
Brooklyn, N. Y. Antradienis, Liepos (July) 2, 1935No, 155 Telephone STagg 2-3878

£• • • . • Lietuvių Darbinink ų

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! (

Pavienio Nun/erio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVIi

______ — ----------------------------------------—

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DIDINA BEDARBIŲ 

PAVERGIMĄ
NEW YORK.—Vietos pa

šaipūnių darbų administra
torius generolas Hugh S. 
Johnson pareiškė, kad jeigu 
privaitiški samdytojai ir 
mažiau siūlys algos, negu 
bedarbiai gauna viešuose 
pašalpiniuose darbuose, vis 
tiek jie turės imt privatiš- 
kus darbus. O jei ne, tai 
bus išmesti iš pašalpinių 
darbų;.

Būsią, atiminėjama ir tie
siogine pašalpa iš tų bedar
bių, kurie nenorės privatiš- 
kiems samdytojams vergau
ti už kųkią penkdolerinę per 
savaitę.
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SOVIETŲ SUNKIOSIOS 
PRAMONĖS AUGIMAS 
MASKVA. — Sovietų ša

lies sunkioji pramone šie
met per pirmą pusmetį pa
gamino 19 ir pusę nuošim
čio produktų daugiau negu 
pernai per tą patį pusmetį. 
Gamybos programa išpildy
ta 49 ir puse nuošimčio? Bet 
antruoju pusmečiu visuo
met daugiau padaroma ne
gu pirmuoju. Todėl pamati
nės, sunkiosios gamybos 
kvota bus daugiau negu iš
pildyta šiais trečiais metais 
Antrosios Penkmetės Pieno.

NAZIAI STATO 2.167
NAUJU ORLAIVIŲ 

1 BERLYNAS.—Visus da
bar turimus 2.167 karinius sunaikintų ten ir savo tvir- 
orlaivius Hitleris vadina toves. Nes kitaip Japonija 
“nusenusiais”. Jų vieton negalėsianti jaustis rami, 

tiek pat naujų, Bet jeigu Sovietai nugink- 
karo lėktuvų, luotų Sibirą, Japonija tuo

jau jį grobtų.
Japonų imperialistai, fak- 

tinai pasiglemžę šiaurinę 
Chiniją, dabar mobilizuoja 
ten savo jėgas karui prieš 
Sovietų šalį, kaip praneša
ma iš pačios Chinijos.

stat
išto
Suprantama, nenumeta ir 
senųjų. V.

Visais gerais skubina ka
ro lėktuvų gaminimą Angli
ja, Jugoslavia, Italija, 
Franci ja ir Bulgarijaa.

KULKA SVAIDYTAI PRIEŠ 
VIENOS MAJORĄ

VIENOJ. Austriioi. neri
ta sekmadieni fašistinė mi
licija buvo nustačius kul- 
kasvajdžius prieš miesto 
valdybos rūmą ir šaukė: 
“šalin klerikalą majorą 
Schmitza!”

Klerikaliniai fašistai tuo 
laiku ture in savo naro d a. 
Kad neįvyktu susikirtimu.

♦

miefcto majoras uždraudė gavusių darbininkų. JJallu- 
vieniems if kitiems iškelti Pe> New Mexicoj, šerifai 
savo vėliavas. nušovė du kovingu bedarbiu

Aštrėja Austrijos armijos mainierių. Per pakilusį neg- 
bmzdėijmas prieš klerikali-, darbininkų pasipriešini- 
nius valdonus. Prieš nepakenčiamas są

lygas ir persekiojimus, Har
leme, New Yorko daly j, bu
vo nušauta 4 negrai. KitoseNazių Iškilmėse Buvo

TSr ir Kanai darbininkų kovose nužudy-įmoniogiKai ir Kanai ta dar 3. taigi nugaiabinta 
BERLYNAS. — Hitleri- jau 22 darbininkai, jų tar- 

ninkams surengus demonst-' e 5 negrab 
racijas paminėjimui meti------------------
nių sukaktuvių nuo kruvino | MAbKVA. — Sekmadienį 
jų partijos “apvalymo,” be-1119,000 sovietinių atletų ir 
veik niekas prie jų neprisi- 'sportininkų parodavo gat- 
dėio. kaip tik suvaryti pul- vemis ir. marguodami per 
kai kareivių ir smogininkų. i Raudonąją Aikštę.. Paroda 
Daugiausiai kalbėjo propa-|s^e^i° drg. J. Stalin ir kiti 
gandos ministeris Goebbels. Sovietų vadai.
Be kitko, jis i?žsipuldinėio --  -----------
krikščionių ir žydų dvasiš-|kė: “Jeigu aš būčiau dievas, 
kius, kad jie nepasiduoda tai pasirinkčiau kitokius sa- 
Hitlerio valstybinei bažnv- vo atstovus ant žemės, negu 
čiai. Goebbels, todėl, užreiš- dabartiniai.” dele laivakrovių didžiuma

i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Konferencija Detroite
DETROIT, Mich. — Sek- 

madienį įvyko socialistų, ko
munistų ir kitų darbininkų 
konferencija nominuot ben
dro fronto kandidatus atei
nantiems rinkimams ir iš- 
dirbt jiems platformą. .Da
lyvavo 160 delegatų; jų tar
pe buvo 30 atstovų nuo Am
erikos Darbo Federacijos 
unijų. Į konferenciją^ at
siuntė delegatus ir 36 broliš
kos darbininkų draugijos.

NUGINKLUOT SIBIRĄ
TOKIO. — Japonijos ka

ro ministeris Senjuro Ha
yashi pereitos savaitės ga
le viešai paskelbė, kad rei
kės daugiau Japonų armijos 
palei Sovietų Sibiro sieną. 
Hayashi pasakojo, kad So
vietai turį 200,000 kareivių 
Sibire. Jis reikalavo, kad 
Sovietai ne tik ištrauktų sa
vo armijas iš Sibiro, bet kad

Per Pusmetį Nužudyta 
22 Kovingi Darbininkai

NEW YORK. — Tarptau- 
tinis Darbininkų Apsigyni
mas apskaitliavo, kad per 
pirmus šešis mėnesius šie
met milicija, policija, sam
dyti gengsteriai ir streik
laužiai nužudė jau 13 strei-

Suvažiavimas Gyvas 
Ir Entuziastiškas

Dalyvauja 250 Delegatų iš Plačios Amerikos; Atstovauja 
55,000 Organizuotų Žmonių—Telegrama iš Suvažiavimo.

“CLEVELAND, Ohio, birž. 30 d. — Arti 250 delegatų 
dalyvauja Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavime 

! kovai prieš karą ir fašizmą, atstovaudami 55 tūkstančius 
organizuotų žmonių. Yočionis išrinktas ‘ pirmininku, 
Skeberdytė—sekretorium. Tarp delegatų yra daug jau-

IA DAMAI DriV’AT AUTA nu0^lI- Penkis delegatus turime iš Kanados. Suvažiavi- JArONAI KhlKALALIJA mas entuziastiškas. Tuojaus išsiunčiama “Laisvei” laiš
kas su platesniu aprašymu.

MIZARA.”
Sveikinimas nuo “Laisvės”

Dienraščio “Laisvės” administracija ir redakcija mu
šė sekančią pasveikinimo telegramą Lietuvių Darbininkų 
'Suvažiavimui, posėdžiavusiam Lietuvių Svetainėje, 6835 
Superior Ave., Cleveland, Ohio:

“Sveikiname Lietuvių Darbininkų Kongresą prieš karą 
ir fašizmą ir visus delegatus. Dienraštis “Laisvė” pa
dėjo išvystyti judėjimą del šio Kongreso, kvietė ir ragino 
organizacijas siųsti delegatus, kad Kongresas būtų sėk
mingas. 

<«

“Dienraštis ‘Laisvė’ padės išpopuliarizuoti ir gyveni- 
man įvykdyti šio Kongreso tarimus.

“Lai gyvuoja darbininkų, profesionalų, smulkių biznie
rių ir farmerių. vienybė kovai prieš karą ir fašizmą! Lai 
dreba reakcija nuo revoliucinės darbininkų vienybės!

“Stiprinkim Komunistų Partiją, dalyvaukim jos veda
mose kovose už darbininkų klasės kasdieninius reikalus 
ir už galutiną pasiliųosavimą iš kapitalizmo vergijos!

“Laisves” Redakcija ir Administracija”.

LIETUVOS ŽINIOS
Fašistiniai Skautai Organi

zuotai Sutiks Ųakūną 
Vaitkų

Visi Kauno uniformuoti fa
šistiniai skautai ir skautės la
kūno Vaitkaus sutikime daly
vaus organizuotai. Dvi valan
dos prieš lakūno atskridimą vi
si skautai-ės susirenka Rotušės 
aikštėje, sustoja tuntais ir 
draugovėmis, iš ten bus organi
zuotai nuvesti į sutikimo vie
tą.

Tai yra, jeigu Vaitkus ten 
nulėks.. .

Perkūnas Sudegino Gana 
Daug Pinigų

BIRŽAI. — Lastaučių km.: 
vėtra sugriovė baigiamą sta
tyti daržinę, o Lizoniuose net 
du kartu žaibas įtrenkė į Pil
kauskienės gyvenamą namą. 
Pirmuoju įtrenkimu išdraskė 
krosnį, o antruoju uždegė pa
tį namą.

Tuo metu viduje buvę du 
Pilkauskienė sūnėnai buvo pri
trenkti : vienas greit atsigavęs 
išnešė brolį, kuris, berods, il
gesnį laiką negalės girdėti.

Namas nepaprastai greit 
paskendo liepsnose. Iš ugnies 
spėjo išnešti tik audiriio rie
timą, kuriame buvo susukti pi
nigai — aukso rubliai. Kitoje 
vietoje paslėpti lietuviški po

pieriniai ir rusiški auksiniai 
nebesurasti. Ten buvę paslėpta 
apie 200 aukso rublių.

Ant lubų buvo sukrauta ar
ti 10 centnerių linų pluošto, 
kurie taip pat sudegė. Viso 
nuostolių padaryta keletai 
tūkstančių litų.

Pačią Pilkauskienę ištiko 
priepuolis. Ji padėta ligoninė
je. Ji daugiausia susijaudino 
dėl to, kad sudegė jos pinigai 
ir raštai, kuriais vyras mirda
mas jai buvo užrašęs turtą.

ir

Nubaudė Kauno Vagių 
Gaują

Pereitais metais Kaune 
priemiesčiuose siautė vagių 
gauja. Ji dienos metu veikda
vo pliažuose, iškraustydavo 
besimaudančių kišenes,, o nak
timis įsilauždavo į krautuves, 
sandėlius, kioskus ir net gyve
namus j^ambarius. Per pusme- kietijai atsiginkluot ant ma- 
tį jie padarė kelias dešimtis1 
vagysčių. Kriminalinė policija' 
išaiškino, kad tai darė, paly
ginti, jauno amžiaus, nuo 18 
iki 22 metų vyrai. Juos penk-

,riu. “Anglija susirūpinus” 
del to Francijos apmaudo.

mas nubaudė: Vincą Katilių Las ją dienų atgal. Su o balsus jis ir kiti tokie mo- 
Įėjimo,aAlfomUJRu«nsM-3 suolais<; iK.riuvJ 150 žmonių, nelninkai, žinoma klastuo- 
mt„ Mečislovą Leškevičių, jo-susirinkusių pasižiūrėi dvi- tų, kiek tik pajėgdami, tuo 
ną Tiškų ir Praną Spūdį — po J račių lenktynių. Daugelis tarpu visiems aišku, jog di- 
2 metus sunk, darbų kalėjimo, sužeista. 1’

Armijon, Laivynan Ima 
Dar 60,000 Jauny Vyrų

Washington.—Visoj šalyj 
pradeda imt 60,000 nau
jų vyrų į armiją ir laivy
ną, pagal kongreso nuta
rimą padidint kariškas Am
erikos jėgas. Karo reika
lams paskirta $860,682,548, 
bet su pinigais iš pašalpinių 
darbų fondo daeis iki $1,- 
000,000,000 vieniem metam. 

MAINfERIŲlTRElKAS
IR VĖL ATŠAUKTAS
WASHINGTON. — Jung

tinės Mainierių Unijos pre
zidentas John L. Lewis vėl 
atšaukė streiką 450,000 min
kštosios anglies mainierių. 
Streikas būtų turėjęs prasi
dėt pereitą pirmadienį. Bet 
Rooseveltas per savo darbo 
ministerę Frances Perkins 
paprašė Lewiso dar bent 
mėnesį palaukti, ir streik- 
laužis Lewis su tuom suti
ko.

Kuomet išsibaigė senosios 
sutarties laikas, mainierip- 
turėjo streikuoti balandžio 
1 d. Bet Lewis, susitaręs- 
su Rooseveltu ir kasyklų sa
vininkais, atidėjo strėiką iki 
birželio 16 d.; paskui atidė
jo iki birželio pabaigai, o 
dabar atideda iki šio mėne
sio paskutinei dienai.

Mainais už sulaikymą an
gliakasių nuo kovos Lewis 
reikalauja išleisti įstatymą 
pagal Guffev Anglies Su
tvarkymo Bilių. O tas bi- 
Įius duotų štai kokiu vai- - 
šių: jis sustiprintų didžią
sias kompanijas prieš ma
žąsias, pabrangintų anglies 
kainas, pakeltų pelnus savi
ninkams ir užkartų ant mai
nierių valdišką “sutaikymo 
komisiją,” taip kad kasyklų 
darbininkam jau būtų ne
leistina streikuoti.

Brownsville. Pa. — Įvyko 
konferencija 28 lokalų Jung
tinės Mainierių Uniįos. De
legatų dauguma išsireiškė, 
kad negalima būsią toliau 
priimti Lewiso paliaubas su 
kompanijomis ir reikėsią ei
ti streikan.

Bloffėia Sanlikiai Tarp
Anglijos ir Francijos

Paryžius.—Francijos 
džios ūpas vis labiau kaista 
prieš Anglijos leidimą Vo-

val-

Japonų Kariai Padare 
Dar 3 Įsiveržimus Į 

Sovietinį Sibirą
Vieną Sykį Įsibriovė 42 Japonai, Antrą—100; Trečią Sykį, 

Jų Karo Laivukai Įplaukė ,j Sovietinę Upę Pojarkovą.
MASKVA. — Japonijos 

kareiviai padarė tris naujus 
įsibriovimus į Sov. Sibirą. 
Birželio 23 d. 40 japonų ka
reivių su dviem oficieriais 
iš Manchukuo perėjo per So
vietų sieną ties Grodekovu, 
nuėjo tris mylias Sovietų že
mėn, sulipo ant Bezinian 
kalnelio ir ten išbuvo kelias 
valandas iki vakaro.

Perei^r trečiadienį 40 ja
ponų pėstininkų ir 60 raite
lių perėjo per Sovietų sieną 
ir praleido kelias valandas 
ant to paties kalnelio, neto
li Chabarovsko miesto, ku
ris yra svarbus Sovietų ap
sigynimo punktas prie Am
ūro upės.

Pereitą ketvirtadienį du 
Japonijos-Manchukuo kari
niai laivukai įplaukė į Amū
ro šaką, Pojarkovo upę, ku
ri priklauso Sovietams. Nuo 
Sovietų motorinių valčių bu
vo paliepta japonų laivu-

Bosai Žada Panaikinti 
Sutartį su Dokininkais,

Neinančiais Skebauti
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Kovotojo Harry Bridge 
vadovaujami, darbininkai iš 
Tarptautinės Laivakrovių 
Unijos atsisako iškrauti at
plaukusį tvorinį^ laivą 
“Point Clear,” kuris buvo

Meto Lauk Dokininkus 
Atsisakančius Krauti

Skebinius Laivus
SAN FRANCISCO, Cal.- 

Prieplaukų kompanijų są
junga neduoda jokio darbo 
57-nioms grupėms laivakro
vių todėl, kad jie atsisako 
kraut bei iškraut iš laivų 

a vxxiu vivai, štilio muvm .medžius ar kitokius skebt^ 
streiklaužių prikrautas krovinius.
Vancouvery, Britiškoje Co- 
lumbijoje.

.Dokų “Darbdavių” Susi-fiinįų darbininkų vadus. Tam 
vienijimas pasiuntė unijai reikalavimui rodo pritarimo 
griežtą reikalavimą, kad jos-.y^m. Lewis, Paddy Morris t* "I i Eli i i n ii 4- n I r l\ i n ' • i • . • •nariai turi iškraut skebinius 
laivus; o jei to nepadarys,4 
tai kompanijos grūmoja pa
naikinti pernai padarytą 
sutartį su unija. Tokiu pat 
griežtumu bosai reikalauja 
išvyt Harry Bridge ir kitus 
kovingus eilinių laivakrovių 
vadus. /

Wm. Lewis, atžagareivis 
prezidentas Tarpt autinės 
Laivakrovių Unijos Pacifi- 
ko pakraštyj, jau linkęs nu
sileisti kapitalistams ir žada 

Flemington, N. J.—Įlūžo tą klausimą pervaryti per 
tadienį Kauno apygardos teis- 'sporto stadiumas, pastatv- visuotiną narių balsavimą;

kams sustoti ir plaukti sau 
atgal. Bet jie nepaisė ir 
važiavo upe augštyn, nusta
tydami kulkasvaidžius į So
vietų motorinius laivukus. 
Iš kariškų Japonijos laivu- 
kų buvo fotografuojama so
vietiniai laivai ir upės pa
kraščiai.

Be augštesnės vyriausy
bės įsakymo, pasieniniai So
vietų sargai nešaudė nei į į 
įsibriovusius Japonijos ka
reivius, nei į karinius jos 
laivukus.

Tokiais, vis skaitlinges- 
niais įsiveržimais į Sovietų 
Sibirą Japonija nori išpro- 
vokuot mūšį, del kurio pas
kui galėtų pradėt atvirą ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų vyriausybė griež
tai protestuoja ir reikalau
ja, kąd Japonija sustabdytų 
saW) kareivių besibriovimus 
į Sibirą. •

Kompanijos reikalauja iš
mest iš unijos Harry Ęyi- 
dges ir kitus kovojančius ei- 

ir kiti pardavikiški unijos 
viršininkai.

Eureka, Calif.—Areštuo-. t 
ta ir teismui laikoma 11 me
džio streiko pikiętininkų.

Danbury, Conn.—Naujon 
tarybon Amerikos Darbo 
Federacijos unijų čia išrink
ta dauguma progresyvių 
unijistų vietoj senųjų atža
gareivių.

TOKIO.—Per uį>ių ištvi- 
nimą Kurume ir Kyushu 
provincijoj Japonijoj tapo 
apsemta 60,000 namų; pri
gėrė bent 83 žmonės, 
yra priešinga skebiniams 
darbams dirbti

j

c

Norint gaut progą laimėt vieną iš 4 dovaną prie įžangos tikieto į metinį “Laisvės” pikniką, draugai, pirkite tikietus išanksto. Ne s ant vietos parke tą 
Į (ieną perkant tikietus jau nebus tos progos. Piknikas įvyks ateinantį nedėldienj, Liepos 7, Ulmer Park, Brooklyne, gale 25th Avė. Įžanga 40c



Norwood, MassLietuvoje Jaunimo Diena

YPSENOS

kraus ir krakmolų,

uždaroma Visi

Surinko J. šilingas,

Big Palooka, pašauk

Walk

FLIS

dejas ir eile kitų asmenų, jų tarpe Mas
kvos “Izviestijų” korespondentas ir kiti

DARBININKŲ 
SVEIKATA

os yra 
užpul-

mmMm

Kovon už laisvą, kūrybinę
Sovietų Lietuvą!

(Iš L.K.P. Spaudos)

Iš Chinijos praneša, kad Ja 
planai užimti Vidurinę Mong^ 
ti ant šiaurines Mongolijos, kur yra so
vietinė valdžia, o paskui pavergti ir Sin- 
kiaftg provinciją, kad tokiu būdu apsu
pus visą Sibirą iš pietų pusės, užpuolus

Dr. John L. Rice
Sveikatos Komisijonierius

New Yorko Miesto
Per ‘daug metų buvo ži

noma, kad šlaplige sergantis

štai kaip
mokslinis

Užsisakykite “The New Pioneer”
Darbininkų vaikams skiriamas mėne

sinis žurnalukas “The New Pibnėer” už 
rugpjūčio mėnesį bus padidintas. 1 šis 
žurnalukas yra labai geras, jaunuoliams 
pritaikintas ir nebrangus, tik 5 centai 
kopija.

Kiekviena lietuvių darbininkų organi
zacija, kaip ALDLD, LDS, APLA kuo
pos, chorai ir kitos organizacijos turėtų 
parsitraukti šio specialio numerio ir pla
čiai paskleisti tarpe darbininkų vaikų. 
Užsakymus siųskite sekamu antrašu:
“New Pioneer,” P.O. Box 28 Station D,

ną gazų bombą policija mėtė į 
darbininkus; vienas iŠ darbi
ninkų ją sviedė atgal j polici- 
jąr/Jį policija mušė ir suareš
tavo.

Kada mūsų valstija jšrinko 
gubernatorium C. Martin, tai

Girtas: “Gal būt ir taip. 
Tai pašauk man laivą,—aš 
turiu dasigauti kaip nors į 
namus.”

Japonijos karo reikalų ministeris ge
nerolas Hayashi pareiškė, kad Sovietai 
turi ištraukti savo Rraudonąją Armiją iš 
Mandžurijos pasienio ir sunaikinti for
tus ir drūtumas visu pasieniu. Tas im
perialistų gaivalas mano, kad jiems So
vietų Sąjunga, tai Chinija, kuriai jie įsa
ko tą ar kitą padaryti, o paskui vėl gi
liau briaunas! su naujais reikalavimais.

Sobietų Sąjunga nėra Chinija, ji yra 
prisirengus atremti Japonijos imperialis
tus. Jeigu ji vengia karo, tai tas dar ne
reiškia,- kad ji bijosi. Sovietų Sąjunga 
vengia karo, nes ji žino, kad kiekviena 
dieną jo nutęsimo drūtina jos spėkas, o

Vartojimas “Insulin 
Šlapligčje

Drg. TroJanovskio Kalba
Chicago j e, Mandel svetainėje, kalbėjo 

Sovietų Sąjungos atstovas Jungtinėse 
Valstijose, draugas Trojanovski. Buvo 
2,500 žmonių, jų' tarpe daug studentų. 
Trojanovskis nurodinėjo, kad Sovietų Są
junga daro viską, kad tik pasaulyje iš
laikius taiką. Jis sakė, kad darbininkiį 
tėvynė geriausias “kostumeris”, pilniau
siai apmokantis visas jai padarytas pa
skolas ir nuošimčius, tose šalyse, kurios 
nori nuoširdžiai vesti biznį ir suteikia So
vietų Sąjungai.kreditų. Jis kalbėjo apie 
didelius Sovietų Sąjungos ekonominius 
atsiekimus.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J<

Telephone: Humboldt 2-7964

gyvenimo.
Pažvelk ir susidomėk, ko

kius didelius laimėjimus, ko
kią laisvę turi Sovietų Są
jungos jaunimas ir stok ko
von už darbą ir duoną. Rei
kalaukim mokslo, laisvės 
revoliuciniai galvot ir dirbt. 
Kovon nuo kasdieninių eko-

II Medfeio Industrijos Streiko
24 d. birželio Tacomos mies

tą* išrodė—tikras karo laukas 
Buvo sutraukta visa steito mi-

Japonijos imperialistai nesenai siūlė 
Sovietų Sąjungai, kad Sovietai parduotų 
Japonijai Sachalino šiaurinę dalį, kuri 
labai turtinga giriomis, anglimis ir žiba
lo šaltiniais. Sovietai atmetė tą, nes jie 
žino, kad Japonija nori pusdykiai gauti. 
Sovietai atsakė, kad jie nenori svetimų 
žemių, bet ir savo nei colio neatiduos ir

Sovietų Sąjunga gręžtai prieš šias Ja
ponijos karo provokacijas užprotestavo, 
bet ar tas gelbės? Juk Japonijos imperi
alistai, jau eilė metų jas daro, o dabar 
dąr daugiau jie padrąsinti Vokietijos fa-

Kruvinos Sukaktuvės
Birželio 30 dieną, 1934 metais, Hitleris 

surengė žiaurų puolimą ant savo parti
jos vadų. Buvo areštuota artimiausi 
Hitlerio pagelbininkai, fašistų vadai, ge
nerolai, kurie bent kiek nesutiko su Hit
leriu arba perdaug žinojo apie tai, kaip 
patys fašistai sudegino Reichstago namą. 
Apie šimtas jų tą pat dieną buvo sušau
dyta. Hitleris paleido virš 2,000,000 smo- 
gininkų ir savo partiją “apvalė.”

Šiemet tą pat dieną Vokietijos fašistai 
surengė metines sukaktuves. Berlyne 
gatvėmis maršavo Hitlerio ištikimi. Fa
šistai jaučia, kad jų pačių eilėse, tarpe 
eilinių narių, yra nepasitenkinimo, tat 
visokiais būdais bando garbinti savo va
dą Hitlerį. < \

licija ir kariuonlenėš būriai. 
Visi apginkluoti kariškais pa
būklais, pasistatė ant gatvės 
mašinines kanuoles ir gazines 
bombas. Iš kanuolių ugnį dar 
nebuvo atidarę, bet gazų du- 
jais dvokė visas miestas. Vie-

Japonijos Karo Provokacijos
Japonijos imperialistai nesiliauja darę 

karo provokacijas prieš Sovietų Sąjun
gą. Seniau jie daugiausiai jomis atsižy
mėjo ant Rytinio Chinų Gelžkelio, kuris 
priklausė Sovietų Sąjungai ir yra pra
vestas per Mandžuriją. Jie ten šimtais 
areštuodavo Sovietų Sąjungos piliečius, 
juos kankino ir darydavo ant gelžkelio 
užpuolimus. Sovietai, siekdami taikos, 
pigiai tą gelžkelį pardavė Japonijai, ma
nė, kad tuomi atitolins karą.

Bet dabar Japonijos imperialistai daro 
karo provokacijas, puldami ant Sovietų 
’Sąjungos parubežinių sodžių, miestelių ir 
sargų.

Birželio 11 dieną Japonijos kareiviai 
perėjo rubežių į Sovietų žemę, užmušė 
vieną pasienio sargą ir jo kūną nusivil
ko į Mandžuriją, pasiimdami du arklius 
ir ginklus. Sovietų Sąjunga prieš tai 
griežtai užprotestavo.

Bet dabar praneša, kad 23 d. birželio 
40 Japonijos kareivių, vadovystėje dvie
jų oficierių, vėl insibriovė į Sovietų Są
jungos žemę ties Grodekovo, netoli Cha- 
barovsko, užėmė kalną ir ten kelias va
landas išbuvo, traukdami paveikslus ir 
darydami planus.

Trečiadienį, 26 d. birželio kitas Japo
nijos kareivių būrys iš 40 pėstininkų ir 
60 raitelių vėl įsibriovė į Sovietų žemę 
toje pat linkmėje ir kelias valandas iš
buvo parubežyje. Sovietų Sąjungos ka
reiviai, kad išvengti susikirtimo, buvo 
kiek atsitraukę.

Ketvirtadienį, 27 d. birželio du Japo- 
nijos-Manchukuo karo laivai įplaukė į 
Sovietų žemėje tekančią upę, kuri įpuola 
į Amūro upę. Ten buvo Sovietų karo 
laivas, kuris reikalavo japonų laivus at
sitraukti, bet jie atstatė savo kanuoles į 
Sovietų laivą ir traukė paupės paveiks-

Ponas: “Kaip tamsta drįs
ti ! Aš nesu tavo koks patar
nautojas, lekajus. Aš esu 
šios šalies laivyno admiro-

500 Naujų Bomberią
Washingtono imperialistinė valdžia 

pradėjo vykinti gyveniman planą išbu- 
davojimui 500 naujų didelių bomberių. 
Jau užsakė 60 didžiulių “P-3-Y” orlaivių 
karo jūrų laivynui. Juos gamins Con
solidated Aircraft Corp., Buffalo mieste, 
paimant už kiekvieną po $90,000. Jie tu
rės 104 pėdų ilgio sparną, 63 pėdų ilgio 
valtį ir bus 17 pėdų augščio.

Tuom kartu Pratt & Whitney,Aircraft 
Co., Hartforde, gavo užsakymą ant 150 
motorų tiems lėktuvams ir Hamilton 
Standard Propeller Co. ant 150 propele
riu.

Tos kompanijos džiaugiasi, nes joms 
visoms bus išmokėta $8,507,600 liaudies 
pinigų. Washingtono valdininkai pareiš
kė, kad tai pradžia pravedimo to didelio 
plano, kad pagaminti 500 naujų bombe-

nimo atlikdamas visus jo 
reikalus kaipo normališkas 
žmogus.

Jam Vi stiek
Girtas (prisikerėčiojęs 

prie automobily sėdinčio pą-

Abejotina Dora
“Tėvai, \r Jurgis Wash- 

ingtonas buvo doras žmo
gus?”

“Taip, labai doras.”
“Tai kodėl jo gimtuvių 

dieną 
kai?”

Japonijos imperialistų silpnina.
Japonijoje darbininkai ir valstiečiai 

yra dideliame varge, jie vis daugiau nu- 
sistato prieš savo imperialistus. Japoni
ja dar ir nuo visokių gamtinių nelaimių 
kenčia, kas jos imperialistams užduoda 
taipgi smūgį.

Tik dabar atėjo žinia, kad pietinėje 
Japonijoje iš priežasties didelių lietų bu
vo potviniai, kurie sunaikino 140 tiltų, 
130,000 namų aptvinkdinti, daugelis su
griauta. O tai atsitiko industrijos cent
ruose—Nagasaki, Yamaguchi, Hiroshi
ma, Okayama, Kyoto, Kobe ir Osaka mie
stuose, kur yra daug karo reikmenų ga
minimo fabrikų. Japonijos imperialistai 
gali išprovokuoti karą, bet jie už jo pa
sekmes gailėsis. Jiems Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija nebus Chinijos armi-

Galų gale, po ilgų metų 
eksperimentavimo laborato
rijose įvairiose pasaulio da- 
'lyse, mokslininkai Banting 
ir Best, dirbdami University 
of Toronto laboratorijoje 
1921 m. pasekmingai ištrau
kė iš saldžiosios gilės sker- 
dinyčiose gyvulių medžiagą, 
kurią jie pavadino “insulin.” 
Jie rado, kad šita medžiaga, 
kuomet įčirkšta į šunis, ku
rių saldžioji gilė buvo pra
šalinta, sulaikė pasirodymą 
cukraus šunių šlapume. 
Kaip ilgai šitas “insulin” 
buvo vartojamas, taip il
gai tie šunys pasiliko svei
ki ir normališki.

Vėliaus “insulin” pasek
mingai vartotas išgydyt 
žmogaus šlapligę. Su jo pa- 
gelba ligonis galėjo dau- 
giaus valgyti ir jau nereikė
jo badą kęsti.

Bet net ir šiandien vis 
randasi :daug nesupratimų 
apie vartojimą ( “insulin” 
gydyti Šlapligę.- Daug žmo
nių nenori nei pabandyti. 
“Insulin”‘ negalima duoti 
žmogui per bumą, nes pil
vas labai greitai jį sunaiki
na. Bųtr pasekmingu reikia 

čirš-

eilę fabrikavimo, gaminimo 
procesų, kol jie pasiekia mūsų 
stalą. Dėl tos priežasties dide
lė dauguma žmonių kenčia, 
sirguliuoja dėl Vitaminų sto
kos, dėl dalinėj avitalftinozės.

Paprastas, nesugadintas na
tūralinis maistas, su visais ja
me vitaminais yrą galinga* 
vaistas nuo tokių ligų, kaip 
akių pažliurimas, jų plėvių iš
džiūvimas (^erophthahnia), 
naktinis aklumas (riyctak>p4a, 
night blindness), nervų įdega
mas (multiple neuritis, beri
beri), cinga arba škorbutas 
(scurvy, scorbutus), kaulų SU»* 
minkštėjimas, rachitas (ridbč 
ets), kaulų minkštėjimo ligfc 
(osteomalacia), nevaisingume* 
(sterility), odos prakiurimo! 
(pelagra). Sakysite, kad' tai 
labai retos ligos, retai kada 
bepasitaiko, tai jau netaip ir 
svarbu tie vitaminai. Bet pa
lūkėkit: pamatysite, kaip 
jums įsigalės vienas, antras ar 
trečias nesmagumas, papras
tesnis nesveikumas, paeinąs 
dėl dalines avitaminoede, kai 
gauni truputį vitaminų, bkt 
nepakankamai. Tai yra poytfid 
vitamine deficiency* IkftWk? 
sirguliuoja, negalino ja didikį 
lė didžiuma žmonių. 4 *
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T rumpai—Storai.

(Feljetonėlis)
Na, kad jau sykį įsisiūliau 

į “Laisvės” špaltas, kaip tas 
vilkas į kumus, tai tartum jau 
ir nebus galo. Bet truputį 
kantrybės, gerbiamieji ir ger
biamosios. Šiuom syk užsibrė
žiau pareikšti trumpai storai. 
Ir tai apie labai svarbius da
lykus, būtent, kaip mes mu
šame “bimbizmą” arba, tik
rinus pasakius, tą “rusišką bol
ševizmą.” O ar tasai bolševiz
mas yra geras? Vai 
būtų geras, tai mušti nereikė
tų. Mano broliai iš “Sargybos 
Bokšto” muša bolševizmą iš 
peties, taip sakant, nori sunai
kinti iš pademenijos, kaip tą 
mitišką Jeruzalės miestą. Nors 
tai gana kuklu, bet turiu pri
sipažinti, kad esu senyvas ir 
silpnas ir bolševizmo iš peties 
mušti jau nepajėgiu, todelei aš 
mušu iš visos savo dūšios, jei 
tiktai ją turiu.

Ir jei tiktai galėčiau, tai pa
daryčiau štai ką: Vieton “bim- 
binio” kalbėtojo, pastatyčiau 
“geresnį” kalbėtoją; vieton 
dainininko-dainininką; vieton 
mažiuko choro, pastatyčiau 
milžinišką; vieton operetės — 
operetę, ir taip toliaus, be ga
lo ir krašto vis lipčiau ir lip- 
čiau bolševikam ant kulnų. O 
jeigu bolševikam, kaip mes 
sakom, darbininkai nerūpi, tai 
mes turėtume smarkiaus susi
rūpinti. Arba, kad ' jeigu So
vietų Rusija nedarbininkiška, 
tai turėtume surasti darbinin- 
kiškesnę kitą valstybę. Trum
pai ir storai dėstant, pasirodo, 
kad virš nurodytos priemonės 
yra geriausią bolševizmo 
“naikinimui.” Ir jei tiktai ma
no broliai iš “Sargybos Bokš
to” tą receptą rūpestingai iš
pildytų, tai, kaip bematant, 
bolševizmas “pranyktų,” kaip 
kamfaras iš bonkos.

J. Pakarklis.

APIE VITAMINUS BENDRAI
Jau bent keli atėjo laiškai 

su užklausimais paaiškinti 
daugiau ką apie vitaminus.

Labai trumpai 
yra. Vitartiihai 
žodis, lotynų kalbos paėjimo. 
Vita — gyvenimas, gyvybė. 
Prie to prisegus galūnę minai, 
išeina: gyvybės išnešiotojai. 
Vadinas, jau ir pats pavadini
mas pažymi milžinišką nepa
vaduojamą vitaminų svarbą.

Ligšiolei yra gerai pripa
žinta 6 rūšių skirtingi vitami
nai : vitaminai A, B, C, D, E ir 

I G< Tarpe E ir G tebėra tarpe- 
1 lis raidei F. Apie vitaminą F 
j da- nėra nusistovėjusių nuomo
nių. Gal kiek vėliau taps su
rasta vitaminas F ir gal da 
keletas. Bet mums užtenka jau 
ir tų 6 žinomų vitaminų. Visi 
šitie vitaminai- auga papras
tuose gamtiniuose valgiuose. 
Ir kiekvienas žmogus turi jų 
turėti, kad būtų sveikas ir kad 
galėtų gyventi.

Didžiulė mūsų kasdieninio 
maisto dalis vitaminų nebetu
ri. Sufabrikuoti, išdailinti, nu
šlifuoti angliavandžiai (carbo
hydrates)’, tai £ra krakmolai 
(starches) ir cukrai pametė 
savo vitaminus, perėję per visą

jis sakė, kad padarys darbi
iiinkams rojų. Dabar pažiurę- šlaplige sergantis gali išgy 
kite, darbininkai, kokį “rojų” ųentį normališką dalį gyve 
del mus užtaisė tas kapitalo 
bernas. s'-

Kitą dieną suteiksią dau
giau žinių. I

Temytojas.

Jau artinasi tarptautine 
darbininkų ir valstiečių jau
nimo diena— rugsėjo 1 d. 
Tai ne vibh darbininkų jau
nimo, bet ir visų darbo žmo
nių švente. Ji gimusi didžio
jo karo metu, kuomet kar
tu su suaugusiais, milionai 
darbininkų bei valstiečių 
jaunuolių imperialistų buvo'nominių reikalų prie išsiva 
priversti dėt savo galvas ne’davimo iš buržuazijos ver 
už savo, bet už kapitalistų gijos, 
reikalus. Sąryšyj su ta die
na reik būtinai susirūpint 
klausimu apie buržuazines 
jaunimo organizacijas. Bur
žuazija labai gerai žino dar
bininkų bei valstiečių jauni
mo reikšmę kovoj prieš im
perialistinius karus, prieš 
fašizmą, prieš išnaudotojų 
puolimą ir, bendrai, prieš 
kapitalistų tvarką. Todėl ji 
deda visas pastangas, kad jį 
laikyt savo įtakoj. Ji kuria 
įvairias jaunimo organizaci
jas, į kurias vilioja darb. ir v 
valstiečių jaunimą. Lietuvoj žmogus negalėjo vartoti cu- 
yra katalikų “Pavasario,” kraus ir krakmolų, kaipo 
tautininkų “Jaunoji Lietu- maistą, ir kad tas buvo šu
va,” liaudininkų “Jaunimo 'rišta su saldžiąja gile. Sal- 
Sąjunga,” daug žydų, lenkų, *džioji gilė yra svarbi žlėb- 
vokiečių ir kitų jaunimo są- čiojimo gilė, kuri guli užpa- 
jungų, visa eilė sporto bei kalyje pilvo. Šeimininkės 
skautų organizacijų. Tų or- pirkdamas mėsas žino, kad 
ganizacijų pagelba buržua- jVersiuko saldžiąją gilę mė- 
zija nori netik atitfaukt sininkas vadina “sweet- 
jaunuolius ir jaunuoles nuo breads.” Pirmiaus buvo ma- 
kovos už savo reikalus, nuo nyta, kad šita saldžioji gilė 
kovos prieš kapitalistinę slėpė tik žlebčiojimo sultį, 
santvarką, bet stengias jas bet bėliaus rasta, kad gilė 
panaudot prieš revol. judė-^uri ir kitų užduočių. Pra- 
jimą, prieš jų pačių klasės šalinimas saldžiosios gilės 
reikalus. - ■ <

Tos jaunimo organizaci
jos yra labai stiprus įran
kis buržuazijos rankose ko
vai prieš rev. judėjimą. Ne- 
reik pamiršt, kad tose orga
nizacijose randasi apie 10,- 
000 jaunuolių Lietuvoj. Tad 
mes privalom atkreipt dė
mesio, pastatyt prieš akis 
sumulkintam jaunuoliui-ei, 
jog jie yra panaudojami ko
vai prieš savo klasę, jog jie 
buržuazijos įrankis, gynėjai 
jų kapitalų, gynėjai jų iš
naudojimo santvarkos. Mū
sų uždavinis atidaryt akis, 
parodyt imperialistų karų 
pasekmių baisumą, parodyt 
reikalą kovot už revol. judė
jimą netik darb. ir valstie
čių jaunuoliams, bet ir visų 
susipratusių darb. ir valstie
čių, ir rev. inteligentijos 
moksleivijai — jaunimui. 
Mūsų visų uždavinys tas 
pats.

Buržuazija militarizuoja 
jaunimą,' neprileiskim prie 
to. Suardykim tas organi
zacijas, o sumulkjntą jau
nimą traukiną protesto .ko
von prieš imperialistinius 
karus, prieš militarizmą, 
prieš fašizmą! Raginkim 
kovot už savo reikalus. Jau-' 
nime, prisimink 1914-18 m. vartoti “hypodermic 
karą, prisimink ir jo baisias kynę įčirkštijimui. Bet gai- 
pasėkas ir neleisk panaudot .lėtina, kad šiandien žmonės 
savo jaunos energijos bur-|keistai žiūri į vartojimą 
žuazijos tikslams, bet stok, “hypodermic” čirškynės. Jie 
kovon prieš karus, prieš čirškynę suriša su narkoti- 
buržujų valdžią —fašizmą, kų vartojimu. Tas abšoliu- 
iš kurio nieko negauni, nei tiškai neteisinga nes varto- ! 
mokslo, nei laimes, nei gero!jimas čirškynės įčirkšti “in- 

. ■■■ 1 r-!sulin” būtiriai' reikalingas.
Ačiū “insulin” šiandien

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year___________ |5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50

Foreign countries, per year---------- » $7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50 .
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Nuoširdi Padėka
Kareivis, eidamas per 

kaimą, rado pas ūkininką 
puotaujant būrelį kaimynų. • '

“Kas čia?” klausia kareL 
vis, “vestuves ar krikšty-. 
nos?”

“Ne”, atsakė šeimininkas, 
“metinės sukaktuvės mirties 
mano tėvo. Buvome baž
nyčioje, užpirkom mišias. '

Jei Pas mus tokia tvarka.” z
Kareivį gerai pavaišino.

Jis valgė, gėrė, vėmė... Iš
eidamas tarė: . ,

“Ačiū labai už taip malo-
nų pavaišinimą. Duok ‘die
ve’, kad jūs visi išmirtu- 
mėt.”
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Clevelando Kronika Oakland, Calif.
dar-

Dalyvis.

Hartford, Conn
7 DIENOS I LIETUVĄ

Cia

savo

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

Liepos 7July
iš Anksto:

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAISNemunas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Pro-
Kal-

lengviaus bus galima laimėti 
su pagelba bedarbių prieš val
džios viršininkus, ne kaip pa
sidalinus kas sau.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

dviejų valandų pro- 
” penktadienį, 28 
prieš atleidimą iš

su- 
bet 

ir 
pa-

visi pasirašys.
Čionai prasidėjo algų ka

pojimas susmukus N.R.A. (ži- 
, kad dėlei .

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

“Laisves” Piknikas Brooklyne

dau-
visam pa

57 BROADWAY NEW YORK

Pinigines Davonos Prie Įžangos T|
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

kad daugumas

vakarų medžių pjovėjų strei
kas jau persikėlė ir į Califor- 
niją. Laivakroviai rengiasi 
vienos dienos generaliam strei-CCRA Viršininkai Paskelbė 

Daugiaus Nebeatleisią—Grę- 
smė Streiko Paveikė

organizacijose, vienok

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

visi pagerinimai būtų išgauti 
iš federalės valdžios, bet ne 
iškaščiais bedarbių šeimynų, 
kurios iš pašalpos gyvena.

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

alleys. <
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPA U AVE., 4 DETROIT, MICH.

kui bendrai su jūrininkais pa- jo ketvirtadienio, 
minėjimui liepos 5 d. kruvino- A.L.D.L.D. kSchenectady, N. Y.

Visko Iš Darbininkų 
Gyvenimo

Šapų, krautuvių ir kitų

Trečias Puslapi^

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

*

w

i Aptar
nautojų į Gildiją-uniją. Taigi 
šiame susirinkime nekurie pa
stebėjo : “jeigu ms tik iškišime 
galvas, kaip lyginai išmestieji 

pats 
mums taip pat galvas 

nukapos...” Bet didžiuma 
.nurodė: “Taip, mes dar neiš- 
kišome galvų, bet jau matome 
kapojant ir paslėptas. Neužil-!

Clevelando Bendro Fronto At- sus tuos, kurie pasirodė už, or- 
stovai Išrinko Delegatus j i ganizavimą Pašalpos 

->^p-^visuotiną Seimą ! . • • z-,.,

25 d. birželio Clevelando 
Lietuvių Draugijų Bendro 
Fronto del Bedarbės, Senatvės 
ir Socialūs Apdraudos Biliaus iš darbo, tai mūsų tas 
H. R. 2827 įvyko atstovų su- laukia: 
sirinkimas,, kuriame, be kitko, 
išrinkta 5 uelegatai į Ameri
kos Lietuvių Kongresą Prieš 
Karą ir Fašizmą. Komisija.pa
ėmimui vietos del pikniko ra
portavo, kad ^vieta paimta ir go ateis vėl

Darbai Vis Nesitaiso

Tūkstančiai bedarbių, 
bininkai pradeda kairėt. 
gūžės mėn. buvo rodoma “The 
Road to Life,” Sovietų kalba
moji filmą. Per visus tris per
statymus svetainė užpildyta 
buvo. Pelno' liko apie 50 do-

nas, ypač Onai Kriunienei ir 
M. Balkunienei, kurios 
giausia dirbo tam 
rengimui.

Visi linksmai ir 
laiką praleido.

Birželio 19 kalbėjo Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
sekretorius. Italų didžiulė sve- 

‘sumažinimas iš-[tainė pilna prisirinko. Drg. 
piknikas įvyks 20 d. liepos, J. ] laidų’, tuomet daugelis iš mū-; Browder pirmu kartu kalbėjo

■ ' • NRA ir palietė kitus įvairius
. „T , . , ‘klausimus. Taip užinteresavo Stil mana ir i Washmgtona—i , V1 . , . . . , , _ .* , . „T . , ! publika ir taip visi klausės irv.skas be paSekmlų. Tai kam'^. užsi|ajks> jei musS būtų 

a i c įja yia. įskridus, tai būt buvę girdėti.
Išrinkta komitetas iš 16 as- Nei vienas neapleido svetainės.

menų prirengimui prie protes- ( Nors įžanga buvo po 15c, pir- 
Beje, diskusijose mininkui atsišaukus į publiką 

aukų, nurodant, kad mes nuo 
kapitalistų negaunam finansiš
kos paramos, kai kad demo
kratai su republikonais kad 
gauna, o jei jūs norite, kad 
mes tą darbą varytum pirmyn, 
tai jūsų užduotis paremt fi
nansiškai, ir sumetė $54.38. 
Kaip tokiuose laikuose, tai ne
sitikėta. Drg. Browder paliko 
tokį įspūdį, 
klausia, kada jūs kitas tokias 
prakalbas surengsite?

MiČiutos darže. Taipgi plaka-j su gausime atleisti. Siuntėme Į Schenectady, 
tai gatavi.* Priminė visiems ' telegramas ir atstovus pas p. | 
atstovams pasiimti plakatų ir 
savo draugijose juos platinti, 
kad padarius šį pikniką pa-

' sėkmingiausiu. Kartu katali
kiškų draugijų atstovai pasiža
dėjo parašyti į savo spaudą, o| 
progresyviai į savo. Išrinktas to streiko, 
gaspadorium d. J. Rudis ir kiti buvo plačiai diskusuota, kad 
piknikui dhrbininkai.

Miesto Komiteto delegatas 
raportavo, kad tarptautinis 
Bendro Fronto piknikas I Minta porėjY'kad“ kova’’daug
rengiamas 28 liepos labai gra
žioj vietoj, vadinamoj, Ohio 
Villa, kuri randasi prie High- 
land & Richmond Roads. Pri
minė, kad atnešęs to pikniko 
tikietų platinimui. Nuo išpla
tintų tikietų lietuvių atstovų 
komitetas gaus 25 nuoš. 
Bendro Fronto veikimui.
Mūsų Piknike Bus Gera 
grama, o Tarptautiniame 
bes Kongresmanas Lundeen

Lietuvių Bendro Fronto pik
nike bus gera programa. Pasi
žadėjo dalyvauti muzikai-dai- 
niai dd. Auvilles, taipgi dai
nininkas D. Goodman. Kalbės 
Miesto Komiteto sekr. Frank 
Rodgers. Bus ir daugiaus žai
slų ir lenktynių. Visus, kurie 
gatvekariais važiuos, automo
biliai! paims nuo Green Rd. ir 

,, EucličyAye. *
Tarptaūtiniame piknike, nu

matoma, bus dešimts tūkstan
čių dalyvių. Italai vieni pasi
žadėjo 5,000 tikietų išplatinti. 
Čekoslavai sako nepasiduosią. 
O svarbiausia, kas sutrauks 
čion daug žmonių, tai pačio 
kongresmano Lundeeno atsi
lankymas. Kas nežingeidaus 
matyt savo atstovą, kuris mūsų 
Bilių H. R. 2827 yra įnešęs 
kongresan ir del jo taip pla
čiai besidarbuojąs.
Visoms Draugijoms Patartina 
Įsitčmyti Dieną Bendro Fron

to Atstovų Susirinkimų

Sekantis Bendro Fronto at
stovų susirinkimas įvyks 23 d. 
liepos, kaip yra nutarta laiky- 

* ti kas ketvirtas utarninkas 
kiekvieno mėnesio. Bet tenka 
pastebėti, kad geras skaičius 
delegatų tatai pamiršta. O to 
juk neturėtų būti, ypatingai iš 
progresyvių organizacijų pu
sės. Yra penkios lietuvių jau
nuolių organizacijos: Kultūros 
Darželio, Lyros Choras ir trys 
LDS. kuopos, bet šį susirinki
mą nei vienos iš jų atstovai 
neatsilankė į susirinkimą. Jau
nuoliai žiūrėkite, kad sekan
čiame atstovų susirinkime tu
rėtumėt savo atstovybę.

Ant rytojaus (26 d. birželio) 
p. Marc Grossman paskelbė, 
kaip atsakymą į Pašalpos Ap
tarnautojų Gildijos vakarykštį] 
nutarimą, link atleidimo 300 
darbininkų. Pranešime sako
ma : “Pasekmė vakarykščiai 
padaryto kompromiso su Ohio 
pašalpos direktorium Charles 
C. Stillmanu ir delegacijos va
dovystėj Grossmano, kur buvo 
numatoma nuo 110 iki 180 at
leisti SU 1 liepos, tas sulaiky
ta”. Ką tas visas rodo? Viena, 
.tai CCRA. viršininkai, pabūgę 
pašalpos aptarnautojų streiko, 
padarė tūlą nusileidimą, kad 
tuomi patį streiką sudemora- 

Įlizavus ir silpnesnius darbinin
kus apgavus. Visi susipratę 
darbininkai žino, kad iš Roo- 
sevelto ir jojo bernų pažadų 
nieko gero negalima tikėtis. 
Jų visų politika—vienaip kal-| 
bėti, o kitaip daryti. Bet dar
bininkai kas diena vis daugiau 
ir daugiau gauna tuos visus 
pažadus išbandyti ant savo 
kailio. Todėl visur matome 
juos svarstant, kad kito kelio 
prieš išnaudotojus nėra, kaip

LDS 18 kuopa, ALDLD 91 
kuopa ir L. A. Kliubas turėjo 
bendrą susirinkimą reikale Vi- 

1 suotino Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo. Apsvarsčius rei
kalą, nutarė delegato nesiųst 
iš priežasties tolimos kelionės, 
kas kita, jei būtų galima, kaip 
kitur, iš artimų kolonijų ben
drai vienoj mašinoj važiuoti, 
bet vienam pasidarytų didelės 
išlaidos, kas pastaruoju laiku 
sunku. Visos trys draugijėlės 
.nutarė pasiųst pasveikinimą 
su auka $10.

Šį metą suėjo 25 metai ve
dybinio gyvenimo d. d. A. ir L. 
Gudzinskams.
r Geptys, draugai ir draugės 
ir pažįstami surengė del jų ne
tikėtą balių (suprize party). 
Dalyvavo daug žmonių, vieti
nių ir iš apielinkės miestelių ir 
įvairių tautų. Draugai Gudžin- 
skai tapo apdovanoti puikio
mis dovanomis. Pasakyta pra- 
kalbėlių su įvairiais sveikini
mais ir linkėjimais d. d. Gu
dzinskams. Taip susigraudinę 
jie buvo, kad matėsi ašaros jų 
akyse. Drg. . G. sveikino visus 
svečius ir dėkavojo už dova-

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 
Gimtinį Kraštą

CCRA Darbininkai Rengiasi 
Prie Streiko

Didžiuma Susirinkime Pasisakė 
už Protesto Streiką Prieš 
Išmetimą 300 Darbininky

25 d. birželio nariai Cleve
lando Pašalpos Aptarnautojų 
Gildijos savo susirinkime pasi
sakė už
tosto streiką 
d. birželio, 
darbo 300 Pašalpos Aptarnauk 
tojų Gildijos narių.

Pasirodo, kad p. Charles C. 
Stillman, Ohio pašalpos admi
nistratorius, su Coyahoga pa
vieto pagelbininkais, Grosma- 
nais Ir Mockais, “išfiravo” vi-

J. M-ka.

Bedarbe moteris El. Ray ir jos sūnelis išmesti iš 
namų. Jie nepajege sumokėti randą. Berniukas 
nenori skirtis su savo šuniu.

Nelabai senai A.L.D.L;D. 
198 kp. buvo surengus pikniką 
drg. Rakauskienės darže. Nors 
žmonių nedaugiausiai buvo, 
vienok pelno liko su virš $27. 
Kuopa paaukavo $10 Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui ir kitiem tikslam. Drg. čy- 
bienė padarė labai gražią pa- 
duškaitę, kurią leido ant lai
mėjimo ir kuopa uždirbo $5.

įstaigų darbininkai buvo labai Nors toji draugė nepriklauso 
nudžiugę, kad jau “geri lai- mūsų 
kai” vėl ateina, nes Roosevel-i mūsų darbuotę remia, 
tas atrodė net darbininkų uni
joms pritaria, kiti manę, kad 
nereikalingas komunistų kovo
jimas. Bet kaip tai viskas ap
sivertė kitaip. Tiesa, nekuriu 
šapų darbininkai pradėjo or
ganizuotis į unijas. Tuom kar
tu baisiai pradėjo brangti pra
gyvenimas, darbininkai jau ne
gali galą su. gali?sudurti. Ta
da darbininkai per uniją pa
reikalavo didesnių algų, bet ’ bet neatsiliks ir, manoma, vefk 
darbdaviai atsisakė jų reika
lavimus pildyti. Kelių dirbtu
vių darbininkai buvo paskelbę 
streiką, bet mažai kur galėjo, Yako“
laimėti. Labiausiai nukentėjo Lo) Darbininkai nerimauja. 
Colts Co. amunicijos gamini- visur ia streikai. SiaUria- 
mo darbininkai, jie streikavo 
13 savaičių laiko ir turėjo be 
jokio laimėjimo grįžti atgal į 
darbą. Daugelį kovingesnių 
darbininkų jau visai nepriėmė 
darban. Kaltė yra streiklaužių, 
kurie išnaudotojams padėjo 
sulaužyti streiką. Kompanija 
buvo įrengus fabrike lovas, 
ten davė maistą. Miegamųjų 
kambarių paveikslus dėjo į 
vietos kapitalistinį laikraštį, 
kad parodžius, kaip skebai gy
vena, gi skebus, kurie buvo 
savo namuose, tai automobi
liais vežė policijos apsaugotus. 
Bet kaip greitai streikas bu
vo sulaužytas, taip greitai bo
sai užsisėdo ant visų, net ir 
streiklaužių sprando.' šičia 
streiklaužiams bus gera pamo-, 
ka, kad juos tik tada kompa
nija “ant rankų” nešioja, ka
da jie savo klasės brolių strei
ką laužo, o paskui ir juos iš
naudoja.

Šapų darbininkai savo tarpe 
veda diskusijas, vieni sako, 
kad darbininkams prie unijos 
prigulėjimas nieko neduoda, 
tik lėšų padaro, o kiti įrodi
nėja, kad tik organizacijoje 
yra mūsų galybė, žinoma, tą 
tuojaus suprato kompanijos ir 
buvo pradėję organizuoti savo 
unijas, kur labai mažai duok
lių arba ir visai jų nėra. Bet 
tai buvo išnaudotojų žygis, 
kad darbininkus , apgavus. 
Darbininkų pareiga prigulėti 
Savo klasinėse unijose ir žiū
rėti, kad jų vadai teisingai 
dirbtų, kad galėtume iškovoti 
žmoniškesnes darbo sąlygas 
ir al^as. Pirmiau čia buvo 
trumpinę darbo valandas, 
už tai padidino paskubą 
tuom kartu viskas baisiai 
brango, taip, kad visi tie Roo- 
sevelto žygiai tik dar daugiau i 
pablogino darbo žmonių padė
tį. Pas mus daugelis darbi
ninkų uždirba į savaitę tarpe 
$13 ir $20 algos, gi tuom kar
tu stubos yra brangios, nuo 
$18 iki $30.

Daug darbininkų yra visai 
be darbo, kurie vaikštinėja ap
driskę, suvargę. Darbininkai 
turėtų užmiršti visokias kitas 
partijas, bet visi stoti į bendrą 
darbą už sutvirtinimą unijų ir 
kitų savo klasinių organizaci
ją.

Mūsų kolonija gausiai pa
rėmė Lietuvos politinius kali
nius. Iš viso pasiųsta tam tiks
lui $16. Iš A.L.D.L.D. centro 
gautų stampukių parduota už 
$4.50, kurių daugiausiai-visą 
knygutę pardavė drg. Jankau
skienė.

Gautos blankos rinkimui pa
rašų prieš Lietuvos valdžią. 
Nors čionai mažai- lietuvių,

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Puiki Muzikalč Programa Bus Duodama per 
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at
skiri dainininkai iš Hartford ir New Haven. Jie sudarys didelį 
Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klemencas Strižauskas.

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.

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

DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

Charlie Kwarren & His Happy Timers . 
William Norris and His Orchestra

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(Wešt End Coney Island).

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnes pažinties.
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East St. Louis, III.
John Mooney Prakalbos

birželio įvyko John 
prakalbos L W. A.

17 <1. 
Mooney 
svetainėj, šios prakalbos tapo 
surengtos pastangomis Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, St. Louis, Mo., skyriaus ir 
vietinių pritarėjų.

Delei pasekmingesnių pra
kalbų, buvo mėginama gauti 
parama iš vietinės Centralinės 
Darbo Tarybos. Sekr. Cent. 
Darbo Tarybos iš ’syk nudavė 
dideliu pritarėju Tom Mooney, 
sutiko pakelti klausimą John 
Mooney rengimui prakalbų 
Cent. Darbo Taryboj, unijų 
atstovų susirinkime, kad pri
sidėtų prie surengimo už Tom 
Mooney susirinkimą. Taipgi 
pareikalavo, kad visa rengimo 
tvarka būtų rankose Centrali
nės Darbo Tarybos. Buvo su
tikta.

Tuomet Cent. Darb. Tary
bos sekr. persitikrino, kad iš 
užkvietėjų pusės nesiranda 
priekabių del atsisakymo daly
vauti John Mooney surengi
mui prakalbų.

Sekr. pareikalavo įgaliojimų 
iš užkvietiejų, bet, ant nelai
mės, įgaliojimų neturėjo. To
dėl užkvietimas tapo atmestas. 
Cent. Darb. Tarybos vadai ga
vo progą sudemoralizuoti eili
nius narius, kad prie “raudo
nųjų” nesidėtų. ;

Susirinkimą atidarius, pir
mininkas paaiškino, kad John 
Mooney, brolis Tom Mooney, 
pirmas kalbės, nes turi kalbė
ti tą patį vakarą St. Louis, 
Mo. John Mooney buvo entu
ziastiškai priimtas būrelio su
sirinkusių. John Mooney nuo
sekliai perbėgo savo brolio 
Tom Moon’ey teismo procedū
rą ir įrodė, kaip jo brolis ne
teisėtais, papirktais liudinin
kais tapo nuteistas su savo 
draugu Billings mirtin, bet 
darbininkų viso pasaulio masi
nis spaudimas, ypatingai So
vietų Sąjungos darbininkų ga
lingas protesto balsas, priver
tė Jungtinių Valstijų prez. 
Wilsona įsikišti ir jo broliui 
su Billings mirties bausmė ta
po pakeista kalėjimu.

John Mooney vaizdžiai įro
dė San Francisco laivakrovių 
generalį streiką pereitų metų, 
kurie sudarė organizuotą jėgą 
ir buržuazinė valstybė pasiju
to bejėgė prieš darbininkus 
visu Ramiojo Vandenyno pa
kraščiu.

Kvietė paimti pavyzdį iš lai
vakrovių generalio streiko ko
vos, drūčiai susiorganizuoti ir 
organizuotai užduoti galutiną 
kapitalizmui smūgį ir tik ta
da bus jo brolis ir visi kiti ko
votojai bž darbininkų reikalus 
paliuosuoti iš kalėjimų, ir tik 
tuomet galės pasekti Sovietų 
Sąjungos darbininkus, įsteig
dami darbininkų valstybę. Su 
šiais linkėjimais Tom Mooney 
brolis su mumis atsisveikino.

Tapo priimta rezoliucija už 
paliuosavimą Tom Mooney.

Antras kalbėjo • nuo St. 
Louis, Mo. Tom Mooney Apsi
gynimo Komiteto atstovas, 
(vardo nepatėmijau), kuris 
paaiškino, kad po vadovyste 
Molderių Unijos lokalų suor
ganizuota Tom Mooney Apsi
gynimo Komitetas iš įvairių 
organizacijų su 60 delegatų. 
Taipgi kvietė, kad East St. 
Louis būtų suorganizuotas 
Tom Mooney Aps. Komitetas.

Pakvietimą keli priėmė, pa
duodami savo vardus.

Taipgi kalbėjo nuo Tarp. 
Darb. Aps. St. Louis, Mo. sky
riaus jaunas negras, sugabus 
ir ateityje bus geras kalbėto
jai.

Aukų surinkta 7.80. Įžanga 
buvo: dirbantiems 15c, bedar
biams veltui.

Reikia pastebėti, kad iš vie
tinio Molderių lokalo mažai 
narių į prakalbas atsilankė. 
Molderiams yra žinoma, kad 
Tom Mooney yra Molderių

Unijos narys ir nekaltai-įka
lintas.

Turėtų ne tik molderių uni
jos nariai Tom Mooney susi
domėti, bet ir visi unijistai ir 
neunijistai darbininkai, kad 
sudaryti masinį spaudimą ir 
priversti Californijos guberna
torių daryti žingsnius paliuosa- 
vimui Tom Mooney ir kitų po
litinių kalinių.

Visa nelaimė, kad didelė 
dalis darbininkų nėra klasiniai 
sąmoninga.

Bet yra darbininkų, kurie 
save vadinas progresyviais ir 
pašaliais save statos “dide
liais” revoliucionieriais, bet 
kuomet reikia kur viešai pasi
rodyti savo klasinį suprati
mą,

manavičius—25c., F. Malkai- 
tis—25c.

Žibutė.

Baltimore, Md

tai jų nematysi.
Džiovukas.

Easton, Pa
Uršulė, po tėvais Budžutė, 

Drūtainienė, gimė 1870 me
tais, Godunave, Žemaitijoje. 
Dar labai jaunutė būdama ji 
apleido savo tėvų namus ir iš
vyko į didmiesčiuš Rygą, Lie
poją, vėliau Kauną, kur pra
leido savo jaunystės dienas 
vergaudama ponams, dirbda
ma buržuaziniuose kliubuose 
už virėją.

Apsivedus su Juozu Drūtai- 
niu (Drukteniu) ji, su savo 
draugu ir mažyte vos 2 metų 
dukrele, Brone, atvyko į šią 
šalį laimės jieškoti. Deja, tos 
laimės, kaip ir šimtai kitų, 
čionai nerado. Nekartą prisi
ėjo kęsti nedateklių, ir nuola
tiniai rūpesčiai, sunkus darbas 
atsiliepė ant jos sveikatos vė
lesnėse jos gyvenimo dienose.

Velionė išgyveno suvirš 20 
metų Philadelphijoj, vėliau 
gyveno ant ūkės, kur 1926 me
tais numirė jos draugas, žen
tui, V. J. Senkevičiui, gavus 
darbą Eastone, visa šeimyna 
persikraustė Eastonan ir čia 
velionė užbaigė savo gyvenimo 
dienas sulaukus 64 metų am
žiaus. Paliko dideliame nu
liūdime savo vienitinę dukterį 
Bronę ir žentą Vacių Senkevi
čius.

Velionė buvo tykaus būdo ir 
nors prie darbininkiškų orga
nizacijų nepriklausė, jas nuo
širdžiai remdavo, būnant jau
nesnei ir dar sveikai mylėda
vo lankyti prakalbas ir visus 
kitus darbininkiškus parengi
mus. Buvo liuosa religiniai, 
neapkentė kunigijos, nes se-. 
niau jaunesnėse dienose bū
nant labai artimuose ryšiuose 
su bažnyčia pati pamatė ir 
suprato, kad bažnyčia yra var
tojama pavergimui ir išnaudo
jimui darbo žmonių. Labai 
mylėjo darbininkišką spaudą 
ir visokią literatūrą, nors pati 
labai menkai skaitė. Sirgda
ma prašydavo dukters, kad 
jai “Laisvė”’ perskaitytų. Ji 
labai gerbė Komunistų Parti
ją ir jos narius ir visa širdžia 
neapkentė tų, kurie išeidavo. 
prieš, vadindavo juos “judo-1 
šiais.”

Velionė sirgo ilgai ir sunkiai 
apie 2 metus. Jį turėjo chro
nišką reumatizmą ir širdies li
gą, vėliau išsivystė vanduo jos 
kūne. Tas galutinai ją nukan
kino. Visą laiką ją slaugė ir 
pasišventusiai prižiūrėjo jos 
duktė Bronė. Velionė numirė 
birželio 14 d., 1935. Tapo pa
laidota Easton kapinėse 17 d. 

■Pirm lydėjimo drg. E. Slapi- 
kiutė perskaitė eiles “Ko liūdi, 
berželi, ko liūdi.” Sugrįžę pas 
drg. Sin., velionę palaidoję, ir 
bevalgydami pietus, užsimi- 
nėm ir apie kovą prieš karą 
ir fašizmą. Trumpai pakalbė
jus drg. M. Urbai ir K. Baka-! 
nauskui, surinkta aukų' tam ' 
tikslui $7.00 Aukavo šie drau-. 
gai-gės:

V. ir B. Senkevičiai—$1.00, 
K. Judickas—$1.00, M. Urba 
—$1.00, V. Morkauskienė— 
$1.00. M. Miškinis —50 ceptų, 
R. Stančiukienė—50c., F. Ur- 
ba-^-ūOc., J. šlapikas—5O.c., 

. N. Ogentienė—25c., C. Ar-

Dar 90,000 Baltimorės Namų
Savininkų Neteks Namų v

Per pastaruosius kelis me
tus tūkstančiai Baltimorės na
mų savininkų neteko namų, bet 
šiemet tai bus milžiniškas na
mų atėmimas. Ponas Thomas 
G. Young, City Collector, pa
siuntė laiškus del 90,000 taksų 
nemokėjusių namų savininkų, 
paragindamas taksas užsimo
kėti, kitaip namai bus atimti.

P. Young taipgi paskelbė į 
vietinius laikraščius sekamai: 
“The approximately 90,000 
bills involved have been in ar-, 
rears. . . legal action would be 
taken unless obligation was 
paid in ten days. . .”

Tai va jums, darbininkai, Į jam atsakiau: 
a m e r i k o niška demokratija.
Na, o buržuazinė spauda ir 
lietuviški geltonlapiai visa 
jgerkle rėkia, kad Sovietų Są
jungoj privatišką nuosavybę 
konfiskuoją. Tai kaip jūs va
dinate Amerikos konfiskavi
mą ?

Trumpa Stora Kritika
Vieną kartą užeina pas ma

ne fašistinio laikraščio “The 
Baltimore News” agentėlis ir

sako: “Aš matau tavo lange 
iškabą “garage for rent”, pa
vėlink jį man tau parancįavoti 
į labai trumpą laiką.”

Aš pasivadinau agentėlį į 
vidų ir leidau jam kalbėti visą 
“litaniją”. Ant galo aš jam 
pasakiau: “Aš nedėčiau į tą 
laikraštį apgarsinimo, jeigu jis 
būtų paskutinis laikraštis Bal
timorėj”. Jis (agentėlis) stai
ga užklausė, “kodėl.” Aš jam 
atsakiau: “kad tas laikraštis 
yra purvinas, darbininkų prie
šas, šmeižikas ir melagis”. 
Agentėlis man atkirto : “Tas 
netiesa, negali prirodyt, mūsų 
laikraštis visuomet užtaria už 
darbininkų klasę.”

Aš atsinešiau to laikraščio 
iškarpas ir agentėliui pakišau 
po nosia, kur buvo parašyta 
Smith’o straipsniai, sufabri
kuoti paveĮkslai ir tt. Jis pa
žiūrėjęs iškarpas sako: “Čia 
nėra rašoma apie darbininkus, 
čia rašoma apie Rusiją.” Aš 

O kas Rusiją 
valdo, kad ne darbininkai?” 
O jis man atsako: “Bet visgi 
šitose iškarpose nėra 
purvino ir melagingo.’

Aš agentėlio paprašiau pa
skaityti šitą paragrafą, kur 
Smith’o yra parašyta (agentė
lis skaito). “About four 
months after my arrival in 
Moscow, upon my return from 
work one evening, I found my 
room on the Matroskaya St. 
filled with seven or eight men

nieko

I did ndt know. I 
in astonishment from 
the other., Then one

whom 
looked 
one to 
of them called but:

“Don’t youz know us, Com
rade Smith? Don’t you re
member how we traveled to
gether to the Soviet Union?”

Agantėlis paskaitęs paduo
da man ir sako: “Well, čia to 
žmogaus rašyta, kuris ten bu
vęs.” Aš agentėliui atkertu:

“Bet ar doras laikraštis tal
pintų tokias bjaurias mela
gystes, kai fašistinis “The Bal
timore News?” Kur tu galė
jai matyt ar girdėt, kad sep
tyni ar aštuoni vyrai galėtų, 
tilpti į vieną, lovą ? Kur tu ma
tei ar girdėjai tokį durną žmo
gų, kuris, nematęs savo drau
gų tik per 4 mėn., jau negalė
tų pažinti? Ar tai dar nebjau
ri melagystė. Juk tai ir ma
žas vaikas į tokį raštą netikė
tų.” •

a

Agentėlis pasikelia eit ir sa
ko: “Aš neatėjau pas jumis 
kritikuotis apie kitą kontrą. 
Aš atėjau pas jumis su bizniu, 
ar neduosi tai pint apgarsini
mo ?” Aš atsakiau: “Aš tau 
pirma jau sakiau, kad aš ne
talpinčiau apgarsinimo į tą fa
šistinį laik., kad tai būtų pas
kutinis laikraštis Baltimorėj.”

Todėl, Baltimorės lietuviai 
darbininkai, netalpinkite jo
kių apgarsinimų fašistiniuose 
laikraščiuose. Talpinkite ap-

garsinimus darbininkų klasės j ne bus^iOc.^Nuo svetainės 
laikraščiuose. Fašistai 
darbininkus visu 
todėl darbininkai privalo at
remti fašizmą, kovot prieš jį, 
pakol fašizmas bus nušluotas 
nuo žemės kamuolio.

■ ' |A 4097
1 Porter St., 10:30 vai. ryto, dokas 

puola veg įuos> kurie neturi mašinų. Jeigu 
smarkumu,, draugai kas turite nepilną mašiną, 

malonėkite atvažiuot prie svetainės 
ir padėt nuvežt draugus j pikniką, 
jžanga į pikniką 15 centų, perkant 
tikietą iš anksto; prie vartų,—25 cen
tai, 
ant

Lietuvių komitetas turi tikietų 
rankų, reikalaukite jų.

Kviečia Komisija.
(154-155)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yemans St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut laiku, nes'turim 
daug svarbų reikalų apsvarstyt.

A. Varaneckienė.
(155-156)

CLIFFSIDE, N. J.
Kviečiami visi iietuviai-ves važiuot 

į “Laisvės” pikniką, kuris 
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. Bušai 
išeis 
sade

atsibus

nuo K. Grenes storo, 237 Pali- 
Ave., 10 vai. ryto.

Komisija.
(154-155)

DETROIT, MICH.
Generalis darbininkų pinikas .įvyks 
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 ii’ laukuose, kur oras 
tyras ir medžiai aplink visur. Bus 
programa, kurią padės išpildyt drg. 
Minor, kuris nesenai taip bjauriai 
buvo užpultas ir sužalotas.

Nuvažiuot į pikniką imkite Grand 
River karą iki pabaigai kelio, kelio-

4

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia didelį pikni

ką 4 d. liepos (July), ant J. Runo 
farmos, 109 Hollow Ave. Pradžia. 11 

I vai. ryto. Turėsime skanaus alučio, 
gardžių užkandžių ir lietuviškų ko
pūstų. šokiams grieš gera orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Visus Kviečia Rengėjai.
(154*155)

WORCESTER, MASS. |

Svarbus pranešimas! Visi norinti 
važiuoti į didįjį spaudoj pikniką, 4 
d. liepos (July), kuris įvyks May
nard, Mass., užsiregistruokite. 
Bušai išeis 11 vai. ryto, nuo Lietuvių 
svetainės, 29 Endicott St., kaina į abi 
pusi 55 centai ypatai. Prašome visų 
iš anksto užsiregistruoti, kad žino
tume, kiek bus reikalinga busų. Ga
linai užsiregistruot pas J. Bakšio ir 
K. (Dirvelio ^dirbtuvėje, 94 Ward St. 
ir

užsiregistruot pas J. Bakšio ir
veno (iirotuveje, 

as ALPLD narius.
(154*155)

PRANEŠIMAS (
ADVOKATAS (

J. GEORGE LIPSIUS (
ir investigatorius

. C. W. BENSON ’ 
persikėlę raštinę i sekančiu | 

/ vietą: ’
Building |

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty I 

PHILADELPHIA, ( 
Tel. Locust 6100. t

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

$400 DOVANŲ PINIGAIS - 25 DOVANOS - PIRMA DOVANA $100
Prasidės 10 vai. ryte. Programa bus 5 vai. po piety.

July 4 Liepos, Vose Pavilion Park
Grieš 8 Kavalkų Orkestrą Iš Worcester, Mass

A. Bimba

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

A. Bimba, “Laisvės” redaktorius sakys pra
kalbą svarbiais dienos klausimais.

B. Petriką

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

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.

Sporto Programa: Joe Bakšys risis su Charlie Rice už Naujosios Anglijos Čampionatą. 
Kumščiuosis Peter Carall su Bill Doglas.

Tuojau įsigykite įžangos bilietus, nes parke perkant bilietą įžanga 25 centai, gi išanksto 
pirkdami gausite pigiau.

< t-
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laikraščiai, teismai ir kapita
listų teisėjai—jie visi stoja už 
senų uniją ir Glen Alden ang
lių kompaniją.

7. Daugiau susipratusių ei
linių darbininkų buvo pareiga 
remt šį' streiką, bet tūli iš jų 
nuėjo su tamsiausiais darbinin
kais dirbt, kad sulaužyt šį dar
bininkų streiką ir privest dar
bininkus prie didesnio išnau
dojimo ir skurdo. Todėl šis su
sirinkimas pripažįsta tokius 
elementus vertais papeikimo. 
Tiesa, mes žinom, kad yra sun
ku atskiroms unijoms kovot 
pries Lewis, Green ir prieš vi
są priešdarbininkišką sistemą, 
bet čia buvo eilinių darbininkų, 
pareiga paremt šį streiką, nes 
streikuojančių darbininkų bu-, 
vo didžiuma ir jie kovojo už 
savo teises ir už visų darbinin
kų reikalus.

8. Nekurie nuėjo į darbą sa
kydami: Mes turim dirbt, kad 
norim gyvent. Jie dirbo po po-

Tai dar pirmą sykį iš Wil- 
merdingo apielinkės ILD gau
na ant syk tokią stambią au
ką. Reikia pareikšti virš minė
toms draugijoms širdingą ačiū. 
Taipgi rengimo komisijai ir 
pikniko darbininkams už tokį 
puikų atlikimą savo pareigų 
irgi ačiū.

Tos pačios komisijos ir dar
bininkų bendrame posėdyje 
nusitarta bendromis spėkomis, 
rugpjūčio mėnesį, toj pačioj 
vietoj, surengti Titą pikniką, 
kurio pusė pelno yra skiriama 
mūsų dienraščiams, “Laisvei,” 
“Vilniai” ir “Daily Worker.” 
Kad kokios, tai mūsų maža ko
lonija gali iškirsti pittsburgie- 
čiams nemalonų šposą sukėli
me svarbiems darbininkų rei
kalams daugiau finansinės pa
ramos. “Wake up” draugai

bilių, už ateivių teises ir antrą 
—protesto rezoliuciją prieš 
bandymą išdeportuoti Stellą 
Petrauskienę, Wilkes Barre, 
Pa., tik už tai, kad Petraus- 
kienė kovojo už visų Ameri
koj darb. geresnį gyvenimą.

Susirinkimas delegatų atsto
vavo apie 1,300 narių.

Undergarment Darbininkų 
Streikas

PLEASANT BAY PARI$

Admission 25c
This ad. is worth 5c at the -Door

•<

h.

Willmerding, Pa

r

$66.00

Tel STagg 2-5043Notary Public

Waterbury, Conn.

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

$166.05
100.05

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Įplaukų turėjome 
Viso išlaidų

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

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 Cai- 
Last Stop.

kirtimus, kaip 
statymą, ak- 
prieš krovimą 

kaupų, kokių

mūs apielinkės.
Veisiejiškis.

CARNIVAL CONCERT SPORTS
DANCING . REFRESHMENTS

Likosi pelno
šešioms’ draugijoms padalin

ta po $7.
Tarptautiniam Darb. Apsi

gynimui $24.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių i

Wilmerding ir Apielinkės 6 
Draugijų, Tai Yra APLA 17 
Kp., LDS 37 Kp., ALDLD 180 
Kp., MLD, SLD ir šv. Jono D., 

23-čios d. Birželio Pikniko 
į Atskaita

1
t

(Tąsa)
“Mūsų čigonėlis turbūt susimušė. Ah 

tu, kad tave!”—nusprendė Silakovas ir 
pervedė ranka per kaktą. Jis nei nepa
sijuto, kaip prakaitas išpylė ir net ant 
eilėraščio nukrito du stambūs lašai.

—Sugavome vagį! — tarė kareivis sar
gas, pastumdamas Zurovą linkui Silako- 
vo. — Rodosi jis yra jūsų...

Iš eilės išėjo du raudonarmiečiai ir 
pradėjo pasakoti, kaip jų bendrame san
dėlyje buvo 18 cukraus kąsnelių, ir kaip 
jie parėję po užsiėmimo nesurado dvie
jų, pačių didžiausių cukraus kavalkiukų.

—Pažiūrėkite,—tarė kareivis sargas, ir 
prisakė Žurovui ištiesti delną. Ant Zu- 
rovo delno gulėjo cukraus kąsnelis, jau 
iš balto pavirtęs į pilką. Silakovas su
prato. Aptarimas įvykio ir garsus kal
bėjimas tęsėsi apie penkias minutes.

—Aš atnešiau jums raštelį į jūsų kuo
pos laikraštuką,—linksmai tarė Silako
vas.

Jam atsakymu buvo tyla.
—Raštelis liečiančias mūsų kuopų lenk

tynes,—pridėjo Silakovas. Bet ir šis pa
reiškimas reikalingo atsiliepimo neiš
šaukė. Du kareiviai išėjo iš eilės ir vie
nas iš jų tarė:

—Už raštelį ačiū,—kreivai pažiūrėjo į 
Zurovą, — prieš tai nieko neturime. Bet 
ką darysime su vagiu?

Zurovas pasivaržė, Silakovas jį sulai
kė ir suprato, kad pirma reikia apie cuk
rų klausimas išrišti.

—Nesibijok, Zurove, nesibijok, — ta
rė Silakovas ir pamerkė akį į kareivį 
sargą. — Ką gi tu, Jurgi, mūsų kuopai 
gėdą darai?

—O tu nori tą niekais praleisti ? — pa
sigirdo balsas.

—Ne, kam gi slėpti? Bet bausti mes 
neturtine teisės. Tam yra armijos va
dai.. '

Kareivis sargas atsldtfed Ir paleido Zu- 
rovą. . Jurgis stovėjo savo vietoje, ne
žengdamas nei žingsnio. Jis nustebusiai 
žiūrėjo į- Silakovą.

Zurove, eik į savo kuopą, — tarė Si
lakovas,—ir niekur nepasitrauk iš savo 
kuopos.

Užviešpatavo tyla. Povaliai išsiskirstė 
raudonarmiečiai. Tik ant grindų gulėjo 
pilkas cukraus kąsnelis, primindamas 
įvykį, bet ir tas greitai buvo pakeltas.

Tą pat vakarą politinės apšvietos pa- 
gelbininkas Zubenko pasišaukė pas save

Zurovą.
—Ar ėmei cukrų?—klausė jis čigono. 
—Taip, drauge komandieriau, ėmiau. 
—Kam ėmei?
—“Gerti su arbata, — mąstė Zurovas, 

—žino ir dar klausia” ir garsiai atsakė:
—Gerti su arbata. Savo neturėjau. 

Pamečiau laike užsiėmimo...
—Reiškia, jeigu jūs pamesite plieninę 

kepurę, arba kastuvą, ar šautuvą, tai 
vogsite kitų kareivių tuos daiktus, ar 
taip?

Zurovas papurtė galvą ir atsakė:
—Pas savuosius imti negalima. Tas 

nepridera... Griekas.
—O pas ką galima?
—Pas svetimus galima, — ir lėtai nu

sišypsojo.
Zubenko suprato, kad Zurovas sveti

mais laiko tuos, kurie nėra kareiviais de
vintos kuopos. Pirmu kartu Zubenko 
susitiko su tokiomis išvadomis ir “grie- 
ku.” Bet kartu jį džiugino tas, kad Zu
rovas visus raudonarmiečius ir jų vadus 
iš devintos kuopos skaito savais, kad jis 
greitai įaugo į didelę šeimyną', kurioje 
yra ir rusai, ir baškirai, ir žydai, ir uk
rainiečiai, ir baltarusiai.

Darbininkai pikietuoja dirb
tuvę energingai. Birželio 27 d. 
išėjo streikan ir “kuteriai” 
(sukirpikai) ; dabar streikas 
yra šimto nuošimčių.

Kompanija daro viską, kad 
išprovokuoti ir sulaikyti pikie- 
tą. Kompanijos policija vis 
bando stumdyti stovinčius dar
bininkus, atėjusius kaipo sim
patizuojančius streikieriams, 
bet darb. laikosi gerai.

Amerikos Darbo Federacijos 
atsiųsti agentai nori įgauti į- 
tekmę. Streikieriai privalo būt

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
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Wilkes-Barre, Pa

Perauklėjime Zurovo, kuopos vadai 
buvo pasirinkę be abejo teisingą kelią. 
Pirm negu padaryti išvadą, vadai imda
vo atydon visas priežastis, stūmusias jį 
prie prasikaltimo, ir tą, koki buvo pas 
čigonus papročiai pirm to, kaip jis atėjo 
į armiją, ir tą, kokios priežastys kareivi
nėje jį prie to stūmė. Taigi, ir “cuk
raus reikale” Zurovas nebuvo baudžia
mas, bet tą dieną jis kareivių eilėje ga
vo tik papeikimą už numetimą ant grin
dų degančio cigarete. Kad išblaškius ne
jaukią atmosferą, Dūlinąs paėmė balsą 
kareivių grupelėje ir išalkino, kad į sep
tintą kuopą buvo nuėjęs ne vagis, ne tiks
lus vagis, bet žmogus, kuris dar nepilnai 
atskiria gerą nuo blogo. Taigi apie Zu
rovo prasikaltimą buvo padaryta tik pa
staba. ' i

Įvykį su cukrum užmiršo. Teisingiau 
—stengėsi užmiršti. Daugiau tas nepasi
kartojo ir niekas tą nenorėjo jam pri
minti. Kokias dvi dienas raudonarmie
čiai nepasitenkinančiai žiūrėjo į čigoną, 
o paskui ir vėl visi energingai dirbo, kad 
“kuopos gėdą” pavertus į kuopos garbę.

(Daugiau bus)

virš 2,000 susipratusių darbi
ninkų iš senosios unijos atsi
sakė dirbt po policijos apsau
ga; jie nenorėjo, kad “state 
truperiai” juos vestų į darbą 
ir atgal.

Mes, čia susirinkę lietuviai 
darbininkai, duodam garbę 
tiems, kurie kovojo ir visaip 
rėmė šį streiką, tai yra Ame
rikos Komunistų Partijai su 
josios dienraščiais, ir kitiems 
susipratusiems darbininkams.

Pagaliaus, mes nepripažįsta
me dualinio unijizmo naudin
gu principialiai, tačiau šiame 
atvejyje nebuvo kito kelio, 
kaip t^ prisidėt prie naujos, 
kovojančios unijos.

Rezoliucijų Komisija:
J. Visockis.
J. Kazlauskas.
J. Vilkelis.

10th Anniversary
Celebration

OF THE

INTERNATIONAL
LABOR DEFENSE

Thursday

JULY

AT

Iš Lietuvių Mainierių Diskusi
jų, kurios įvyko 23 d. Birželio, 
Darbininkų Centre, 325 East 

Market Street.
Į šias diskusijas buvo prisi

rinkę.geras skaičius darbinin
kų lietuvių iš opozicijos pusės 
ir’ šiaip eilinių darbininkų, 
taipgi prigulinčių A. Komu
nistų Partijoj. Diskusijų tema 
buvo ta: Ar gerai buvo daro
ma, tveriant naują uniją ir ar 
gerai darė tie, kurie dirbo lai
ke šio streiko? Diskusijose iš
kelta ir kitokių dalykų. Daug 
darbininkų ėmė balsą ir visi į- 
rodinėjo, kad nebuvo kitos iš
eities, kaip tik tvert naują uni
ją, ba senojoj unijoj nieko ne
buvo galima veikt, kad pada
rius ją kovinga unija, kuri ko
votų už darbininkų reikalus.

Visi ėmę balsus diskusijose 
įrodinėjo, kad nauja unija tu
rėjo Šaiikt šį streiką. Ir visi nu- 
rodė, jog darė didžiausią klai-. Įėjo prie A.M.U. of Pa., buvo 
dą tie, kurie išėjo prieš šį’ 
streiką, nueidami į darbą. 
Nors visi kalbėjusieji neblogai 
šiuos klausimus svarstė, bet už 
vis geriausia išaiškino draugai 
A. Rftguckis, J. Vilkelis, V.
Globičius ir J. Stankevičius.

Diskusijos buvo gana gyvos 
ir be užsipuldinėjimų, tik už 
vis bjagiausia tas, kad į disku
sijas ttepribuvo pasiaiškinti tie, 
kurte .lįty laiką dirbo ir kitus 
agitSrtW-eit i darbą laike perei-

SjĮjįfc^ Šiose diskusijose bu-|

vo plačiai kalbėta apie anglia
kasių streiką po Glen Alden 
anglių kompanija.

Išrinkta rezoliucijų komisi- 
jon J. Kazlauskas, J. Vilkelis 
ir J. Visockis. Buvo pagamin
ta, skaityta susirinkime ir 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
kurią čia ir talpiname:

REZOLIUCIJA
1. Šis streikas už tai prasi

dėjo, kad naujos unijos darbi
ninkai buvo visaip puolami, 
persekiojami ir verčiami pri
gulėt prie senos unijos, kuriai 
prigulėt didžiuma darbininkų 
yra priešingi. Senos unijos vir
šininkai padarė labai žiaurų 
užpuolimą ant šių darbininkų 
prie South Wilkes Barre ir 
Woodward Collierių, kur nau
jos unijos darbininkai,, jiems 
atėjus į darbą, buvo už
pulti specialiai importuotų- 
gengsterių, kuriuos atsigabeno 
senos unijos viršininkai su 
Glen Alden anglių kompanija.

2. Darbininkai, kurie prigu-
| AV/JV pXJV WX A VA Y W

verčiami rašytis prie senos uni
jos arba kitaip negaus, nega
lės dirbti.

3. Suorganizavusieji naują 
uniją buvo kovingi darbinin
kai, kuria kovojo už darbinin
kų reikalus ir ant toliau nega
lėjo pakęsti tokios padėties iš 
pusės senosios unijos viršinin
kų, kurie padėjo Glen Alden 
kompanijai įvesti tas nepaken
čiamas sąlygas, kokiose dar
bininkai turėjo dirbt.

4. Eiliniai senosios unijos

darbininkai kovojo prieš viso
kius mokesties 
tai už ramsčių 
mens išėmimą;
tų didžiausių
mainų viršinin. reikalaudavo; 
taipgi blogose darbui vietose 
reikalavo mokesties nuo die
nų.

5. Senosios unijos distrikto 
viršininkai ne tik kad nekovo
jo už tokius mainierių reikala
vimus prieš anglių kompaniją, 
bet jie dar gelbėjo kompanijai 
paleist iš darbo tuos kovingus 
darbininkus ir pasirūpino to
kius ir iš unijos prašalint, su- 
spenduot nuo vieno lig 99 me
tų. Tai kovingiems darbinin
kams kitos išeities nebuvo, 
kaip tik organizuoti naują uni
ją ir kovot už savo reikalus. 
Ir dabar, kada naujos unijos 
darbininkus jie 4su visokių 
gengsterių pagalba norėjo pri
verst prigulėt prie senos uni
jos, tai yra John L. Lewis, kad 
jiems ir vėl atimt visokias dar
bininkiškas teises, tai kovingi 
darbininkai turėjo išeit į strei-

6. Naujos unijos eiliniai dar
bininkai kpvojo, kad prigulėt 
tokioj unijoj, kokia jiems tin
ka; už teisę streikuot už savo 
reikalus ir pikietuot. Jie neno
ri verst senos unijos eilinius 
narius prigulėt naujoj unijoj 
iš prievartos. Vienok eiliniai 
darbininkai mato, kad iš se
nos unijos nieko daugiau nė
ra, kaip tik kompanijos uni
ja. Už senąją uniją stoja vals
tijos policija, buržuaziniai

Žinios Iš Mainierių Gyvenimo
Šiuom laikotarpiu mainos 

pusėtinai gerai dirba, bet‘tik 
nevisi naudojasi tuom darbu. 
Streikas jau yra atšauktas ir 
komparąja) buvo pažadėjus su

 

imt visuš^streikuojančius dar

 

bininkus Štgal į darbą, bet 
maža dalis darbininkų gavo 
tuos darbus atgal, kuriems ir 
pavyko gaut darbą, tai yra 
verčiami rašytis prie senos 
unijos.

Tūkstančiai darbininkų yra 
be darbo ir nuėjus prie mai
nų pas bosus, tai bosai visai 
nei kalbėt nenori apie davimą 
darbo atgal.

Kuriems ir pavyko gaut 
darbus, tai daugumoj ne tuos 
pačius, kuriuos turėjo pirm 
streiko.

Taipgi, kompanija visai ne
pildo savo prižado ir laiko 
tuos visus darbe, kurie buvo 
suimti iš kitur atvažiavę arba 
atvežti streiklaužiauti. Iš nau
jos unijos distrikto viršininkų 
puses nematyti jokio spaudimo 
prieš kompaniją, kad laikytus 
savo pasižadėjimo, kad sugrą
žint streikavusius darbininkus 
į darbą.

Atrodo, kad darbus gaus tik
Beje, reikta priminti, Ųad 

duos, o kuriems ne, tai bosų 
niekas neprivers.

Beje, reikia priminti, kad 
“state truperiai” jau ištraukti 
iš

Delegatų į Cleveland^ Išleistu
ves ; Undetgarhiėnt Darbinin
kų1 Streikas Eina Gerai; Wa
terburis Mobilizuojasi j “Lais

vės” Pikniką-

Birželio 27 d. buvo išleistu
vės delegatų į Lietuvių Prieš- 
karinį-Priešfašistinį Suvažiavi
mą, įvykstantį birželio 30-lie- 
pos 1 dd., Clevelande, Ohio. 
Buvo trumpa konferencija, o 
po jos- pasilinksminimas.* Nors 
lietus pylė, bet visgi susirinko 
suaugusių, ir jaunuolių.

Konferencija priėmė dvi re
zoliucijas. Vieną prieš Dies

licijos apsauga, nežiūrint, kad, sargyboj, kad streiką niekas 
1 negalėtų sulaužyti.

Kom. Partija remia streiką- 
gerai. Nei viena kita partija 
neduoda jokios streikieriam 
paramos, kaip tik K. Partija.

Waterburis Mobilizuojasi į 
“Laisves” Pikniką

Jau 2 busai veik pilni. Daug 
privatinėmis mašinomis ren
giasi. Iš Waterbury bus labai 
daug žmonių “L.” piknike.

Vilijos Choras patankino 
pamokas dainavimo, prisireng
damas pikniko programai.

Augusieji ir jaunimas visu 
smarkumu mobilizuojasi. Mis- 
linasi ir taip atrodo, kad Wa
terburis pralenks visas kitas 
kolonijas savo žmonių skaičiu
mi piknike. Well, pamatysime.

’ Kusai išeis 7:00 vai. ryte 
July 7, į “Laisvės” pikniką, 
Ulmer Park, Brooklyn, N. Y., 
nuo 775 Bank St.

Visi į busus susirinkim lai
ku. \ ■

Męšihos Mšvažiuos vienos 
anksČiaus, kitos vėliaus; girdė
tis, daugelis ir iš vakaro ren
gias.

Niekad* pirmiau taip žmo
nės nebūdavo užsiinteresavę 
“Laisvės” piknikais, kaip kad 
šį metą.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 

I PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS
« Senai dirbąs graborystes pro- 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu 
8 mirusių.

į Veltui Chapel Šermenim
5 Parsamdo automobilius šerme- 
g nims, vestuvėms, krikštyhoms 
5:: ir kitokioms parems
į: Saukite dienu naktj
VI
| 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn,x N. Y.

I Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4911 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) ’ 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaihdau autoiriobiliUs 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemoj//

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j o£iąą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
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SENUMUI-
NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

License L-1370 Tel. Stagg 2-2990

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ

Bušai į “Lasves” Pikniką Brooklyne
Dovanos

Išbėrimai,

Telephone, EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

distrikto rinki- 
pasirodė Zaus- 
begėdiškiausias 
ir eilinių narių

žymių 
išvyko 
neofi-

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

FLATBOSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

Draugai A. J. K. Navalinskai, iš Forest City, Pa 
ketina pribūti ir atsivežti pilną didelę mašiną.

Piliečių 
penktadie- 
tik reikia

kyti, bet jeigu nesusitaikytų 
tai vis vien abi puses turėsian 
čios priimti arbitratoriaus pa 
siūlymus.

Žemiau paduodame surašą, iš kurių vietų busai va
žiuos į “Laisvės” pikniką, 7 d. liepos, Ulmer Park,

ROBERT LIPTQN 
{staiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
Įvykiams

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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.

važiavimas. Tai istorinis Įvy
kis. Suvažiavę visų J. V. lietu
vių kolonijų atstovai kalbėjo 
Lietuvos liaudies, taipgi apie 
karo ir fašizmo pavojų ir ki
tais liečiančiais darbo žmonių 
klasę reikalais.

Prieškarinė Demonstracija
.Amerikos Prieškarinė-Prieš- 

fašistinė Lyga apvaikščios pro
testo prieš karą dieną 3 rug
pjūčio, išvakarėse 21 metų su
kaktuvių nuo paskelbimo pa
saulinio karo. Demonstracija 
pripuola šeštadienį. Turės būti 
milžiniška minia svieto. Orga-' 
nįzajyjos; jąu dabąr privalo 
rengtis organizuotai dalyvau
ti. Pirmas Lygus narių mitin
gas prisirengimui prie demon
stracijos įvyko pirmadienį, 1 
liepos.

Zausnerio Gengė Suvogė 
Balsus

PARSIDUODA KARČIAMA
PARSIDUODA KARČIAMA labai 

puikioj , biznio vietoj, gerai įruošta.
Lietuviais apgyventoj apielinkėje.
Parsiduoda už visai žemų kainą.

Savininkas vyksta Lietuvon, todėl 
greit nori parduot.

Kreipkitės sekamu antrašu:
D. Mlinchik.

140 Alexander St.,
< Newark, N. J.

Delegacija Išvažiavo Kubon
šeštadienį laivu Oriente iš

vyko Jungtinių Valstijų dele
gacija iš 16 žmonių, kurie ty
rinės terorą Kuboje, tenykš- 
čias darbo ir sociales sąlygas, 
taipgi nuveš' kovingiems mūsų 
broliams Kuboje broliškus lin
kėjimus nuo J. V. darbo liau
dies. Kom. susideda iš 
žmonių. Su delegacija 
daug mokytojų, kaipo 
cialiai delegatai.

SIETYNO CHORAS ir A.L.D.L.D. 5 kp. iš NEW
ARK, N. J. turi paėmę 4 didelius busus, kaina bus 
75c. į abi puses. Tikietus galite gauti pas G. A. Ja
mison, Livingston, N. J. Pas jį ir užsiregistruokite. .

Iš CLIFFSIDE, N. J. L.D.S. jaunuolių kuopa ruo
šia busus į Laisvės pikniką. Busai išeis, nuo K. Gre- 
nes štoro, 237 Palisade Ave., 10 vai. ryto, užsiregis
truokite pas G. Stasiukaitį, ir J. Bokuninką. L

PHILADELPHIJOS draugai norinti važiuoti į 
“L.” pikniką 7 d. liepos, susirinkite 3 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Fairmont Ave., ir 8 gatvės. Draugai 
stengkitės gauti daugiau pasažįerią ir praneškite at
ėję kas nori važiuot, busas “deluxe” paimtas.

Busai išeis 7 d. liepos, 9 vai. ryto nuo 8-tos gatvės 
ir Fairmontį Avė. Galima užsiregistrųot sekamose 
vietose: A. J. Smitas, 5809 N. Fairhill St. A. Rama
nauskas, 706 N. 5th St., J. Gegžnas, 412 Susquehanna

HARRISON ir KEARNY, N. J. ALDLD. 136 kp. 
organizuoja busą, jr prašo draugų norinčių važiuot į 
“L.” pikniką 7 d. liepos užsiregistruoti pas P. Mar- 
soną arba pas J. Marcinkevičių, kurie praneš, iš kur 
ir kokiu laiku busas išeis. Kaina bus į abi puses tik 
75 centai.

Iš WATERBURY, CONN, atvažiuoja 2 dideli bu
sai. Prašo draugų nesivėluoti, bet greitai užsiregis
truoti, nes vėliau nebus vietos. Busai išeis 7:30 vai. 
ryte, 7 d. liepos, nuo 775 Bank St. Kelionė kainuos 
$2.25 į abi puses. Tikietus ir kitas informacijas galite 
gauti pas drg. J. Yesulevičių, 184 Alder St.

Apart busų, kurie važiuos į “L.” pikniką, daug 
draugų žada atvažiuot su pilnom privatiškom maši- 
lom. Kaw tai: Dr. Palevičiua atvyksta iš Detroito, 
Mich., keletas mašinų iš Chicagos, drg. J. Mikitas iš

Ofiso valandos nno 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomil 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

Pereitą šeštadienį buvo ma 
liorių unijos 9 
mai, kuriuose 
nerio mašinos 
balsų vogimas 
puolimas,

Harry Serra, Lokalo 848 na
rys, eilinių narių statomas 
kandidatu į distrikto finansų 
sekretorius vieton Zausnerio, 
tapo Zausnerio apmokamų 
agentų sumuštas rinkimų vie
toje, kada jis protestavo prieš 
po 2 syk balsavimą 261 lokale.

Draugijų Sąryšio Šaukiamos 
Konferencijos Reikalai

“Laisvėj” jau tilpo atsišau
kimas ir pakartota praneši
mas, kad Sąryšio konferencija 
įvyks sekmadienį, 21 liepos, 
“Laisvės” svetainėj. Iš karto 
konferencija buvo šaukta 14 
liepos, bet apsižiūrėjus, kad 
ALDLD Apskričio konferenci
ja šaukiama tą dieną, mums 
prisiėjo nukelti savaite vėliau.

Po paskelbto atsišaukimo 
daug draugų, suėję, konferen
cijos šaukimo komitetui išreiš
kė kritiką ir klausimus statė, 
kuriuos čia atsakysime ben
drai.

centus ir tuo tikslu 15 šimtų 
žmonių perpildė Miesto Rotu- 
žę pereitą penktadienį, kada 
posėdžiavo Sąmatų Taryba, 
reikalaudami leisti Sea Gate 
Bus korporacijai operuoti taja 
linija, nes ji žada vežti už 3 
centų fėrą. Dabar ten operuo
ja BMT, kuri ima po 5c už 
viena su šešiais dešimtadaliais 
mylią kelio.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas kuris my

lėtų dirbti farmos darbą ir moka 
karves melsti. Mokestis gera. Kreip
kitės šiuo antrašu: Alex žvirždin, R. 
D. 1., Richfield Springs, N. Y.

(155-157)

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučlus savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Į Visus Brooklyniečius!
Draugai ir draugės! Mūsų 

visų bendrų pastangų dėka pa- 
siuntėm skaitlingą delegaciją 
j Visuotiną Suvažiavimą. Dė
kime dar didesnes pastangas, 
kad tų delegatų vertingą ra
portą išgirstų kiek galint di
desnis skaičius lietuvių darbi
ninkų. Perpildykim 
Kliubo svetainę šį 
ni. O tas galima, 
štai ką padaryti:

Dar yra lapelių.
“Laisvės” 
nuneškite 
susiedams, lai 
lietuviai apie savo delegatų 
porto mitingą.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA penkių pasažierių 4 
cylinderių Chrysler, pilnai geram sto- 

jvyje. Turiu greit parduoti ir už ga
na žemą kainą. Kreipkitės šiuo an- 

i trąšu: 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Kreipkitės vakarais.

(155-157)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y. S
. Gydoma Kraujo

N e n ormalumai, 
Odos

I Nervų Ligos,

Bendras Nusilpi- 
ĮvJų mas, Nervų Jč-

\ j gos išeikvojimai,

? j K a t a r i n iai ir

M j Chroniški Skau
te / dūliai, Skilvio ir

y Žarnų L i g os,L MSšlažarnės Li-
gds, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kas Bus Penktadienį
Trumpai pasakius, ateinantį 

penktadienį bus delegatų ra
porto vakaras. Kaip žinia, per
eitą penktadienį mes pasiun- 
tėm 15 Brooklyno delegatų į 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Visuotiną Suvažiavimą, Cleve- 
lande, tame skaičiuje ir 9 iš
rinkti bendros organizacijų 
konferencijos. Tie delegatai 
raportuos kiekvienas iš tam 
tikros suvažiavimo srities. O 
bus ką raportuoti, kadangi su
važiavimas tęsėsi dvi dieni ir 
atstovavo' su virš 55 tūkstan
čius organizuotų darbininkų.

Tas raporto masinis mitin
gas įvyks šį penktadienį, 5. lie
pos, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
svetainėj, kampas Union Avė. 
ir Stagg St., Brooklyne. Prasi
dės 7:30 vakaro. Įžanga vel
tui. Tikimasi turėti ir dainų 
programą. Visi kviečiami da
lyvauti.

Visuotino Suvažiavimo 
Brooklyno Komitetas.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos pusmetinis susirin
kimas Įvyks trečiadienį, liepos 
(July) 3 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
ves” 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 ii' ką ant to- 
liaus turi pas’ibrežus. Prie progos tu
riu priminti tiem draugam, kurių 
duoklės užvilktos, malonėkit pasimo- 
keti.

J. Grobis,
LDS 1 kuopos sekretorius.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

rių išmestas iš Lokalo 261 rin
kimų vietos, kur jis buvo pa- 

eilinių narių 
rinkimų prižiūrėtojas.

Eilinių narių organizacija, 
Painters Rank and File Pro
tective Association ir Lokalai 
848 ir 905 išleido bendrą pa
reiškimą, apšaukdami rinki
mus neteisingais ir varde 
7,000 narių pareikalavo naujų 
rinkimų, kuriuos » prižiūrėtų 
kokia nors darbininkų pripa
žinta bešališka organizacija.

Masinis Harlemo Teismas
Masinis teismas, kuriame 

teisėjais buvo virš 200 delega
tų, atstovaujančių tūkstančius 
Harlem gyventojų, susirinkę 
pereitą trečiadienį St. James 
Presbyterian bažnyčioj, 141st 
St. ir Nichęlas Ave., New Yor
ke, išnešė nuosprendį, kad 
skirstymas ir diskriminacija 
negrų mokyklose, pašalpoje 
ir kiekvienoje gyvenimo srityr 
je yra tiksli LaGuardia admi
nistracijos politika. Įdomių pa
rodymų iškėlė pašauktieji liu
dininkai.

PARSIDUODA “Bar and Grill,” len
ku apgyventoj vietoj. Storas d Me 

lis ir turi visus modemiškus itaisv 
mus. Kaina prieinamą. Kreipkitės b’ 
le laiku, dieną ir vakarį, sekamai 
Carta, 555 Graram Avė.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Sis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sous, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ < 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

(Pabaiga)

-Iš Beth Moses ligoninės atsi
lankė streikierių komitetas su 
prašymu, kad mūsų lokalas 
paremtų jų kovą prieš ligoni
nės bosus, kurie pravarė iš 
darbo apie 10 gydytojų ir apie 
20 slaugių. Atstovai nurodinė
jo, kokios blogos sąlygos, kaip 
bjaurus išnaudojimas ligoninė
se eina prieš gydytojus ir 
slauges. Jie kovoja už pageri
nimą būvio ir jų unijos pripa
žinimą. Tam reikalui paauko
ta 15 dolerių.

Perskaitytas laiškas su pra
nešimu, kad Amalgameitų 
Unija laikė Generalės Pildo
mosios Tarybqs posėdį ir už
dėjo ant ,kiekyieno unijos na
rio po 10 dol. specialių mdkės- 
čių, kur unija tikisi sukelti'to
mis mokestimis vieną milioną 
dolerių kovai prieš drabužių 
fabrikantus, kurie norėtų atim
ti iš darbininkų pirmiau lai
mėtas 36 darbo valandas ir 
mokestis.

Tame klausime buvo biskį ir 
diskusijų. Vienas net Joint 
Boardo narys, kalbėdamas nei 
už nei prieš tuos asesmentus, 
tik atakavo Kundrotą ir Jac
kų, kad tie nekovojo Joint 
Boardo susirin. prieš asesmen
tus. J. Buivydas tinkamai tam 
vyrukui atsakė: “Ja, jie pa
lei tavo supratimą nekovojo, o 
ką tu ten veikei? Kovojai?”

“No, ne! Aš tik ką pirmu 
kartu nuėjau,” atšovė vyrukas.

“Tai gerai., . Bet tu ten bu
vai,” sako J. Buivydas, “o at
ėjęs čią kaltini kitus, kad jie 
nekovojo. Kas liečia mano 
nuomonę,” sako J. Buivydas, 
“mes prieš tuos asesmentus ne
galim priešintis, nes jie bus 
naudojami kovoje prieš drabu
žių fabrikantus. Mes turime 
suprasti,' kad unija yra mū
šų, o ne Hillmano, kaip mes 
seniau- kad sakydavome, ; tad 
atėjus reikalui,- mes turime ir 
finarisiniiai s^vo organizaciją 

kurie ką'^ti.” ' ’• I

To suvažiavimo delegatai 
dalyvaus ir mūsų šaukiamoj 
konferencijoj, liepos * 21, 10 
vai. ryto, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Rinkite po vieną delegatą 
nuo kuopos ar draugystės ir 
po vieną nuo sekamų ' 5 narių 
skaičiaus. Įteikite konferenci
jai gerų sumanymų raštu ar 
žodžiu.

Konf. Šaukimo Kom.

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.

Atidėjo Streiko Referendumą
ILGWU pirmininkas Du

binsky ir Isidore Nagler, New 
Yorko ; unijos Tarybos vedė
jas pasižadėjo Lehmanųi, su
laikyti streiko balsavimus “ke
lioms cfienoms,” o unijos vir
šininkai su šapų savininkų at
stovais nuvyko pas guberna
torių Lehmaną tartis. Sakoma, 

. JLehmanas. paskirsiąs arbitra- 
jy torių, kuris bandysiąs šutai

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7 O
6 Skirtingą Rūšią • ”c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai J»- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. Ir trvtnc PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M,
O_sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME UXTUVUKAI

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brool

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Tokis J. ' Buivydo • pareiški- 
maš, tūliems nepatiko. Mat, 
seniau buvo įprasta, kad prie
šintis ir tiek, ar yra reikalas 
ar ne. Tas dabar pakitėjo, pa
keista tuo klausimu ir kaires
niųjų žmonių pozicija. Bet vis 
tiek lokalas išrinko komisiją 
eiti į Joint Boardą, kad gal 
gaus kokių lengvatų del mūsų 
lokalo narių asesmentų ir duo
klių klausime. Tas gerai, kad 
norima iš žąsies nors kiek avi
žų atimti, bet vargu pavyks 
bent kas laimėti tuo klausimu.

». Ch. Naciunskas,
54 Skyriaus Oficialia Kor.

■ i----- '----- į----- Į--------------A—

Coney Island gyventojai rei* 
kalauja, kad Sea Gate Linija 
transportacija būtų po tris

Ateikite į 
raštinę ir, pasiėmę, 
i dirbtuves ir savo 

žino Brooklyno 
ra-

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Specialiai

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA į

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

TDA Prašo Pagelbėt Raštinėj
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas, sąryšyje su prasidė
siančiu pradžioj liepos dviejų 
jauniausių Scottsboriečių vai
kinų bylos perkratinėjimu, tu
ri galybę ' techniško 'darbo 
raštinėj. Jaunieji 
tik užbaigė mokyklas arba tu 
ri vakaciją, galėtų daug pa
gelbėti. Paraginkite įsavo jau
nimą pasidarbuoti T. D. Apsi
gynimui dieną kitą. Lai krei
piasi ILD raštinėn, 80 E. llth 
St., Room 610, New Yorke.

Kodėl taip vėlai šaukiama 
DNYD Sąryšio konferencija? 
Tiesa, seniau būdavo šaukia
ma anksčiau, bet buvusi sąry
šio komiteto valdyba netvarkė 
sąryšio reikalus, kaip turėtų 
būti tvarkomi. Kada taip daly
kai stovi, tai New Yorko ir 
apielinkės draugai turėtų ge
riau sąryšiu susidomėti, išrink
ti gerus,- veiklius delegatus į 
būsimą sąryšio konferenciją, 
21 liepos. Suvažiavę delegatai 
nuties veikimo liniją-programą 
ir išsirinks veiklią valdybą.

Kritikuojama, kad konfe
rencija pervėlai, karštas oras, 
kas norės būti svetainėj. Drau
gai, kurie mes nenorėtume, 
kad mūsų gyvenimo reikalai 
eitų pagal mūsų užmanymus? Louis Weinstock tapo gengste 
Taip nėra, draugai. Ką mes, 
darbo žmonės, jau turime at
siekę, tą įsigijome per kovą, statytas, kaipo 
pasišventimą, nepasiskiriant 
laiko, kad, va, šiandien per
karsta, rytoj peršalta. Todėl 
mes .ir manome, draugai, toj 
konferencijoj 3 ar 4 valandas 
pašvęsti, pabūti, kad ir šiltes
ne diena bus.

Mano supratimu, dabar kon
ferencija kaip tik reikalinga. 
Birželio 30 ir 1 liepos įvyko 
Am. Liet. Darb. Visuotinas Su-
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