
Kada Oras “Pagerės” 
Smetonos Sendvičiai 
Kun. Coughlino Unija 
Darbininko “Pagerbimas” 
ir Rašo Komunaras

Kam dar nenusibodo tie 
“Naujienų” pagyrai ir nevykdo
mi prižadai lėkdinti F. Vaitkų 
į Lietuvą, kaip tik “oras page
rės?”

Orų jau buvo gana gerų, bet 
Vaitkus vis tebėra prisvilęs Co
ney Islande, Brooklyne. Juk tai 
įdomi vieta... kartais maudosi 
iki 300,000 ilgaplaukių. O pi
nigų, matyt, Vaitkui netrūksta.

“Lietuvos Aidas” rašo, kad 
fašistinis Kauno aerokliubas te
legrafu išsiuntė 1000 dolerių 
“Naujienų” ALTASS skridimui 
į Lietuvą. Smetonos atstovai 
Amerikoje sako, kad galima bū
sią gauti ir daugiau paramos, 

" jeigu reikės. Tame matoma ir 
tiesioginė Lietuvos valdžios pa
rama. Taigi socialistas “Naujie
nų” Grigaitis veikia išvien su 
fašistų diktatūra “delei lietuvių 
tautos pakėlimo.” O sklokos va- 

*dai taipgi pritarnauja
“narsiam žygiui.”

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

Pasaulį!
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Rockefellerio Centre, 
City, New Yorke, bus apie šio 
mėnesio vidurį įdėtas į vieno 
namo sieną didžiulis stiklinis 
atvaizdas darbininko su kastu
vu (lopeta). Rockefellerio pi- 

* lies viršininkai sako, jog tuom 
keturių tonų stiklo atvaizdu, 16 
pėdų augščio ir 10 pėdų pločio, 
bus “pagarbinamas” darbinin
kas. Tarp kitų parašu, puošian
čių tą “darbininko paminklą,” 
vienas skelbia, kad “Darbas yra 
dailė.”

Visa Hvaizdo dvasia yra “my
lintis” darbininko pasivergimas 
samdytojui. Todėl jis nėra dar
bininkams pagarba, bet panie
ka ir sykiu propaganda, kad 
.darjpninkai būtų ištikimi kapt- j 
talistams. f

PITTSBURGH, Pa. — 
Dauguma iš 50,000 minkšto
sios anglies mainierių dar 
nedirba Vakarinėje Penn- 
sylvan i joje. Kompanijos, 
manydamos, kad gal nuo 
liepos 1 d. bus 
streikas, paliko 
nėšio savaitę 
niui.”

Dauguma tų 
yra pasipiktinę,
unijos prezidentas J. L. 
Lewis vėl padarė paliaubas 
su samdytojais. Jie linkę 
streikuot; bet lokalams va
dovaujanti Lewiso pakali
kai pervarinėja tarimus 
eit per “šventes” žuvaut.

Daugelis lokalų trijuose 
distriktuose, tačiaus, yra pa
sirengę į streiko pikieto ei
les.

New Kensingtone, Pa., 
įvyko 150 mainierių delega
tų konferencija. Nutarė 
šaukti įvairių vietų konfe
rencijas delei prisirengimo 
kovai už naują sutartį su 
kompanijomis, reikalaujant 
pridėt mainieriam algos ir 
pagerint sąlygas. -

Kada vienas žymus Meksikos 
artistas, pasamdytas išpaveiks- 
lųot Rockefellerio Centro . sie
nas, nupiešė grupę įvairių tau
tų darbininkų su Leninu jų tar
pe, tai buvo pagarba besivieni
jančiai ir einančiai prie pasi- 
liuosavimo darbininkų klasei.
Bet už tai Rockefelleris tą ar-,ką jie darysią, kuomet Ita- 
tistą pavarė ir jo paveikslą už- Jija pradės karą prieš Ethio- 
terliojo.

| Anglija Nepraleis Italy i 
Per Kanalą į Ethiopiją?

ALDLD duoklių mokėjimo laikas pasibaigė su 1 d. 
liepos, tai yra, iki tai dienai visi nariai turėjo sumokėti 
duokles už 1935 metus.

Daugelis narių dar to nepadarė. Viešpataujantis kri- 
zis prie to neleido. Bet vietomis ir narių yra apsileidi
mas. Dabar, siuntinėjant nariams “Šviesą” į namus, 
duoklių mokėjimas nebus galima pratęsti iki metų 
pabaigos. Centro Komitetas sulaikys siuntinėti “Švie
są” tiems nariams, kurie į tam tikrą laiką nesumokės 
savo duokles, arba kuopų valdybos nepraneš centrui, 
kad tie nariai negali sumokėti ir jiems reikia siuntinėti 
žurnalą, kol jie galės pasimokėti.

Centro Komitetas siuntinės nepasimokėjusiems na
riams paraginimus. Negaunant atsakymo, bus “Šviesa” 
sulaikyta ir jie negaus knygų.

Centro Komitetas turi apmokėti už popierą virš 
$300.00 bilą, bet pinigų nesiranda. Todėl, nariai, kurie 
dar nėra mokėję už 1935 metus, tai privalo greitai už
simokėti ir kuopų valdybos siųsti duokles į centrą.

Draugai ir Draugės! Nevilkinkite toliaus duoklių 
mokėjimą, bet greitai sumokėkite ir siųskite į centrą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŽINIOS
Užpirkta SSSR Cukraus
KAUNAS. — Akcinė bendro

vė Lietuvos Cukrus užpirko 
SSSR gabalinio cukraus, kurio 
pirmoji partija jau yra Lietu
voje ir šiomis dienomis bus 
Kaune. Gautasis cukrus nusta
tytomis sąlygomis bus duoda
mas urmininkams. Atrodo, ga
balinis cukrus dėl to dabar tu
rės atpigti, nes, esant mažam 
krašte jo kiekiui, kai kurie pre-
įkybininkai jo kainą buvo perdė
tai pakėlę, net ligi 2 lt. 60 cen-

Anglijos

i Lietuvos Profesoriai į SSSR
KAUNAS. — Vytauto Uni- 

T. , -i j . . .versiteto profesoriai Mykolaspiją. Jie supranta, kad jei [Biržiška> Vaclovas Bi^iška>

Ją ukrainiečiai bei lietuviai ne- 
; pakenčiamai suvaržyti, pri
spausti. Kiti kareiviai taip pat 
su ginklais atėjo į Lietuvos pu
sę, su tais pačiais nusiskundi
mais, kiek anksčiau.

Bet jie patirs,,kad ne geriau 
ir Lietuvoj.

JAPONU PRIEŠ SSRS
Jau buvo minėta, kad So

vietų Sąjunga per savo am
basadorių Jurenevą aštriai I 
užprotestavo Japonijos val
džiai prieš du naujausius 
įsiveržimus Japonijos-Man- 
chukuo kareivių į Sovietų 
Sibirą ir prieš Japonų ka
riškų laivų įsibriovimą į 
sovietinę upę.

Pagal dabar gautas ži
nias, Sovietai sykiu protes
tavo ir prieš sekančius Ja- 
ponijos-Manchukuo kareivių 
žygius:

Nazių Karo Laivynas
Apžiūrinėja Pozicijas

Užpulti Leningradą
Finija {rengia Hitleriui Karo Lėktuvu Stotis Oro Žygiam prieš 

x Sovietus; Japonijos, Vokietijos ir Finijos Suokalbis

MASKVA. — Vokietijos 
karo laivai sdabar daugiau
sia sutraukti į Baltijos jū
rą. Jie nuolat lankosi į Fi- 
nijos (Suomijos) užlają ir 
t ė m i j a k a rui naudingus 
punktus; apžiūrinėja vietas

Gegužės 1 d. Japonijos savo povandeniniams lai- 
kareiviai perėjo per Sovietų vams< Tuomį daro prisiren- 

' gimus užpulti Leningradą.
Sykiu Finijoj įrengiama 

vis daugiau stovyklų lėktu
vams. Tai apsistojimo vietos 
Hitlerio orlaivynui prieš So
vietų Sąjungą. Pačioj Fini
joj skleidžiama viltis atka
riau! nuo Sovietų šiaurinę 
Rusiją net iki Uralu kalnų.

Tatai matydama, Sovietų

Sąjunga yra priversta stip
rinti savo apsigynimą, ku
riam prirengia Raudonąjį 
Laivyną, orlaivyną ir su- 
drūtina Kronštadto tvirto-^ 
vę, saugojančią Leningradą.

Sovietuose yra supranta
ma, jog Vokietija turi slap
tą karišką sutartį su Japo
nija ir Finija prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sovietų valdžios ir Komu*-' < 
nistų Partijos organai, ta- 
čiaus, perspėja tuos priešus, 
kad Darbininkų Šalies ap
gynėjai sukriušins bet kokį 
užpuolimą iš Japonijos, Vo
kietijos ir Finijos pusės.

■i

sieną ties Pograničnaja iri 
nušovė sargybinį kareivį 
Siupovą ir sargybos koman- 
dierių Krajevą.

Gegužės 16 d. kulkasvai- 
džio šūviais iš Manchukuo. 
pusės vienas sovietinis sar
gas Fomin buvo nušautas, o 
kitas Trubnikov sužeistas, 
ties Rikovo kaimu.

Birželio 3 d. įsibriovė per 
Sovietų sieną 20 Japonų ka
reivių ir nušovė sargybos 
vadą Silująnovą ir nusiga
beno jo kūną į Manchukuo 
pusę.

■ Birželio 16 d. Manchukuo- 
[laivas iš kulkasvaidžių ap-

4
v I

Priimtas Sen. Wagnerio Roosevelta;
Įnešimas prieš Unijas Piliečius, 
ir Darbininkų Streikus Prieš Elektros Šmugelį

Pataisymas Paklaidos
Telegramoje, kurią WASHINGTON, -i Jung

tinių Valstijų kongresas ga- 
f 

lutinai priėmė senatoriaus 
Wagnerio s t r e i k l aužišką 
įnešimą su pataisymais ir 
perdavė prezidentui Roose- 
veltui pasirašyti.

Šiam sumanymui tapus 
įstatymu, prezidentas Roo- 
seveltas paskirs trijų savo

WASHINGTON. — Jung- •' 
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 216 balsų prieš 
146 atmetė prezidento Roo- 
sevelto sumanymą, kuriuo 
jis skelbė “mirtį” nereika
lingoms elektros šėrų kom
panijoms, neva “aptarnau-

; P1.1’ šaudė vieną Sovi^vų laivą, 
siuntė d.^ Mizara iš Visuoti- piaukusį sovietiniu upės pa-

LONDON. - 
imperialistai der “nežiną”,

no Suvažiavimo (Clevelan- įra§^iUt 
de) ir kuri tilpo trečiadie- — -
nio L. laidoj, įsiskverbė pOnų imperialistų provoka- 
klaida: Ten pasakyta, kad cjjos {traukt Sovietus į ka- 
L I5aUno ^on^1’es^ delegatu Atsiliepdami į Sovietų 
išrinktas “Kebiner.” Turėjo patęstus, dabar vieni Ja-

Vis tai buvo sužinios Ja-

ii galima būtų per Tautų i Vincas Krėvė-Mickevičius Ba- u-a* tz* i* - tzi • i • v IJL'------------ 7 ---------------- —---------- - - ------1 - Kleve ivncKevjcms, Ba Kieliene. Klaida įvyko ponijos armijos ir laivyno 
vadai sako, kad tie įvykiai 
būsiąs ištirti; bet kiti Japo
nų generolai neva “abejoja,” 
ar ištikro buvo padaryti to
kie žygiai prieš Sovietus.

Fašistinis radio kunigas Lygą pervaryt kokį tarimą lys Sruoga, Ignas Jonynas ir. 
kli rrVkli w rri riooi -Joji cnnrrrnni- I • y T£ _ 1!.• J  H ar _ 1 •   • j  a________ r _ i . t _  _Coughlin giriasi jau suorgani-1 prieg Italiją, to

zavęs 9,000 automobilių darbi- |visai n isytų. Bet Franci.
-ninku i savo naują “Automo-1. iTm
tive Workers Industrial Unija.” (J a Tautų Lygos Taryboj ne
pereitą sekmadienį kalbėdamas sutiks jokių žingsnių dary

li keliems tūkstančiams darbinin- ti prieš Italiją, tad sunku 
kų, susirinkusių į State Fair lqtų Lygoje pervaryt net 
Grounds Detroite, Mich., jis ke- Lygos protestą prieš kariš- 
tmo iki Darbo Dienos šventes r
sutraukt į savo uniją 1------
50,000 automobilių darbininkų.

Mussolini ,doc. Augustaitis mokslo reika
lais išvyko į SSSR. Ten jie iš
bus apie dvejetą savaičių.

Nubaudė Už Gandų 
Skleidimą

KAUNAS. — Pavasarį Mūsų 
Laikraštis įdėjo 2 koresponden
cijas iš šakių; esą, vienas ūki-kokius ką Mussolinio politiką.

Todėl Anglijos valdžia ninkas atvažiavęs į Kauną ir
Coughlin tiesioginiai tarnau-. rimtai svarsto, ar nereikės nesilaikymo švarumo taisyk-

ja automobilių kapitalistams. tik uždaryt Suezo kanalą, buvęs sulaikytas ir jam bu- 
Jo unija yra atkreipta prieš kad npr į: npffalsfn ,vo nuskusta barzda, o vėliau už
Amerikos Darbo Federacijos , . . .v \7., v. jis turėjęs sumokėti 15 lt.

laivais 1S Viduržemio manų Antrasis ūkininkas atvažiavęs

telegrafo raštinėj. |
Vadinasi, Visuotino Su

važiavimo išrinkti į Kauno 
kongresą delegatai yra se
kami : F. Abekas, J. Mažei
ka, d-gė Kielienė ir J. Or
man. (Apie patį Visuotiną 
Suvažiavimą ir kitus su tuo 
surištus dalykus, sekančiuo-' 
se “L.,r numeriuose tilps 
daugiau papildomų žinių.)

Amdrikos Darbo Federacijos 
unijas ir taikoma laužyt strei-j. ...... .
kams, į .kuriuos rengiasi Fed. Vežti savo kareivius, ginklus (nekaustytais arkliais irgi buvęs 
unijistai. Coughlino unija būtų ir amuniciją karui prieš’sulaikytas, jam arkliai pakaus- 
kompaniška, tik labiau fašis- Ethiopiją. Tiesa, yra pada- tačiau tai jis turėjęs su- 
tiška ir už bosų vadovaujamas ryta tarptautinė sutartis, mokg,U_.20, “j, pavedus kvdty 

„nūs.-/ . iv. at. . I paaiškėjo, kad tai visai nebūtikuli uždraudžia Anglijai -r Mfjsu Laikraščio re-
uždaryt Suezo kanalą bet; 
kurios s a 1 i es laivams.
Bet galį prisieiti Anglijai 
sulaužyti tą sutartį.

Anglijos imperialistams, 
žinoma, n erūpi išlaikyt 
Ethiopijos čielybę ir nepri
klausomybę; bet jie patys 
taikosi pasigrobt tą didelį, 
riebų “kąsnį;” todėl ir sten
giasi užkirst ten kelią Ita
lijai. Tačiaus, yra nurody
mų, kad Anglijos politikai 
tuo pačiu laiku veda dery- linimo.

nes kompaniškas unijė-

ietųviai automobilių darbi- 
<ai, laikykitės su Darbo Fe- 
acijoš unijomis prieš tą fa- 
inį kun. Coughlino padarą!

I dalykai ir Mūsų Laikraščio re
dakcijai išdavus “žinučių” auto
rių Didžbanį, jis teismo nu
baustas 100 litų arba ' 7 paro
mis arešto.

Jaunimo Skyriaus

Ketvirtadienį “Laisvei” ne
išėjus, užsiliko raštų, kurių ne
galima atidėti, todėl Jaunimo 
Skyrius nukeltas į šeštadienio 
laidų. Ateinančių savaitę ir at- 
teityje skyrius tilps penktadie- 

laidoje, kaip ir paprastai. 
Redakc'ia.

Atbėgo Du Lenkų Kareiviai
Per administracijos liniją į. 

Lietuvos pusę atbėgo du lenkų 
kareiviai ukrainiečiai su šautu
vais ir šoviniais. Jie skundžia
si, kad ir kariuomenėje tarnau-

■--------------------------------------------- <—

bas su Mussoliniu del Ethio- 
pijos išdraskymo ir pasida-.

ADDIS ABABA. — Ne
oficialiai pranešama, kad 

London. — Anglijos Tai- įvyko smarkus mūšis tarp 
kininkų Kongresas priėmė Italijos ir Ethiopijos karei- 
rezoliuciją, siūlančią laips-Įvių. Daugelis esą nukauta iš 
niškai nusiginkluot visoms abiejų pusių.
šalims. . --------

“Laisvės” Skaitytojams
Liepos mėn. 4 dieną 

“Laisvė” neišėjo del dvie
jų priežasčių: (1) tą die
ną paštas laiškų ir laik
raščių neišnešioja, tad ir 
“L.” prenumeratoriai ne
būtų gavę; (2) dalis “L.” 
darbininkų turėjo vykti į 
Mass, dienraščio pikniką.

Skaitytojų už tai atsi
prašome.

ROMA. — Italijoj išrado 
karinį chemikalą kojoms 
deginti. Jis bus švirkščia
mas iš tankų; užėjus ant to 
chemikalo, pradega batų pa
dai. Jis taikomas Ethiopijos 
kareiviams, kurie basi vaik
ščioja.

NEAPOLIS. — Išsiveržė
V e z u v i j a us ugniakalnis. 
Nuo kalno viršūnės plaukia 
žėruojanti lava, tarsi ugnies kos Darbo Federacijos va 

I upės. dai.

politikierių Darbo Santikių jančioms publiką.” Tie se- 
Komisiją. Pirmučiausias tos 
komisijos darbas, kilus “gin
čams” tarp darbininkų ir 
bosų, del algų ir darbo sąly
gų, bus nuspręsti, kas turės 
atstovaut darbininkus ben
drose derybose su samdy
tojais, būtent: “vienetas 
tinkamas su juom bendras 
derybas vesti bus samdytojų 
vienetas (kompaniška uni- 
jėlė), dirbtuvės. vienetas 
(grupė) arba bet kuris to
kio vieneto skyrius.”

Jokia darbininkų unija, 
kaip matome, čia nėra lai
koma tinkamu vienetu ben
droms deryboms; ta teisė 
teikiama tik kompaniškoms 
unijėlėms ir dar darbininkai 
skaldomi į skyrius ir posky
rius.

O juk tai tokį streiklau- 
žišką, prieš - unijinį Wag
nerio bilių visą laiką rėmė 
Green, Woll ir kiti Ameri-

rai daugiausia yra “vande
niniai,” neparemti ant tik
ro kapitalo įdėjimų; bet 
kompanijos per vietines val
džias taip iškelia elektros 
kainas, kad eitų stambūs 
pelnai už tokius praskiestus 
šėrus.

Bet ir pats Rooseveltas 
ištiesų nenorėjo mirties 
tiems pelnagrobiams. Jis tik 
stengėsi vėl pasigarsinti 
kaipo “kovotojas prieš tur
čius.” Nes tai geras obalsis 
ateinantiems prezidento rin
kimams. Daugelis kongres- 
manų žinojo Roosevelto in
tencijas ir todėl sužiniai 
jam patarnaudami balsavo 
prieš jo sumanymą.

Vietoj atmestojo sumany
mo, kongreso atstovų rūmas 
priėmė kitą švelnesnį bilių 
delei valdiško prižiūrėjimo 
elektros kompanijoms. Bet 
veikiausia Rooseveltas atsi
sakys savo parašu užgirti Ir 
šitokį bilių.

B v
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Labai pasmarkėjo tikietu pirkimas į didį metinį “Laisvės” pikniką, kuris įvyks ateinantį nedėldienį, liepos7 d., Ulmer Parke, Brooklyne. Tik išan 
kito perkant likietus gaunama proga laim ėti 4 pinigines dovanas. Tikįeto kainą 40 c Dainuos 5 chorai; grieš l orkestras, [valias bus valgią ir gėrimij
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ba apie lietuvius? Jokios! Vienoje pu
sėje yra Lietuvos darbo liaudis, kitoje 
jos išnaudotojai. Žinoma, “Naujienoms” 
ir Bagočiams darbo žmonės yra.svetimi, 
jiems “lietuviai” tik Smetona, ponija, tur
čiai, Lietuvos darbo žmonių išnaudoto
jai.

Apsiginklavimo Lenktynės
/ Vokietijos fašistų atviras ruošimasis 
prie karo ir nuolatiniai Japonijos impe
rialistų karo žygiai iššaukė Europoje pa
šėlusias apsiginklavimo lenktynes.

Anglija, Vokietija, Italija ir Francija 
užima pirmą vietą būdavojime nauji! ka
ro lėktuvų. Anglijoje tuzinais išbando 
naujus karinius lėktuvus, tūli jų yra gin
kluoti kanuolėmis ir net po 5 kulkasvai- 
džius. Dabar vieną lėktuvų tipą išrado, 
kuris kontroliuojamas radio bangomis.

Francija pirmoj eilėje turi 2,200 lėktu
vų ir arti tiek rezerve, bet ji siekia pasi
ruošti daugiau jų. Francija krausto iš 
Paryžiaus lėktuvų budavojimo fabrikus 
toliau nuo Vokietijos, kad karo metu jie* 
nebūtų sunaikinti.

Vokietijos fašistai paleido lėktuvų bu
davojimo fabrikus pilnais garais ir gi
riasi, kad jie turi geriausią industriją 
lėktuvus budavoti. Rumunija ir Jugo
slavija turi naujus lėktuvus, apie ku
riuos davinių neskelbia.

Lenkija, Belgija ir Čechoslovakija pil
nais garais gaminasi orlaivius. Italijos 
fašistai, vadovystėje Mussolinio, gamina
si orlaivius, o Guidonia miestą pavertė 
į orlaivių gaminimo miestą.

Net Šveicarija, kuri pereitame kare 
buvo neutrali, netik namie gaminasi ka
ro lėktuvus, bet perkasi bomberius iš 

J Jungtinių Valstijų.
Taip eina baisus prisirengimas prie 

karo ore. Kiekviena šalis gaminasi dau
giau jr baisesnių karo lėktuvų. Eilėje 
šalių kilo mintis, kad sudaryti atskiras 
orlaivy nų armijas. Franci jos vienas gene
rolas mano, kad orlaivyno armijoje turi 
būti 8,000 karo lėktuvų, kad atremti Vo
kietijos atakas ir tuom pat kartu 2,000 
bomberių turi bombarduoti Vokietiją iš 
oro.

Šį baisų karo lenktyniavimą iššaukė 
Vokietijos fašistai ir Anglijos imperialis
tai, kurie atvirai kalba apie reikalą ka
ro. Anglijos diplomatai bastosi neva 
“taikos” sumetimais, bet visi mato, kad 
jie tik Vokietijos fašistų karo prisiren- 

\gimus 
Veja.

’ Trečias Atidėjimas
United Mine Workers unijos prezi

dentas Lewis jau trečiu kartu 450,000 
mainierių streiką atidėjo. Kontraktas 
pasibaigė su 1 d. balandžio, bosai nesi
skaitė su mainierių reikalavimais ir dar
bininkai juos galėjo tik streiko pagelba 
priversti. Bet reformistinės unijos vir
šininkai streiką nukėlė iki 16 d. birželio, 
paskui iki 30 d. birželio. Kada atėjo ir ta 
diena, tai jie vėl nukėlė iki 31 dienos 
liepos.

Jeigu tatai būtų daroma mainierių 
naudai, tai kiekvienas darbininkas tik 
džiaugtis galėtų. Bet taip nėra. Lewis 
sako, kad jis tą daro klausydamas Roo- 
sevelto patvarkymų, o darbininkai žino, 
kad visi Roosevelto žygiai yra atkreipti 
kapitalistų sistemos gelbėjimui, kad kri- 
zio naštą suvertus ant darbo žmonių.

Vietomis mainieriai streikavo ir strei
kuoja prieš nepakenčiamas darbo sąly
gas. Tas neduoda reikalingų pasekmių, 
nes jų jėgos suskaldytos.

Mainieriai senai išstatė savo reika
lavimus: 5 darbo dienas į savaitę, po 6 
vai. į dieną ir $6 atlyginimo į dieną, bet 
Lewis ir jo pagelbininkai nieko nepada
rė pravedimui šio mainierių reikalavi
mo.

Eiliniai nariai mainierių unijos turi 
sudaryti savo komitetus, prisirengti ko
vai ir reikalauti Lewiso, kad jis užbaig
tų streiko nukeldinėjimo manevrus.

Nematomas Motoras
Jau kartą buvo rašyta, 

kad Jungtinėse Valstijose 
pagamino elektrinį motoru- 
ką, kaip noperska’s dydžio— 
7 gramų svorio. Sovietų 
Ukrainoje jaunuolis Viktor 
Nikitašenko padarė moto- 
ruką tik 1,6 gramų sunku
mo, kuris kelis kartus buvo 
mažesnis už amerikiečio. 
Antra Sovietų jaunuolė Že- 
nia Masldva pagamino tik 
1,4 gramų svorio motoruką, 
o dabar jaunas technikas 
Eremin pagamino tik 0,36 
(vieno trečdalio) gramo mo
toruką, kuris veik neįmato
mas.

“Ižvestija” sekamai rašo:

kad Korėja neturi ramumo 
nuo Mandžurijos — reikia 
Mandžuriją užimti. Kada 
Japonija užėmė Mandžuriją, 
tai sakė, kad Chinija iš Je- 
hol neduoda Mandžurijai 
ramumo. Jehol buvo užim
ta, dabar jau vėl Jehol pro
vincijai neduoda ramumo 
Šiaurinė Chinija ir todėl Ja
ponai ją ima, o vėliau jie sa
kys, kad Šiaurinei Chinijai 
neduoda ramumo Centralinė 
Chinija arba Mongolija 
vėl puls ant tų kraštų.

ALDLD 5 k p. yra atstove 
draugė Žukauskienė, kurią bu
vau pamiršęs paminėti.

G. Albinas.

pridengia ir kitas šalis apgavi-

Visiškas Išsigimimas
“Naujiems” save skelbia socialistų lai

kraščiu, bet užtenka peržvelgti jų specia
li numerį F. Vaitkaus skridimo reikalui, 

‘ kad nesuradus tarp jų ir Smetonos laik
raščių skirtumo.

Pirmame puslapyje telpa F. Vaitkaus 
paveikslas ir viršuj sutrumpintas die
viškas linkėjimas: “Sudie, mūsų jaunas 
lakūne!” šaukiamas dievas į pagelbą.

O paskui tik ir mirga “tėvynė”, “tėvy
nėn”, “lietuvystė” ir kiti patriotiniai 
©balsiai, terminai.

Bet visus sumuša Fortūnatas Bągočius 
savo pareiškimu, kuris rašo: “Lai ‘Litua- 
nica IT, pasiekusi Kauną, praneša Lietu
vos lietuviams, kad Amerikos lietuviai 
juos myli ir Lietuvą idealizuoja, ir ne
apkenčia visų tų, kurie Laisvos Lietuvos 
Aukurus teršia.”

Nei Smetona geriau nesugalvotų. Juk 
kiekvienas žmogus žino, kad Amerikoje 
lietuviai dalinasi į darbininkus ir jų prie
šus, o tas dar labiau matosi Lietuvoje, 
kur Smetona su savo šaika sušaudė ge
riausius Lietuvos darbininkų vadus, kur 
šimtus jų pūdo Kauno fortuose ir kalė- 
Jljlfuose. , Kokia tat gali būti bendra kai-

Reikia Būtinai Auką
Leidžiant šį numerį, dar mes nežinome 

smulkmenų Visuotino Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimo nutarimų, 
kuris įvyko Clevelande. Bet jau žino
ma, kad trys draugai ir viena draugė yra 
išrinkti į Lietuvių Išeivijos Kongresą, ku
ris įvyks Kaune.

Kiekvienas suprantame, kad jie va
žiuos, atstovaudami 55,000 organizuotų 
lietuvių Amerikos gyventojų. Kiekvie
nas suprantame, kaip tai svarbus žygis, 
bet tuom pat kartu jis reikalauja didelio 
pasiaukojimo iš darbininkiškų organiza
cijų, kad sukėlus reikalingą sumą pini
gų. Laiko yra jau visai mažai. Mes 
kreipiame visų mūsų draugų, draugių, 
simpatikų ir rėmėjų atydą į tai, kaip tik 
bus paskelbta, kur ir kam siųsti aukas, 
tai tuoj aus, nieko nelaukdami išpildy ki
te tą reikalavimą. Atminkime, draugės 
ir draugai, kad tai yra visų ūmiausia 
pareiga. Pasitikime, kad kaip visada, 
taip ir dabar kairiųjų darbininkų judėji
mas laiku ir tikrai sukels reikalingą su
mą pinigų. r

Teorijos Žinojimas ,
Lavintis revoliucinės marksistinės-le- 

nistinės teorijos būtinai reikia. Leninas 
mokino: “Mes stovime Markso teorijos 
pamatais: ji pirmoji pavertė socializmą 
iš svajonių į mokslą, padėjo tvirtus pa
matus tam mokslui ir apibūdino kelią, 
kuriuo reikia eiti toliau, plečiant tą mok
slą ir gilinant jo visas Sudėtis.” Ir to
liau jis rašė:

“Negali būti tvirtos Socialistų Parti
jos, (tada ir komunistai dar socialistais 
vadinosi—“L.” Red.) jeigu nėra revoliu
cinės teorijos, kuri jungia visus socialis
tus, iš kurios jie semia visus savo įsitiki
nimus, kurią jie naudoja savo kovoje ir 
veikime.”

Mes turime nemažai ALDLD raštų, iš 
kurių galima daug prasimokinti. Pas 
ALDLD centrą galima gauti ir Sovietų 
Sąjungoje išleistų Lenino Raštų atskirais 
klausimais, knygelių. Telpa jų mūsų 
dienraščiuose ir “šviesoje”. Visų klasi
niai sąmoningų darbininkų pareiga la
vintis ir šviestis.

(fHadelphia, Pa.
Lvi Sekanti draugai ir draugės 

iifidarbavo “Laisvės” pikni- 
tikietų-%. platinime, kuris 

a Maynard, Mass., 4 d. 
, A. J. Smitas pardavė

K

63 tikietus už $9.45; Mulukiu- 
te 42 tikietus už $6.30; Pilie- 
nas, Papeiiuška, Scotch, Dau- 
girdas K. Buinauskas ir Vait
kus po 21 tikietą kiekvienas— 
$3.15 vertes. M. žaldokas 14 
tik. už $1.81; Gegžnas 15 tik. 
už $1.81; Ramanauskienė 10

tikietų už $1.21; Stupelis 5 ti
kietus už 98 centus ir J. Po- 
tienė 7 tikietus už 59 centų.

Eilė draugų grąžino nepar
duotus tikietus. Tai taip mūsų 
draugai pasidarbavo bflsia- 
mam “Laisvės” Mass, valsti
jos piknikui. Kaip žinia mūsų

L • • " S '.'jV

Greitosios Valtys
Sovietų Sąjungoje, Lenin

grade Eksperimentų Insti- 
x^w.jtute jau baigiama budavoti 

Atėjo Eremin į redakciją, i konstruktoriaus P. I. Gro- 
išvyniojo mažiulėlį motoru-j kovskio valtis. Ji galės į va- 
ką, prijungė jį prie kišeni-.landą laiko plaukti iki 150 
nes elektrikinės lemputės(kilometrų (apie 100 mylių), 
baterėjos ir motorukas pra
dėjo sukti mažytę ašiukę. 
Reiškia, Eremin sumušė vi
sus kitus mažų motorukų 
rekordus. Pašauktas pa
veikslų traukikas ir papra
šytas nutraukti tą motoru- 
ka.

—Jį negalima nufotogra
fuoti: nieko nebus galima 
matyti,—atsakė 
traukėjas.

—Na, o jūs pabandykite, 
gal bus galima.

Fotografas net šešis kar
tus traukė ir pavyko. “Iz- 
vestijose” tilpo jo paveiks
las du kartu padidintas ir 
tai atrodo tik kaip paišelio 1 . t

I Valtis yra naujos formos, 
tai yra dvi valtys sujungtos 
oriai vinių sparnu. Valtyse 
bus žmonės. Virš, sparno 
pastatytas orlaivinis 100 ar
klių jėgos motoras. Kada 
valtis bėgs visu smarkumu,

cijos turėjo antrą,savo konfe
renciją prieš karą ir fašizmą, 
kur buvo pasverta spėkos 
Newarko, kiek joms rūpi 
darbas. Pasirodė, kad 
bus Newarkas pirmas 
žemlapio pasiuntime
skaitlingos delegacijos į Cleve- 
landą. Septyni draugai ir 
draugės išvažiuoja iš. Newar
ko į Clevelandą j Visuotiną 
Lietuvių Seimą. Tai gražus bū
relis. Kas.dar džiugina, tai 
kad bus keturi jaunuoliai, o 
tik trys seniai. Nuo jaunuolių 
LDS kp. du draugai: Aldona 
Yuodeškaitė ir Frank Vitkus, 
kuris vyks po šio seimo Į De-, 
troit Mich., kur įvyksta tarp
tautinis jaunuolių kongresas. 
Nuo Sietyno Choro, Albinas 
Kairukštis, jaunas ir gabus 
.piešėjas, tik ką užbaigęs mo
kyklą ir puikus choro basas. 
Nuo 1LD 19 kuopos Algirt 
Dobinis. Nuo LDS 8 kp., M. 
Dobinis ir nuo moterų draugi
jos Birutės draugė Liutienė.

Iš Ilarrison-Kearny, mūsų 
draugai kaimynai siunčia d. 
Šimkų. Gi Lindeno draugų vi
sas organizacijas su vietine' 
Susivienijimo kuopa priešaky
je atstovauja draugė gabi vei
kėja Vertelienė. Nors ir sun
kūs finansiškai metai, bet visgi 
darbuojantis galima tikslą pa
siekti. Sukelta 7 draugams ke
lionei arti šimto dolerių.

Mūsų komiteto draugai dar

Sunku Įspėti
Vyras skaitė sename ką 

lendoriuj, jog moterys, ku-. 
rios turi apvalius kelius, yra 
“angelai,” o kurios turi pa
ilgus tai velniai. Norėdamas ’ 
patirti, prie kokios katego
rijos jo pati priklauso, jis 7 
nekantriai laukė grįžtant a, 
žmonos iš ravėjimo ežių *' 
darže.

Pasirodžius pačiai, jis pa-'” 
kėlė jos padalkas. Jam plau- V 
kai pasišiaušė ant galvos ir... 
piktai sušuko: „■ j

“Tu nebesi nei angelas, 
nei velnias, tik paprasčiau
sia moteris!”

Surinko J. šilingas.

paveikslų

Žinoma, tokis motorukas 
niekur dar nepritaikomas 
naudojimui, bet svarba ta
me, kad jau net tokius ma
žus dalykėlius sutveria So
vietų šalies piliečiai, pra
lenkdami amerikiečius.

tai orlaivinis sparnas trauks kartą buvo aplankę Palangos 
ją į orą ir ji tik pavirš van
dens plauks.

Grokovskis mano, kad po 
pirmų bandymų jis pritaisys 
daug galingesnį motorą ir 
tada jo valtis galės daryti 
net iki 350 kilometrų į va
landą. Jo valtis galės plauk
ti vandeniu, . čiuožti virš 
sniego ir važiuoti sausže- 
miu, nes tam bus speciales 
čiužės ir guminiai ratai.

Jeigu tatai sėkmingai bus 
išbandyta ir gerai tarnaus, 
tai bus greičiausios valtys 
pasaulyje.

“Dangiškos Blusos”
Franci j oje ir Anglijoje 

plačiai pradėjo vartoti ma
žus orlaiviukus, prie jų į- 
taiso motorinio dviračio mo
toruką ir skrajoja. Daug į- 
vyksta nelaimių. Tokius 
“orlaivius” vadina “dangiš- 

turi užtekti tiktai 90 dienų, ikomis^blnsomis. Fiancijos 
Kodėl? Nagi jis mano, kad Jaikrastis ‘La Liberta
tas patrauks daug žmonių i>®I?ar <.la.1 ^užsipuola . ant 
Floridą, kad gauti persky. (“dangiškų b ūsų ’ gaminto
ms. Bus bizi valgyklose, nes ne tik patys lakūnai 
viešbučiuose ir galima bus 
daugiau ^darbininkų paimti 
prie perskyrų \ tvarkymo 
darbo. Jis sako, kad persky
rai Arkansas valstijoje su
daro daug valstijai įplaukų. 
Reiškia, “divorsų” pagelba 
“naikins” nedarbą.

“Priemonė Prieš Bedarbę”
Florida valstijoje pirmiau 

gauti perskyrus užimdavo 
metus laiko. Dabar guber
natorius patvarkė, kad tarnu

užsimuša, bet jie sudaro ir 
didelį pavojų.

Sterilizuos ir Bedarbius
Bermudoje, Anglijos pa

vergtoje saloje, netoli Ame
rikos, yra įnešta pasiūly- 
!mas, kad būtų pritaikintas 
sterilizavimas visoms mer
ginoms; kurios yra turėję 

vp-Jjau po du kūdikius ir be-
“Slenkantis Rubežius”

“Ižvestija” įtalpino Efi- 
movo karikatūrą, kurioje 
vaizduojamas J a p o nijos- 
Chinijos rubežius. Prie Ja
ponijos šarvuoto automobi- 
liaus pritaisyta rubežinis 
stulpas su vienoje pusėje 
užrašu: Japonija”, o kitoje: 
“Chinija.” Šarvuotas auto
mobilius vis giliau važiuoja 
į Chiniją, paskui jį.seka Ja
ponijos armija ir tokiu bū- vienas iš trijų Sovietų-Są- 
du vis gilyn Chinijon slenka jungos didelių fabrikų, ga- 
Japonijos rubežius, o karei- minančių traktorius, 
viai nepereina jį.

Ši karikatūra pilniausiai 
atatinka Japonijos darbams. 
Pirmiausiai Japonija sakė,

darbiams. Kapitalizmas jau 
visai kraustosi iš proto.

147,136 Traktorių
Birželio 30 diena Stalin

grado traktorių gaminimo 
fabrikas mini 5 metų sukak
tuves. Jau iki 17 d. birželio 
tas fabrikas buvo pagami
nęs 147,136' traktorius. Tai

Newark, N. J
draugai ruošiasi prie PJiiladel- 
phijoje kas met įvykstančio 
“L.” metinio pikniko.

- - '..... “...........-------------------- H .

Antra iš Eiles Prieš Karą
Fašizmą Konferencija

Birželio 24 dieną Newarko 
ir apielinkės draugijų delega-

ir

&

Juzės Draugiją kviesti prisidė
ti prie šio didelio darbo. Sklo- 
kos lyderukas ir demogogas 
A. žolynas įvairiais būdais 
gąsdino draugijos narius, kad 
tik tie nebalsuotų prisidėt.

Dabar tik reikia palinkėti 
mūsų draugams delegatams
puikiausios kelionės. Beje, nuo žvaigždžių.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Washington. — Savo 
porte Smithsonian Institu
tui Kanados astronomas J. 
S. Plaskett apskaitlįuoja, 
kad vadinamam “paukščių 
kelyje” yra 200 bilionų

£

DARBININKŲ 
SVEIKATA

LIGOS DĖL VITAMINŲ 
STOKOS

Yra mosklininkų patirta, 
kad del vitaminą trūkumo 
maiste visaip pradeda gesti 
organizmas. Ir tokių gedimų, 
tokių liguistumų kitaip nepa
siseka pagydyt, kaip tik var
tojant gausingai vitaminų. Vi
taminų gausa paprastam mais
to bent jau nieko nekenkia, 
kaip daro (kenkia) daugybė 
vaistų. Ir vitaminų gausa gali
ma rekomenduoti nuo čielos il
gos eilės įvairių ligų ir ligelių. 
Štai kokiose ligose vitaminai 
maiste daro žymaus pagerėji
mo : įsisenėję reumatizmai 
(chronic arthritis), nervų įde
gimas (multiple neuritis), skil
vio bei žarnos opa (gastric or 
duodenal ulcer), rakšties išny
kimas skilvy (achlorhydria), 
storosios žarnos sloga (chro
nic colitis), suliesėjimas ir sto
ka apetito (underweight and 
anorexia), vidurių užkietėji
mas, nepaslankumas (atonic 
and spastic constipation and 
stasis), širdies išsiplėtimas 
(dilated heart), kūdikių su
džiūvimas (infantile maras
mus and dehydration), kūdi
kių kraujavimai (hemorrhagic 
diseases of infants), nevalgu- 1 
mas pamišėlių tarpe • (refusal! 
tc eat among the insane), cu-, 
krinė liga (diabetes), nugar
kaulio smegenų gedimas (mul
tiple sclerosis) nesveiki nagai 
(brittle, pitted, ridged nails), 
įkirieji odos įdegimai, dedervi
nės (psoriasis, chronic ecze
ma), skilvio ąpačios susitrau
kimas (congenital pyloric ste
nosis or obstruction), žioplu-1 
mas ir ,sulepsejimas (vague jJ““’ 
listlessness, lack of energy),! °>
dantų puvimas (dental caries), 
išpurtę dantų smagenos (spon
gy, sore, bleeding gums), kū
no opumas (“blue and black”

marks on the skin from slight 
injury), skaudūs ir jautrūs 
dantys (sensitive teeth)» že
mas kraujo slėgimas (low 
blood pressure), žlibumas pa
tamsy , (difficulty in seeing in 
the dark), akmenys inkstuose, 
tulžiapūslėj, pūslėj (Stone in 
kidney, gall bladder, urinary 
bladder), jausminis pakriki
mas* nervų arzumas dėl sulie
sėjimo (emotional imbalance, 
nervous irritability from star
vation to reduce), pertankūs 
šalčiai, slogos, katarai, skau
dus raudonas liežuvis, piktasis 
mažakraujingumas (pernicious 
anemia), vaikų neaugimas (rą- 
ta^ded growth in school chil
dren), akiqs žirnelių sukietėji
mas ir pabalimas (cataract)* 
kraujavimai dėl kraujo skystu
mo ir menko krašėjimo (he
morrhage from lack of 
clotting capacity jn the blood), 
lytiškumo menkėjimas ir vai
singumo mažėjimas (lowered 
sexual powers, lowered fertili
ty), blogas vėmimas nėščių 
moterų ir nervų įdegimas (per
nicious vomiting and multiple 
neuritis of pregnancy), visų 
nervų alkoholinis įdegimas 
(ąlcoholic polyneuritis), triša- 
ka veido neuralgija (trigemi
nal facial neuralgia), sausi ir 
reti plaukai (dry and scanty 
hair), sausa, pašiurusi oda

ganizmo išsėmimas, apsupi
mas (“run down condition”), 
stoka jėgų ir vikrumo (lack 
of vigor and '“pep”) . . .

Ot Jums, kad norėjot! Visa 
ilga litanija ligų ir liguistu
mų, kurių paprasti vaiątai ne- 

, o tik turtingas vita
minais maistas.

Kitą kartą da pasikalbūsųjbe \ 
apie tuos stebėtinus sVėilc 
dėsnius.
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Anglies Dulkes

“Gerbiamiausias”.

Teisėjo Valentine

to

DIDELIS NUPIGINIMAS

A.L.D.L.D. REIKALAI

unijos

Nesenai įvyko tardymas tei
sėjo Valentine, kas link jo/el
gesio, kaip teisėjo laike G. A.

Maloney, naujosios

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

vadas, yra jau vedęs kelis ly- vyriausia galva W.^W. Inglis 
giai streikus ir nei vieno nėra 
baigęs be kunigo pagelbos. jos gub. Pinchot 
Pirmesnius streikus gelbėdavo ^gailos telegramą,

ii

1

Pent tad., Liepos .5, 1935 Trečias Puslapis

Apie Visuotiną Suvažiavimą
(Tąsa)

Kas gi fašizmas? Fašizmas nėra jokia 
nauja sistema. Fašizmas, tai paskutinė kapi
talizmo priemonė išsilaikyti, apsaugoti savo 
pelnus, kuomet gręsia tiems pelnams pavo
jus, arba gręsia pelnų sumažėjimas. Fašiz
mo tikslas sunaikinti visas darbininkų klasės 
išsikovotas teises, visus ir ekonominius ir 
politinius laimėjimus. Įsigalėjus fašizmui 
dingsta buržuazinė demokratija ir užviešpa
tauja atvira turčių klasės diktatūra.

Panaikinama darbininkų organizacijos, 
panaikinama teisė streikuoti.

W. W.. Cumberland, buvęs viršininku 
Jungtinių Valstijų Valstybės Departmento, 
pereitais metais sugrįžęs iš Vokietijos štai 
ką pareiškė:

“Nazių Vokietija yra Jungtinių Valstijų 
kopija prie Naujosios Dalybos... Abiejose 
šalyse veikia kainų nustatymas, gamybos ap- 
rubežiavimas ir nustatymas algų. Tai buvo 
ypatingas dalykas surasti nazių Vokietijoj 
daugiau panašumo punktų, negu skirtumo su 
Naujosios Dalybos politika.” (Labor Re
search, Sept., 1934.)

Roosevelto Naujoji Dalyba turi tvirtus 
valstybinio fašizmo elementus. Kad ir toks 
Anglijos liberališkas buržuazinis laikraštis, 
kaip “Manchester Guardian,” liepos 29 d., 
1934 m., rašė:

“Pirmasis periodas Naujosios Dalybos, 
♦kuriai inspiraciją pridavė liberališki ir kai: 
*’riojo sparno mąstytojai, dabar jau užsibai
gė. Dabar prasidėjo antras periodas, kuria
me bus bandoma suorganizuoti Amerikos 
pramonės savarankiškas administravimas fa
šistinių korporacijų kryptimi.”

Profesorius Calvin Hoover iš Duke Uni
versiteto, kalbėdamas pereitais metais Ame
rikos Ekonomistų Sąjungos susirinkime, pa 
reiškė, kad “Naujosios Dalybos ekonominė 
politika ir programa turi panašumo į fašiz 
mą.”

Raymond Sming, per 20 metų buvęs Ame
rikos kapitalistų laikraščių korespondentu, 
savo knygoj “Amerikos Fašizmo Pirmatakū- 
nai” nurodo, kad ekonominėj prasmėj Nau
jąją Dalybą galima teisingai pavadinti fa
šistine, “kadangi ji padidina darbdavių ga
lią ant visuomenės ir darbininkų.” Jis nuro
do, kaip, naudojantis fašistiniais būdais, 
stambus biznis prisitaikė prie depresijos ir 
ttaro didelius pelnus. Jis nurodo, kad 1934 
metais dividendai buvo 50 nuošimčių didesni, 
negu 1926 metais, kada buvo “prosperity”. 
Bet algų išmokėjimas darbininkams buvo 40 
nuošimčių mažesnis, negu 1926 metais.

Kiekvienam darbininkų išstojime už geres
nį, gyvenimą, kiekvienam darbininkų-streike 
tuojaus įsikiša federalė valdžia, kad sulau
žyti streiką. Prie Roosevelto atministracijos 
jau nužudyta apie 60 darbininkų streikuose 
ir bedarbių kovose.

Roosevelto valdžia laužė streikus sulig 
NRA patvarkymų. Susmukus NRA, dabar 
išleidžiama Wagnerio bilius, svarbiausiai nu
kreiptas prieš darbininkus, uždraudimui 
streikų. Wagnerio bilius yra valdančios kla
sės vienas iš fašistinių žingsnių atakai prieš 
darbininkus.

Taigi, mes matome pačioje Roosevelto 
Naujojoj Dalyboj valdančiosios klasės fašis

tines priemones apsaugojimui pelno.
Bet fašizmas Amerikoj vystosi dar kita 

kryptimi.
Amerikoj jau yra desėtkai fašistinių or

ganizacijų visokiais vardais: juodmarškiniai, 
sidabramarškiniai, vigilantai, naziai, Italijos 
fašizmo organizacijos ir tt.

Kad stambusis Amerikos kapitalas daro 
žingsnius linkui fašistinės diktatūros įsteigi
mo tai tas žinoma visiems. Tą faktą patvirti
no generolas Butler, iškeldamas į viršų, kaip 
Wall Streeto stambusis kapitalas skyrė mi- 
lionus dolerių verbavimui fašistinės armijos 
iš 500,000 vyrų.

Ir dabar mes matome, kad juo toliaus, tuo 
smarkiau vystosi įvairūs fašistiniai judėji
mai.

Mums čia nėra laiko visas fašistinės kryp
ties organizacijas peržvelgti. Bet mes čia 
nors trumpai turime pažvelgti į stambesnes.

Yra faktas, kad užpakalyje fašistinio ju
dėjimo stovi stambios korporacijos, kapita
las.

Senato komitete pereitais metais tapo iš
kelta į viršų įdomus laiškas, kurį parašė 
John Raskob, Morgano kontroliuojamos Ge
neral Motors Kompanijos viršininkas. Laiškas 
rašytas (kovo 24 d., 1934 m.) buvusiam du 
Pont kompanijos vice prezidentui R. Carpen
ter. Raskob savo laiške štai ką sako :

“Jūs neturite daug ką veikti, ir aš neži
nau kito tokio, kuris geriau galėtų imti va
dovybę patraukimui du Pont ir General Mo
tors grupių, įtraukiant ir kitas dideles pra
mones, aiškiai suorganizuoti judėjimą apsaugo
jimui visuomenės nuo kentėjimo, kuris gali 
prisieiti kentėti, jeigu mes leisime komunisti-

niams elementams vadovauti žmones, tikėti, 
kad visi biznieriai yra sukčiai ir kad nei vie
nam neturėtų būt leidžiama praturtėti.

“Turėtų būt kokia nors labai aiški orga
nizacija, kuri atvirai išeitų su savo planu 
švietimui žmonių taja prasme, kad paakstin- 
ti žmones dirbti; akstinti praturtėti; paro
dyti komunizmo blogumus ir jo grasinimus 
sugriauti mūsų kapitalistinę struktūrą.

“Kuomet aš tai sakau, tai aš manau, kad 
nėra kitos grupės, įskaitant Rockefellerius, 
Morganus ir Melionus, ar bile ką kitą, kuri 
galėtų kontroliuoti ir būtų atsakominga už 
pramonę, kaip du Pont kompanija.”

Kodėl Raskob pasirenka du Pont amuni
cijos kompaniją už vadovą fašizmui? Ame
rikos stambus kapitalas ima daug pamokų iš 
Vokietijos fašizmo. Vokietijoj kaip tik 
Krūpp’ai ir Thyssen’ai, stambiausi amunici
jos fabrikantai, buvo vyriausia dvasinė va
dovybė Hitlerio judėjime.

Stambieji kapitalistai jau turi suorganiza
vę savo fašistinės krypties organizacijas: 
Ameri'can Liberty League, The Committee 
for the Nation ir the Crusaders, nekalbant 
jau apie tai, kad tokios stambios kapitalistų or
ganizacijos, kaip United States Chamber of 
Commerce ir National Association of Manu
facturers vis atviriau ir atviriau pasirodo su 
reakcine, fašistine politika, darant spaudimą 
į kongresą ir į valstijų seimelius, kad būtų 
išleista fašistinio pobūdžio įstatymai prieš 
darbininkus.

Tarp įsteigėjų American Liberty League 
yra minėtas John Raskob, Irenee du Pont ir 
Morgano advokatas John W. Davis, kuris 
taipgi yra vedėju Morgano banko—Guaran
ty Trust Company of New York.

Prie the Committee for the Nation pri
klauso apie 2,000 stambių kapitalistų; taipgi 
eina.ir tdkie asmenys, kaip Henry A. Wal- 

ce, agrikultūros mini bris, ir profesorius
Geo. Warren, Roosevelto smegenų trusto na

 

rys. The Committee f/r the Nation turi arti
mus ryšius su Roosevfclto administracija.

Abi tos Wall Streeto organizacijos dabar 
yra stambiausios fašištinio judėjimo rėmėjos. 
Su the Committee for the Nation yra labai 
artimai susirišęs kunigas Coughlin. George 
LaBlanc yta nariu The Committee for the 
Nation ir tuo pačiu sykiu priklauso prie ku
nigo Coughlin organizacijos National Union 
for Social Justice ir yra jo patarėju. Ponas 
LeBlanc yra stambus Wall Streeto kapitalis
tas.

Trečia stambių kapitalistų fašistinė orga
nizacija, tai The Crusaders. Prie jos priklau
so ir jai vadovauja tokie asmenys, kaip Mor
gano advokatas John W. Davis, du Ponts, 
Wall Streeto bankierius James P. Warburg, 
profesorius E. Kemmerer, F. B. Davis iš du 
Ponts kompanijos, Clay Williams, kurį Roo- 
seveltas buvo paskyręs pirmininku National 
Industrial Labor Board. Taipgi jos vadu ir 
laikraščio “The Awakener” redaktorium yra 
Lawrence Dennis, buvęs Amerikos valdžios 
atstovu Rumunijoj, Honduras ir Nicaraguoj. 
Jis'yra atviras fašistas, ir jau nekartą deba
tuose atvirai gynė fašizmą. Jis vąda agitaciją 
už fašizmą Amerikoj. Štai ką jis pareiškė 
apie Roosevelto Naująją Dalybą:

“Kaltinimas, kad Naujoji Dalyba maršuo- 
ja linkui fašizmo yra pilnai pamatuotas. Bet 
tai kas tokio ? Kokia nors valstybės įsikišimo 
forma yra reikalinga. Kitaip komunizmas 
sunaikintų visus...” (D. W. Jan.30-35).

Dar viena stambių kapitalistų fašistinė or
ganizacija, tai Pennsylvania Self-Insurers’ 
Association. Joj priklauso tokios stambios 
koporacijos, kaip American Telephone ir 
Telegraph, Bethlehem Plieno Korporacija, 
Pennsylvania Railroad ir Berkshire Knitting 
Mills. Ji pasamdė Hitlerio propagandistą 
Gustav Hartz, kuris gyvena Vokietijoj, para
šyti brošiūrą. Ir dabar Amerikoj platinama 
to fašisto brošiūra po antgalviu “Ar Ame
rika Kopijuos Vokietijos Klaidas?” Ta fa
šistinė organizacija tos brošiūros platinime 
užkinkė net New Yorko Valstijose Medicinos 
Daktarų Draugiją. Toj brošiūroj pasmerkia
ma visokie darbininkams pagerinimai, ko
kius tik Vokietijos darbininkai buvo iško
voję. J

Ta hitlerininkų brošiūra skleidžiama tuo 
tikslu, kad pastoti kelią darbininkų kovai už 
socialę ir bedarbių apdraudą.

Dabar pažvelgiame į kitas fašistinio ju
dėjimo puses. Pastaruoju laiku gana smar
kiai pradėjo augti masinis fašistinis judėji
mas, kurio priešakyje stovi kunigas Cough
lin.

Kunigas Coughlin nei kiek savo demagogi
ja neatsilieka nuo Hitlerio. Jis smerkia kapi
talizmą, jis atakuoja bankierius. Bet tuo pa
čiu sykiu jis yra( kapitalistinės sistemos rė
mėjas ir kapitalistų reikalų gynėjas. Štai ką 
apie jį sako katalikų vadas, kunigas Wilfried 
Parsons, redaktorius katalikų savaitinio 

laikraščio “America”: (Bus daugiau)

s

Vokietijos fašistų armija ruošiasi karan. Paveikslas vaizduoja kareivių 
grupę, kurie keliasi per upę.

Baime, Cenzūra ar Tikslas?
Nauji Vilkai Angliakasių 
Tarpe. Mirė “Išmintingiau
sias” ir
Vajus už UMW of A. 
metimas” 
Užsibaigė.

“L.” nr. 140, tilpo d. Veisie- 
jiškio žinia iš Wilkes Barre, 
Pa., apie pasinaujinimą strei
ko po Glen Alden komp. Ant- 
galvyj skamba, kad streikas 
gali pasinaujinti, o pačioje ži
nioje sakoma, kad streikas 
dar neužbaigtas, tęsiasi. Norė-^ 
tusi žinoti, ko koresp. prisiven
gė rašydamas tą žinią: bai
mės, cenzūros ar tikslo, kad 
taip kapitalistiniu stylium su
tvarkė? Juk aiškiai yra žino
ma, kad viršininkai, faktinai 
jį baigė birž. 6 d. ir viršminė- 
ti prisilaikymai turėtų būti nu
imti nuo koresp. plunksnos.

Man rodosi, kad jau yra da
bar laikas aiškiai prakalbėti 
ir pasisakyti, ką laimėjom ir 
kaip kovą vedėm; kaip veikė 
mūsų vadai ir kaip turėjo, 
veikti. Mokytis rašyti žinias 
iš “Keleivio”, kuris 
uždeda “Maineriai Dinamituo- 
ja Tiltus,” o žinioje pasako, 
kad ne angį, kaičia, yra mums 
nedaleistina. Atvirumas mums 
suteikia naudą, o ne slaptybė 
ir išsisukinėjimas.

šiokiu ar tokiu būdu, apsiimtų 
duoti komp. “paskolą,” kad 
apsiimtų dirbti už mažiau.

Praeityj, kiekviename žings
nyj, kunigai parodė, kad jiems 
angį, reikalai nerūpi. Jie tik 
saugoja komp. ir savo kiše- 
nius ir to siekdami jie ne tik 
parapijonų vilnas trumpai nori 
nukirpti, bet ir visą kailį nu
plėšti.

Angliakasiai, kaip mes 
negalim įmatyti ? !

Birž. 16 d. staiga mirė 9-to 
distrikto (UMW of A) prezi
dentas C. J. Golden. Jis būda
mas tame angį, ofise, turėjo 
vietą angį, “taikymo boarde” 
(Conciliation Board), kaipo 
sekretorius ir buvo nariu 
Penna, valstijos Publikos Ap
tarnavimo K o m i s ionierium 
(Public Service Commission
er)-. Nors “paprastas” anglia
kasys, bet didele ryklė. Lewi- 
sinės šaikos tūzai vadinat jį 
“išmintingiausiu”, ir “gerbia- 
miausiu” angį, “vadu” ir pu
blikos tarnu. Nesvarbu, kad jis 

zmuib beį svarbu tas, ką ir kam 
antgalvį

sulaužyti kun. J. J. Curran, 
airių parapijos iš Wilkes Bar
re, Pa. Tiesa, šis vilkas avies 
kailyje gelbėjo ir šiame strei
ke. Bet šiame streike jam ne
pasisekė, nes šis streikas buvo 
jau neįkandamas savo pasiry
žimu ir kovingumu ir kunigu- 
žis davė ramybę. Kad šį, da
bar baigtą, streiką paklup
džius, atėjo pagelbon kitas ku
nigas, šimkonis, lietuvis iš Wa
namie, Pa.

Šis su biznieriais ir profe
sionalais suko uodegą, kaip 
krapylą po G. A. komp. ofisus, 
kol “išmeldė” prižadą nuo 
kom., kad ji “išpildys” angį, 
(streikierių) r e i kalavimus.” 
Komp. “prižadėjo” 'ir visas 
nuopelnas priklauso šiam lie
tuviškam vilkui, kuris streikie- 
rius pastatė tokioje vietoje, 
kaip būdavo pastato kun. Cur
ran. Dar to kun. šimkonio ne
užtenka. Kompanijos naudoja 
ir daugiau.'Plymouthe dar du 
tos rūšies kunigai, rodosi len
kai, rūpinosi, kad ten komp. 
atidarytų vieną kasyklą, ku
rią šiuo streiko laiku uždarė. 
Dar ne viskas. Kingstone, kur 
nesenai komp. uždarė kasy
klas del to, kad darb. neapsi
ėmė dirbti už pusę algos pusei 
metų, vėl lenkų .kunigas vado
vauja to miestelio biznierių ir 
profesionalų delegacijai, kuri 
veda derybhs su darb., kad tie,

jis veikė. Jo laidotuvės tą pui
kiai įrodo. Ten prigužėjo ne 
tik visa lowisine šaika iš kie
tosios anglies distriktų, bet ir 
desėtkais anglies kompanijų 
atstovų bei pačių kompanie- 
rių. Ten buvo ir garsusis “tai
kymo boardo” viršyla J. A. 
Gorman su Glen Iden komp.

streiko su streikiuriais prie 
specialiai valstijos seimo iš
rinktos komisijos.

Tas buvo atlikta su pasidar
bavimu Jennings’o, spaustuvi
ninko, kuris atspausdino uni
jai cirkuliorius prieš teisėją 
.Valentine ir jo drausmę ir ke
lių unijos narių, kurie sėdėjo, 
neteisingai, 32 d. kalėjime. Į 
tardymą vyko visi Luzerne 
pavieto adv. draugijos nariai 
demonstratyviai ir gynė, taip 
lygiai, savo sėbrą. Neatsiliko 
ir unijos adv. Marinelli ir 
Stack, kurie liudijo, kad tei
sėjas savo priedermę atliko 
tiesotai ir angį, nuo teisėjo 
užsipelnė tą, ką jie gavo. Da
bar, angį., kasykime savo pa
kaušius ir mislykjm, kaip čia 
įvyko, kad žmonės, kuriems 

j mokėjom riebiai, dirbo prieš 
mumis? Nors komisija davė 
progos skundėjams kitu sykiu 
skusti, kada susirinks daugiau 
faktų, vienok, šiandie paskel
bė, kad skundas be pamato ir 
lieka išbrauktas. Teisėjas trina 
delnus iš džiaugsmo ir dėkuoja 
sėbrams už išgelbėjimą. Pa
sirodo, kad be organizuoto, 
vieningo darb. spaudimo nega
lim nei žingsnio žengti. Orga- 
nizuokimės ir mokykimės, 
draugai, kasėjai!

Požeminis.

mėta, kurioms kuopoms kiek 
darbininkų išrinkti prie įvai
rų darbų ant pikniko. Todėl, 
draugai, atlikit savo pareigas 
i]- jei negalit prisiųsti sekreto
riui narių skaičiaus ir pavar
džių išanksto (kas labai pa
geidaujama del geresnės tvar
kos), tai būtinai priduokit ant 
konferencijos pirma prasidė- 

i siaut piknikui. Būtinai atsiveš- 
j k it ir vajaus narių 
į skaičių, kurį turėsite 
! konferencijoj.

Turiu pasakyti 
kad vajus atlikta 
Apskričio kuopų, 
dyta su viršum. Tačiaus jei pri
dėjus, kad 1 kuopa gavo 3 syk 
tiek, 5 kuopa 2 syk ir 136 kp. 
tris syk tiek narių, kiek jiems 
skirta, tai didžiumos apskričio 
kuopų negalima labai pagirti,* 
nes neišpildė joms paskirtų 
kvotų. Draugai! šiais metais 
turite davaryti ir perviršinti II 
Apskričio paskirtą kvotą.

Draugiškai, jūsų,
II Aps. Sekr. G. A. Jamison.

128 Roosevelt Ave., 
Livingston, N*. J.

kiekio 
išduoti

draugams, 
pagirtinai II 
Kvota i.špil-

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
v<'(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

ir kitais. Buvęs Pęhna. valsti- 
risiuntė ap- 

magary- 

 

čioms, apverkdamas, kad 
valstija dau netenka su šio 
asmens netbkin)u.

Pasirodo, kad šis angį, “va
das” jau senai buvo parsida
vęs “velniui” su dūšia ir ku- 
nu—atleiskite — anglies baro
nams.

ALDLD II Apskričio Konfe- 
rencija-Piknikas

Visoms II Apskričio ribose 
kuopoms išsiuntinėta kelios sa
vaitės atgal laiškai, kviečianti 
kuopas rengtis į konferenciją- 
pikniką, liepos-July 14 diena 
Crystal Lake, West Orange, N. 
J. 9:30 ryto. Laiškuose pažy-

Dviejų dolerių vertės knvgę 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Privedus G. A. komp. darb. 
prie užbaigimo streiko, kaip 
girdėti, visos kompanijos pra- 

1 dėjo varyti vajų už surašymą 
visų savo darbininkų į UMW 
of A. Visi bosai susiriesdami 
giria šią uniją ir “prisiekia” 
išklausysianti bile kokius skun
dus. O jeigu jie būsią netei
singi skundo išrišime, tai, esą, 
galima bus eiti pas augštes- 
nius bosus ir taip iki “taikymo 
boardo”, iki viršylos Gormano. 
Vajus eina dideliu vertimu ir 
nesutinkanti turi nešdintis iš 
darbo. Taip bosai ir komp. 
verčia prigulėti į seną uniją 
todėl, kad jos vadai parsida
vę. Tik pažiūrėkime, kaip Le- 
wisas elgiasi ir minkštosios 
anglies kasėjam būsimu strei
ku ir užtenka • faktų. Vienok, 
prigulint UMW of A unijoj, 
nebūtų pražūtis, jeigu angį, 
imtumėmės ją tvarkyti. Kada 
susirūpinsim tuomi?

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: -EVergreen 7-1661
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AUKOS
She- New Britain, Conn

PORTLAND, OREGON
PRANEŠIMAI Iš KITUR

BAYONNE N. J.

šeimyna taria

D. M. š.

didysis “LAISVES” PIKNIKAS BROME
įvyks Sekmadieny, T d. Liepos (July)

J. M.

Piknikas Bus Toje Pačioje Vietoje Kur Visuomet Būna:

Hartford, Conn Piknikas prasidės 10 valandą ryte ir tęsis iki vėlai

savo mo- 
4 sūnus, 
ir tinka- 
yra lais-

šio 
niųJau 10,000 Tikietų Parduota 

del 4-tos Liepos Pikniko; Lie
tuvių Draugijos Pirko 500; Vi

sas Clevelandas Kalba

Nuo čia 
vietos dykai, 
ir tuo patim

mielas idėjos
tęsime tavo

Dainuos Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. narių atydai! 2 d. bir

želio buvo nutarta permainyti susiri-1 
kimų laikas. Sekantis susirinkimas į- 1

A.K.P. rengia svarbias prakalbas 
subatoj, 6 d. liepos-July. Prakalbos 
įvyks 8 vai. vakare, ant Avenue E, 
kampas 21st St. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti ir išgirst ge
rus kalbėtojus.

Komisija.
(157-158)

£

o.i
F

Socialistai Paėmė Vakacijas
Nepersenai Socialistų loka-

MINERSVILLE, fA.
ALDLD 9-to apskričio Jpiknikas i- 

vyks sekmadienį, liepos 7 d., Dutch 
Hollow Girioje. Piknikas Jprasidės 10 
vai. ryto, programa prasidės 4-tą 
vai. po pietų.

šokiams grieš gerai žinoma Zeikų 
orkestrą. Programą išpildys geras 
kalbėtojas ir Lyros Choras iš She
nandoah. Turėsim skanių užkandžių, 
gėrimų ir lietuviškų kopūstų.
, Kviečiam Visus skaitlingai daly- 
vaut, linksmai laiką praleist ir pa- 
remt darbininkiškas organizacijas.

Šiemet pas mus lietaus jau 
yra perdaug. Veik nėra tos žmonių, ypatingai pašaliečių,

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuot į Brooklyną į “L?’ 

pikrtiką 7 d. liepos, susirinkite 3 d. 
liepos, 7:30 vai. vak. Fairmount Ave. 
ir Fairmount Ave. Galima užsiregis- 
gauti daugiau pasažierių ir praneš
kite atėję kas nori važiuoti. Susas 
išeis 9 vai. ryto, 7 d. liepos nuo 8-tos 
ir Fairmount Ave. aGlima užsiregis- 
truot sekančiose vietose: A. J. Smi
tas, 5809 N. Fairhill St., A. Rama
nauskas, 706 N. 5th St., J. Gegžnas, 
412 W. Susquehanna Ave.

(156-157)

Ulmer Park, Foot 25th Ave., Brooklyn,N.Y,

nebuvo. Ne mažiau, ne dau- vyks 7 d. liepos, 9 vai. ryto, draugijų 
, .... i • /> svetainėje, 4097 Porter St. Visi nariaigmu buvo susirinkime, kai 6 da]yvaukite, nes turim daug/svarbių 

reikalų apkalbėt. Taipgi atsiveskite ir 
' naujų narių. j

Sekr. J. Bubliąuskas.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Į—

visi darbininkai privalome ko
voti iš vieno ir prisidėti prie 

streiko iškovojimui geres- 
sąlygų.

Žemaičio Sūnus.

Liepos 4 d. Komunistų Par
tija turės didžiausį pikniką vi
soj CIevelando darbininkų is
torijoj. šimtai organizacijų ir 
unijų iš kalno perka tikietus 

• del tos didžiausios darbininkų 
iškilmės. Sulig rengimo komi
teto davinių, jau virš 10,000 
tikietų yra išplatinta-parduo- 
ta “cash.” Pirmu kartu lie
tuvių darbininkų istorijoj, kad 
tiek būti) pasipirkę įžangos ti
kietų. Reiškia, į šį Komunistų 
Partijos pikniką rengiasi pla
čiosios masės darbininkų, ku
rioms K. P. įrodė esanti ištiki
miausiu organizatorium-vadu ir 
gynėju jų interesų.
Atsilankę Turės Visai Dienai 

Smagumo
čion visas CIevelando dar

bininkų klašls jaunimas rodys 
savo sugabumus: sporte, loši- 
me-žaidime ir lenktynėse. Bus 
kontestas už populiariškumą, 
‘‘Tug-Of-War, ” šokiai, užkan
džiai su pilnu valgyklos patar
navimu. Dešimt dovanų laimės 
atsilankę pinigai. Vakare bus 
perstatymas ir judžiai.

Šitame milžiniškame pikni
ke galėsime sueiti visus savo 
senuosiuos draugus veikėjus iš 
seniausių laikų. Taipgi bus 
progos susipažinti su daugeliu 
naujų.
Pikniko Vieta — Malasky’s 

Grove, 547 Short St., off 
Broadview Rd.

GatVekariais važiuojant, im
kite W. 25th Broadview 
car, išlipkite prie Brookpark 
it Broadview Rds. 
trokai nuveš iki 
Su automobiliais 
keliu važiuokite.

ALDLD 15-to Apskričio Pikni
kas 14 d. Liepos, Akrone
Nedėlioję, 14 d. liepos, 

Chestnut Beach Park, Akron, 
Ohio, ALDLD 15-to Apskričio 
komitetas su prigelbėjimu 59 
kp. rengia metinį pikniką. Vi
sos apskr. kp., kurios esate 
pasiėmę platinimui tikietų, 
naudokimės proga tų visų 
švenčių ir visų susiėjimų, kur 
turime priešakyje. Padaryki-' 
me šitą pikniką didžiausiu ir 
pradžia mūsų 6 mėn. darbo 
paminėjimui 20 metų sukaktu
vių mūsų organizacijos, kartu 
25 metų organo “Laisvės.”

J. M.

'B '■
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Birželio 29 d., Laisvės Cho
ro svetainėje, atsibuvo draugų 
Juozo ir Malvinos Margaičių 
25-kių metų ženybinio gyveni
mo sukaktuvės, žinoma, kaip 
draugai Margaičiai dalyvauja 
per daugelį metų darbininkų 
organizacijose, tai susirinko 
gražus svečių būrelis į paren- 

, girną. Svečiai įteikė Margai
čiams gražią dovaną—elektri-

į kinį setą pusryčiams pasiga- 
f įminti.

Pramogos rengėjomis buvo 
; jų duktė M. Labeckienė ir M. 
■ Krikščienė; jos užsitarnauja 

padėkos už taip skaniai su
rengimą maisto ir sutvarky
mą parengimo.

Svečiams bevalgant drg. K. 
Vilkas paprašė paremti vasa
rinę jaunuolių mokyklėlę^ 
Draugė Krikščienė perėjo rin
kdama aukas ir susirinkusieji 
•uaukavo $6.21.. Nors nebu
vo užrašinėjama, kas kiek da
vė, bet man teko pastebėti, 

• kad drg. Margaičiai aukavo po 
$1. Labai geras pasielgimas, 

- kad susiėję draugai ir draugės 
parėmė jaunuolių judėjimą ir 
jiems priklauso didelis ačiū.

Po vakarienės buvo šokiai, 
tik vėlai svečiai skirstėsi linkė
dami draugams Margaičiams 
sulaukti kitas 25-kių metų ves
tuvių sukaktuves ir ant toliaus 
remti darbininkų judėjimą, 
kaip jie jį rėmė ir iki šiolei.

Svečias.

Brown Thomson, įvairių 
daiktų krautuvėj, kaip kurie 
darbininkai išėjo į streiką, nes. 
buvo nepakenčiamos darbo są
lygos ir neišpasakytai mažos 
algos. Reikia, kad visi dar
bininkai reikštų streikieriams 
simpatiją, remtų jų streiką, 
atsisakytų ten pirkti reikme
nis, kad padėjus streikieriams 
laimėti kovą, nes jų ir mūsų 
kovos yra vienas ir tas patsai 
dalykas.

Žinių Rinkėjas.

Drg. P. Valentas, iš 
nandoah, Pa., paaukavo $5 
del Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kovų.

ALDLD 165 kuopa, Lin
den, N. J., paaukavo $2 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui ir $2 Lietuvos 
revoliuciniams politiniams 
kaliniams. Lindeniečių au
kas gavome per drg. G. 
Kardauską.

Drg. P. Butkevičius iš 
Worcester, Mass., pririnko 
pilną blanką parašų reika
lavimų Smetonos valdžiai 
paliuosuoti revoliucinius po
litkalinius, prisiuntė blanką 
ir kartu su ja dar $1 aukų 
Lietuvos r e v. kovotojams.

Aukos aplaikytos ALDLD 
centre ir perduota toms įs
taigoms, kurioms jos yra 
skiriamos.

Apie Lentpjūvių Streiką

Birželio 26 dieną mūsų mies
to baronai su miesto valdžia 
sumobilizavo su virš 200 po
licijos, kad tą dieną atidaryti 
lentpjūves (sawmills) su ' 
streiklaužiais. Ale nekaip 
tiems baronams pavyko. Ku
ris streiklaužių negavo, tas ir 
visai negalėjo atidaryti lent
pjūvių. Pasirašiusieji eiti dirb
ti arba streiklaužiauti ,yra 
jauni studentai, kiti priguli 
prie National Guards.

Kompanijos jau prižada pa
kelti algas po 5 centus, kad 
tik darbininkai grįžtų į dar
bą. Darbininkai su tuo nesutin
ka, reikalauja, kad uniją pri
pažintų, o kompanijos nenori 
unijos pripažinti.

Birželio 25 d., 7 vai. vakaro, 
laikytas streikierių masinis mi
tingas Labor Temple. Strei
kierių atsilankė į šį mitingą 
su virš 2,000. Ir šiame mitin
ge visi nubalsavo neiti dirbti 
kol kompanija nepripažins 
unijos. Pardavikas ponas Muir, 
sugrįžęs iŠ Seattle, taipgi buvo 
atsilankęs į šį masinį mitingą. 
Ponui Muir vos pasirodžius vi
sa publika pradėjo baubti, 
kaip ant vilko ir šaukti lau
kan tą pardavėją. Ponas Muir 
tegavo tik 2 minutes pakalbėti, 
nes publika ilgiau neleido. 
Darbininkai po biskį jau pra
deda susiprasti.

čionai buvo atvykę streikie
rių komitetai iš Aberdeen, 
Wash. Birželio 12 turėjo masi
nį mitingą Swiss svetainėj, ku
ri streikieriais buvo užpildyta. 
Visi ramiai klausėsi savo dar
bininkiškų vadų kalbų ir pa
smerkė pardavikiškus Darbo 
Federacijos vadus, daugiausia 
pardaviką Muir. Streikierių 
komitetas šaukė visus strei- 
kierius eiti iš vieno, nesiduot 
apgauti tiems pardavikams.

Streikieriai susilaukė didelį 
laimėjimą, kada visi areštuoti 
ant pikieto linijos tapo paliuo
suoti ir šiandien stipriau pi- 
kietuojama, negu streiko pra
džioj.

Longshoremanai (laivakro- 
viai) prižadėjo nejudinti nei 
iš vietos streiklaužiais paga
mintų lentų, tokiu būdu ir ke
letas kompanijų atsisakė pra
dėti darbą su streiklaužiais.

Dabartiniu laiku ir Darbo 
Federacijos vadai, matydami, 
kad juos darbininkai pasmer
kia, kaipo darbininkų pardavi- 
kus, jau pradeda kitaip apsiei
ti su darbininkais; bijodami 
savo šiltas vietas prarasti, da
bar gerinasi prie darbininkų.

Kapitalistiniai laikraščiai 
šiandien rašė, būk jau 500 se
nų darbininkų pasirašę sutar
tį grįžti į darbą. Kapitalistai 
viską daro, kad tik streiką su
laužius. Kad streikieriai laiky- 
tūsi stipriai ir nesiduotų tiems 
baronams apmonyti, galima 
būtų išlaimėt! šį streiką. Ir šio 
streiko laimėjimas priklauso 
ne vieniems lentpjuviams arba 
medžio išdirbystės darbinin
kams. Jeigu jie išloštų šią ko
vą, ir mes sykiu išloštume. Tad

Birželio 14 dieną mirė Do
mininkas Klikna, buvo palai
dotas 17 d. Velionis buvo 57 
metų amžiaus, vedęs, paliko 
dideliame nuliudime 
terį, dvi dukteris ir 
Amerikoje gimusius 
mai išaukėltus. Visi

svų pažiūrų, tat ir velionį Klik- 
ną taip palaidojo miesto ka
pinėse.

Velionis D. Klikna buvo na
riu ALDLD 7 kuopos ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo
kuopos, mylėjo skaityti darbi- Jas garsino susirinkimą apkalbė- 
ninkų raštus, moksliškas kny
gas ir buvo “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytoju. Jis labai pri
tarė Sovietų Sąjungos val
džiai, neapkentė kapitalistus 
ir jų tvarką, kurioj varginami 
ir išnaudojami darbininkai, 
nes ir patsai velionis buvo 
darbo žmogus.- Jis dirbo an
glies kasyklose.

Velionis turi Amerikoje bro
lį, bet laidotuvių metu nežinia 
kur jis gyveno.

Ilsėkis, mūsų 
drauge, o mes 
darbą.

Velionio visa
didelį ačiū visiems dalyviams 
šermenyse.

Dalyvavęs Šermenyse.

Draugai atvyksta busais iš Philadelphijos, New Haven ir Wa
terbury. Desėtkai busų suplauks iš artimesnės New Yorko apie- 
linkėš. Maširtom atvažiuoja draugai iš Rockford, Ill., Rochester, 

New York ir kitų tolimesnių miestų. ,

Prie jo prisideda atskiri dainininkai iš Hartford, New Haven ir Bridgeport, tai bus didelis 
Conn, valstijos choras, kuriam vadovaus KLEMENSAS STRIŽAUSKAS

Įžanga 40c asmeniui; 4 piniginės dovanos prie bilietų, perkamų Jšanksto. Kurie pirks 
tikietus prie vartų, neturės progos gauti dovanų.

Dvi Orkestras Šokiams Grieš be Perstojimo 
Charlies Kwarren & His Happy Timers ir William Norris and His Orchestra

Visi New Yorko apielinkės chorai dalyvaus programoje: Newarko Sietyno Choras, Eli
zabeth Bangos Choras, Great Neck Pirmyn .Choras, ir Brooklyn© Aido Choras.

Vien tik chorai sudarys masę gražaus jaunimo, o kur svečiai jaunuoliai? Čia bus platus 
pasimatymas ir susipažinimas. O tati tuomi “Laisves” piknikai labiausia skiriasi nuo visų 
kitų lietuviškų piknikų. '

PRAKALBOS IR VISA PROGRAMA BUS DUODAMA PER GARSIAKALBĮ
T

ui 

paros, kad nebūtų lietaus. 
Miesto gyventojams tas nieko 
nekenkia, bet aplinkiniai ūki
ninkai jau dejuoja, kad nega
lima įeiti į dirvas, negalima 
sėti, sodinti arba šieną pjauti. 
Pereitais metais pas mus buvo 
perdaug didelė sausra, o da
bar perdaug lietaus.

jimui Darbo Partijos. Keletas 
iš komunistų nuėjo pasiklausy
ti, kaip socialistai atsineša lin
kui to naujo dalyko, už kurį 
ko‘munistai bando pravesti 
mintį tarp plačių minių darbo 
žmonių. Darbo Partija darbi
ninkams atneštų naujų metodų 
kovai prieš išnaudotojus. Aiš
ku, tokis dalykas nebus įkūny
tas vienu rankos pasinio j imu į 
iki nebus prieita prie tikro rea- 
lio bendro fronto. Diskusijose 
apie Darbo Partiją reikėjo 
plačiai paliesti ir sudarymą 
bendro fronto. Už bendrą 
frontą kalbėjo Martin J. Kel
ley, Independant Partijos tvė
rėjas, kuri jau išnyko ir da
bar patsai įstojo į socialistų lo
kalų. Susirinkimas buvo pla
čiai garsintas per spaudą, bet 

socialistai ir du komunistai, 
todėl ir ūpas vedamose, disku
sijose buvo nupuolęs. Prie to 
socialistai apkalbėjo apie tai, 
ar verta veikti vasaros laiku, 
kuomet esti dideli karščiai, 
žmonės nelanko socialistų susi
rinkimų ir parengimų. Priėjo 
prie išvados, kad socialistam 
daug geriau bent per tris mė
nesius laiko pertraukti veiki
mas, paimti vakacijas ir už tą 
nubalsuota, taip nutarta.

Kadangi pas vieną-kitą so
cialistą narį atsiranda mintis 
sudaryti bendrą frontą ryškes
nei kovai prieš turčių klasę, 
tai komunistams kur kas dau
giau prisieina padirbėti, pa
skleisti komunistinės literatū
ros tarpe socialistų narių, kad 
jiems būtų lengviau suprasti 
bendro fronto reikalas.

Vikutis.

............... . ........ ...................................................................................... . ■■■—!■<
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Tačiaus apie suvažiavimą 
ir kitus nuotikius bus pra
nešta vėliau.

Korespondentas.

Penktas PuslapisPenktad., Liepos 5, 1935

S. MICHAILO V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA

an 
na

VISUOTINAS UETUVIŲ DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

(Tąsa)
Gretimai su pulko stovykla jau baigė 

budavoti mašinų gaminimo fabriką. Dar 
nenuvalyti aplinkui jį medžiai, sienų bū
davo jimo prietaisai, o ant jo, kaip ug
nies liepsna, plevėsavo didelė raudona vė
liava su kūju ir pjautuvu. Pro pulko 
kareivinių vartus pravažiavo automobi
liai su paskutiniais būdavojimo dalykais. 
Šis fabriko budavojimas buvo geriau
sias Jurgiui Zurovui palyginimas Sovietų 
Sąjungos su kapitalistiniu pasauliu.

Kelios dienos prieš tryliktas metines 
sukaktuves Raudonosios Armijos, į re
dakciją “Bojevaja Pravda” buvo atnešta 
du lapai didelėmis raidėmis prirašyti:

Pastaba No. 00
Nuo raudonarmiečio Jurgio Zacharevičio 

Zurovo
Aš paskelbiu save urmininku iki pa

baigos mano gyvenimo. ' Pasižadu urmi- 
ninkiškai dirbti ir veikti. Aš su didele 
ukvata lavinsiuosi karo žinojimo, mo- 
kinsiuosi taip, kad būti geriausiu kovo
toju Raudonojoj Armijoj. Dabar dar 
daugiau lavinsiuos kareivių rikiuotėje, 
strategijoje ir visame karo prisirengi
me. Nors ir turėjau praeityje prasikal
timų, bet nuo dabar aš būsiu vienas iš 
pavyzdingiausių čigonų savo darbe, ap
siėjime ir urmininkystėje!

Jurgis Z. Žinovas.
P.S. Pi•ie to noriu, kad kuopos koman- 

dieriai po kiekvieno užsiėmimo paaiškin
tų raudonarmiečiams, ką sekančią dieną 
veiksime, kad išanksto raudonarmiečiai 
jau galėtų prisirengti.

Jo šis pareiškimas buvo išspausdintas. 
Jis buvo tik kiek pataisytas. Zurovas 
buvo pašauktas į redakciją ir patarta 
jam pasiskelbti urmininku ne ant viso 
gyvenimo, bet ant kelių mėnesių laiko, o 
paskui vėl galės pratęsti mrmininkystę. 
Zurovas su patarimu sutiko, šis jo pa
reiškimas, kurį Zurovas, sekdamas kuo
pos sekretoriaus pavyzdį, užvardino No. 
00, tilpo sekantis po editorialo, atvaiz
duojant teisingos tautinės politikos reik- 
šinę. Prie to, pareiškimas buvo paleistas 
per pulko radio stotį. Jį girdėjo visos 
pulko dalys ir tame kiekyje devinta kuo
pa. Zurovas, tą girdėdamas per radio 
prietaisą, suprato, kad jeigu pirmiau į jį 
žiūrėjo tik ta kuopa, kurios jis yra na
riu, tai dabar jį tėmys visas pulkas, ir 
jeigu jis papildys kokį prasikaltimą, tai 
tas vėl bus perduota per pulko radio sto
tį, ir tada visi kalbės:

—Žinome, žinome, tai tas patsai čigo
nas Zurovas, kuris pasiskelbė save udar- 
nįnku Raudonosios Armijos sukaktuvėse.

Zurovas smagiai nusišypsojo, parody
damas gražius baltus dantis ir tarė:

—Ne, daugiau nebus iš mano puses jo- 
kftj prasikaltimų.

XI
Gyvenimas jauno čigono pasidarė pa

našus į tuos lankus, kurie vandenyj at
siranda metant akmenis. Vienas iškilęs 
klausimas gimdė dešimtis kitų. Praeina 
eilė tų klausimų, nauji atsiranda. Eina 
kuopa į užsiėmimą Leningrade. Lenin
grado gatvekariai sukelia kibirkštis, pas 
Zurovą kyia klausimai, iš ko jos atsiran
da. Čigonas su klausimu kreipiasi į Dū
liną. Dūlinąs yra geriausias jo draugas, 
enciklopedija. Jie tarnauja viename sky

atsaky-

marsuo-

ir krei-

riuje. Dūlinąs jam suteikia į kiekvieną 
klausimą atsakymą, pamokinimą, bet da
bar Zurovas girdi nuo Dūlino
ma:

—Nekalbėk eilėje, kareiviams 
jant. Tą papasakosiu paskui.

Dūlinąs atėjo į pulko raštinę 
piasi:

—Drauge, pavėlinkite pas jus atsi
kreipti su klausimu.

—Klausau, drauge Dūlinę. -
—Paaiškinkite, draugas apšvietos ve

dėjas, kodėl gatvekaris sukelia kibirkš
tis?

—Kam tas reikalinga?
—Zurovas nori žinoti.
Taip, jeigu tai reikia Zurovui žinoti, 

tai niekas dalyką neatidės. Apšvietos 
vedėjas paaiškina. Kiek nežinojo, tai 
įteikė raštelį ir pasiuntė į pulko knygy
ną.
gauzo knygą. Dvi poros akių sekė pus
lapį po puslapio: “Egzemplioras”... Eks
pertas... Elektros jėga...

Dūlinąs buvo kaip kokia perdavimo ži
nių stotis. Mokindamas čigoną ir jieš- 
kodamas į Zurovo klausimus atsakymų, 
jis ir patsai mokinosi. Nuo elektros srio- 
vės ėjo siūlas prie pasaulinės revoliuci
jos. Leninas — Revoliucija — Leninas — 
Elektrifikacija — Leninas — Darbinin
kai — Leninas — Socializmo budavoji
mas — Elektros jėga...

Rišosi visi tie dalykai. Tas pat buvo 
ir su kitais klausimais. Nuo kovos su 
gamta ateidavo prie kovos su kapitalisti
niu pasauliu.

Zurovas vartė seną žurnalą. Leduose 
stovėjo įšalęs garlaivis. ■ Jo paveikslas 
uždengė didelę puslapio dalį.

—Kodėl garlaivis neskęsta, nors jis 
yra geležinis ?

Zurovas reikalauja į tai atsakymo. Jis 
gauna jį. Bet jo klausimų lankas plečia
si. Jam aiškina.

Šis didelis garlaivis buvo nuskandin
tas karo metu vokiečių submarine. Ka
ras kainavo darbininkams ir valstie
čiams 19,000,000 užmuštais ir žuvusiais 
be žinios. Žuvę be žinios — daugiausiai 
užversti apkasuose. Sužeistųjų buvo 30,- 
000,000. Karas sugriovė namus, fabri
kus, dirbtuves, tiltus, kelius, net ištisas 
šalis sunaikino. Karas išarė apkasais 
valstiečių laukus. Ir kada pasibaigė gin
klams metalas ir visai pritrūko karei
viai kantrybės, tada revoliucijos liepsno
je valdonai padarė taiką... Bet ant ry
tojaus po pasirašymo taikos, jie ir vėl 
pradėjo rengtis prie naujo karo. Kapi
talistinės šalys dabar mažai būdavojasi 
pasažierinių laivų. Jie mažai reikalingi. 
Krizis — nėra kas vežti. Dideli garlai
viai stovi kapitalistinių šalių prieplauko
se ir laivai pūsta, apaugdineja rūda ir 
genda. Dabar visos kapitalistinės šalys 
būdavojasi karo laivus — minininkus, 
kreiserius, orlaivių vežikus, submarinus...

Štai, rėžiant jūrų bangas, pilna jėga 
plaukia du naujausi Anglijos šarvuočiai 
“Rodney” ir “Nelson”. Kiekvieno jų iš- 
budavojimas atsiėjo po 100,000,000 aukso 
rublių! Už tuos pinigus buvo galima iš- 
budavoti šimtus mokyklų, ligoninių, prie
glaudų, kas reikalinga Anglijos darbinin- 
kamsį bet kapitalistai pinigus paskyrė ne 
tam, o karo laivams. Ant “Nelsono” ir 
“Rodney” kanuolės yra po 40 centimetrų.

(Daugiau bus)

Dalyvauja Apie Pustrečio Šimto Delegatų, Atstovaujančių 
Virš 55,000 Organizuotų Lietuvių Darbininkų

dai, ir pasirodys jis “Lais- 'pasitenkino, 
vėje”, todėl čionai nepaduo- " 
siu jokių platesnių iš jo ci
tatų. Tiek tenka pastebėti, 
kad d. Abekas savo rapor
te pasiūlė suvažiavimui 
siųsti delegatus į Kauno 
Kongresą, įvyksiantį rug
pjūčio mėnesį Kaune.

Tuojau po to ima balsą 
Prūseika (kuris, beje, visą 
laiką agitavo prieš Suvažia
vimą, šmeižė jo šaukėjus, 
ragino savo pasekėjus neda
lyvauti suvažiaVime, o pats 

j tačiau nuo Cliff sides LDS. 
kp. dalyvavo). Jis išstojo 
prieš siuntimą delegato į 
Kauną. Girdi, tai “didžiau
sias oportunizmas’/. Reika
linga esą kovoti prieš fa
šizmą čionais, nes Lietuvoj 
'Smetonai neleis. Jis nurodė,

*

-

Aukų su pasveikinimais 
iki šiol suplaukė $304.85. 
Tas parodo didelį darbinin
kų pasiryžimą remti anti
fašistinį judėjimą Amerikos 
lietuviuos.

Sesija II.
Sesija antra prasidėjo, 

kai 3:45 vai. po pietų. Pir
miausiai skaitoma pasveiki
nimai. Pirmutinis—nuo Bu
enos Aires, Argentinoje, lie- 

* tuvių darbininkų. Jie ragi
na amerikiečius kovoti prieš 
fašizmo ir karo pavojų. Pa
sveikinimas skamba:

Brangūs Draugai:
Vardan Argentinos Lietu

vių Darbininkų Priešfašisti- 
nės Prieškarines Sąjungos 
siunčiame jums brolišką 
sveikinimą, Visuot. Priešfa- 
šistiniam ir Prieškariniam 
Suvažiavimui, kuris įvyksta 

i 1935 metais, birželio 30 d. ir 
liepos 1 d.

Linkime kuogeriausių pa
sekmių pradėtame darbe ir 
po bendro fronto vėliava su
stiprinti kovą prieš karą ir 
fašizmą.

Su draugiškais linkėji
mais,

ALDPPS. Centro 
Komitetas

Sekretorius J. Barnė, 
Organizatorius J. Kardas.
Gauta ilga telegrama 

nuo “Laisvės” redakcijos, 
taipgi. telegrama—nuo Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo sekretorės, E. Jeskevi- 
čiu£es.

Pagaliaųs skaitoma tele
grama,nuo Šv. Jurgio Drau
gystės iš Brooklyn©, N. Y. 
Ji skamba:

šv. Jurgio Draugija, tu
rinti 1,100 narių, sveikina 
Visuotiną Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavi
mą, Clevelande, ir pasižada 
visais būdais remti jūsų 
darbus. Mes šaukiame visus 
delegatus išdirbti bendro 
fronto programą kovai prieš 
karą ir fašizmą, taip jau už 
civilines darbo žmonėm lais- 
sves Lietuvoj*

Pasirašo:
J. Kairys pirmininkas,
J. A. Draugelis, sekr.

Randasi labai daug pa
sveikinimų nuo visokių or
ganizacijų ir kuopų bei 
draugijų. Bet kadangi lai
ko tiek mažai, tai pasveiki
nimų skaitymo komisija ne- 
įmato, kad bus galima vi
sus juos skaityti ištisai. To
dėl pavesta šitai komisijai 
trumpinti ir paruošti skai
tymą rytdienai.
i -l     — ■ ii ■ —- -

kėjo už toną po $2.75, o dabar 
gi per numerį One už tą patį 
anglį gaus $1.70 už toną. Ma
žiau darbininkų, mažiau algos, 
mažiau elektros reikės sunaudo
ti, bet kompanijai liks daug 
daugiau pelno.

Per daug metų butlegeriau- 
damas John Kehoe prisišlavė 
milionus dolerių, šeimininkau
damas visur šioj apielinkėj (ir 
Pittstone), tas politikierius da
bar gi užėmė daug “šuns” 
skylių ant kontrakto nuo Le
high Valley Coal Co. Ir dabar 
jis būdamas kontraktorium 
perleidžia dar kitiem kontrak- 
torįams. Taigi, visi ponai kon- 
traktoriai tunka iš vargšo žmo
gaus darbininko prakaito, ku
riam yra sunkiausia gyvent ir 
dirbant lieka maždaug nuo 
SOc. iki poros 
ną.

A1

Po to sekė diskusijos d. 
J. Siurbos raporto klausi
mu. Visa eilė delegatų ėmė 
diskusijose dalyvumą. Kai 
kurie nurodė, kad d. 'Siur
bos raportas yra geras ir 
platus, todėl jis reikėtų at- 
spausdinti žurnale, o gal net jbūk "šir^žiavhna?^ 
ir brošiūroje. Kiti diskusijų1 - - - 
dalyviai nurodė eilę trūku-' - -
mų, pasireiškusių Siurbos J 
raporte. Buvo nurodyta, kad — 
Siurbos raporte nepadary- pa]sa 
tas analyzas padėties. Ame- . - -
rikos lietuviuos; pavyzdžiui, įo's" f demagogiškus 
nepaanalizuota tas, kaip šis menįus” 
suvažiavimas žiūri i tuos ,• - •suvažiavimas žiūri 
žmones, katrie kovojo prieš 
šį suvažiavimą. Reikia atsi
minti, jog tiek socialistų, 
tiek kunigų kontroliuojama 
spauda smarkiai kovojo 
prieš šį suvažiavimą ir visą 
anti-fašistinį judėjimą. Jai 
pritarė fašistų spauda. Kal
bėtojai nurodė, jog visa ši 
traicė beveik vienbalsiai, 
kovodami prieš šį suvažiavi
mą,’ skelbė tuos pačius “ar
gumentus.” Mūsų oponentai 
sakė, kad, girdi, kovokite 
jūs už tai, idant Sovietų Są
junga nusiginkluotų pir
miausia, tuomet mes sutik-

, “labai mažas, vienos srio- 
vės”, tik 55,000 organizuotų 
žmonių atstovaujama ir tt.

Keletas delegatų paėmė 
• labai gražiai ir 

mandagiai atsakė į Prūsei- 
i “argu- 

Kai kurie kalbė
jusiųjų argumentai tačiaus 
buvo toki, kad iššaukė ke
liais atvejais visos svetainės 
nepaprastai audringus aplo
dismentus, užginančius kal
bėtojų kalbas ir pasmer
kiančius Prūseikos demago
giškus d i s o r g anizatyvius 
planus.

Abeko raportas priimtas 
vienbalsiai.

Rytoj bus svarstomas 
delegatų į Kauną siuntimo 
klausimas. Iš visko matosi, 
kad delegatai bus siunčiami.

Tuomi antroji sesija užsi
baigė. Rytoj suvažiavi
mas prasidės anksti ir už-

Broliai Key Skrajojo 27 
Dienas Vienu Pradėjimu

MERIDIAN, Miss. 
Broliai lakūnai Fred ir
Key vienu pradėjimu iš- 
skrajojo nenusileisdami 27 
dienas 5 valandas ir 34 mi
nutes, išbūdami ore 653 va
landas ir 34 minutes. Tuo 
laiku jiedu padarė 52,320 
mylių kelionės, tai yra tiek, 
kad du kartu būtų galėję 
aplėkt aplinkui žemės skri
tulį.

Jųdviejų lėktuvas 432 sy
kiu gavo gazolino iš Eito 
prilekiančio lėktuvo, naudo
jant tam tikrus perdavimo 
įtaisus.

Pirmesnis nuolatinio skri
dimo oficialis rekordas bu
vo 553 valandos ir 41 minu
tė, o neoficialis rekordas 
647 valandos ir 28 minutės. 
Taigi broliai Key sumušė 
abudu rekordu. Jiedu že
myn nusileido liepos 1 d.

Tel STagg 2-5043Notary Public

S

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, F*A.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

dojerįų per die-

Šienpjuvis.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laiduotas Graborius

660 GRAND ST., ' BROOKLYN, N

’Pittston, Pa.

sime dalyvauti jūsų šaukia- p>aigs savo sesijas vėlai va- 
mame suvažiavime ir reika- i<are>
lauti, kad kapitalistinės, ša- va]<arą toj pačioj Liet, 
lys nusiginkluotų. Daugiau: Svetainėj įvyko puikus kon-

o trijų mėnesių “poilsio” 
Pittston Co. paleido dirbti 
Ewen galerį ir nuo 13 d. bir
želio dirba kasdien, tik del ne- 
žipo/nų priežasčių ne visi dar
bininkai po šiam atidarymui 
£auna dirbti. Devintas galeris, 
ką pirmiau tik kaip kada atsi
minęs dirbo, tai nuo to laiko 
kaip devinto galerio naujos 
unijos darbihinkai iššaukė 
streiką simpatizuodami Glen 
Alden Kompanijos darbinin
kam* iŠėjusiem į streiką, tai 

į paleido dirbti net 
‘šiftų ” ir kožna die- 
ir dabar dar dirba.

Laike to streiko pribruzdejo | ką ėjo pareigas Grievance 
Komisijos nario viršminėtam 
lokale.Trotinęs darbą ant visa
dos, įpuolė desperacijon ir taip 
užbaigė. Paliko moterį ir pen
kis kūdikius. Taigi Boylanas 
ir Lewisas gali pasidžiaugti 
“suvalgę” žmogaus ir jo šei
mos gyvenimą be druskos ir 
pipirų. •

Apie tą pat laiką kaip ati
darė Ewen galerį, tai uždarė 
kitus savo galerius Underwood, 
ir net breikerį griauna. Daug 
nesupranta, kodėl taip atsitiko,' 
bet štai delko: pramušė skylę 
iš kasyklos One į Underwood ir'

skebų į devintą iš visų kampų 
ir buvusieji darbininkai (vie
tiniai) beveik visi neteko savo 
darbus. Streikas pralaimėtas.
Boylanas su savo skebų ar
mija liko laimėtojas, bet tik 
del kompanijų naudos. Dabar 
jeigu kas ir dirba, tai kompa
nija kiek nori, tiek moka, ir 
kiek nori valandų, tiek ir lai
ko—be jokios užmokesties.
Iš praeito pralaimėto streiko 
lieka nemažai atbalsių. Pažy
mėsiu tik Vieną. 28 d. birželio, 
ryte atsikėlęs Martin Novak, 
suvokietėjęs lenkas, užsitaisė 
virvę prie lubų ir pasikorė. Jis dabar per pirmutinę iškas an- 
buvo uolus unijų darbuotojas, glį daug pigiau, kai reikėjo pir- 
progresyvis, ir prieš pat strei-ma mokėt, būtent pirmiau mo-

jie sako, girdi, bolševizmas 
yra “aršesnis ir už fašiz
mą”, todėl kovokite jūs 
prieš komunizmą, tai mesi 
sutiksime su jumis bendrai 
kovoti prieš fašizmą. Mums, 
kurie dalykus suprantame, 
šitie mūsų oponentų “argu
mentai” išrodo labai naivūs 
ir nerimti, tačiaus daugeliui 
paprastų žmonių, esančių 
įtakoje kunigų ir fašistų, to
ki plepėjimai išrodo gan 
rimtais. Kuriems iš mūsų 
teko dalyvauti katalikiško
se draugijose ir turėti rei
kalu šituo klausimu su eili
niais tų organizacijų bei 
draugijų nariais, tai puikiai 
žinome, kaip prie jų prilim
pa šitos rūšies priešų, kad 
ir naivūs “argumentai”. 
Taipgi buvo nurodyta, kad 
ši, raporte palikta spraga, 
reikia būtinai užtverti. Mes 
turime padaryti dokumentą, 
kuris tarnautų visiems ko
vojantiems prieš fašizmą vi- 
sųpirmiausiai kovoti su lie
tuviškais fašizmo paturėto- 
jais ir pačiais fašistais. To
dėl suprasta, kad ši spraga 
bus užpildyta rezoliucija.

Po diskusijų d. Siurbos ra
portas buvo priimtas vien
balsiai.

Sekė d. F.* Abeko raportas 
apie padėtį Lietuvoje ir 
Amerikos lietuvių darbinin? 
kų uždavinius. Tai buvo 
labai platus ir analizuojąs, 
visapusiai ekonominę ir po
litinę padėtį raportas. Ka
dangi, menu, d. Abeko ra
portas bus paruoštas spau-

certas, kurį suruošė Lyros 
Choras. Tai gražus ir dide
lis, o taipgi Ubai gražiai 
dainuojąs choras. Greta cho
ro, programo pildyme daly
vavo svečių dainininkų, apie 
kuriuos bus parašyta savo 
laiku. Tiek tenka pasakyti, 
kad publikos koncerte buvo 
pilnutėlė svetainė ir ji labai

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 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.

1 FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavieni!] 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kr a j avus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

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

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

MWIWIWIMIUIIWWIM MMMMM

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS ABushwick
— —   ......................... | if SAVINGS BANK

“Laisves” Pikniko Žinios
Vėl man pavyko sužinoti “se- ry, New Haven ir Philadelphi- 

kretų.” O tai vis ačiū reporte-[jos. O iš visos New Jersey, ku
rio reporteriams. Ir kaip kas[ri randasi čia pat, susiedijoj, I 

bus desėtkai busų ir mašinų su 
tūkstančiais svečių. '

norėtų palaikyti slaptybę—ne
išsisuks ten, kur reporterių yra. 
Štai pora tokių slaptybių: 
Drauge:

Šiuomi pranešu, kad jūs bū
tumėt prisirengę sutikti ir dau
giau svečių “Laisvės” piknike 
7 liepos. Tai bus draugai 
serantoniečiai. Draugas J. Kle- 
kunas rengiasi atvežti pilną 
mašiną svečių. Taipgi rengia
si ir draugai Klevinskai va
žiuoti į tą didelį pikniką. Dar 
girdėjau, kad važiuos dd.

’ zienė, Kashinskienė ir 
draugai-gės. Tik jie nieko 
sako, rengiasi iŠ patylu 
jus, “užpulti”. O jau aš—1< 
nekantri—imu ir išduodu jų 
visus “sekretus”, kad jūs ge
rai prisirengtumėt laukti neti
kėtų svečių. Ligi pasimatymo 
“Laisvės” piknike.

Forcitietė.
Iš Rochesterio atvyksta drau- • 

. gai Mikitai ir jau žinia, kad jų 
mašina bus pilna. Iš ten atva
žiuoja ir Julija Orlauskienė, ku
ri tikisi pasimatyti su visais 
Ylakių ir apielinkės žemaičiais, 
o ypatingai su visais gricaitiš- 
kiais. Juk taip toli niekas ne
važiuoja su maža vilčia.

Busais atvyksta iš Waterbu-

! Pfizer Co. Streikieriai Prašo j°ktuose’ar jie bl,s tiesioginiai D iri • • • r»* ’ P° vie§UjU darbų admini.straci-raremt rikietais ir Finansais ja (PWA) arba po darbų pro- 
-------- .greso administracija (WPA), 

Pfizer Co. chemikalų fabriko, kurios viršininku yra generolas 
ill Bartlett St., Brooklyne, bo-1 Johnsonas. Visiems turėtų būti 
sai išvarė iš darbo 45 unijistus, [aišku, kaip svarbu, kad 13 lie- 
1 ’ ’ .---------------------- pos maršavimas būtų stipriau

sias už visus buvusius._______,..j svečių. Tai tiek kad suIauzyt> M* iv.esti ilges- 
apie gerai žinomas vietas. Ta- darbo valandas, algų kapo- 

kacĮ j imą, paskubą ir kad galėjus be 
kliūties atleidinėti veiklesnius

čiaus iš patyrimo žinome
ir stipriausią reporterio ausį.
aplenkia tie, kurie nori užklupti Tinijistus bei geriau apmokamus 

darbininkus ir pakeisti nuolan
kesniais ir pigesniais.

Unija masiniai pikietuoja

iš netyčių, tad tik pačiam pikni
ke sužinosim visus “sekretus.“

Apie brooklyniečius netenka
nei klausti, visi rengiasi ir [dirbtuvę, kad privertus kompa-

r *

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR '"li QUARTER ENDING 
JUNE 9oth AT ^2 % ANNUM 

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

ji

PRIBUVO ANKSTYBIEJI 
SVEČIAI

Trečiadienį pribuvo pirmie- 
ir gal būt tolimieji svečiai,

d d. F. Abekas ir K. Abekienė 
iš Chicagos. Jiedu dalyvaus' 
“Laisvės” piknike.

Bu- 
kiti 
ne- 
ten

Iš LA.P. Kliubo Susirinkimo
2 dieną atsibuvo 
Amerikos Piliečių 
Union Ave., Brook

lyn, mėnesinis susirinkimas. 
Jis buvo gana skaitlingas.

Tarpe eilės kitų tarimų nu
tarta, kad iki Naujų Metų, tai 
yra per 6 mėnesius, į kliubo 
narius primti jaunuolius iki 25 
metų be jokio įstojimo, šis ta
rimas yra labai svarbus. Visgi 
yra atvykstančio jaunimo iš 
Lietuvos, o dar daugiau paau
gusio čiagimio. Kliubas turi 
nuosavą namą, vietos jaunuo
lių žaislams, jis yra kartu ir 
pašalpinis, taigi dabartiniu lai
ku gera proga jaunuoliams 
stoti į šią organizaciją. Susi
rinkimai būna pirmo antradie
nio vakarą kiekvieno mėnesio.

Plačia buvo kalbama apie 
L.A.P. Kliubo metinį pikniką, 
kuris atsibus sekmadienį, 21 d. 
liepos, Clinton Parke (Klaš- 
čiaus), Maspethe. Bus du mu
zikantų benai, daug pamargi- 
nimų. Taigi reikia, kad į pik
niką atvyktų daug jaunimo ir 
suaugusių. Patsai kliubas tu
ri daug narių, bet piknikas, 
tai visų vieša sueiga.

Šiame susirinkime buvo 
duotas komisijos raportas
knygų peržiūrėjimo. K^ip jau 
žinoma, tuom klausimu pir7 
miaus buvo kita komisija, ku
ri savo tarpe nesutiko, susis
kaldę ir to sėkmėje buvo Jai? 
nepamatuojamų ir kliubui ken
kiančių paskalų. *

Dabartinė komisija buvo iš 
penkių asmenų, jie keturis va
karus peržiūrinėjo knygas, pas
kui laikė bendrą susirinkimą j 

• su direktoriais ir to sėkmėje

Liepos 
i Liętuvių 
Kliubo, 80

• v
1S-

iš

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau
1 naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

[pluoštais perkasi tikietus, kad Riją grąžinti išvarytus darbi- 
nepasivėluoti įsigyti ankstybuo- ninkus. Daugelis iš pravarytų 
sius pikniko tikietus, prie, kurių [ten yra išdirbę ilgą laiką ir yra 
yra 4 dovanos pinigais. Tikieto šeimynų užlaikytojai. Jų tarpe 
kaina 40c.

Pikniko programą pildys Wa- 
terburio Choras Vilija, su pa
galba kitų Conn, kolonijų dai
nininkų. Taipgi pasižadėjo būti 
Philadelphijos Lyra, Newarko 
Sietynas, Elizabetho Banga, 
Great Necko Pirmyn ir Brook
lyno Aidas. Vien tik choristų 

[graži minia. Garsiakalbiai per- tarimu, kuri yra AF of L unija, 
duos programą po visą parką. | taipgi pagamino blankas ir lan-

Šokiams grieš Charlie Kwar- kysis darbininkų organizacijų 
ren and His Happy Timers ir susirinkimuose bei parengimuo- 
William Norris & His Orches- se ir prašys aukų. Darbininkų 
tra.

/ Piknikas bus sekmadenj, 7 į iždų ir asmeniškai, 
liepos, Ulmer Park Music 
Hall, gale 25th Ave., Brook
lyne.

šeimynų užlaikytojai. Jų tarpe 
randasi ir lietuvių. Darbinin
kams reikalinga pagalba pikie- 
te. Kadangi dirbtuvė dirba die
ną ir naktį, tad be galo išsise
mia streikierių spėkos, nes pi- 
kietas tęsiamas nuo 6 ryto iki 
pusiaunakčio.

Streiko komitetas, su United 
Chemical Workers Unijos pri-

Rep.

pareiga sulyg išgalę paremti iš 
O už vis 

žvarbiausia nueiti į pikieto li
niją. O tą lengvai galima pada
ryti, nes tai yra lietuviams ap
gyvento j vietoj.

Aido Choro Narią Atydai
Visi choristai būkit pamoko

se šį penktadienį, liepos (July) 
5, ne vėliau 7:30, nes tai bus 
paskutinės pamokos prieš “Lais
vės“ pikniką. Taip pat choras 
yra užkviestas dainuot tą va
karą prakalbose, kur raportuos 
delegatai iš Clevelando Suva
žiavimo. Prakalbos bus Piliečių 
Kliube, 80 Union Avenue. Ka
dangi buvo surengtos ant grei
tųjų, tai choras negalėjo gaut i 
formališką kvietimą.

Tad nepamirškite ir visi pri
būkite anksti.

Reikia Nakvynių Svečiams
Į “Laisvės” pikniką suvažiuos 

daug svieto. Tūli iš jų pribus 
iš vakaro. Kiti nakvos po pikni
kui. Ne visi svečiai turi asme
niškai žinomų žmonių, kur ga
lėtų apsinakvoti.

Prašome visus turinčius ko
kias nors galimybes nakvynėm 
pranešti apie tai “Laisvės“ raš- 
tinėn asmeniškai, laišku ar te
lefonu: Stagg 2-3878.

Majoras Užginčina Verginiu 
Algų Planą

Vasariniai Kursai
New Yorko švietimo Taryba 

praneša williamsburgiečių ži+ 
niai, kad atsidaro vasarinė se
sija Williamsburg Continuation 
School suaugusiems, 
ir Stagg St., kurioj 
teikiamas veltui.

Kursai padalyti 
skyrius. Juose bus klasės ang- J™” 7^t“uri“tonau ,

Bushwick 
mokslas

į keturis

“Aš nieko nežinau apie 
sušuko LaGuardia, įgiltas 
bininkiškų įstaigų protestais ir 
kritika generolo Johnsono pada
ryto pareiškimo pereitą penk
tadienį, kuriame jis pasakė, kad 
darbininkai turi imti darbus 
mažesnėmis algomis, negu jie 
gauna pašalpos. “Aš nieko ben-

tai,“ 
dar-

Kelrodis į “Laisvės” Pikniką
Automobiliais važiuojant iŠ 

New Yorko miesto, važiuoki
te per Manhattan tiltą į Flat
bush Avenue, Brooklyne, ir ja 
važiuokit į Prospect Park 
Pervažiavę parką, važiuokite

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Penktadienį, 5 liepos, 7:30
Ocean Parkway iki Bay Park- vakaro> L. A. Piliečių Kliubo 
way, čia pasukite po dešinei | svetainėj, 80 Union Avė., Vi- 
ir važiuokit iki galo kelio. Ta- j suotino Suvažiavimo Brookly- 

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

da sukit po kairei į Cropsey Į 
Avenue ir ja važiuokit iki 25th 
Ave.„ pasukit po dešinei ir čia 
pat bus parkas.

Traukiniais važiuokit j BMT, 
linijos stotį Union Square, čia 
paimkit West End traukinį ir

Penktadienį, 8 vai. vakaro, 
, Williamsburgo Bedarbių Ta- 

juomi važiuokit iki 25th Ave. I ryba turės paradą. Tai dalis 
Išlipę, eikit į pamarį ir gale Bedarbių Tarybos kampanijos 
25th Avė. rasite Ulmer parką, j už padidinimą pašalpos. Para- 
Tą patį kelią patartina nau- jas prasidės prie Graham ir 
doti važiuojant traukiniais iš Varet St. ir maršuos į Grand
New Jersey ir iš Uptown New 
Yorke.

Newark, N. J.
Tiems, Ka Vis Klausė, Kaip 

Važiuosime į “Laisvės” 
Pikniką 7 Liepos

Busai išeis nuo Liet, svet., 
180 New York Avė., 11 vai. 
ryto. O kalniečiai susirinkite 
10:30 ryto, So. Clįnton ir So. 
Orange Ave., tai sutaupinsite 
nikelį ir laiką. Kelionė į abi

St. Ext.

Sekmadienį, 7 liepos, bus 
didysis metinis “Laisvės” pik
nikas, Ulmer Parke, galo 25th 
Avė., Brooklyne^ Įžanga 40c. 
Iš anksto perkantiems tikietus 
4 dovanos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos. Turi būt patyręs tuo darbu. 
Su išlygoms ypatiškai susitaikysim. 
Kreipkitės sekamai: Superintendent, 
25-22 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(156-158)

DUSI 75c vnatai o ižanera 40r Reikalingas darbininkas kuris my- pusi /oc. ypatąi, o jzanga 4Uc., ]gtų (lirbti farraoą (]arbą ir moka (
bet iš anksto pirkę tįkętus tu- | karves melsti. Mokestis gera. Kreip- 
ri viltį laimėti dovaną.

Tikietus del busų platinimui
galima gauti pas d. Stočkienę,

kites šiuo antrašu: Alex žvirždin, R.
D. 1., Richfield Springs, N. Y.

(155-157)

PARDA VIMAI
PARSIDUODA penkių pasažierių 4 
cylinderių Chrysler, pilnai geram sto- 

: vyje. Turiu greit parduoti ir už ga-

1 trąšu: 61 Steamboat R<1., Great 
i Neck, N. Y. Kreipkitės vakarais.

(155-157)

Laiko nedaug beliko, tad 
visi ruoškimės, rūpestingai, pa- 
kalbinkim ir savo draugus, na žemą kainą. Kreipkitės šiuo an- 
ypatingai tuos, kurie dar ne-ltra^u: Steamboat Rd.,
buvo tokiose iškilmėse, kaip 
“Laisvės” piknikas.

Henry Juška Baigė Mokslą
Lietuviams darbininkams ir 

menininkams yra gerai žino
mas d. J. Juška savo veikalais, 
įvardinimais ir veikalų režisavi
mais. O draugo Juškos žmona

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

License L-137S Tel. Stagg 2-290A

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.

Į^aiuemsiiismsmemeiHoiiieiiioiiiSfiiomsmaHioiiiBiiiemeiiietnein6iiisHiGniciiiciiiL~

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA '

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

Stiliumi i PABANDYKITE!

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Name 
MARČIUKAI

%—.....-...
0 ♦*$»< t-Į-1

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.'

lų kalbos, literatūros, matema
tikos, skrybėlių darymo, suknia- 
siuvystės,- namų dailės, steno
grafijos, mašinėle rašymo, j 
knygvedystės, biznio kalbos ir", 
aritmetikos, prisirengimo civilei 
tarnybai ir, ateiviams, piliety
bės.

Mokslas visą dieną visiems 17 
metų ir senesniems vyrams ir 
moterims. Mokykla prasidės 
pirmadienį, 8 liepos. Informa
cijas gaukite mokykloj nuo 
vai.

LaGuardia, kada 
ker“ reporteris paklausė infor
macijų.
, Ir generolas Johnsonas ginasi

l. savo pareiškimo. Matomai, po- j

Daily Wor-!yra gerai žlVoma organizacijų

9

darbuotoja ir literatūros-apšvie- 
tos platintoja.

Todėl yra gerai žinomas ir jų 
sūnus, Henry Juška. Jis nuo 

nulis "nesitikėjo" tokTo'š" audros, !Yaikl ,jaUn;l™e’
kuri momentaliai pakilo.

Užklaustas apie algų skalę 
prie šapos darbų, majoras tik
rino, kad Johnsonas “nieko ben
dro su tuo neturi.” Algos ant 
PWAi projektų būsiančios

ryto iki 1 po piet, .

įčių mokyklėlėse, o dabar, kole
gijos metais, dalyvauja Aido 
Chore ir darbuojasi, kiek lai
kas leidžia, įvairiose komisijose.

Pastaraisiais keliais metais 
PWA, projektų būsiančios nu-'^au"asis f“ka “ Wfe 
statomos sulyg valstijos įstaty- i Co[ e^e of New YT0^ C17’ Pa'

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Senai dirbąs graborystes pro- « 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
® balsamąvimu ir palaidojimu 8 
8 mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
S Parsamdo automobilius Serme- 8 
R nims, vestuvėms, krikštynoms 8
5 ir kitokioms parems S
8 Saukite dieny ar naktj O

g 423 Metropolitan Avė. g 
» Brooklyn, N. Y. 8

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7 A 
6 Skirtingą Rūšią >

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

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.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams 

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščįu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Elizabeth, N. J.
Iš Elięabetho į ‘Laisvės” pik

niką, Brooklyne, busai išeis nuo 
.Liet, svetainės, 408 Court St., 
'1 valandą po pietų, 7 liepos. Ke- 

larė sprendimą: “Taigi vi. ijionė j abi puses ?1. Nesivėluo- 
9 daviniais remiantis komi-vietą ir pribūti 
i nerado jokio piniginio ne-|^u’ kad nere,ktų hktls na’ 
iingumo. Ji vienbalsiai su
ka su tuo, kad jei direkto- 
i rūpestingai viską prižiūri, 
organizacija gali ir privalo jams ir organizacijai.

s pasitikėti...” Jie pasiūlė

mie.

♦

Komisija.

Komisijos raportas priimtas 
kelis pagerinimus del mažesnių 'vienbalsiai. Susirinkimas tarė 
supirkimų. Atsikreipė į narius, komisijai padėkos žodį už aty- 
kad niekad neleistų nepamatuo-1 dų darbą, 
tų kalbų, nes tas kenkia veikė-1 Kliubo Narys.

mų. Tie.,projektai būsią dirbami 
kontraktine papėde ir ten rei
kalaujama esą mokėti “esamą 
algų skalę.” .

“Daily Workeris” LaGuardi- 
jai tarsi rakštis po nagu. Jis | 
specialiai atsišiepė į “DW” re
porterį sekamai: “Jūs nenorite 
tą išaiškinti ir jūs nenorite taip 
atspausdinti, kaip aš paduodu. 
Jūs, vyrai, negalėsite sukelti bė
dos, kad ir kažin kaip bandy
sit.’ ’

Kaip žinia, toji majoro kalba
moji bėda, tai baimė 13 liepos, 
kada Bedarbių Tarybos vado
vaus maršavimą į miesto rotu- 
žę. O tos demonstracijos vienu 
iš svarbiausių uždavinių bus 
reikalavimas mokėti unijines 
algas visuose šalpos darbų pro-

matinis jaunojo Juškos kursas 
buvo chemija. Tas mokslas jam 
gerai sekėsi. Tad ėmė ir keletą 
kitų kursų prie chemijos.

Birželio 19 dieną Henry Juš
ka baigė chemijos mokslą ir ga- 

!yo laipsnį Bachelor of Science. 
Tačiau jaunuolis Juška mano ir 
toliaus studijuoti. Jis sako, kad 
“mokslui nėra galo.”

Linkėtina jaunam vaikinui 
gero pasisekimo savo profesijoj 
ir tolimesnio mokslo studijavi
mo, sykiu darbuojantis viešame 
darbininkų organizuotam gyve
nime.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akią 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.

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.

Studentas.

Pranešama, kad du vokiečių 
lėktuvai skraidė Lietuvos terito
rijoje virš Nidos, o vėliau Pa
nemunės rajone, Pagėgių apskr.

“Laisvės” Piknikas Bus 7 Liepos, Ulmer Parke, Gale 25th Avė, Brooklyne. Be pertraukos Šokiai 
Dainy Programa. Įžanga 40c. Prie Is Anksto Pir kty Tikietp 4 Piniginės Dovanos.

Telephone, EVergreen B-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiu» 
ant visokių, kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų Li gos, 
Mėšlažarnės Li

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

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

Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME UKTUVMKAX




