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į KRISLAI 
“žemčiūgai Brangūs.” 
Ar Maldų Pasekmė? 
Grigaičio Talkininkai. 
Darbininkų Išvada. 
Rašo S. Brooklynietis

Klerikalų “Amerika” va
dina “žemčiūgais brangiais” 
mokines, baigusias kunigiš
kas mokyklas.

Niekas ir nesako, kad ku
nigai neįvertina savaip pra- 
mokintos gražiosios lyties. 
Su taip pramokintom panai
tėm jiem lengviau susiro- 
kuot.

Kunigai užsakinėdavo 
maldų maldas už atsteigimą 
klerikalams laisvės Meksi
koj. Bet ne vien atbalsis iš 
“dangaus” paveikė buržua
zinei Meksikos valdžiai, kad 
ji žada priimti atgal vys
kupus ir kunigus, kurie bu<- 
vo pabėgę daugiausia į Jun
gtines Valstijas. Jie čia už- 
šriubavo augštus valdinin
kus ir kapitalistus padaryti 
“pastabų” bedieviškai Mek
sikos vyriausybei. Be to, rei-. 
kalinga dvasinė talka prieš 
kylančius visuotinus strei
kus ir kitas darbininkų ko
vas Meksikoj.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 156 Telephone STagg 2-3878

Pašalpos Darbe Tik $812 j 
Metus Algai, Medžiagai ir Kt.

WASHINGTON. — 
Prezidento Roosevelto pa
tariantis komitetas per
statė jam pirmųjų valdiš
kų pašalpinių darbų pla
nus, kuriems reikės per 
metus išleisti $316,278,881. 
Iš tos sumos skiriama 
$142,245,275 valstijų ir 
miestų pašalpos darbams. 
Sakoma, kad už visus 
šiuos pinigus 169,000 be
darbių gausią dirbti per 
ištisus metus.

Brooklyn, N. Y., Trečiadi enis, Liepos (July) 3, 1935

VISUOTINAS LIETUVIŲ DARBININKU,
SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖJO DIDELIU 
ENTUZIAZMU; SVEIKINIMAI, KALBOS
Dalyvauja Apie Pustrečio Šimto Delegatų, Atstovaujančių 

Virš 55,000 Organizuotų Lietuvių Darbininkų
CLEVELAND, Ohio, Lie- rintė, Sukackienė ir Kai- 

tuvių Svetaine, birželio 30 riukštis.
d., 1935. — Šiandien ryte' Rezoliucijų komisijon: J. 
čionai dideliu entuziazmu Gasiunas, J. Kriauciavičius, 
prasidėjo Visuotinas Ame- ,!Nevarauskas, Jotkienė, Šei- 
rikos Lietuvių Darbininkų t

Suvažiavimas kovai prieš 
karą ir fašizmą. Pasak man-

gienė, Vitkus ir J. Grybas.
Organizacinėn komisijon: 

Dr. Kaškiaučius, Baronas,į, - į, - ~ Į Z Z

K i e k v i enam pašaipi- .datų komisijos ne visai pil- įLigmaliutė, Deikienė, Bim- 
niam darbininkui nustato- no pranešimo, delegatų šia-1 L«,
ma išleist ne daugiau me kopgrese dalyvauja artrite, Augulis, Šiurkus, Bro- 
kaip po $812, iš kurių bus 250 ir'jie atstovauja 55 tūk- ga, Grigienė, ir *Deapsienė. 
apmokėta už medžiagas ir stančius organizuotų lietu- 

“pripuolamus” vjų darbininkų. 1

ba, Saimaniutė, Kokanskai-
i, Šiurkus, Bro-

įvairius 
dalykus, o darbininkui 
teks algos tiktai tiek, kas

Einama prie raportų. Pir
miausiai raportuoja sekre- 

Vietinio suvažiavimo ren-Į torius Jonas Siurba. Jis vi
jimo komiteto narys d. Rp- sapusiai ir plačiai paima

MEXICO CITY. — Pra
nešama iš pusiaų-oficialių 
šaltinių, kad naujasis pre
zidento Cardenaso minis
teriu kabinetas leis Mek- 
sikon sugrįžt iš užsienių 
vyskupams, kunigams ir 
kitiems politiniams pabė
gėliams, kurie buvo kalti
nami kaip sukilėliai prieš 
Meksikos vyriausybę. Ma
noma, jog- valdžia galės 
paliept keturiolikos vals
tijų gubernatoriams, kad 
leistų atidaryt paskirtą 
skaičių katalikų bažnyčių. 
Jie buvo uždarę 
bažnyčias ir išviję 
gus. ,

Nors prezidentas 
denas ketina tęsti
prieš klerikalizmą, bet at
rodo, jog klerikalam bus 
mažu-pamažu grąžinamos 
teisės.

visas 
kuni-

Car- 
kovą

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

SOVIETAI {TEIKĖ
PROTESTĄ PRIEŠ JV

SOVIETINĮ SIBIRĄ IR JO UPES
Sovietų Ambasadorius Perspėja Japonijos Valdovus, kad 
Jie Susilauks Rimtų Pasekmių, Jei Nesuturės Tų Įsibričvimų

“Vilnis” rašo:
“Ir Juozo Baltrušaičio su 

žmona paveikslai tilpo ‘Nau
jienose’. Jie taip jau gar
bės nariai Grigaičio biznį ir 
Smetonos valdžios prestyžą 
kelti”i (su Vaitkaus skridi
mu į Kauną).

“Tai kur atsidūrė didelis j
‘opozicininkas komunistam, apdovanojo Lenino Ordenu rikos (podraug, ir lietuvių) Patariu

“JIsėi pfavedė kelią Prū- — - -- - - '2 1 " * 1 '•
kuria iškilo 53,-ik^ Padėtį i^ tą pavojų, ku-

pats zinO' •kelią atgal—dar ,; ’ • ■ • • . . n ,

sapusiai ir plačiai paima
liks nuo visų kitų išlaidų. fmanjas pradėjo sesiją, svei- analizą esamosios sistemos 

kindamas delegatus ir pą- ir to, kas gimdo fašizmą. 
SOV. VALDŽIA APDOVANOJO kviesdamas vietinį jaunamo Kadangi d. Siurbos svarbų 
DIDVYRIŠKUS BALI0N1STUS 'veikėją Juozą Paltanavičių raportą siunčiu atskirai, ku- 

ipakalbėti. Šis jaunuolis la- ris turės tilpti “Laisvėje”, 
MASKVA. — Sovietų Są-(bai gražiai ar ryškiai per- tai čia nematau reikalo jį 

jungos Centro Komitetas statė esamą dabartinę Ame-1kartoti bei apie jį kalbėti. 
[ visiems skaityto- 

Kr. Zillę, komandierių ba-'darbininkiško jaunimo sun-Į jams tą dokumentą perskai-

.kindamas delegatus ir pą-

neužpuršo.” ,
333 pėdas ’augštyn, padarė ris grąsina visai, darbininkų 
svarbių moksliškų ištyrimų klasei. Jis karštai kvietė 
ir laimingai nusileido, ne-j kovoti prieš karą ir fašiz- 
žiūrint keblių aplinkybių.™^ kurio pavojus reiškiasi 
Tokią jau dovaną gavo ba-|čia pat, Jungtinėse Valsti- 
liūno inžinierius J. Priluts- 
ki ir sykiu buvęs profeso
rius Vergo.

ty ti.
Sesija užsidarė pietums.

(Bus daugiau.)

jose. —y
Pagaliau d. Romanda^per- 

stato suvažiavimb šaukimo 
komiteto sekr. d. J. Siur-

ISPANŲ FAŠISTAI ŽADA 
ŠAUDYT STREIKO VADUS
MADRID.—Ispanijos fa

šistinis karo ministeris J. 
M. G. Robles įvedė karišką 
stovį prieš streikuojančius 
darbininkus C a t a 1 o nijoj; 
grūmoja traukt kariuome
nes teisman ir šaudyt strei
ko vadus. Vietinė Cataloni- 
jos provincijos valdžia ir 
Barcelonos miesto vyriausy
bė išreiškia pritarimo dar
bininkams ir atsisako juos 
šaudyt.

MASKVA. — Sovietų am
basadorius įteikė Japonijos 
valdžiai aštrų protestą prieš 
Japonijos-Manchukuo karei
vių įsibriovimus į Sovietų 
Sibirą ir prieš jų karinių 
laivukų plaukimus į sovieti
nes upes:

“Jeigu, nežiūrint visų per
spėjimų, J a p o nų-Manchu- 
kuo laivai ir toliau plaukios 
tais vandenimis ir arti Cha- 
barovsko miesto, tai pati Ja
ponijos-Manchukuo valdžia 
bus atsakinga už pasekmes, 
kurios galės išeiti iš tų veik
smų.”
i O Japonijos kareivių ir 

laivų įsiveržimai į Sovietų 
sritį “galės atnešti' labai 
rimtų pasekmių santikiuose 
tarp Sovietų Sąjungos ir Ja-

ponijos,” perspėjo Sovietų 
ambasadorius.

Savo protesto notoje So* 
vietų vyriausybė nurodo, 
jog vienas iš dviejų Man- 
chukuo-Japonų karinių lai- $ 
vukų, plaukdamas sovietine 
upe, buvo nutaikęs savo ka- 
nuoles į apgyventas vietas 
Sovietų pusėje.

Štabas Japonijos armijos 
Azijoje pereitą šeštadienį 
pareiškė, kad “išmintingiau
sia Sovietai padarytų, jei
gu paliktų Tolimųjų Rytų” 
(taigi ir Sibiro) “reikalus 
Japonijai. O jei Sovietų 
Sąjunga ir toliau tęs dabar
tinę savo politiką Tolimuo
se Rytuose, tai prieis prie 
susikirtimu su Japonija,” 
grasindami sako tie Japoni
jos generolai.

Franci ja Atsisako Padėt Anglijai “laikyt” 
Italiją su Ethiopiją; Karas neišvengtinas?

Pagal sklokininkų “Nau
jąją Gadynę” išeina, kad jei
gu štreiklaužis vadas palie
pė nestreikuot arba padarė 
paliaubas su Rooseveltu, tai 
ir negali būt streiko.

Bet eiliniai darbininkai Raudonosios Ž v a i g ždės 
turi kitokio supratimo. Kad Ordenu tapo pagerbtos dvi jbą formaliai atidaryti su- 
ir dabar, Jungtinės Mainie- jaunos moterys Nikolajevą važiavimą. Drg. Siurba pa- 
rių Unijos prezidentas John.ir Babuškina, kurios su pa-;kviečia tūlus delegatus pa- 
L. Lewis dar mėnesiui ati- rašiutais iš lėktuvo nusilei- .kalbėti. Pirmiausiai per

LONDON. — Anglų mi- 
nisteris Tautų Lygai Antho
ny Eden pranešė Anglijos 
seimo atstovų rūmui, kad 
jis, kalbėdamasis Romoj su 
Mussoliniu, padarė tokį pa-

ti Anglijos valdomų žemių 
Ethiopijai ar kam kitam.

Eden taip pat pranešė, 
kad grįždamas iš Italijos jis 
apsistojo Paryžiuj pasikal
bėt su Franci jos ministeriu 
pirmininku P. Lavaliu, kaip 
galima būtų išvengt Italijos 
karo prieš Ethiopiją. La-

i

Lietuvių Darb. Suvažiavimas §js streikas daugiausia
Išrinko Pildantį Komitetą ir kilo kaip protestas prieš fa-

šistų teismo išneštus mirties siūlymą: Anglija darbuosis, 
nuosprendžius d a 1 y v iams ,kad Ethiopiją (Abyssinija) ___ ___  ____ ________
pernykščios darbininkų re-1užleistų Italijai^ tūlą savo’ va| jam atsakė, kad Franci- 
\oliucijos Asturijos provin- .žemės ruožą; užtat Anglija • vaidžįa nieko “ 

oi. Protesto streikų ban- perleistų Ethiopijai “angliš- įarvt išvien su Angį

Delegatus į Kauną
1 LJaIaJVFO £7 A VAVzl 1 UCXO tJVlllJ. | CV kJ UOLIAI 1 et y AY.L4AAMO OIL '

L. Lewis dar mėnesiui ati- rašiutais iš lėktuvo nusilei-įkalbėti. _
dėjo minkštosios anglies do 23,450 pėdų žemyn, ne- statomas d. Broga, iš To-(d.—Amerikos Lietuvių Dar-! 
mainierių streiką. Bet lie- naudodamos oxy geno kvė- ronto, Kanados, kuris nuro- bininkų Suvažiavimas kovai 
_J XI — i TilAXz. «xz.-r.’^.zv 44-za‘z.zv 4..   --X ,1 „ '/l 5 1 i i iri 11 U a v’hi n i n Ir n n

V —£ —       — | r. . -----

pareiškė ziastiškai užsibaigė. Išrinko Pratęstos Paliaubos tarp 
i&os Kana-(Nacionalį Pildantįjį Komi- n f _ • n r ••

darbininkų tetą iš 19 narių su centru PaįagUayaUS ir BoIlVIJOS 
suvažiavi- Chicagoj. Abek, Orman, BUENOS AIRES.—

“Cleveland, Ohio, liepos 1
dėjo minkštosios

pos 1 d. žiniomis iš Pitts- pavimo įtaiso ir sumušda- 
mos pasaulinį rekordą.burgho, 10,000 mainierių iš 

* 20 kasyklų atsisako dirbti,
smerkia Lewisą ir reikalau
ja tuoj-kovos už žmoniškes
nes algas ir geresnes sąly-

Fašistinė

Raudonieji Rengiąsi Steigt 
Sovietus Realenge, Kuboje?

HAVANA.
Kubos vaįdžia suėmė dar
kelis* “raudonuosius.” Juos 
kaltįna, kaip vadus planuo
jamos sukilimo, per kurį esą 
norima įsteigti Sovietus vi
same Realengo apskrity j.

Vienoj Realengo vietoj 
* jau senai ginkluoti valstie

čiai turi savo “sovietuką.” 
Ne sykį fašistinė valdžia 
bandė juos išvyti iš žemių, 
kurios, sako, priklauso 
nados bankininkams; 
valstiečiai vis atmušė 
puolikus.

Bus Galima Girdėt Karo 
Lėktuvą už 720 Mylią
LONDON. — Ameriko

nas inžinierius S. S. Hixon 
išrado tokius radio priim
tuvus, kad per juos galima 
bus karo metu girdėt priešo 
orlaivius už .720 mylių. Pir
mą savo išradimo pavyzdį 
jis padovanojo Anglijos ka
ro ministerijai. Amerikos 
valdžiai jis taipgi leis nau
dotis savo išradimu, 
sako, norėtų kitos 
pirkti.

kurį,

Ka- 
bet 
už-

Adv. Dickinsono Nužudytojas

dė lietuvių darbininkų sun- prieš karą ir fašizmą entu- 
kią ten būklę ir ;
nuo Toronto ir visos Kana-iNacionalį Pildantįjį Komi- 
dos lietuvių <
sveikinimą šitam suvažiavi- ^Chicagoj. 
mui.

Pakviesta d-gė Mugianie- 
nė, iš tolimos Californijos 
(Oaklando) pasveikino de
legatus varde tos valstijos 
lietuvių darbininkų. Paskui 
buvo pakviestas d. Neva- 
rauskas, iš Akron, Ohio, at-

C 
gi Ispanijoj vis didėja.

K.bta« š.m: spali. »ė-
tarp Bolivijos ir Paragua- nes^’

išrinkti delegatais į pasauli
nį lietuvių išeivijos kongre
są Kaune. Greitai gausite 
laišką su platesnėmis žinio
mis- / j

Mizara.”

sto vas nuo Lietuvių Sociaiis-: Nubaustas Žydas Pasigyręs, 4-51 ‘C? o ii i va rvrwCI Iru e .
Kad Nazis is Jo Pirko

M A RIENWE

tų Sąjungos kuopos. Pasta
rasis nurodė, kodėl jis, kai
po socialistas, dalyvauja ši
tam bendram fronte. Jis,Rytinėje Prūsijoje, augštes- 
mato būtiną reikalą kiek-^nysis Hitlerio (teismas atme- 
vienam darbo žmogui daly-,te žydo biznierįaus H. Si- 
vauti ir bendrai kovoti monsteino apeliaciją, kad jį 
prieš bendrą priešą. jpaliosuotų nuo 30 dienų ka-

Einama prie rinkimo pir-Jėjimo, ką buvo Simonstei- 
mininko. Vienbalsiai išren- nui skyręs žemesnis teis-

ERYJ

WUS. 
Į Nutarta ; 
bas, kol Bolivijos ir Para 
guayaus armijos liks tik po 
5,000 kareivių išviso. Tuo 
tarpu eis derybos, kaip pa
sidalint turtingą žibalo šal
tiniais Chaco sritį, del ku
rios buvo vedama karas per 
3 metus.

negali” 
v ;“idaryt išvien su Anglija de- 

?,° L tbonJ^1Jan(^(?. Bet lei to karo sulaikymo. Nes, 
girdi, Francijos gyventojai 

i perdaug pasipiktinę, kad

(Hitleriu, leisdama Vokieti
jai atsiginkluot ant marių; 
|ir jeigu Francūzų valdžia 
bet ką darytų sykiu su An- 

Daugelis atstovų šturmin- glija prieš Italijos planus
.Z - --------Ij1 >-3^1 Ij' 4-'t-l. zs -I

Italijos diktatorius Mussoli
ni pasiūlymą atmetė; todėl 
atrodo, kad niekas negalės ĮAngclija, padarė sutartį su 
suturėt Italijos nuo karo, "LT* 4-1 ✓'k-vi** t 1 ozJ wi n "XZzyIai z\4*1 — 

prieš Ethiopiją; ir karas

09

šluotų tokią Valdžią/ >)
pratęst paliau- gai protestavo, kad Eden^el Ethjopijos, tai “žmonės’ 
livijos ir Para- neturėjo jokios teisės siūly- šalin nušluotų tokią Valdžia

Smarkiai Auga Bendras Frontas Francijoj
PARYŽIUS. .— Pereitą karštai sveikino bendrą vei-

,---- -- - - |
DETROIT, Mich. — Wm J karnas Pr. Jočionis, iš Dėt- mas už nazių “garbės įžeidi- 

L. Ferris, gengsteris, prisi-jroit, Mich. Pagelbininku d. ^mą.” Simonstein buvo nu- 
pažino, kad tai jis su sėbrais Petkiene, iš Great Neck, Neteistas už tai, kad jis gyrė- 
nušovė ir apiplėšė advoka-jY. Sekr

7 I •* ’ | — J J O J

retorium išrinkta J. si, jog vienas nazių valdi- 
tą H. C. Dickinsoną, sese-'Skeberdytė, o jos padėjėju--ninkas pirko daiktus joParyžius. — Į dešimties

kariavusių šalių veteranų rėną Vyriausio Šalies Teis-'Gudas, iš Montreal, Kana-krautuvėje, 
konferenciją atvyko ir pen- mo teisėjo C. ’ E. Hughes, dos.
ki nariai Vokietijos ex-kar- j Dickinson buvo nušautas' Mandatų 
eivių sąjungos. Jie buvo 
Hitlerio paskirti.

komisijon išrin
Augštesnysis teismas dar

ANGLIJOS TAIKININKAI 
PRIEŠ MUSSOLINI

LONDON.—Anglijos tal
kininkų organizacija, Tai
kos Taryba reikalauja, kad 
valdžia padarytų Italijai ai
škų pareiškimą, jog Musso- 
linio planas užgrobt Ethio
piją yra nepakenčiamas.

Beuthene, Vokietijoj, bu
vo kasykloj žemėmis apgriu
vęs vienas mainiervs. Po 10

šeštadienį buvo atlaikyta di
dis suvienyto fronto mitin
gas kovai prieš fašizmą ir 
karą. Mitingą išvien sušau
kė komunistai, socialistai, 
respublikiniai socialistai ir 
radi kalai-socialistai. Sve
tainėn suėjo 6,000, bet kita 
tiek dar negalėjo vidun su
tilpti ir turėjo prakalbas at
virame ore.
Socialistų vadas Leon Blum 

ragino visoj šalyj išplatinti

kimą proletarinių partijų. 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius Mau
rice Thorez savo kalboj pri
minė, kokią rolę komunistai 
suvaidino bekuriant Liau- ‘ 
dies Frontą.’ Jis nurodė, jog 
tik per veiklią kovą už dar
bo žmonių kasdieninius rei
kalus ir už jų pilietines lais
ves tegalima bus sudaryt to
kį galingą bendrą frontą, 
kad atmušt fašizmo ir karo 
pavojus.

pareiškė, kad “pirkti iš žy 
kad atsisakė iškelti kta sekami asmenys: Kar-^do yra didelis pasižemini- 

isonas, Astrauskaitė, Dauba- mas kiekvienam vokiečiui.”rankas ir leistis apiplėšti

dienų jis išimtas, nors išba 
dėjęs, bet šiaip gana svei

karą ir fašizmą. Buvęs mi- 
nisteris pirmininkas radika- 
las-socialistas J. Daladier
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Vaif/taus Laukimo Karštis
Pasiekė Lietuvos fašistų laikraščiai vi

durio birželio mėnesio. Jie pilnutėliai ži
nių apie P. Vaitkaus laukimą atskren
dant. “Lietuvos Aidas”, nuo 18 d. birže
lio, aiškina, kodėl vis F. Vaitkus dar ne
atskrenda. Priežastys: tai motoras dar 
neturi “reikalingą skaičių skridimo va
landų”, tai F. Vaitkus daro bandymus 
skrajodamas, smėlį vežiodamas ir New 
Yorko maudynių dalyvius stebindamas.

Keista tas, kad New Yorko maudynių 
dalyviai to “sniego baltumo lėktuvo” ne
matė, o Kaune jau net legendas apie tai 
sudarė. Toliau “L. A.” rašo, kad Vait
kus atliks bandymą su pilnu kroviniu 
benzino, ir kada po to leisis žemyn, “tai 
Vaitkus 2,000 litrų benzino išleis į van
denyną.” Reiškia, šimtai dolerių vertes, 
kuriuos skridimo ruošėjai žuvauja iš lie
tuvių darbininkų, bus išdumpinta į At- 
lantiką.

“Lietuvos Aides’’ tą teisina tuom, kad 
su dideliu kroviniu pavojinga nusileisti. 
Bet gi visiems, nors kiek susipažinusiems 
su orlaivininkyste, yra žinoma, kad taip 
bandymus niekas nedaro, kad lėktuvus 
išbando turint kitų svarumų, kad benzi
ną išdumpina tiktai tada, kada yra bū
tiniausias reikalas—pavojus lėktuvo užši-t 
degimo ar panašiai. Bet ką gi Reiškia F. 
Vaitkui, jis gali daryti bandymus su tik
ru benzinu, “dumpinti” jį į Atlantiką, nes 
Grigaitis ir kiti garsiai šaukia už aukas 
tam benzinui ir išvilioja iš daugelio žmo
nių paskutinius skatikus.

Toliaūs “L. A.” rašo, kaip laukiamas 
Vaitkus, kaip bus apie tai informuota 
Lietuvos gyventojai, kad jis jau atskren
da ir tarpe kitko sako: “Kai ši korespon
dencija bus spausdinama, Vaitkus jau ga
li būti virš vandenyno...”

korespondenciją atspausdino, “Lietu
vos Aidas” atėjo iš Kauno, gi Vaitkus 
nėra ne tik virš vandenyno, bet nei neste
bina New Yorko maudynių dalyvius. Jis 
skaito, zuikių kojas, o gal, kaip “L. A.” 
rašo, benziną dumpina į Atlantiko van- 
dertyną.
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Iš Kanados ALDLD Suvažiavimo
Kanados draugų savaitraštis “Darbi

ninkų Žodis” praneša apie tik atsibuvusį 
Antrą ALDLD Suvažiavimą Kanadoje. 
Jį sveikino drg. J. Siufba, ALDLD CK 
atstovas. Toliaūs “D. ž.” rašo:

“Pd sveikinimų žodžiu, buvo skaitomi svei
kinimai laiškais, nuo ALDLD Centro Ko
miteto, nuo Kanados Komunistų Partijom 
Lietuvių' Frakcijų Centro Biuro ir nuo kuo
pų, kurios negalėjo atsiųsti delegatus. Di
džiausio pritarimo iš delegatų susilaukė, tai 

. Centro Biuro sveikinimas.
“1^ Mejkretoiės * raporto paaiškėjo,-. kad 

^ALDjtįĮ Wopoš Kanadoje t»ri jau 600 na
rių. ffiai beveik per pusę daugiau, negu 
kad furėjo <pirmame suvažiavime. Tai dide
lis progreS&s.

, “Vakarinėj sesijoj buvo plačiai diskusuo-
£ . 'tas delegato siuntimo į pasaulinį lietuvių

kongresą klausimas. Po diskusijų KVK 
nutarimas- iižgirtas ir delegatu išrinktas 
draugas M. Guoba.” z

Reiškia, mūsų jėgos Kanadoje auga. 
Draugai siunčia ir delegatą į išeivijos 
kongresą Kaune. Jų delegatas atstovaūs 
tūkstančius ^Kanados lietuvių darbiiiin-
kų. *

I' Sovietą At siekimai
Sovietų Sąjungoje padaryta sutrauka 

pusės metų atsiekimų industrijoj, šie 
yra treti metai budaVojimo Antro 

Metų Plano. Sunkioji industrija 
jau ant 19,5% pralenkus pereitų me- 

gamybą ir planas pravestas ant 49.5

’ . 1 ■ ! "n ......

nuošimčių, kas reiškia didelį atsiekimą;
Atskiros šakos sunkios industrijos turi 

nelygių pasisekimų; Pirmjoje vietoj e ei
na transporto įmonitpgūminimas, paskui 
seka žemės ūkio iūašinų gamyba—trak
toriai, kombainai, automobiliai ir kiti da
lykai; -"Plieno gamyba seka paskui čiu- 
gūną, o turėtų būti priešakyje. Anglies 
gaminimo planas pravestas ant 45;5% ir 
žibalo ant 42,4%.

Lengvojoj industrijoj sėkmingai planas 
pravesta gyveniman.

Auga industrijos gamyba, gerėja So
vietų Sąjungos gyventojų padėtis, didė
ja proletariato sugabumai; plečiasi or
ganizacijos.

Tuom pat kartu atėjo žinios, kad Mas
kvoje įvyko sportininkų paradas, kuria
me dalyvavo 110,000 jaunimo. O tai tik 
dalis organizuoto jaunimo, nes Sovietų 
šalyje sporto organizacijos turi 6,000,000 
narių, kurių tarpe yra 2,000,000 merginų 
ir moterų.

Karui Paskirta $860,682,549
Roosevelto valdžia jau pradėjo vykin

ti gyveniman karo programą už 1936 
metus. Jūrų karo laivynui paskirta 
$458,684,379 ir armijai $401,998,170; viso 
karo reikalams $860,682,549. Tai yra di
džiausia pinigų suma Jungtinių Valstijų 
istorijoje taikos metu. Iš to galima sprę
sti, kaip Washingtono ponai smarkiai 
rengiasi prie karo.

1913 metais Jungtines Valstijos karo 
laivyno reikalams išleido $133,262,862 ir 
armijai $160,387,453. Gi dabar veik pus
trečio karto tiek.

Tuom pat kartu karo laivyno ir armi
jos' viršininkai reikalauja trumpu laiku 
mobilizuoti 60,000 jaunų vyrų į armiją 
ir laivyną, kad reguliarės armijos kiekį 
pakėlus iki 165,000 ir karo laivyno iki 
93,500 jūreivių, o marinų kiekį iki 16,- 
000. Ir tuom kartu Roosevelto išgalvoto
se CCC kempėse pakelti jaunuolių nuo 
300,000 iki 600,000 skaičių.

Žymiai bus padidinta karo mokyklų 
studentų kiekis, Nacionalė Gvardija ir 
orlaivyno narių skaičius.

Tas viskas rodo, kaip baisiai imperia
listai rengiasi prie naujo karo.

Oi, Skauda, Skauda Pijui Galvelę
Perskaitęs “Laisvėje” ponas Grigaitis 

drg. J. Šukio laišką iš Sovietų Sąjungos 
iv nusitvėrė už galvos. Baisu Hearsto 
pakalikui, kaip čia amerikietis gali tei
sybę rašyti apie Sovietų* Sąjungos darbi
ninkų padėtį.

Draugas J. Šukys, paduodamas žinių 
apie save, kartu nupiešė ir kitų darbi
ninkų gyvenimą. Kas skaitė drg. J. Šu
kio laišką, “Laisvėje”, 151 numeryje, tas 
matė, kad kalba eina apie darbininkus, 
kad ne visi vienodas algas gauna, nes tūli 
jauni darbe, nepatyrę, nesimokintų ama
tų, jeigu jiems lygias algas mokėtų su 
tais, kurie prasilavinę. Visi gauna vaka- 
cijas su alga, bet ne visi gali vykti į ku
rortus, nes dar kurortų ir poilsio namų 
nėra užtektinai.

Grigaitis vėl atpoteriavo savo seną 
maldelę, kad Šukys gauna komisariškas 
privilegijas, nors drg. Šukys nėra jokis 
komisaras, tik dailydė (staliorius), kad 
būk Rusijoje ir juodos duonos nėra, kad 
rubliūi pigūs, kad viskas brangu ir tt. 
ir tt.

Suprantama, kad Grigaičiui negali pa
tikti tiesa apie darbininkų tėvynę. Gri
gaitis jau 18 metų vilko balsu šaukia, 
k‘ad Sovietų šalyj viskas sugriuvę, supu
vę, sunykę, žmonės neturi juodos duonos, 
nors žino, kad ten tūkstančiai naujų fab
rikų išbūdavo ta, elektros pajėga virš 10 
kartų padidinta, apsiavų prie caro būda
vo 'pagaminama į metus apie 25,000,000 
porų, o dabar virš 75,000,000 ir kita tiek 
guminių, kelis kartus tiek pagaminama 
gelumbės ir kitų audeklų, kaip būdavo 
pagaminama caristinėje Rusijoje, apsvil
ta šuoliais eina pirmyn, jaunimas apsi
jungęs į sporto, kultūros organizacijas. 
Taip, tas viskas yra, bet^nėra kapitalistų, 
dvarponių, kapitalistinės tvarkos ir bur
žuazinės “demokratijos”, ot ir skaudą Pi- 
jušui galvelę. Sovietų Sąjungos gyveni
mas eina pirmyn. Pijušas gali kartoti 
savo seną maldelę, nuo to darbininkų tė
vynės darbo žmonėm nei šilta, nei šalta, 
o ir Amerikoje vis mažiau randasi tokių, 
kurie tiki Grigaičio, • “Darbihinko”.

Apie Visuotiną Suvažiavimą YPSENOfS
Raportas Prireliginio Koihiteto Sekretoriaus 

J. Siurbęs Visuotinam Suvažiavimui
Gerbiami dalyviai Visuotino Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Suvažiavimo.
Iš visų Amerikos lietuvių kolonijų, iš mies

tų ir miestelių, atstovaudami šimtus lietuvių 
organizacijų, mes čia suvažiavome išdirbimui 
tinkamų planų bendram veikimui prieš karą 
ir fašizmą. Vyriausiai šis suvažiavimas ir su
šaukta kovai prieš karą ir fašizmą.

Karo pavojus su kiekviena diena didėja. 
Fašizmas vis labiau ir labiau kelia galvą 
Amerikoj. Tą mes visi matome.

Karas ir fašizmas tai yra dvynai dabartį- • 
niu laiku, ir tokiu būdu mes čia kartu apie 
abu juos kalbėsime.

Klausimas:
Kodėl karas ir fašizmas?
Kas svarbiausiai veda prie to?
Turčių klasės godumas del pelno, despe- . 

ratiškos pastangos palaikyti privatinio pelno 
ir išnaudojimo sistema vyriausiai veda prie 
to.

Mes gyvename taip vadinamoj kapitaliz
mo gadynėj; gyvename tokioj tvarkoj, kur 
pirmoj vietoj stovi privatinis pelnas, kur 
žmogus žmogų išnaudoja, pavergia, kad pa
sidaryti sau kuodaugiausiai pelno. Privatinis 
pelnas laikoma svarbiausiu ir švenčiausiu 
tikslu. .

HarvardoSUniversiteto profesorius Sumner 
II. Slichtei(savo knygoj “Linkui Stabilizaci
jos” sako: '

“Kad kapitalizmas galėtų išsilaikyti, tai 
turi būt užtikrinimas ganėtino pelno bizny
je, nes tiktai pelno žadėjimas paakstina tu
rinčius pinigų investihti savo kapitalą.”

Matote, ko kapitalizmui reikia: ne šiaip 
sau pelno, bet ganėtino pelno, kad jis galė
tų pasilaikyti, sulig profesoriaus Slichter aiš
kinimo.

Tokiam surėdyme eina lenktynės už di
desnį ir didesnį pelną; stambesni turčiai nu
gali menkesnius, ir taip milžiniški turtai per
eina į mažesnį ir mažesnį skaičių žmonių. 
Susfdaro nedidelis skaičius stambių turčių, o 
plačiosios darbo žmonių masės faktinai nie
ko neturi. Pasekmėj to būna dvi svambiausios 
klasės:.turčių, klasė, nedidelis skaičius žmo
nių, kurie turį savo rankose turtusj ir dar
bininkų klasė, didelė didžiuma gyventojų,' 
kurie nieko neturi, kurių gyvenimas priklau
so nuo mažos saujalės turčių.

Paimkime mūsų kraštą. Amerika skaito
ma turtingiausiu kraštu visam pasaulyje. Bet 
štai kieno rankose tas neapsakomas turtas:

Vienas nuošimtis Jungtinių Valstijų gy
ventojų (tai yra, biskį daugiau, kaip milio- 
nas žmonių) valdo ir kontroliuoja net 59 
nuošimčius visos šalies turto. Toliaūs, trys 
nuošimčiai gyventojų (biskį daugiau, kaip 
trys milionai žrtionių) turi 26 nuošimčius ša
lies turto. Taigi, mes matome, kad keturi 
nuošimčiai šios šalies gyventojų (nedaugiau, 
kaip penki milionai žmonių) turi net 85 nuo- 

.šilučius viso šalies turto. O 96 nuošimčiai 
gyventojų (apie 125 milionai žmonių) turi 
tik 15 nuošimčių visos šalies turto.

Vienoj pusėj neapsakomi turtai, visko pil
na, o kitoj pusėj milionai žmonių skursta ir 
badauja.

Dabar suvirs 22 milionai žmonių Amerikoj 
ant ubagiškos pašalpos.. Didele dalis darbi
ninkų tik dalį laiko tedirba ir vos pusbadžiai 
gali pragyventi.

Na, o tuo pačiu sykiu šalis ant tiek turtin
ga, kad galėtų visi žmonės gana gerai gy
venti. .

Štai vienas įdomus dalykas. Prezidentas 
Rooseveltas paskyrė apie 70 inžinierių ir 
ekonomistų tyrinėti šalies gamybos jėgas. 
Pasekmėj to tyrinėjimo surasta, kad jeigu 
pilna jėga eitų darbas fabrikuose ir farmo- 
se, tai kiekviena šeimyna galėtų turėti ma
žiausiai $4,700 įplaukų į' metus.

Bet kapitalistinėj tvarkoj nėra planingu
mo, ir gamybos jėgos neina ir negali eiti 
pilna jėga. Pirmoj vietoj pelnas, o ne masių 

../žmonių reikmenimis aprūpinimas.
Pas turčių klasę godumas, troškimas vis 

daugiau ir daugiau pelno pereina visas žmo
niškumo ribas.

. Štai geras pavyzdis, kaip turčių klasė į 
jokį žmoniškumą neatsižvelgdama pirmoj 
vietoj stato peliią. Pradžioje pereitų metų 
mažain miestelyje, Everšon, Pennsylvanijoj, 
Delaware Valley Utilities kompanija sudau
žė vandens rynas (dūdas), kad “pamokinti 
miestelį del bilos neužmokėjimo”. Mat, mies
tukas subankrutavo ir negalėjo sumokėti 
$750 tai korporacijai, kompanija nepaisė, 
kad kilus gaisrui sud'egtų darbininkų būtai 
del vandens stokos. Kompanijai nesvarbu, 
kas atsitiks sunaikinus vandens sistemą; jai 
svarbiausiai rūpi pelnas.

Į kurią tik gyvenimo sritį nepažiūrėsime 
šioje tvarkoje, visur matysime, kad privati
nio Pėlno klausimas lošia svarbiausią rolę.

Ąmerikoj išvokuota, kad darbininkai, 
dirbdami įvairiose pramonėse, už savo dar
bą tegauna a|gų pavydale tik šeštą dalį to, 
ką pagamina; penkios dalys jų? darbo vai
siaus nueina fabrikantams-kapitalistams. Tai 
didelis pelnas. Prie augštai ištobulintos ma
šinerijos, dirbant ilgas darbo valandas, tiek 
daug visokių daiktų prigaminama, kad nėra 
kur jų išparduoti ganėtinu pelnu. Darbinin
kai, palyginamai mažai tegaudami už savo 
darbą, mažai tegali išpirkti pagamintų pro
duktų. Kadangi pagaminimas dabar labai, 
labai viršija rinkų ribas, tai svarbiausiai del 
to turime ekonominį krizį: fabrikantai užda
rinėja dirbtuves, sakydami, kad nėra biznio, 
nėra galimybės tavorus parduoti už “ganėti
ną pelną.” Darbininkai metami iš darbo. Del 
to turime milioninę bedarbių armiją. ,

Kuomet milionai darbo žmonių netenka 
darbo, tai dar labiau susiaurėja tavorams 
rinka, nes milionai žmonių nebegali nei tiek 
tavorų išpirkti, kiek išperka dirbdami.

Tas dar labiau aštrina ekonominį krizį. O 
ekonominio krizio didėjimas skaudžiai atsi
liepia ir į turčių pelnus.

Todėl turčių klasė griebiasi visokių prie
monių kad apginti savo pelnus.

Ekonominis krizis, kokis dabar siaučia 
šioje šalyje, ne tik turčių klasės pelnus palie
čia, bet, lyg vėžio liga, smarkiai ėda visą ka
pitalistinę struktūrą.

Todėl turčių klasė daro viską, kad apsau
goti kapitalizmą nuo žlugimo, kad apsaugoti 
savo “ganėtinus pelnus”.

Štai ką pasakė prezidento Roosevelto sme
genų trusto narys profesorius Raymond Mo- 
ley stambiųjų kapitalistų fabrikantų susirin
kime, gruodžio 5 d., 1984 m., New Yorke:

“Po susmukimo kovo mėnesį, 1933 metais, 
prezidentas Rooseveltas atsteigė kapitalisti
nę truktūrą į šiokio tokio veikimo pagrindą. 
Pamatiniai Naujoji Dalyba buvo pastangos 
išgelbėti kapitalizmą. Man atrodė 1933 me
tais, kaip kad ir dabar atrodo, kad tos pa
stangos išgelbėti kapitalizmą buvo gana pro
tingos ir teisingos.”’

Taigi, tie darbininkai, kurie tikėjo Roose- 
. velto demagogijai, būk jam svarbiausiai rū
pi darbo žmonių, biednųjų reikalai, skau
džiai’ apsivylė. Roosevelto svarbiausias tiks
las buvo ir yra, tai gelbėti kapitalizmą, gel
bėti turčių pelnus.

Roosevelto pamatinis planas buvo ir yra, 
tai suversti visą krizio naštą ant darbo ma
sių, kad stambieji turčiai turėtų kuodaugiau- 
siai pelno. Taip yra del to, kad visą valdžios 
aparatą tikrenybėj kontroliuoja stambieji 
Amerikos piniguočiai, o Rooseveltas yra jų 
tarnas.

Ir todėl mums šiandien gyvi faktai rodo, 
kad kuomet darbininkai verčiami dirbti už 
badavimo algas, tai stambios korporacijps 
daro didelius pelnus. v

Moderninio kapitalizmo gadynėj įvairūs 
trustai, stambios korporacijos, kurias kon
troliuoja saujalė stambių piniguočių, pelną 
skaito savo vyriausiu dievu.

štai ką sako Roosevelto kabineto narys, 
Agrikultūros Sekretorius Wallace, susirūpi
nęs dabartinės tvarkos smukimu:

“Praeities korporacija negalės ilgai išsi
laikyti. Visi korporacijos šėrininkai vis la
biau interesuojasi vien tik dividendais (pel
nu). Jeigu jiems būtų duota pasirinkimas: 
pagerinti darbininkų padėtį ar padidinti di
videndus, tai yra daugiau progos manyti, 
kad jie balsuotų už antrąjį pasirinkimą (už 
dividendų padidinimą). Kapitalizmas turės 
sugriūti, nebent būtų galima kas nors pada
ryti sukontroliavjmui individualo.” (N. Y. 
Times, vasario 28, 1935.)

Kaip matome, jis atvirai pasako, kad kor
poracijoms visai negalvoj darbininkų padė
tis, bet joms svarbiausiai rūpi pelnas.

Aišku, kad darbininkai nei negali laukti 
malonės iš stambaus kapitalo. Jie tik kovos 
būdu gali išreikalauti didesnes koncesijas.

Taigi, dabar mes matome: gyvenimui blo
gėjant, darbo masių kova didėja ir aštrėja.

Darbininkams rūpi iškovoti geresnis gyve
nimas.

O kapitalas griebiasi visokių priemonių, 
kad apsaugoti Savo pelnus, kad priversti dar
bininkus dirbti už mažesnį atlyginimą ir tuo 
būdu, kad ir krizio metu, pasidaryti gerus 
peilius.

Klasių kovai pasiekus aštresnį kovos laips
nį, tarčių klasė naudoja visokias priemones 
išlaikymui savo galios, savo viešpatavimo: ji 
tuomet spjauna ant visų demokratinių teisių 
ir įveda atviresnę savo diktatūrą.

Ką gi mes matome šioje šalyje? Užėjus 
ekonominiam krizini ir jam didėjant valdan
čioji klasė imasi atviresnės diktatūros. Pati 
Roosevelto Naujoji Dalyba turi daug fašisti
nių žymių.

Kandidatas į šventuosius
Perkūnas užmušė turtin

gą parapijoną, einantį iŠ 
karčiamos namon. Laido
jant jo kūną, klebonas paša- . 
kė graudų pamokslą;

“Amžiną atilsį, Benedik- 
tas buvo dievo išrinktas. Nė 
taip, kaip mes, nusidėjėliai, ? 
per ištisus mėnesius raičio- < 
simės lovoj, pakol mirtis 
pritrauks mums kelius prie 
pat pilvo. Negana to,—dar . 
ir po mirčiai daugumą iš 
mūs velniai į pypkius ries; .. į j

“Kitaip atsitiko suj amžL 
ną atilsį, Benediktui Išėjo 
iš Baltraus karčiamos svei
kas, linksmas, o vldūrkely 
dievas paspaudė elektrinį 
guzikėlį ir griausmingu bal
su sušuko: ‘Eikš augštyn, iš
rinktasis !’ Amžiną atilsį 
Benediktas išsitiesė po me-' 
džiu, it bulvinis blynas, o 
dūšia jo išlėkė iš kūno, 
kaip korkas iš butelio gero ... 
šampano ir su žaibais nu
dundėjo į dangaus karalys
tę. Melskimės, idant dievas 
ir mums suteiktų tokią gar-, 
bingą, išrinktą mirtį.” •

tas žmogus

“Ora pro nobis”
Washingtone, Senato Buto 

galerijoj sūnus klausia tėvo:
“Tėveli* "k 

tep kalba?”
“Tai (Senato kapelionas. 

Jis meldžiasi”, aiškino tė
vas.

“Ar jis meldžiasi už se- ' 
natorius?”

“Ne, jis tik trumpai dirs
telėjęs į senatorius meldžia
si už Suv. Valstijas,” at
sakė tėvas.

J. šilingas.

Springfield, Dl
Pabaigoj kovo mėnesio kur 

tai dingo vaikinas Aleksandra 
Yukniūs, amžiaus apie 40 me
tų, darbininkas angliakasis, 
priklausė U. M. Workers Uni
joje ir dirbo Peabody Ko m pa- 
nijos kasykloje. Bet pirma- to *•* 
darbo, ilgai stovėjo po Progre
syvių Mainietių Unijos kova, 
kaip ir dauguma darbininkų. . 
. Po prapuolimui geri jo pa
žįstami pranešė policijai, kad 
jieškotų. Pasiteiravus, policija 
pasakė, gal kur jis “ištrebli- 

|no,” mes negaliip rast. Tai ir 
tęsėsi veik per 3 mėnesius.

O dabar, birželio 18 d., su
rado jo lavoną, vadinamoj 
/‘smirdančioje krikėj.” Jau ■ 
veik supuvęs ir sunku pripa
žint, kad tas žmogus. Bet vis
gi pripažino, kad < tas, vieni 
pagal dantis, kiti pagal drapa
nas ir turėjo palaidoti United 
Mine Workers Unija* 20 d. 
birželio, ant miesto laisvų ka
pinių.

Tai nežinia, kas tą piktą 
darbą atliko ant to biedno 
vaikino, atėmimo jam gyvas
ties. čia, Amerikoj, neturėjo 
artimų giminią. Lietuvoj, man 
rodos, paliko dvi seseris ir 
brolį. Paėjo, rodosi, iš( kaimo 
Piepeliškių, apskr, Tauragės. 
Man buvo pažįstamas, taip, 
kaip ir kitiems mūsų mieste 
gyvenantiems. Tai mes tariam 
Ilsėkis kapuose Amerikos šal
tos žemelės, dar jaunas žuvai 
nuo kokio tai budelio piktada
rio rankos. ,

- A» čekanaualtafe ....



Darbininkė ir Seimininke Kalinių Vaikai Alksta Pieno
Iš

inimai Apie Draugę Stellą Petrosky
Kovo mėn. važinėjant su pra

kalbų maršrutu man teko su
stoti Wilkes Barre, Pa. Susto
jus Darbininkų Centre, susipa
žinau su būriu veiklių draugų, 
kurie darbavosi tarpe bedarbių 
ir streiko lauke. Tuomet ten 
griežta kova virė, čion, Centre, 
draugai nieko nežinojo apie 
prakalbas. Nutarė vežti mane

čiai, žaidę ant gatvių, buvo 
apiplyšę, išbalę ir suskurdę. Įė
jome stubon ir čia matėsi taš

"Drauge Stella, tau 
vakarą, važiuoti į 
ir pagelbėti drau- 

visi esame labai už- 
Nežiū-

kovoj. Nors Stella pati dar jau
na judėjime, bet 
kad kaip nors 
įtraukus moterų
darbininkų kovos sukūrin. Ji vi-

veidas rodė su keliu mums pasakojo apie

jai 
ko 

ir

rūpėjo, 
daugiaus 
merginų

*pas ALDLD apskričio sekreto
rių bei atsakomingą draugą. 
Paskyrė tą darbą atlikti čia 
gimusiam lietuviui jaunuoliui, 
kuris buvo atsakomingas ir vei
klus Bedarbių Taryboje. Jis pa-^ 
klausė mainęs, ar aš nesutikčia

pats trūkumas. Rakandai pras-L 1 , .T , i . . v, Jus po prabuvimo ti. Visi kambariai uždaryti, L,oVo„„ 
šalti, išskyrus virtuvę, nebuvo 
kuom kitus apšildyti, nežiūrint, 
kad gyvena anglies karalystėje. 
O anglies baronai sau krauja 
milionus iš darbininkų prakai
to, gyvasčių ir kraujo, nepaisy
dami, kad tie, kurie jiem su
krovė turtus, ypač jų kūdikiai 
kenčia alkį ir šaltį.

Stella Petrosky vos buvo par
grįžus iš evikcijos, kur ji turė
jo vadovauti-būti pirmininke |

sakydamas: 
prisieina šį 
susirinkimą 
gams. Mes 
imti įvairiais darbais,
rifit, kad Stellos 

j nuovargį ir ji dar nebuvo suši-’žiaurumą policijos ir valstijos
> nuo ryto iki kazokų. Taipgi nurodinėjo, ku- 

jvakaro lauke, ji tuojaus apsisu-įris iš darbininkų parodė dau- 
kus pasakė: "Palauk, aš tuojaus !
apsiprausiu, gal geriaus jau
siuos,” ir tuoj pradėjo rengtis.

Tuo kartu įbėga pora vaiku
čių, kurie draugiškai pasveiki
no mumis. Jie tuojaus priminė 
apie pionierių organizaciją ir 
kaip jie ten veikia. Nors vai
kučiai buvo maži, bet matėsi siskirti, o ją nuvežė susirinki- 
pilni drąsos ir jau suprato kla
sių kovą. Stellai pasakius vai-

giau.s drąsos, kartu iš kurių 
galima tikėtis geros vadovybės 
ateities nulemiamose kovose. Tai 
vėl klausė manęs apie kitų mies
tų darbininkų veikimą, o ypa
tingai tarpe bedarbių; kokios 
jų pašalpos ir kaip tvirtos jųjų 
organizacijos. Man prisiėjo at-

sustot pas wieną draugę, kuri; komiteto ir vadovauti priešakyj kams, kad būt atsargūs su ug- 
turės aplankyti Bedarbių Tary- kovos. Pasikalbėjus, ji tuojaųs nim ir turi val^ti’ išvažia
bos susirinkimą Wilkes Barre pasiūlė mums arbatos. Mes pa- 

dėkavojom, žinodami gerai, kad
vom.

priemiesty j. Sutikau.
Atvažiavom praston darbinin- jai pačiai yra didelis trūkumas nuolio, kad nuvažiuotų paimti 

kų apgyventon apielinkėn, kur visame kame.
tuojaus matėsi skurdas. Vaiku-

Einant iš stubos, paprašė jau-
lUUVUV, n<iu nu _ _

I jauną merginą, kuri parodė 
Jaunuolis pasakė savo misiją, !daug drąsoS-Jos dienos evikcijos

Miliūnas Parašų, Kad Karo Nebūtų
Jungtiniu Valstijų moterys 

sujudo. Jos pasibriežė platų ir 
didį protestą prieš karą. Juk 
kas gi, kad ne motina skau
džiausia atjaučia netekimą su 
dideliu vargu ir pasiaukavimu 
išauklėto sūnaus. Kas gi, kad 
ne motina nukenčia Ilgindama 
sugrįžusį iš karo berankį, be- 
kojį sūnų—kankinasi jis, jo 
skausmais dalinasi motina.

O ar tas reikalinga ? Ką ga
vo paaukavusios sūnus moti
nas iš pereito karo arba ir pa- 
t/s buvusieji kareiviai? Karo 
mokesčius mokėti, nešti skur
dą, o iuž pareikalavimą bonų 
—šaudo, kaip kad nušovė Juš
ką 193# metais. Gi milionie- 

♦riai iš darbininkų kančių r ir 
kraujo susidėjo naujus milio
nus dolerių pelno.

Kad karo < nebūtų, reikia 
protesto ir dar protesto—be
galinio protesto prieš karą. 
Tai dėlto Amerikos moterys, 
susispietę aplink Amerikos 
Prieškarinę-Priešfašistin ę Ly
gą, sumanė atsišaukti į visas 
moteris, kad surinkti milioną 
parašų. Jos šaukiąsi* į visas 
Amerikos moteris, visų tautų 
ir rasių, būti udaminkėmis pa
rašų rinkime, nors vyrai taip

pat raginami mestis į darbą.
Liepos 4f Nepriklausomybės 

Paskelbimo Diena, buržuazijos 
bus labiausia panaudojama 
skiepijimui karinės propagan
dos. Prieškariniai nusistačiu- 
siog moterys tiksliai pasiskyrė 
tą dieną rinkimui parašų. Tą 
dieną kiekviena moteris priva
lo imti blanką ir nueiti į savo 
apielinkę, į savo draugiją, 
kliubą, į kokį parengimą ir 
ten rinkti parašus, įrodinėjant 
blėdingumą karo, jo artėjimą 
ir reikalą vieningo protesto, 
kad išvengti karo.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tras išsiuntinėjo visoms savo 
■kuopoms tas blankas tūlas lai
kas atgal, tad vietomis jos jau 
bus išsibaigę. Taipgi jų vi
siems ir neužteko, o kur nėra 
ALDLD kuopų, ten blankų vi
sai nebuvo. Todėl draugių ir 
draugų parankumui spausdi
name ją visą. Išsikirpkite ir, 
pririnkę, grąžinkite apačioje 
blankos paduotu antrašu arba 
per šį skyrių.

Peticiją dedame anglų kal
boje, kadangi taip bus leng
viau išaiškinti kitataučiams 
dirbtuvėse ir savo susiedijose,

bet del aiškumo parašų rinkė
jams taip pat talpiname pilną 
vertimą tos peticijos. Parašus 
rinkti, taipgi pasirašyti po pe
ticijomis gali kaip . moterys, 
taip ir vyrai. Taipgi, išgalinčių, 
prašoma paaukauti apmokėji
mui 
mui

peticijų spaudos ir vedi- 
prieškarinio darbo.

Mes, Jungtinių Valstijų 
terys, susijungę su savo ;

. mo- 
sesu- 

tėmis kitose šalyse per Pasau
linį Moterų Prieškarinį-Prieš- 
fašistinį Komitetą, simpatizuo- 
damos jų veikimui už taiką, 
reikalaujame:

Sulaikymo ginklavimosi 
lenktynių, kurios, nors ___
šaliai saugumą, tikrenybėje 
veda šalį į pražūtį; ir„ jei ne
bus sulaikytos, prives prie 
naujo susikirtimo.

Mes žinom, kad naujomis 
karo metodomis, bile karas 
reikštų bendrą išnaikinimą pa
liestųjų žmonių.

Mes reikalaujame visuotino 
nusiginklavimo.

Mes reikalaujame, kad di
desnės ir žymesnės sumos, 
vartojamos rengimui 
nuo šiol būtų naudojamos 
gerinimui socialių sąlygų.

Seka peticija:

Du šimtu penkios dešimt ko
vingų darbininkų vaikų neturi 
pieno šiuose alinančiuose vasa
ros karščiuose, nes jų tėvai bu
vo 
Už 
kų 
iki 
žino, kokiam nedatekliuje liko- i 
si jų vaikai, bet jie būdami už I 
grotų negali gelbėti. Jie žiūri į 
Tartautinį Darbininkų Apsigy
nimą, o per jį į visus klasiniai 
sąmoningus darbininkus, kad 
tie suteiktų jų alkaniems vai
kams lašelį pieno. Aukas pieno 
fondui siųskite per TDA (1LD) 
raštinę, 80 E. 11 th St., New 
York City.

“Pavojinga Moteris”
Po tuo antgalviu Ateivių Gy

nimas išleido brošiuraitę anglų 
kalboje. Brošiuraitę labai pa- 
traukiančioj formoj aprašo Stel- 

kuris 
lyra panašus tūkstančių mainie- 
rių žmonų gyvenimui. Ten taip 
pat nuiodoma, kaip Stella atėjo 
į darbininkų judėjimą, kaip ja
me darbuojasi. Tuo pat sykiu 
brošiuraitę pasitarnauja kaipo 
galingas kirtis deportacijos 
apaštalams. Moterys ypatingai 
galėtų jos daug išplatinti. Par
siduoda po 8 centus. Užsisakyti 
reikia per Ateivių Gynimo Ko
mitetą: A. C. for P. of Foreign 
Born, 100 5th Ave., 'Room 1409, 
New York, N. Y.

ištikimi darbininkų klasei, 
tai valdančioji klasė tų vai- 
tėvus subruko nuo 1 metų 
gyvos galvos kalėjimam__

man.
Draugė Stella Petrosky yra 

paprasta darbininkė taip, kaip 
ir tūkstančiai ateivių moterų 
darbininkių, nemačiusių mokyk
los. Prasilavinusi skaityti ir Jos Petrosky gyvenimą, 
rašyti pati per .save. Dar jauna 
darbininkų kovose. Bet drąsi ir 
jau turinti žinojimą, kad yra 
vienas darbininkų priešas, tai 
kapitalistų klasė su savo įvai
riais tarnais. Stella yra nuskir
ta deportacijai. Ją deportuoja 
todėl, kad ji pasidarė pavojinga 
kapitalistų klasei. Ji visuomet 
buvo klasių kovos priešakyje; ji 
mokino ir savo vaikus iš mažų 
dienų, kas yra jų priešas ir iš
naudotojas. Stella, sulyg drau
gų pasakojimų, niekuomet nesi
skundžia apie save, kad ji pa
vargus. Bet priešingai, pati Vi
sur ima vadovybę ir visuomet 
ragina kitas moteris stoti į or
ganizacijas .

Mes, darbininkai, ypatingai 
moterys turime sau užsidėt, kad 
mes neduosime išdeportuoti 
vo klasės draugę į Lenkijos 
šistų nagus. Turime sukelti

raginimo neatsistos raportuoti, 
manydami, kad kas kitas UŽ 
juos geriau atraportuos.

Dirva yra plati. Tiesa, šiuo 
sezonu svetainėse daug masinių 
mitingų nebus galima turėti. Už 
tai raporto mitingams reikia 
panaudoti piknikus, draugiškus 
išvažiavimus ir draugijų susi
rinkimus ne vien tose kolonijo
se, kurios delegatus siuntė, bet 
ir tose, kurios nesiuntė. ALDLD 
Apskričių valdybos tuojau tu
rėtų imtis už darbo, susižinoti 

i su delegatais ir kolonijomis bei 
!organizacijomis, kur galėtų pa

ir 
prižiūrėti, kad delegatai būtų 
pakviesti ir kad suvažiavimo ta
rimai pasiektų darbininkų ma
ses. S. S.

Watertown Undergar
ment Streiko Lauko

čion dirbo daugiausia mer
ginos. Dabar .streikuoja. Strei- 
kieriai laikosi kovos lauk# ge
rai. Pikieto linija gera. Bir
želio 26-tos rytą policija bandė 

I išprovokuoti suirutę. Streikie- 
' .jriams (merginoms) dainuojant 

Solidarity policistas šoko stum
dyti ir pirmiausia 
Komunistų Partijos narių, bet i 
darbininkai nenusigando, dai- si ti delegatus su raportu j 
nuodami ėjo salygatviu aplink1 
dirbtuvę.

Kaip Numuštos Mokestys
Birželio 26 d. kompanija iš

dalino darbininkams mokestis 
konvertukuose. Pasirodė, kad 
mokestys nuimta nuo 40 iki 50 
nuošimčių. Merginos pirmiau 
gavę $14, dabar gavo $7. Kitos 
merginos parodė, kad už 3 pil
nas dienas darbo gavo tik $2.89. 
Tik reikia stebėtis, kaip dirban
ti moteris ar mergina gali gy
venti su savaitine alga $2.89.

Ši kompanija yra susijungus 
su Berkliff Undergarment Co., 
]|4adison Ave., New Yorke.

Jei Watertown Undergar- 
garment Co. nenusileis darbi
ninkų unijai, streikieriai reika
lauja pikietuoti ir šaukti į strei
ką ir Berkliff Undergarment, 
New Yorke, darbininkus.

čia streikieriai pasiryžę tęsti 
kovą iki laimėjimo, jei tik ADF 
lyderiai neparduos.

Komunistų Partija ir Jaunų 
Komunistų Lyga deda visas pa
stangas streikieriam padėti iš
kovoti, laimėti streiką, Komu
nistų Partijos nariai padeda pi- 
kiete ir visame kame. 

Streikierė S. S.

šoko prie

Lieyos “Working Woman”
Jau išėjo iš spaudos "Work

ing Woman.” Leidinys puikus, 
pilnai atsako moterim. Rodos, 
paliktum darbą ir eitum su juo 
pagal stubas. Oi, kad mes tu
rėtume, kaip neturime, bent po 
vieną klasiniai sąmoningą šei-

1 lingą audrą protestų. Imtis gy- mininkę kiekvienoj kolonijoj, 
žada ivesnio organizacinio veikimo kuri jaustųsi moteris ir kuri

Į organizavime darbininkų ir dar-i rimtai manytų, kad moterims 
bininkių. Tik galingi protestai i reikalingas laikraštukas—darbi- 

--------------------------------------ninkių reikalus Ibą žinan
tis ir ja kalbantis—mes 
me ne tūkstančius, o 
tūkstančių skaitytojų.

Trumpoj sutraukoj 
sakyti, kad rašo apie viską, kas 
moterims žingeidu: apie mėsos 
streiką; istorinis vaizdelis "Dvi 
Vėliavos” apsako, kaip Betsy 
Ross gamino žvaigždėtą—juos
tuotą merikos vėliavą ir kaip q įas pravedimas prasideda su 

(Louise jos anūkės pagamino vėliavą su raportais iš suvažiavimo.
' Moteris ir jaunimą įpatingai pietų, tai įsakant tik tiems pri- 

i . *. ..*. išdavimo būti, kurie skriste atskris. Taip
eito birželio 13-tą. Tarp kitų .terys nazių Vokietijoj; audėjos 'rapOrtų ne vien tik juo.s išrin- buvo ponų Alfred L. Wolf pa- 
56 studentų buvo ir mūsų gabi gyvenimo istorija; scena iš vei- jkusios organizacijos 
iniinnnlė kuri anlaikė dinloma r™ T k.*. -----

organizacinio

sa- 
fa-

kad moterims

Suvažiavimo Raportai

bininkių. ' 
ir organizacinis darbas galės 
sustabdyti ne tik d. Stelių Pet
rosky, bet ir kitus kovingus 
darbininkus nuo deportavimo.

Forest City, Pa

turėtu- 
šimtus

galima

♦
Šiuos žodžius rašant dar ne

turiu po ranka smul.kmeningų 
žinių iš Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotino Suvažiavimo, 
tačiaus žinau vieną, kad tai bu 
vo masinis suvažiavimas ir 
bus padaręs puikių tarimų. į 
Taipgi galiu drąsiai spėti, kad j 
tame su virš pustrečio šimto 
delegatų skaičiuje bus buvę dik- 
čiai merginų - moterų. Ir man 
rūpi, kad jos būtų įtrauktos į 
pravedimą suvažiavimo tarimų.

VAKACIJŲ METU
Vasaros vakacija šiam 

New Yorko mokyklos am
žiaus vaikeliui nereiškia mąų- 
dymąsi ir ilsėjimąsi žalių me
džių pavėsyje. .Vieton to, ap
rūpintas specialiu švietimo 
Tarybos leidimu, jis šveičia 
batus karštose miesto gatvė-

. , j se. Bosai sako, kad tas įsvys- 
to vaikų iniciatyvą ir atsako
mybę! Ar ne vertėtų 
jų paklausti, kodėl jie 
vaikams nevelija tokių 
kų, bet veža į kalnus 
jūrį, o ten dar tarnaites šok
dina aplink juos?

mums
savo 

pamo- 
ir pa-

Mūsų jaunuolė, draugė Liud-
karo, vise Tamošiūnaitė (“ 

pa- Thompson) baigė augštesnę kūju ir pjautuvu; kaip veikia ----- 
mokyklą Fell High School per- ir skleidžia slaptą apšvietą mo- rejkia akstinti prie

PHILADELPHIA, Pa.—Ma
dingiausias dabar pakvietimas

One Million Signatures for Total Disarmament
To Be Presented in Washington, D. C., on the Opening of the Next Congress Session
We women of the United States, grouped with our sisters of other countries in the 

’Women’s World Committee Against War and Fascism, sympathizing with its actions in favoi’ 
of peace, demand : i

The cessation of armaments’ race which, though promising national security, actually leads 
to national ruin, and if not stopped, will lead to a new conflict.

We know that with the new methods of war, any war would mean
for the peoples concerned. x

We demand total disarmament.
We demand that the more and more considerable amounts used 

should henceforth be utilized to improve social conditions.

mutual extermination

for war preparation,

—

....

ORGANIZATION CITY AND STATE 
/

jaunuolė, kuri aplaikė diplomą kalo “Waiting for Lefty,” apie 
su paaugštinimu (honor), tre- “Saugųjį Periodą” ir kiti.

"Working Woman” prenume
rata 50c. metams. Kopijos kai
na 5 centai. Gaunama 50 E. 
13th St., New York City.

Mažytė.

čiu iš eilės.
Draugai P. V. Thompson yra 

ALDLD 219 kuopos nariai visa 
šeimyna, sykiu ir Louise.

Po tų visų ceremonijų, kurios 
buvo mokyklos svetainėje tą va-- 
karą, draugai Tamošiūnai davė 
"party” varde jų dukrelės už
baigtu vių High School. Pasi
kvietę savo artimiausius drau-; 
gus-ges, kur teko ir man daly
vauti. Pasiprašiau dd. P. T. 
pavelijimo man platinti "Vil
nies” naudai tikietųkų tarp sve
čių, ką draugas ir padarė. Na, 
o aš ėmiaus už darbo. Ten pasi
sekė parduoti apie 15 virš mi
nėtų tikietukų, kurių laimėji
mas bus didžiuliame "Vilnies” 
dienraščio piknike 18 rugpjūčio 
(August), 1935, Chicago, Ill.

Nors toj "partėj” nedaug bu
vome lietuvių, rodos, apie 9 su 
namiškiais, o kiti apie 20 su 
virš buvo kitataučiai, bet gavau 
ir parašų ant blankos po ant- 
galviu: Reikalavimas Ponui 
Smetonai. Už tai tariu ačiū, 
kaip draugams Thompsonams, 
taip ir svečiams, kurie pirkote 
tikietukus ir pasirašėte ant 
blankos.

O draugai Louise geriausio 
pasisekimo ant toliaus lavintis, 
jeigu tik gyvenimo aplinkybės 
leis. Taipgi neužmirškite ir 
darbininkiško judėjimo.

Su geriausiais linkėjimais.
Forcitietė.

susirinki- 
me, bet dar nors vienoj paša
linėj organizacijoj, masiniame 
mitinge ar piknike. Juos reikia 
akstinti ne dėlto, kad jie nesu
prastų svarbos tokio raporto, 
bet dėlto, kad daugelis iš jų, 
nekalbėję prieš publiką, be pa- ■

buvo ponų Alfred L. Wolf pa
kvietime svečių įsakyta. Ir su
lėkė kai varnų visa gauja, virš 
100 asmenų. Tūli iš jų padarė 
po 200 mylių kelionę, atskris- 
dami orlaiviais į Huntington’ 
Valley palocius net iš Rhode 
Island ir Virginia valstijų. Kiek 
toki pietūs kainavo? K.

SOVIETŲ SĄJUNGOS VAIKAI TURI ŠPOSŲ IŠ HEARSTO JUOKDARIŲ

Gal būt nei amerikonai vaikai neturi tiek gardaus juoko iš Hearsto komiško sky
riaus, kiek tie buinūs Sovietų vaikai iš Hearsto laikraščio kvatoja. Mat, jų vadas skai- 

c to iš Hearsto laikraščių perspausdintas istorijas, kaip vaikai badaują ir valgą šunis,- 
kad palaikyti gyvybę. Tai tos bado istorijos — apie save-y-iššaukia vaikuose links
mą juoką. Paveikslas yra iš žemosios Volgos srities, o istorija rašo apie būk tai ten 
esantį badą.—
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Worcester, Mass

Unijos Narys

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Jono Draugas

Petriką

O kas del šiaurių kelio,

bus galima iškovoti 
algas ir darbo sąly-

matai, 
kaip 

, žoles

ti. Tai susitarė su kunigais ir 
dabar taip: kurie pačiuojasi, 
tai tiems duoda šalpą, mat to
ki sumoka kunigams už vedy
bas. žinoma ir čia yra išim-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas Įvyks 

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

A. Varaneckien?.
(155-156)

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuot i Brooklyn^ i “L.’ 

pikniką 7 d. liepos, susirinkite 3 d 
liepos, 7:30 vai. .vak. Fairmount Ave 
ir Fairmount Ave. Galima užsiregis- 
gauti daugiau pasažierių ir praneš-

Daug mašinų iš New Yorko vyksta j 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. x 
Kumščiuosis Peter CaralI su Bill Doglas. 

»

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

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

kite atėję kas nori važiuoti. Busses* 
išeis 9 vai. ryto, 7 d. liepos nuo 8-tos 
ir Fairmount Ave. aGlima užsiregiš- 
truot sekančiose vietose: A. J. Smi
tas, 5809 N. Fairhill St., A. Ramą- 
nauskas, 706 N. 5th St., J. Gegžnas, 
412 W. Susquehanna Ave.

(156-157)

PRANEŠIMAS 
» ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

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

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

M00 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.

kalbasi, kur jie dėsis, kur eis, 
kas už juos užstos, nes minima 
kompanija-veik viso miesto ga
lia turi savo rankose. Išeitis 
yra tiktai viena: visiems orga
nizuotis į uniją, kaip seniems, 
taip ir jauniems darbininkams 
ir kovoti už savo reikalus.

Čionai valdžia ir religija už
siima spekuliacija jaunų žmo
nių tarpe, nes daug jaunimo 
yra be darbo, neturi už ką 
maistą įsigyti, drabužius pirk
ti, o valdžia nenori šalpą duo

tai ar žinai, kodėl jį Vaitkus 
pasirinko ?

—Kodėl?
—Todėl, kad tas kelias ei

na per salas. Jeigu Vaitkus 
tikrai skris, tai iš New Yor
ko jis perlėks mažą vandens 
kampą linkui Kanados saus- 
žemio—Nova Scotia, paskui 
virš sausžemio, vėl per ne
didelį jūrų plotį linkui dide
lės salos vadinamos New
foundland ir tada nuo jos 
linkui Anglijos salų, kur At- 
lantikas yra siauriausias, gi 
jeigu kas nors atsitiktų, tai 
galima dar pasukti linkui 
Greenlandijos arba, Islandi
jos salų ir ten nusileisti. Pa
siekus Angliją jis skris per 
ją, paskui per šiaurines jū
ras, Danijos sausžemį, Bal
tiškas jūras į Lietuvą, šis 
vandens kelias per Atlanti- 
ką jau daugelio yra perskri
stas, nes čionai nereikia 
daug skristi per vandenį, 
galima nusileisti ant salų. 
Taigi ir Vaitkus jį pasirin
ko ir skris per penkis saus- 
žemius, pirm pasieks. Lie
tuvą.

—O aš mislinau kitaip, 
maniau, kad nuo New Yor
ko, tai jis niekur žemes ne
matys iki Lietuvos. Nagi ir

Visų darbininkų, kaip ir be
darbių pareiga tvirtinti savo 
klasines organizacijas, nes tik 
per jas bus galima pagerinti 
savo būvį. Bedarbiai turi bur
tis į bedarbių organizacijas ir 
kovoti už tuojautinę pašalpą. 
Dirbanti fabrikuose ir dirbtu
vėse organizuotis į unijas, nes 
tik taip 
geresnes 
gas.

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

Pas mus yra didžiausia 
American Steel and Wire Co. 
dirbtuvė iš visos Amerikos. Iš
naudotojai yra gudriausi ir 
vartojanti visokius skymus. 
Kiekvieno mėnesio gale, dar
bininkai, kurie čia yra išdirbę 
apie 30 metų ar daugiau, tai 
gauna po kelis dolerius primes
ti, kaipo pensiją. Birželio mė
nesį, jiems pensijos buvo visai 
sučiulptos, gavo visai mažai. 
Bosai teisinosi, kad “nedarbas, 
nėra iš kur mokėti.” Bet kada 
tie žmonės dirbo, krovė kapi
talistams pelnus, tai tada ne
buvo jokio nedarbo, gi dabar 
jiems senatvėje badu mirk.

Kodėl taip yra? Todėl, kad 
darbininkai nėra organizuoti, 
neturi savo tarpe vienybės. Ir

Veizėk, Vaitkus 
Skrenda!”

—Išdumpins!? Ką tu sa
kai, ar tu manai, kad jis 
vaikas ar ką, nežino, kad 
negalima dumpinti? Juk da
bar renka aukas, nori su
rinkti, kad kaip nors užbai
gus supirkimą benzino, o tu 
sakai į mares išdumpins... 
O gal jis nenori važiuoti, tai 
išdumpins ir tada vėl kiškių 
kojas skaitys?

—Aš tą nežinau, štai 
“Lietuvos Aidas”, laikraš
tis iš Kauno, žiūrėk, jis ra
šo, kad Feliksas Vaitkus pa
siims pilną kuro krovinį — 
2,600 litrų. Litras yra dau
giau pusantros kvortos. 
Vaitkus išskris virš jūrų ir 
2,000 litrų išdumpins į jū
ras. ..

—Netiesa L Tas negali bū
ti. Komiteto žmogus sakė, 
kad jiems taip sunku su
rinkti aukos, o čia, mat, 
Vaitkus dumpins į mares 
benziną. Jau tu veikiausiai 
iš bolševikų gazietų kokią 
nesąmonę kartoji,—ginčijo
si Jonas.

—Kam iš bolševikų, žiū
rėk: “Lietuvos Aidas”, 18 
d. birželio. Dabar va skai
tyk, štai va: “Vaitkus 2,000 
litrų benzino išleis į vande
nyną.” Tai reiškia, kad virš 
3,000 kvortų paleis į jūras. 
Ir tavo penkinė bus kartu 
išdumpinta...

—Tfu!... Tas apgavikas! 
O jis man pasakojo, kad 
Vaitkus net šiaurių kelią 
pasirinko, kad tik mažiau 
benzino sunaudojus, o dabar 
patys rašo, kad benziną 
dumpies į jūras... O gal 
taip reikia, kad bangas su
mažinus.

—Klausyk, Jonai, jokio 
reikalo nėra. Jeigu Vait
kus nori išbandyti su sunku
mu lėktuvą, tai tam yra ki
tokia medžiaga, kiti lakūnai 
niekad benziną neima del 
dumpinimo. Tiesa, būna at
sitikimų, kad reikia išdum- 
pinti, bet tai tik kokios ne
laimės metu, kada orlaivis 
sugenda, užsidega ar kas 
pasidaro ir grūmoja sprogi
mas arl$ gezolino užsidegi
mas, tai tik tada išdumpina

CLEVELAND, OHIO
Masinis susirinkimas del ateinan

čių rinkimų įvyks 4 d. liepos, Ma- 
lasky’s Grove, kur bus ir Kompar
tijos piknikas. Kalbės drg. I. O. 
Ford, komunistų kandidatas į ma
jorus, A. R. Onda, kandidatas į 
“councilman”, ir kiti. Taipgi bus vi
sokių sporto žaislų ir kitų pamargi- 
nimų. Įžanga tik 5 centai ir prie 
įžangos tikieto bus duodama 10 pini
ginių dovanų.

Kelrodis: Imkite West 25th Broad
view karą, nulipkite ant Brookpark 
ir Broadview Rds., sukite ant Short 
Rd. Sekite iškabas. •

Kviečia Komisija.

Aklas, ar/kas
va, 
už-

—Dievaži, kaip tu mane 
gyvą matai, juk ir “Naujie
nos” rašė, kad Vaitkus skai
to kiškių kojas. O apie smė
lį, man pasakojo tas skridi
mo komiteto narys ar pa- 
gelbininkas. Iš karto aš 
maniau, kad Vaitkus kur 
nors pas farmerį kokią balą 
nori smėliu užpilti, bet vė
liau tas žmogus išaiškino, 
kad jis bandymus daro. Dar 
tas žmogus sakė, kad jis ne
sutinka su ta visa skridimo 
kampanija, bet kad jau Gri
gaitis pradėjo, tai reikia pi
nigai rinkti ant benzino.

—Ir manai, kad jūs su
rinksite ?

—Sako, kad jau nedaug ir 
trūksta. Jau tik kokių 200 
galionų gazolino.

—O kaip bus, jeigu Vait
kus išdumpins tą gazoliną į

Zuikių Kojos, Smėlis ir 
Baliūnas

(Feljetonas)
Aną čėsą maudėmės Co

ney Islande su mano geru 
prietelium Jonu, kuris atvy
ko iš Pennsylvania, ir jis su
šuko:

—Veizėk veizėk, tai Fe
liksas Vaitkus skrenda savo 
balta gulbe!

—Kur... Kur jį matai?
—Ar aklas, nagi va. Į de

šinę, ar nematai, ir dar ko
kią ilgą uodegą paskui save 
velka... O, ir drukas, lite
ros, tai ar tik nebus pono 
B a g o č i aus, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje prezi
dento, pasveikinimas Lietu
vos prezidentui Smetonai, 
kuriame jis rašė: “Lai ‘Lit- 
uanica II’ pasiekus Kauną, 
praneša Lietuvos lietu
viams, kad Amerikos lietu- jūras 
viai juos myli ir Lietuvą 
idealizuoja, ir neapkenčia 
visų tų, kurie Laisvos Lie
tuvos aukurus teršia...”

—Ar nenustosi su pamok
slais, juk ir Vaitkus nuskris 
ir jo nepamatysiu—sušukau 
nerymaudamas.

—Ko čia strokavoji,—at
sakė Jonas.—Juk 
kaip jis supasi ore, 
mūsų tėvelio karvė, 
priėdus.
J—Tai kur tas tavo 
kųs, o gal tu pasigėrei sū- 
raūs vandens ir nežinai nei 
k$ kalbi?
fw-Kur?
su tavim pasidarė. Na, 
va tiesiai ties mums ir 
pakulyje jo ilgiausias 
sveikinimas. — Aiškino 
nas.

—Ar tai tu kalbi apie šį, 
kur čia povaliai slenka?

—Žinoma, taip, tai ir bus 
Feliksas Vaitkus. Gal jis jau 
į Kauną skrenda... Taip ir 
bus, matai kaip suka tiesiog 
į mares.

—Tfu, kad tave velniai... 
Juk tai nei nė orlaivis, bet 
baliūnas “Goodyear” baliū
nas, kuris vietos biznierių 
apsiavus garsina. Jis čia 
nuolatos suka.
. —Argi tai tavo tiesa?— 
klausė išsižiojęs mano drau- 

Igas Jonas.—O aš mislinau, 
kad tai Feliksas Vaitkus, 
juk ir aš jam daviau ant 
benzino penkis dolerius.

L —Ir tu davei ? Kam ir ka-

—Kam, nesakysiu. Pas 
’mane atėjo vienas Kiškus, 
* ar kaip ten jį vadina, ir pra
šė ant benzino. Sakė, kad 
Vaitkus negali į Kauną iš
skristi tik todėl, kad netu
ri pinigų ant benzino. Tas 
žmogus sakė, kad jis bijo, 
idant Vaitkus nepasiliktų 
dar vieniems metams, nes 
tada jau Grigaitis su komi
tetu užkankins savo pasekė
jus. Juk jau ir taip du me
tai eina tas “money biznis”. 
O tas Vaitkus nei nemislina 
važiuoti, jis ramiai gyvena 
hotelyj, skaito kiškių kojas, 
o kada atsibosta, tai smėlį 
orlaiviu vežioja...

—Jonai, tikrai sūrus jūrų
vanduo apsuko tau galvą ir gezoliną, o, ne kokiems iš 
ką tu čia mali apie kiškio bandymams.
kojas, smėlį, benziną,

tas iš Chicagos, plikas, kaip 
jis vadinasi?

—-Ar turi mintyje “Nau
jienų” redaktorių Grigaitį?

—Taip, taip, Grigaitį, Gri
gaitį. Juk ir jis sakė, kad 
tai bus ilgiausia virš van
dens kelionė. O kas tuom 
keliu skrido?

—Daugelis, visus negi at
minsi. Žinau, kad tuom ke
liu į Ameriką atskrido net 
24 Italijos lėktuvai, paskui 
Lindberghas su savo pačia, 
kada antru kartu skrido; 
vokiečiai, amerikiečiai, an
glai ir mergina Amelia Ear
hart ...

—Jeigu taip, tai manau, 
kad veltui daviau savo $5. 
Gaila, kad jie bus išdumpin- 
ti į mares. Bet aš manau, 
kad jeigu Vaitkus po 3,000 dabar tie žmoneliai sustoja ir. 
kvortų benzinos dumpins į 
mares, tai jis ir iki suduos 
dienos negalės išskristi.

—Grigaitis labai norėtų, 
kad oras ant tiek sugestų, 
kad Vaitkui ir vėl reikėtų 
atidėti skridimą dar ant vie
nų metų...

—Tegul daro ką nori, nuo 
manęs penkinės daugiau ne
gaus.

. , — ■■■!■■! — !■ ! IĮ —

Telephone Stagg 2-4409 
i

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
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ČIGONŲ AUŠRA
(Tąsa)

Teisingu mokinimu, nei minutei nenu
stojant energijos, buvo krušinamos teo
rijos mokytų — Borroy, Lemonte, Part
ing ir kitų sudarytos, kad “čigonų rtauta 
yra skiriama išmirimui arba išnaikini
mui.” Sovietų Sąjungoje tūkstančiai či
gonų apsigyvendinėjo ant vietos ir dirbo 
žemę, tūkstančiai jų ėjo į fabrikus, o Jur
gis Zurovas, atėjęs į Raudonąją Armiją 
tam, kad kariauti su rumunais už savo 
pusiau mitišką merginą, mažu pamažu 
darėsi sugabus kareivis, kovotojas už pa- 
liuosavimą visų tautų darbo žmonių, o 
kartu už paliuosavimą ir čigonų tautos. 
Nesenai buvęs ubagas, parazitas ir pro
letaras—valkata, per dvidešimts metų 
amžiaus atlikęs visus ubagų ir valkatų 
prasikaltimus, jis dabar buvo žinomas 
kuopos vadui,* partijai, komjaunuoliams, 
nepartijiniams kovotojams, kad jis nusi- 
kratinejo nuo valkatos tradicijų, papro
čių, liekanų visų gujamos čigonų tautos. 
Ir niekas neabejojo tame, kad prabėgs 
dar keli mėnesiai, metai—ir nei su ru
munais, nei už Benderuose gyvenančią 
čigonkaitę gražuolę Jurgis Zurovas ne
norės kariauti. Iš visų jo žingsnių, iš 
pastabų politinio lavinimosi matėsi, kad 
čigono mintyje auga griežtas nusistaty
mas prieš išnaudotojų pasaulį, prieš 
Rumunijos bajorus, Lenkijos ponus, An
glijos lordus, Francūzijos frantus, Japo
nijos imperialistus. O Benderuose gyve
nanti gražuolė vis daugiau ir daugiau 
slinko iš jo galvos, tartum Besarabijos 
rūkais pridengta.

Kartu su visais raudonarmiečiais Jur
gis Zurovas sugabiai lavinosi vartoti

naujausią karo techniką. Jis jau gerai 
šaudė į taikyklį. Išmoko valdyti tolio 

• mieruotoją, kasti apkasus, pasirinkti ap
saugojimo poziciją, pulti ant “priešo”, 
kad išmušus jį iš aptvirtintų pozicijų ir 
tt. Prie to, jis atydžiai klausėsi Zuben- 
kos politikos pamokų. Jis išmoko milio- 
nais skaitliuoti. Jis aiškiai suprato, ką 
reiškia 40,000,000 bedarbių 48-iose kapi
talistinėse šalyse ir kokis jų gyvenimas. 
Priėjęs prie žemlapio, Zurovas žiūrėjo į 
Vokietiją, jam tartum prieš akis plaukė 
5,000,000 vokiečių bedarbių darbininkų 
miestų gatvėmis, jieškančių darbo ir 
trokštančių laisvės.

Bet labiausiai į jį veikė žinios, kad 
baisiai dideli turtai pūsta sandėliuose že
mės grūdų supirkikų, perpirklių, tuom 
metu, kada bedarbiai ir jų šeimynos mir
šta badu.

Šimtas šešiasdešimt milionų kilogramų 
grūdų! Kalnai kviečių, miežių, rugių. 
Tų grūdų užtektų tam, kad per visus me
tus maitinti visos žemės gyventojus. Bet 
tas viskas yra supilta į savininkų plieno 
sandėlius, jie suką galvas—kur tą iškišti, 
o keturiasdešimt milionų bedarbių su sa
vo šeimynomis badauja, negali maisto 
gauti, nes neturi dąrbo.

Kapitalistiniame pasaulyje vis užsida- 
rinėjo fabrikai ir dirbtuvės. Užgesdinė- 
jo karštai alsavę liejykjtį peniai. Bedarą 
biai gyveno gatvėse, taikinami šalčio im 
ligų, o prieš jų akis naikino didelius kal
nus medvilnės, iš kurios kalnus drabužių, 
būtų galima pagaminti—du ir pusę mi- 
liardus kilogramų medvilnės sunaikino 
kapitalistai!

(Daugiau bus)

pakaitomis po 7 valandas ir 
po 5 dienų šeštą gauna pail
sėti. Jis turėjo susirinkimą su 
to fabriko darbininkais.. Jisai 
paklausė, kas fabriką kontro
liuoja. Atsakymą gavo, kad 
fabriką prižiūri šapos pirmi
ninkas ir darbininko iš fa
briko negali prašalinti. Nebė
ra tokių mažyčių fabrikų, kaip 
Patersone. Sovietuose audimo 
fabrikas mažiausias, kuriame 
dirba pepki šimtai darbininkų.

Jis taipgi pareiškė, kad 
darbininkai linksmi, sveiki, 
pilni ūpo, netaip, kaip. Ameri
koje, “aukso šalyje”, kur be
darbiai turi gulėti parkuose.

Yanerelli lankėsi ir kituose 
centruose, kaip tai, Rostovo 
mieste, kur išdirbą trokus, au
tobusus. Kada tų darbininkų 
paklausė, kad Amerikos Hear
sto laikraščiai ir kiti rašo 
apie badą Sovietuose, tai dar
bininkai juokėsi.

Drg. 'tanerelli kalbės audė
jų piknike liepos 4 d. Iddle 
Wild Parke, W. Patersone, N. 
J. išduos tą patį raportą. Ta
da pamatysite, kam tarnauja 
š p i t o 1 ninku “Darbininkas”, 
šmeiždamas darbininkų tėvy
nę.

Yanerelli nėra komunistas. 
Jis pirmiaus buvo Sovietų 
priešas.

man pipirų. Bet taip jau ilgiau 
pakęst nepritinka. Gal ateityje 
šį kritikėlė paakstins prie šio
kio tokio judėjimo. Atleiskit, 
draugės, aš neturiu blogų no
rų jumis užgauti, vien prašau, 
kviečiu judėti, kol dar nevėlu.

G. Albinas.

Philadelphia, Pa
Rezoliucija Socialčs Bedarbių 
Apdraudos Biliaus H. B. 2627

Mes, lietuviai, laikytoj kon
ferencijoj birželio 8 d., 1935 
m., E. Moyamensing Avė., 
Phila., Pa., vienbalsiai priė
mėm sekamą rezoliuciją varde 
14 organizacijų ir 3572 narių:

Mes dar kartą reikalauja
me, kad Socialės Bedarbių ir 
Senelių Apdraudos Bilius II.R. 
2827 liktų šalies įstatymu. 
Taipgi mes reikalaujame, kad 
valstijos bilius, įteiktas per 
demokratų atstovą Moran, H. 
B. 2627, būtų svarstomas ir 
priimtas kaipo valstijos įstaty
mas. Taipgi mes raginame vi
sas organizacijas siųsti reika
lavimus savo distriktų atsto
vams į Harrisburg, ar na- 
muosna reikalaujant, kad mi
nėtas bilius liktų įstatymu.

Šiemet sukanka 20 metų 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos gyvavi
mo. Kitą metą sukanka 25 
metai gyvavimo mūsų kovotojo 
ir masinio organizatoriaus 
dienraščio “Laisvės”. 

i

Waterburio darbininkai, pa
žangūs biznieriai ir visi mūsų 
judėjimo rėmėjai turime iškal- 
no prie to prisirengti, kad tin
kamai panarnėjus šių įstaigų 
sukaktuves.

Liepos 9 dieną, 7 vai. vaka
re, kambariuose 775 Bank St., 
atsibus susirinkimas ir diskusi
jos šiais klausimais: kaip Wa
terburio liet, darbininkai ir 
mūsų rėmėjai galime sėkmin
giau apvaikščioti šias sukak
tuves ?

Visus ir visas kviečiame at-

silankyti! Būkite laiku.
J. Žemaitis, 

ALDLD 28 Kp. Fin. Sekr.

FOTOGRAFAS Į
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 pageidaują* 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvair' 
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.
Tel,: Glenmore 5-6111 I

TT/Ti i ltg1,PILAMU—

10th Anniversary
Celebration

OF THE

INTERNATIONAL
LABOR DEFENSE

Thursday

JULY

Baltimore, Md kaip pradėjom dirbti, tai aš 
noriu, kad jūs suprastumėt, 
kad kompanija nori padaryti 
darbo daugiausia, ką jūs gali
te, kad palaikius darbą nami
nėj šapo j. ‘ Jeigu jūs (darbi
ninkai) neišleisit tiek darbo, 
kiek kompanija reikalauja, 

bus pasiųstas į 
kontraktorių šapas.”

Na, ir tokiu būdu bosai iš
naudoja darbininkus. O tai 
vis dėlto, kad darbininkai ne
turi klasinio supratimo. O 
kuomet bandai jiems paaiš
kinti, kad neklausytų bosų, 
kad neskubintų darbo, nes kuo 
daugiau skubinsime, tuo grei
čiau darbą pabaigsime ir tuo 
greičiau ant gatvės būsim iš
mesti, tai “lojaliai” darbinin
kai, žinoma, tuoj pasipiktina.

žinoma, bosas neapleido ir 
manęs, virš minėtos “litani
jos” ne'atskaitęs, bet aš jam 
greit atkirtau, sakydamas: 
“Mr. Haffner, ką tu čia man 
sakei, tai niekas daugau, kaip 
tik skymas, aš tavo tų pasakų 
klausau jau 17 m.” Aš bosui 
toliaus sakiau: “Tu atsimeni 
1931 m., kuomet mes dirbom 
ant ‘reclining seats’ karų, po
nas T. R. Stewart, šapos su- 
predentas ir p. H. Bolman, ge- 
neralis formanas, tą patį, 
mums (darbininkams) sakė.” 
Haffner paklausė manęs, “ką 

—gerai ir ne- jje jums sakė?” Aš boseliui 
Bet kuomet gavom “no-■ atsakiau, kad tie dideli ponai 
cad už 4 dienų paleis vertė darbininkus kuo grei- 
rbo, tai priėjęs prie ke- čiausia ir sunkiausia dirbti, 

paklausiau : sakydami: ‘‘Jūs šitą darbą dir
bate tik todėl, kad mes jumis 

noma, darbininkai tuomet ,‘laikinam’, todėl turite ‘pull 
'ėda plačiau klausinėti, iš out’, o jeigu neišpildysite mū-

Darbas Mažėja, Daugiau Dar
bininkų Paleidžia nuo Darbo

Baltimore & Ohio gėlžkelio 
kompanija šluoja darbininkus 
iš darbo be pasigailėjimo. Ne-1 tai darbas 
kurie darbininkai negavo iš
dirbti nei mėnesio laiko. O 
nekurie dar negavo pašaukti į 
darbą nuo 1930 m. Kompani
ja pašaukė į darbą daugiau 
darbininkų balandžio 8 d., bet 
gegužės m. 3 d. jau 35 iš jų 
paleido, už savaitės laiko pa
leido 54; o vėl kitą savaitę pa
leido 150. Nfi, ir taip kas sa
vaitė po kelis 
ninku mėto iš 
laikui.

Dabar B &
mažai darbininkų dirba, ir vis 
kalbos eina, kad ir likusius 
paleis.

Darbininkai greit užsimirš
ta sunkią praeitį. Kaip tik 
kompanija pašaukė kelis šim
tus darbininkų į darbą, darbi
ninkai pradėjo tarp savęs kai- 
bėti, kad jau “gerlaikis atė
jo”, o kuomet aš jiems paaiš
kinau, kad nereikia džiaugtis, 
nes jeigu gausite padirbti mė- 
nesi ar du, tai būsit giliukingi. 
Tai jie man atsakydavo, “kad 
tu buvai raudonas ir būsi, tau 
nebuvo niekad

30 dienų greičiau, negu buvo 
manyta.” Boselis mano istori
jos išklausęs, man atsakė: 
“Wel, tu žinai, kad mums yra 
įsakyta nuo didelių bosų taip 
su jumis- elgtįst o jeigu mes 
to nedarytum, tai kas su mu
mis atsitiktų?”

Tai matot, darbininkai, kaip 
bosai mumis išnaudoja del 
stokos klasinio supratimo.

Svarbią žinią turiu pranešti. 
Sužinojau iš* “Laisvės” pikni
ko komisijos, kad busas jau 
suorganizuotas pilnai. Komisi
ja darbuojas, kad dar daugiau 
suregistruot, tad kelios maši
nos galės važiuoti. Gerbiama 
Patersono publika, registruo
kitės, transportacija bus gva- 
rantuota.

Kaip matote, “Laisvės” pik
niko programa btis labai gera. 
^Kelionė tik $1.15 į abi pusi.

Vabalas.

Rezoliucija Amerikos Lietuvių
Darbininkų Visuotino Suvažia

vimo Reikalu

Mes, Phila. lietuviai, laiky- 
toj konferencijoj birželio 8 d., 
1935 m., pilnai užgiriame A. 
Lietuvių Darbininkų Visuotiną 
Suvažiavimą birželio 30 iV lie
pos 1, kovai prieš augantį fa
šizmą ir karą. Mes, varde vi
sų organizacijų, siunčiame sa
vo atstovus. Taipgi mes pasi
žadame veikti ir ant toliaus, 
kad sumobilizavus lietuvius ko
vai prieš karą ir fašizmą.

Directions
IRT Pelham Bay Line 
to Zcrega Ave. Change 

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

port Crosstown Car 
Last Stop.

AT
PLEASANT BAY PARK

CARNIVAL “CONCERT SPORTS
DANCING . REFRESHMENTS

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

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

desetkus darbi- 
darbo iki šiam

O šapose labai

lių darbininkų
“Na, o ką aš jums sakiau?

kur aš tai sužinau. Tuomet jau 
lengviau prie jų prieiti. Pra
dedi jiems paaiškinti dabarti
nę kapitalistų sistemą ir jų 
eksploataciją, patari darbinin
kams skaityti darbininkiškus 
laikraščius. Darbininkas ne
skaitydamas darbininkiškų lai
kraščių, leidžia save lengvai 
bosams blofyti. Pavyz.: bo
sai eina per šapas, sustoja pas 
dirbantį darbininką ir sako: 
na( tai kaip tau einasi dar

bas, Žhanau, kad nėra lengva 
tatf ftrbti, kuomet išbuvai ke
lis m&aesius ar ir kelioliką mė- 
neoity be darbo. Bet dabar,

su reikalavimo, tai mes atiduo
dam šitą darbą į kontraktorių 
šapas.”

Boselis stovi ir klausosi. Aš 
toliau tęsiu: “O kokį atlygini
mą mes gavom už tą greitą ir 
gerą darbą? Kaip greit pabai
gėm tą darbą, taip greit mu
mis išmetė ant gatvės, 
toliaus išgirdom, kad
tarp savęs kalbėdami džiau
giasi, kad Baltimorės darbi
ninkai yra geri, tik reikia su 
jais mokėt apseiti. Taipogi 
girdėjom, kad bosai sakė, kad 
tas darbas sučėdijo kompani
jai $25,000 ir buvo padarytas

Tik 
bosai

Paterson, N. J.
United Textile WorkersIš

Unijos Susirinkimo, Atsibuvu
sio Sekmadienį, Birželio 23 d., 

Turner Hall

Kadangi buvo garsinta da
žų fabrikuose, kad draugas 
Yanerelli išduos raportą, ką 
jis matė Sovietų Sąjungoje per 
du mėnesių važinėdamas, tai 
ir žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Pirmininkas Charley 
Vigorito pranešė, kad jis ir su 
juo dar kiti lokalo 1733 tapo 
areštuoti. Skundėjai yra Su
preme P. D. W. kompanija. 
Kaltina unijos prezidentą, kad

Newark. N. J.
' ■ --------- v £ ‘ • '■ • • <

Kova Už Pigesnį Maistą 

Newarko moterys darbinin
kės smarkiai įsijudino tarptau
tine plotme kovoti už nupigi
nimą maisto, ypatingai mėsos. 
Susirinkimus laiko kas savaitė 
ir vis daugiau pritraukia nau
jų kovotojų ir pačių biznierių 
bučerių. Tačiaus negalima pa
sidžiaugti su lietuvėmis darbi
ninkėmis kol kas. Joms vis dar 
atrodo, kad tik kiti turi joms 
iškovoti būvio pagerinimą. 
Apart dviejų draugių, Ražans- 
kienės ir Raukštaitienės, kitos 
dar vis bevelija sau ramiai pa
laukti, kol joms atlėks gyvos 
pečenkos į virtuvę.

Draugės, taip kova negali 
būti laimėta, pasitikint tik ant 
kitų. Mes nieko neiškovosim 
tik nusiskundimais bei žinoji
mais, kad mes 
vien tik žodžiais, 
turn lankyt savo 
susirinkimus ir iš

progresistės, 
Mes privalė- 
organizacijų 
tų'organiza-

jis būk nelegaliai streiką iššau- cijy. dalyvauti bendruose tarp- 
kęs, tad kompanija nori atly- t a u t i n iuose susirinkipiuose,
ginimo net $25,000. Unijos vir
šininkai išimti ant 
(belos) po $500. 
eis į grand džurę.

Drg. Yanerelli 
apie Sovietų Sąjungą, kurioje 
jis važinėjo, pradedant nuo 
Leningrado iki Savastopolio, 
padarydamas 15,000 mylių ke
lionę ir apsistodamas miestuo
se ir miesteliuose, atsilankyda
mas i įvairius darbininkų su
sirinkimus. Niekur jis nesura
dęs bedarbių, nevalgiusių bei 
badu mirštančių, kaip rašo 
Hearsto didlapiai ir lietuviš
kas katalikų laikraštis “Dar
bininkas”.

Yanerelli sutiko tris darbi
ninkus iš Patersono šilko fab
rike “Krasnaja Roza” Lenin
grade. Yanerelli pažino juos 
gerai ir paklausė, kaip jiems 
patinka gyventi Sovietuose. 
Jie atsakė, kad jiems gerai pa
tinka ir dirbdami ant 3 liūmų- 
staklių gauna algos po 158 
rublius į mėnesį, dirba trimis

parankos
Šis teismas

raportavo

kur daromi planai bendrai 
kovai už būvio pagerinimą, už 
maisto nupiginimą. Vienos tau
tos ar partijos darbininkėms 
nebus galima atsiekti joki lai
mėjimai be visų tautų, visų 
partijų bei pažiūrų žmonių.

Nors ir labai nesinorėtų, bet 
priverstas pasakyti vieną gan 
keistą prietikį: Nuo Sietyno 
Choro lankėsi per kelias lygiai 
savaites drg. Paukštaitienė ant 
šeimininkių susirinkimų, kur 
vedama kova už pigesnę mė
są. Kartą Choro pamokose 
pranešė, kad ji šį susirinkimą 
del labai svarbios priežasties 
negalės dalyvaut ten ir prašė, 
kad kuri iš draugių nueitų tą 
vieną vakarą už ją. Bet.. . o 

'“perkūne dievaiti, apsaugok že
maitį,” iš tuzino draugių “pro- 
gresisčių” nesirado nei vienos, 
kuri norėtų pigesnio maisto 
pirkti. Atrodė, kad visos už
ganėdintos dabartiniu maisto 
kainų augštumu.

Gal būt, kad draugės užsi- 
gaus šį rašinėlį pamatę ir teks

Rezoliucija Lietuvos Smetonai

Mes, lietuviai, laikytoj kon- 
ferencįjoj. birželio 8 d., 1935 
m., LietūVių Svetainėj, 928 E. 
Moyamensing Avė., Phila., ir 
atstovaujant 3,57^ narių ir 14 
organizacijų, r e i k a laujame, 
kad Lietuvos valdžia išpildytų 
mūsų reikalavimus.

1. Tuo j aus pagerinti Lietu
vos revoliucinių politinių kali
nių maistą, aprūpinti juos ge
resnėmis kameromis, suteikti 
daugiau laisvo pasivaikščioji
mo ore, panaikinti pabaudas, 
pašalinti iš kamerų provokato
rius, leisti politkaliniams skai
tyti darbininkišką ir moksliš
ką literatūrą, suteikti jiems 
progos matytis su savo gimi
nėmis ir bendrai, išpildyti po
litinių kolektyvų reikalavimus.

2. Paliuosuoti visus revoliu
cinius Lietuvos politinius kali
nius.

3. Suteikti civilines laisves 
Lietuvos liaudžiai: spaudos, 
susirinkimų ir \organizavimosi 
teises.

Nutarta, kad ši rezoliucija 
būtų pasiųsta lietuvių spaudai 
ir Lietuvos valdžiai. ,

Rezoliucijų Komisija:
Ramanauskaą, 
Smitas, 
Puodis.

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, goriausios 

rūžies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome gre'it į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn,'Nč 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 atatinkarniausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo " 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.

Waterbury, Conn
Visų Darbininkų Atydai

Draugės ir draugai, visi 
“Laisvės” skaitytojai, ALDLD 
nariai ir visi pritarėjai darbi
ninkų judėjimo!

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Laisvės” Piknikas Bus Vienas Iš Didžiausių

bus

License L-1378 Tel. Stagg 2-299Aprie

ROBERT

vai

dar-

Telephone, EVergreen 1-9770

PASKOLOSBeth

Graborius (Undertaker)

25 th 
40c.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ilbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LIPTON 
Įstaiga" 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

“Patriotinė Pareiga” Majorui
Buvo iškelta byla, reikalau

janti prašalinti majorą?' La-

FLATBUSH OFISĄS 
2220 Avenue J ' 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ii 
Susižeidavi' 

mo Žiedų 
ir augštyn.

“Laisvės” Piknikas Bus 7 Liepos, Ulriier Parke, Gale 25th Avė., Brooklyne. Be pertraukos Šokiai 
Dainų Programa. Įžanga 40c. Prie Iš Anksto Pir ktų Tikietų 4 Piniginės Dovanos.

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. <

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

M. Bruckheimer’s Sons, Ino.
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. . •»

anksto pirktų tikietų duoda
mos 4 piniginės dovanos. Grieš 
pasikeisdamos William Nor
ris ir Charlie Kwarren orkes- 
tros. Gerų namie gamintų 
valgių ir gėrimų bus iki sočiai 
visiems.

no Komitetas rengia masinį 
mitingą, kuriame raportuos 
Suvažiavimo delegatai, kurie 
ką tik sugrįžo iš Clcveliindo. 
Įžanga veltui.

Paleido Revoliucinį Studentą
Jose M. Amaro, revoliucinis 

Kubos studentas, kuris buvo 
laikomas Ellis Island, jau pa
leistas po $500 kaucijos. Jam 
leista apsibūti šioje šalyje 6 
mėnesius. Tai Ateivių Gynimo 
Komiteto laimėjimas kovoje už 
teisę prieglaudos politiniams 
pabėgėliams. Amaro paspruko 
nuo žudingos Mendieta-Ba
tista valdžios Kuboje ir slapu
ku ant laivo Pennsylvania pri
buvo į šią šalį 13 gegužės. Nuo 
to laiko jis buvo laikomas Ellis 
saloje.

Amaro pasakojo, kaip žiau
riai yra persekiojami revoliu
ciniai studentai. Jis priminė 
draugo Feito įvykį, kuris su 
žmonos tėvu tapo iš lovos iš
vilktas 2 vai. ryto, prikankin
tas ir mašininiais šautuvais su
šaudytas. Daug kitų studentų 
taip nukankintų lavonai ran
dami pamesti Havanos ' prie
miesčiuose, kad atrodytų būk 
asmeniški priešai juos nužudę.

Dr. Martin Luther Draugijos 
Narių ir Pritarėjų Atydai
• Dr. Martin Luther Draugys
tės nariai busais vyks į “Lais
vės” pikniką sekmadienį, Ju
ly 7. .Bušai išeis nuo S. Tūbos 
užeigos, 49 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y., 1 vai. po pietų, 
kelione $1.00. Kas liks nuo 
kelionės bendrai sunaudoslHib 
pasiviešėjimui piknike,
t Tuba pareiškė — “Lis ar 
snigs, mes vis vien važiuosime 
į *Laisvės’ pikniką.” Kiti ko
misijos nariai irgi entuziastiš
kai darbuojasi, kad sumobili
zuoti kuo '■ daugiausia narių. 
Važiavimui busaiš į pikniką 
komisija susideda iš trijų as
menų : S. Tuba, K. Unguraitis 
ir F. Kmnglis.

(Visi plačiai žinomi Brookly- 
no visuomenei ir geros repu
tacijos žmonės. Tad galima ti
kėtis, kad jie suorganizuos 
gražų būrį dalyvių šiam pikni-

Pasklydus žiniai apie dis
kriminaciją, Jaunų Komunistų 
Lyga ir Oceana Atletų Kliu- 
bas tuojau sušaukė susirinki
mą Brighton Beach Darbinin
kų Centre ir nutarė pradėti 
kovą prieš diskriminaciją. Lie
pos 4 šaukiami darbininkai su
sirinkti prie Parkway Baths ir 
sulaužyti diskriminaciją.

nusako, kad joks viršininkas 
negali turėti du darbu. Gi La 
Guardia yra majoru ir Roose- 
velto Komitete Patarėju Vie
šųjų Darbų Administracijoj.

Teisėjas Salvatore A. Cotillo 
pareiškė, kad tai esanti majo
ro “patriotinė pareiga” dirbti 
federal iam komitete. Bylą iš
kėlė varde taksų mokėtojų 
Bennet E. Aaron, Tammany 
politikierius. Manoma, kad jis 
apeliuos byląi

Šaukia Mokslininkus Tartis
Pirmu kartu New Yorko is

torijoj šaukiančia socialių 
mokslininkų ir šalpos darbinin
kų konferencija. Josios tikslas 
būsiąs suplanuoti naudingus 
ir pamokinančius baltakalnie- 
riams projektus, tuo būdu su
stiprinant jų saugumą, įtrau
kiant į juos darbininkus, pro
jekto davėjus ir išlaukinius 
mokslininkus esančius valdžios 
aparatu. Jų pareiga taipgi bū
sianti suformuoti naujus pro
jektus.

Konferenciją užgyrę Dr. J.

Aštuoni iš paliegusių darbi
ninkų pikietų, kurie buvo areš
tuoti prie centralinio šalpos 
biuro, 902 Broadway, New 
Yorke, 300 Mulberry St. teis- 
mabutyje, tapo išteisinti. Kiti 
trys pripažinti ‘kaltais’ ir bus 
teisiami vėliau. Policija išvijo1 svarstomas visų kuopų bendro 

didelio pikniko rengimo klau
simas. S

 Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Lig os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų jė
gos išeikvojimai, 
K a tariniai ir 
Chroniški Skau- 
duliaų Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšIažarhSs Li

gos, Hemorrhoidai, 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 kbk| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai iš
bandymai, X-spindiiliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai l , 
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Are. Ir Irving Pi. 

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

“Jei alga, valandos ir sąly
gos yra blogesnės darbinin
kams, negu esama "alga už pa
našų darbą toje apielinkėje 
arba jeigu yra tokios, kurios 
blogintų algas arba darbo są
lygas tai apielinkei.”

Johnson atsibaladojimas ir 
didžiųjų tūzų LaGuardijos ir 
Knauth tyla yra aiškus signa
las rengtis dar didesnėms ko
voms už pašalpą bedarbiams 
ir prieš algų kapojimą dirban
tiems. Reikia visomis pajėgo
mis remti rengiamąjį bedarbių 
maršavimą prie City Hali 13 
liepos.

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

Registracija Darb. Mokyklon
Dar galima j užsiregistruoti 

kai kuriems Darbininku Moky
klos vasariniams kursams. Pa
mokos tesis 6 savaites. Duoda
ma: Komunizmo Pagrindai, 
Politinė Ekonomija, Marksiz- 
mas-Leninizmas. Istorinis Ma
terializmas, Darbo Uniių 
Problemos. Marksistinis-Lenin- 
istim’s Literatūros Pažinimas. 
Kalbėtoiavimas. Užsiregistruo- 
kit: 35 E. 12th St.. New Yor
ke. Telefonu klauskite: Algon
quin 4-1199.

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

iš teismabučio darbinin., pro
testuojančius prieš bjaurų el
gesį su paliegusiais bedarbiais. 
Už mažiau nei pusvalandžio 
paliuosuotieji ir kiti 7 
areštuoti už reikalavimą

Gambs, federalis šalpbs komi- 
sionieriaus Knauth pagelbinin- 
kas. Už ją pasisakė daugelis 
kitų mokslininkų. Įvyks 10 lie
pos, Columbia naujam knygy
ne.

Mūsų Kalendorius
šiandien, 3 liepos, 7:30 va

karo, “Laisvės” svet., kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
įvyks LDS kuopos susirinki
mas, kuris šį mėnesį yra atkel
tas iš ketvirtadienio į trečia
dienį.

Kitų Williamsburgo kuopų 
ir Aido Choro valdybos kvie-

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.

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

darbą atliks kupinai.
Brooklyniečiai jokiu būdu 

neužsileis kitiem. Dr. Martin 
Liuterio Draugija jau užsisakė 
busus ir važiuos į “Laisvės” 
pikniką organizuotai. Bušai 
išeis 1 v. po pietų nuo S. Tū
bos užeigos, 49 Ten Eyck St., 
Brooklyne.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius 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.

Metalistai Streikuoja
Nuo pereito penktadienio 

streikuoja Kason Hardware 
Co. 125 darbininkai, Walla- 
bout St., Brooklyne'. Jie masi
niai pikietuoja ir tuo būdu ne- 
daleidžia nei vieno streiklau
žio prie dirbtuvės. Ir policijai 
nevyksta išvaikyti pikietus. 
Jie ketina taip laikytis iki lai
mės savo reikalavimus.

Darbininkai sustreikavo, ka
da kompanija atsisakė tartis 
su James Lustig, unijos organi
zatorium bei šapos darbinin
kais ir pravarė iš darbo du 
komiteto nariu. Darbininkai 
pareikalavo sugrąžinti prava
rytus darbininkus, pripažinti 
uniją, pakelti algas 20 nuo
šimčių ir laiką ir pusę už virš
laikius.

Penktadienį, 8 vai. vakaro, 
Williamsburgo Bedarbių Ta
ryba turės paradą. Tai dalis 
Bedarbių Tarybos kampanijos 
už padidinimą pašalpos. Para
das prasidės prie Graham ir 
Varet St. ir maršuos į Grand 
St. Ext.

HYMAN BERGER
- SAVININKAS

Streikuos Namų Prižiūrėtojai
Protestuodami prieš diskri

minaciją, algų kapojimą ir pa
ilginimą darbo valandų prižiū- 
rėtojai apie 800 ar 900 namų 
Bronx srityje pasiuntė notą 
valstijos mortgage komisionie- 
riui Barker, kurio žinioje ran
dasi tie namai, kad bėgiu ke- 

dienų darbininkai t eis į 
streiką, jei nebus pagerintos 

; Sąlygos. Streikas paliestų apie 
*8 tūkstančius darbininkų.

Neleido Negrą Maudytis- 
Susiiaukė Protesto

Pereitą sekmadienį 
Parkway Baths, E. 2nd 
Brighton Beach, susidarė 
100 žmonių demonstracija. 
Buvo taip:

I. Peters, negras “Negro Li
berator” štabo narys, sykiu su 
grupe baltų darbininkų ėjo 
maudytis. Kada Peters priėjo 
prie tikietų langučio, jam pa
sakyta, kad negrų neleidžia. 
Nat Solomon, baltas darbinių^ 
kas, pareikalavo, kad neg/ą 
darbininką įleistų. Tada jied
viem pasakė, kad tik moterims 
beliko kambarių. Kad persitik
rinti, Peters tuojau apsisuko ir 
surado dvi negres moteris, bet 
ir joms atsakyta maudynė, pa
siteisinant, kad visai nebesą 
vietų.

Jiedu protestavo ir greit 
protestuojančių grupė išaugo 
į su virš šimto žmonių būrį. 
Įširdę žmonės reikalavo įleis
ti Peters’ą, tada Parkway 
Baths vedėjas sutiko įleisti 
Peters už $1.25, nors tikietai 
buvo parduodami už 50c. Jie 
nesutiko mokėt daugiau. Ve
dėjas Blakeman pašaukė poli
ciją, kuri bandė išblaškyti su
sirinkusius. Tačiau ir policis- 
tas pripažino, kad Peters turįs 
teisę traukti teisman savinin-

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pehkių pasažierių 4 
cylindcrių Chrysler, pilnai geram sto
vyje. Turiu greit parduoti ir už ga
na žemą kainą. Kreipkitės šiuo an
trašu: 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Kreipkitės vakarais.

(155-157)

Ketvirtadienį, 4 liepos, Plea
sant Bay Parke, Bronx, Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas apvaikščios savo dešim
ties metų sukaktuves su puikiu 
pikniku, kokio ši organizacija 

jo. Sportas, dainos, 
planuoja suorganizuoti tos prakalbos, šokiai. Sportas pra- 
apielinkės gyventojus rėmimui sides 12 vai. dieną. 
jų kovos už sugrąžinimą dar-p ------- —
bų ir pagerinimą sąlygų 
gonbutis randasi prie Stuyve- vakaro, L. A. Piliečių Kliubo 
sant Avė. ir Hart St., Brookly- svetainėj, 80 Union Ave., Vi
ne. suotino Suvažiavimo Brookly-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTA KAINA 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimag tik trumpam laikui, tįsojau 

naudokitės proga.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L 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.

1 kad kriaučiai nori
i mą vietą “Laisvės”

Piknikas įvyks

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestf. 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.

v. Iš arti ir iš toli rengiasi 
žmonės būriais važiuoti į 
“Laisvės” pikniką. Ir tai ne
stebėtina. Juk daugelis jau ne
kartą yra buvę ir įsitikino, kad 
niekur tokio smagumo nėra, 
kaip “Laisvės” piknike. O ne
buvusieji, girdėję “Laisvės” 
pikniko įspūdžius nuo kitų, 
laukia tos dienos su nekantry
be, kad ir jie būtų dalyviais 
tos iškilmės.

'Jau senki žinofĮlą, kąd ren
giasi atvažiuoti busais iš New
ark©; - Harrison-Kearny, Ba
yonne, New Haven, Water
bury. Paskutinėmis dienomis 
paaiškėjo, kad Philadelphijos 
Lyros Choras, kuris didžiumoj 
susideda iš jaunimo, susitarė 
užsisakyti busus ir organizuo
tai dalyvauti “Laisvės” pikni
ke. Jie pasiryžę parodyti svie
tui, ką jaunimas gali, kad jie 
veik vienos savaitės laikotar
piu suorganizuos 
busais ir dainuos “Laisvės 
pikniko programoj 
jog ten randasi 
žmonių, drąsiai galima pa
reikšti, kad atvyksta Vilijai ir 
apielinkės chorams drūtas 
konkurentas. Ogi Cliffsidės 
LDS Jaunimo kuopa pasisakė 
suorganizuoti busą. Reikia ti
kėtis, kad jie savo pradėtą

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos pusmetinis 
susirinkimas jvyks trečiadieViį, 3 <1. 
liepos, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėje, 
80 Union Avė. Visi nariai malonėki
te pribūti, nes turim labai daug 
svarbių reikalų apsvarstyt.

Sekr. J. A. Draugelis.

Nevalia Protestuot Prieš 
Blogą Maistą

Helen Katz, šalpos projekto 
darbininkė, neteko darbo, kuo
met ji davė skundą viršinin
kams, kad duodamas blogas 
maistas vaikams liaudies mo
kykloj No. 79. Paliuosavimo 
raštelyje po kuriuo pasirašo 
Joseph Ryan, pasakyta: “ne
apsukri, nekooperuoja, nepa
tenkinanti.” Mat, turėtų koo
peruoti, jei ir puvėsius 
kams duoda.

Generolo Johnsono Manevrai,
Generolas Hugh S. Johnson, 

atvykęs į New Yorką užimti 
šalpos darbų administratoriaus 
vietą, pareiškė:

“Kur darbininkui yra proga 
gauti privatinį darbą, nors ir 
mažiau apmokamą, negu jis 
gauna šalpos, jis turi būti pri
verstas jį imti.”

Rėiskia, buvęs NRA admi
nistratorius dabar jau atvirai 
pasisakė už algų kapojimą ir 
verstiną darbą. Sulyg jo ko
mandos bosam labai lengva 
bus pareikalauti šalpos stotyje 
darbininkų už tokią algą, ko
kia jiem patiks, o darbininkui 
bus nevalia atsisakyti.

Tuo tarpu majoras LaGuar
dia ir Šalpos komisionierius 
Knauth tyli, matomai, sutinka 
su Johnsono politika, tik neiš
drįsta taip atvirai išeiti. Tūli 
šalpos biuro viršininkai tačiau 
aiškina, kad biuro nusistaty
mas tuo klausimu sutinka su 
valstijos nusistatymu, kuris scka.mai
nusako, kad darbininkas turi 
teisę atsisakyti imti tokį dar-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainiu# 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 H 
6 Skirtingų Rūšių * Uc

Persiuntimas Apmokėtas

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Beny St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Išvarytieji iš darbo
Moses ligonbučio darbininkai dar neturėj

Sekmadienį, 7 liepos, 
didysis metinis “Laisvės” 
nikas, Ulmer Parke, gale 
Avė., Brooklyne. Įžanga 
Iš anksto perkantiems tikietus 
4 dovanos.

Q Telefonas: Evergreen 7-7770 g

I PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS |

8 Senai dirbąs graborystės pro- g 
w fesijoje ir Brooklyno apielin- n
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
S balsamavimu ir palaidojimu c8 mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius Serme- 2
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g
8 ir kitokioms parems g
8 Šaukite dienu ar naktį g

| 423 Metropolitan Avė. | 
X Brooklyn, N! Y. 5

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos. Turi būt patyręs tuo darbu. 
Su išlygoms ypatiškai susitaikysim.

i: Superintendant, 
25-22 Bodford Ave., Brooklyn, N. Y.

(156-158)

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)

Daug brooklyniečių taipgi 
trauks mašinomis, bet dau
giausia tai BMT ir IRT sub- 
vėmi's. Ypatingai kriaučiai ža
da sukirsti visus savo skaitlin- 
gumu. Kur jau dirba, ten ša- 
pose platina tikietus, -o kur 
mažai dirba, ten “Laisvės” 
pikniko udarninkai kriaučiai 
nueina pas savo šapos darbi
ninkus į stubas ir nuneša ti
kietus bei lapelius. Tas rodo, 

užimti pir- 
piknike.

ateinantį 
važiavimą sekmadienį, 7 liepos, visą die- 

Ulmer Park Music Hall, 
žinant, gale 25th Ave., Brooklyn, N. 

energingų | Y. Įžanga 40 centų. Prie iš
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