4911 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS> 

GRABORIUS 
Patarnauju visięms be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale, Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y. S
 Gydoma Kraujo 

N e n omai ūmai, 
Odos- Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras NusilpL 
maš, Nervą Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MSšlažarnfis Li* 

gos, Hemorrhoidal, Nervų, (degimaa 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligoa, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu Jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. *

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai I** 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitartas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs viri 26 metai;
T«>p 4tb Are. Ir Irvine PI, 

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

MES KA1J8AMR LUnWUKAl

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

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn,'N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis

PARSIDUODA “Bar and Grill,” len
kų apgyventoj vietoj. Štoras dide

lis ir turi visus moderniškus įtaisy
mus. Kaina prieinama. Kreipkitės bi- 

. ir vakare, sekamai:
Carta, 555 Graham Ave.

(153-155)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y,

Specialiai 
BHHHHj Žemos

9HHHB Kainos
. Vedybių i 

Susižeidavi
■ I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis s 
šiuo laikraščiu.

Dr. Martin Luther Draugys- jog daugelyje vietų brookly 
te busais važiuos į “Laisvės” niečiai užperka tikietus 
pikniką. Bušai išeis 1-mą va
landą po pietų nuo S. Tūbos 
užeigos, 49 Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

Tuojaus kreipkitės’ prie ko
misijos, užsiregistruokite va
žiuot busais ir įsigykite pikni
ko įžangos tikietus. Važiuojan
tiems išlygos tokios: $1 ypa- 
tai, kas liks pelno nuo kelio
nės lėšą, tai bendrai sunaudo
sime pasivaišinimui piknike.

Komisija: S. Tuba, F. Krun- 
glys ir K. Unguraitis.

Iš New Yorko išvyksta 175 
delegatai į didžiausį Amerikos 
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 

, liejos 4, 5, 6, 7, Detroite. Pir- 
Valdančioji klasė mano bruta- madienį, 1 liepos, 8 vai. vaka- 
liškumu priversti darbininkus ro įvyks delegatų išleistuvės, 
nusileisti, bet ar gali alkanas Judson Memorial Church, 55 
tylėti
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