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KRISLAI •
Du Žygiai.
Skirtingi Pasitikimai.
Ethiopijos “Apgynėja“.
Karjerų Pabaiga.

Rašo Komunaras

“Naujienos“ praneša, kad
^Feliksas Vaitkus yra pasi

ryžęs žūt-būt šią savaitę iš
skristi į Lietuvą.“

Na, tegu jau, galų gale, 
jis ir išsirengs; tegu iš “žūt
būt“ teliks tik “būt“. Pamati
nis klausimas liekasi: kam iš 
to* skridimo nauda? Atsaky
mas—fašistinei Smetonos dik
tatūrai dvasinė parama. Užtat 
Lietuvos fašistai ir rengia Vai
tkui didžiausias pasitikimo iš
kilmes. (
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salty,

N e p r a l aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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Riliai prieš Streikus 
Slaptai Apdirbinėjami

WASHINGTON. — šalies

Šią savaitę yra daromas ir 
skirtingas žygis į Lietuvą.

♦ šiandien išplaukia Amerikos 
<Xae£uvių Darbininkų Suvažia- 
Viino išrinkti delegatai į pa
saulinį lietuvių išeivijos kon
gresą, įvyksiantį Kaune. Kaip
juos pasitiks šiandieniniai Lie- kongreso atstovų rūmo tei- 
tuvos valdovai? Labai skirtin- šių komisija slapta svarsto 
gai, negu tie ponai rengiasi kongrešmano Kramerio bi- 
pasitikti socialistų “Naujienų” |Hu H R 4313> kurig reika. 
“sparnuotą“ pasla. Nes ir dar-1. v .
.. . . j i x v . ... . lauia skaudžių bausmių bmmkų delegatų žygio tikslas.. . 5 .. .
yra pagrindiniai skirtingas.

Anglijos imperialistai tH< J vertimą, 
veidmainiavo, būk jie norį su- toj atkreiptas 
turėt Italiją nuo plėšimo karo'njsįų Partiją, 
prieš Ethiopiją. Dabar jie pra
deda daryt net tiesioginį spau
dimą Ethiopijai, 
duotų Italijai.

Daugelis augštų Anglijos'Judiciary 
politikierių davė Mussoliniui the House, Washington, D. 
užtikrinimą, kad Anglų vai- C., ir reikalaut, kad tą 
džia neatkreips ginklo prieš manymą atmestų.
Italiją del Ethiopijos tuo lai
ku, kai Anglijos ministeris

lauja
streikieriams, skelbiantiems 
'kapitalistinės valdžios nu- 

Bilius pirmoj vie- 
prieš Komu-

Darbininkai
kad ji pasi-'protestus šiuo

turi siųsti 
adresu: Hat

ton Summers, chairman, 
Committee of

Kongreso atstovų rūmo 
Anthony Eden Tautų Lygai .komisija karo reikalais taip- 
blofino pasauliui, būk stengia- gį slapta svarsto Tydings | 

įnešimą—sodinti į kalėjimą 
ir kitaip baust tuos streikie- 
rius, kurie atsišauks į ] 
cininkus, 
darbininkų.
šį bilių atmesti turime siųs
ti šiuo adresu: John J. Mc
Swain, chairman, House Mi
litary Affairs Committee, 
Washington, D.C.

si priverst Italiją ramiu būdu 
išspręsti ginčus su Ethiopiją. j

Bet lietuvių socialistų va
das Grigaitis dar ir po šiai 
dienai' temato tik geyną ffci- 
tanijos “norą priešintis fašistų 
diktatoriaus karo avantiūrai.“

“Naujienų“ Grigaitis, rem
damasis Kaunijos liaudininkų 
organu “Lietuvos žiniomis“, 
rašo, kad “vienas iš garsiausių
jų Vokietijos komunistų vadų, 
Torgler, paleistas iš kalėji
mo“, pasidarbavus už jį vie
nai “moteriai, kuri dabar tar
nauja Hitlerio slaptoje polici
joje.“

• Taip drąsiai kerta žmogus, 
kuris yra, turbūt, daugiausia 
prirašęs sužinių šmeižtų prieš 
Sovietų Sąjungą ir komunistus, j

Tuo tarpu gi 
spaudoj trūksta

New York.—Sustreikavę laivo “Manhattan” radio operatoriai per pus- 
šeštos valandos privertė kompaniją pripažint jų uniją ir pagerint są

lygas.

HITLERIS STATO 4 
KARO LAIVUS

BERLYNAS. — Vokieti
jos laivyno ministerija skel- 

.......... j dūrinė j daly j per potvinius kaip 300 šeimynų West Side bia, kad šiemet sulig savo 
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Reikalavimus i1 sl°l zuyO' bent 40 zmo-mus, gelbedamiesi nuo ky-.statys du karo laivus po

NEW YORKO VALSTIJOS POTVINYJ ŽUVO 
40 ŽMONIŲ; NUOSTOLIAI - $10,000,000

New Yorko valstijos vi- Chenango upės. Daugiau
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sekmadienio Binghanatone apleido na- 'atsiginklavimo programos ji 
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Apsemta 26,000 tonų įtalpos, du šar- 
Chenango Įvuočius po 10,000 tonų ir 28 

_____  ____  __ eilė kitų pojūrinius laivus.
suardė tvenkinius,1 miestelių bei jų dalių. Šioj N •: k„r;xk: ia)-va: k,,, 

sustabdė srityj praardyta 4 tvenki- gtatomį iki gudaryg 35 nuQ. 
lr padaJl ™e-|mal pagrindai šimčiug Anglijog kar0 laivy.

nių. Įvairiose vietose po ii- lančioi vandens, 
gų, tvaniškų lietų pakilęs, j Whitney Point, 
pleškantis vanduo nunešė, Forks, Lissle ir 
tiltus, !
nunešėm nąmus, sustabdė (srity j praardyta
traukinius :
džiaginės žalos virš $10,000,- 20 gelžkelio tiltų.

XX __ Y . • • I 1 •

4 tvenki-,sįaįom^ įki sudarys 35 nuo-

ir-1 p • ,• uziagines zaios vii s »piu,uuu,-Vel Gręsia Visuotinas OOO. Tūkstančiai gyventojų
..P°aan^1 semtas iki 8 colių vandens, tatyt iki 45 nuošimčių pojū-

i . . - . . v. Ithacoj, N. Y., kriokiantis rinių laivų “Uni
Jungtinė Audėjų Unija rei-' vXti j of potvinis“ nuo 1865 Vandu° SUgri°v5 MyerS reikale” Svarbiausias

Audėjų Streikas
PROVIDENCE, R.I.

j pabėgo iš namų,
:mirties nuo kylančio van-

no. Bet, pagal sutartį su An-
Hornell buvo vietomis ap-’ glija, Hitleris galės dasis-

Ithacoj, N. Y., kriokiantis rinių laivų “tam tikrame

kalauja, kad vilnonų fabri- metų.
kantai iki liepos 22 d. duotų 

p^itiMmo'j [atsakymą, ar jie priima ar 
□pauuvj vauaovc žinių apie atmeta 3,400 streikierių rei- 
Torglerio paleidimo priežastis kalavimą pakelti algas 5 iki ji Keliejns kitiems na- nunešė daug vasarnamių, 
ir aplinkybes.

apie atmeta 3,400 streikierių rei-
Binghamton, N. Y.—Pot- 

vinis nunešė keturis namus

tą; žuvo 4- ant jo buvę žmo- 'reikalas tai prisiruošt karui 
nes; prigėrė ir dar keli as- prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
menys.

Geneva, N. Y.—Potvinis
ant vandens, taip ant žemes.

Tai Bus Amerikos Lietuvių Darbininkų Balsas 
Pasauliniam Lietuvių Išeivių Kongrese Kaune.

; 1 j I T. : 1 ’ ii ' į į. j 1

Laivu “Normandie” Šiandien Išvažiuoja Drg. F. Abek, J. Ma
žeika ir Kelly’ienė. Greit Iškeliaus ir Johnnie Orman.

RINKITE PARAŠUS REIKALAVIMUI, KURIS BUS 
ĮTEIKTAS PREZIDENTUI A. SMETONAI

'40 nuošimčių. Jeigu bosai Front gatvėje
Negana Torglerio; Grigaitis vjsai nesiskaitys su darbi- ^uo išrausė pamatus, 

daro šitokį platų spėjimą: I ’
“Panašiai pasibaigs, tur . - . . ,. ' .___________

būt, daugelio tų ‘tikrųjų revo- Pnelt Prie Visuotino streiko ----------------------------
liucionierių’ karjera.“

Šitokia savo pranašyste w
stengiasi suteršti drg. Thael-
manną ir kitus karžygiškus

van-
Nu-

|VLOCU ILColOXYdl vj'o DU. Util UL* x

ninku reikalavimais, galės 1nešta Ferry St. tiltas antmų.

* * j • sako unijos §jįį|0 gomĮS Sa]p0S
jis vadai. r

Dabartinis streikas tęsia-
Vokietijos darbininkų kovoto- S1 Jau trecią savaitę ir ap
jus, kankinamus Hitlerio ur
vuose.

Grigaitis, tačiaus, nepasižiū
ri j savo socialitinę karjerą, 
kuri baigiasi Vaitkaus lėkdini- 
mu pas Smetoną.

ima Uxbridge Worsted

S k a udžiausiai nukentėjo 
tūkstančiai farmerių šeimy-

ŽINIOS IS LIETUVOS

NEW YORK.—šiandien laivu “Normandie” išplaukia 
Lietuvon amerikiečių lietuvių darbininkų delegatai da- 
lyvaut pasauliniame lietuvių išeivijos suvažiavime—drg. 
F. Abekas, J. Mažeika ir*K. Kelly’ienė. Juos šiai pareigai 
išrinko Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimas 
įvykęs Clevelande, Ohio. Ketvirtas ten išrinktas drg. 
Johnnie Orman taip pat išvyks Lietuvon už kelių dienų. 
Pora dienų atgal išplaukė kanadietis drg. M. Guoba, ku
ris taipgi dalyvaus išeivijos kongrese.

Cleveland© suvažiavime, kaip žinoma, buvo atstovai 
nuo 55,000 organizuotų Amerikos lietuvių daarbininkų. 
Taigi Kaune jie tiesioginiai atstovaus didelę pažangiau
sių lietuvių darbo žmonių armiją. Bet netiesioginiai' šie) 
delegatai išreikš nusist/tymą šimtų tūkstančių, galima 
sakyt, didžiumos lietuvių darbininkų, gyvenančių Jungti
nėse Valstijose. Nes kas gi nežino, kad ir neorganizuoto
se lietuvių amerikiečių masėse visur yra išsivystęs pagei
davimas daugiau laisvės ir progos gyventi Lietuvoj liku
siems jų tėvams, broliams, seserims, artimiems ir apsĮairt 
tai darbo žmonėms?

Nereikia nei aiškint, jog šiandien išvykstantieji drau
gai delegatai pasauliniame lietuvių išeivių suvažiavime 
pakels balsą už pilietiškas laisves Lietuvos darbininkams 
ir vargingiems ūkininkams. Tuo būdu jie išreikš ir troš
kimą didžios daugumos Lietuvos gyventojų. Taip pat aiš
ku, kad jie reikalaus pašalinti kliūtis ir kultūriniam ben
dravimui tarp išeivių ir Lietuvoj gyvenančių darbo 
žmonių. 4?

Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimas išrink# 
delegatais Lietuvon tokius draugus, kurie tikrai atliks 
savo pareigą.

Lietuvių išeivijos suvažiavime, suprantama, negalės būt 
apeitas Lietuvos politinių kalinių reikalas. Ir todėl dar- 
bininkų delegatų išvažiavimo proga mes šaukiame ir ra
giname draugus ir pritarėjus juo labiau šiomis paskuti
nėmis dienomis pasmarkint rinkimą parašų ant blankį 
su sekančiais reikalavimais Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai:

“L Tuojau pagerinti Lietuvos revoliucinių politinių ka
linių maistą, aprūpinti juos geresnėmis kameromis, SU? 
teikti daugiau laisvo pasivaikščiojimo ore, panaikinti pik: 
baudas, prašalinti iš kamerų provokatorius, leisti polit
kaliniams skaityti darbininkišką ir mokslišką literatūrą> 
suteikti jiems progos matytis su savo giminėmis ir, ben
drai, išpildyti politinių kalinių kolektyvų reikalavimus. .

2. Paliuosuoti visus revoliucinius Lietuvos politiniu^ 
kalinius.

3. Suteikti civiles laisves Lietuvos liaudžiai: spaudom,
susirinkimų ir organizavimosi teises. n

Mes siūlome Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui 
pasisakyti už šituos mūsų reikalavimus.” kF

Blankos su tais reikalavimais yra išsiuntinėtos į visas 
lietuvių kolonijas. Jos turi būt parašais užpildytos ir su
grąžintos paduotu jose adresu ne vėliau kaip liepos 17 
dieną. Taigi, draugai darbininkai, visomis jėgomis pasis- 
tengkite kuo greičiausiai atlikti tą svarbią pareigą!

800,000 Ethiopiečiii
Kovai prieš Italiją

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pi jos valdžia laiko Mussoli- 
nio kalbą pasakytą Salernoj 
kaipo faktiną karo paskelbi
mą prieš Ethiopiją. Savo 
šalies nepriklausomybės ap
gynimui todėl yra mobili-1 
zuojama 800,000 ethiopiečių 
armija. Jie turi virš 1,000 
kulkasvaidžių, šimtus tūks
tančių šautuvų, kanuoles 
mušti priešo lėktuvus, ran
kines granatas ir įvairius 
kitus ginklus.

Ethiopijos pašonėse, Itali
jos kolonijose Somalilande 
ir Eritrėjoj, Mussolini tu
ri 200,000 pilnai prirengtų 
kareivių. Iki rugpjūčio mė
nesio jis ketina ten nusiųsti 
dar 100,000.

pra-

Darby Pinigy
WASHINGTON. — Fa- 

šistinis kongrėsmanas Ha- 
iš- 

traukti porą bilionų dolerių 
iš Roosevelto $4,000,000,000 
pašalpinių darbų fondo ir 
tais nuo viešųjų darbų ati
trauktais pinigais atmokėti 

, tar-

Kompanijos d ir b t u v e>s,;mntOn Fish reikalauja i 
1\ /T n n D L» rl rx T o 1 n w rl iv»‘ _ _ _ _ _Mass., Rhode Island 
Conn, valstijose.

ir

PRIGĖRĖ 300 CHINŲ
Hankow. — Per Yangtse1 

upės išsiliejimą Chinijoj žu- bonus ex-kareiviams,
„ „ |vo 300 žmonių. Apsemta 50,- gavusiems laike pasaulinio

Europos svarbiausi ban- 000 ketvirtainiškų mylių 
plotas. .Milionai gyventoju 
liko be pastogės.

Karas prieš Ethiopiją Gali 
Iškrikdyti Italy Finansus

kininkai išreiškia nuomonę, 
kad Mussolinio karas prieš 
Ethiopiją galės visiškai su- 
ardyt Italijos finansus, kaip 
pranešama iš Basle, Šveica
rijos. Dar tik keli mėnesiai 
atgal Italijos valdžia pergy-

Fašistiniai Sargai prieš 
Mezgėjus

Garnerville, N. Y.—Prieš 
s t r e i k u o j ančius Hirsam 

veno sunkų finansinį krizį. mezgyklos darbininkus, y-
—-------------- pač prieš jų pagelbininkus

Albany, N. Y. — Apart iš kitur, yra suorganizuota 
žinomų žuvusių laike potvi- f 500 ginkluotų skebų, kaipo 
nio New Yorko valstijoj, 'fašistinių sargų, kuriais ap- 
dar nesuranda 100 žmonių, statyta gatvės ir keliai.

Y ■

karo.

Taisys SSRS Konstituciją
MASKVA. — Konstituci- 

jos taisymo komitetas, iš
rinktas laike Sovietų Sąjun
gos Septinto Kongreso, pra
deda darbuotis drg. Stalino 
vadovybėje. Išrinkta eilė 
komisijų, kurios tyrinėja, 
kas yra taisytina įvairiuose 
senosios 
riuose.

konstjįįųcijos sky-

Pramonė Smunka, 
Bedarbė Didėja

KAUNAS., — šių metų 
džioje dirbo 985 įmones su 19,-
810 darbininkų ir 2,796 tar
nautojais, o prieš metus veikė 
1,118 įmonių .su 22,282 darbi
ninkais ir 2,688 tarnautojais. 
Daugiausia sumažėjo smulkių 
pramonės įrponių skaičius. Dar- 

ibininkams atlyginimo taip pat 
'apie 489,000 litų mažiau išmo
kėta.

Metalų ir mašinų pramonės į 

dirba 83 įmonės su 1,656 darbi
ninkais.

Menkutė Lietuvos pramonė ir 
ta pati smunka fašistų globoje. 
Skaitlinės paimtos iš fašistų or-1 
gano “L. Aido.“

Universiteto Studentai 
Tautybėmis

KAUNAS. — 1935 m. pava
sario semestre universitete bu
vo tautybėmis studentų: lietu
vių 2803, lenkų 79, rusų 45, vo
kiečių 47, latvių 16, žydų 591, 
estų 1, baltgudžių 13, totorių 2, | 
karaimų 1,, ir 2 stdbentai nesu-. 
teikė apie savo tautybę žinių. |

Hearst as su Hitleriu Susitarę prieš SSRS
NEW YORK. — “Daily Jeris pirks iš Hearsto kasy- 

Worker” iškelia aikštėn, jog 'klų reikalingas Vokietijai 
Amerikos fašistinių laikras-TT , % ’ . .i Hearst savo laikraščiuose 
čių leidėjas Wm. R. Hearst ^urį nuojat skleisti kurstjg 
turi padaręs sutartį su Hit- mo nuodus karui prieš Su
fleriu. Pagal tą sutartį, Hit- vietų Sąjungą.

KM
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Trejerios Svarbios Sukaktuves 1
Turime trejerias svarbias sukaktuves- 

jubilėjus.
1. Sekančias metais, pavasarį, sukaks 

25-keri metai nuo to, kai “Laisvė” pra
dėta leisti. šitos sukaktuvės reikės 
smarkiai paminėti sekančiam dienraščio 
vajuj sekantį rudenį.

2. Rugsėjo, mėnesį, šių metų, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija švenčia savo 20-ties metų gy
vavimo sukaktuves. Sekantis “Šviesos” 
numeris bus vyriausiai tam paaukotas; 
leidžiama speciališka brošiūra šitų ne
paprastų sukaktuvių paminėjimui. Šie
met pasibrėžta gauti nemažiau 1;000 
naujų narių į ALDLD; jau virš 700 gau
ta.

3. Spalių mėnesį sukanka lygiai pen- 
keri metai nuo įsisteigimo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Ši sukaktis taipgi 
nepaprastai svarbi ir ji turės būti apvai
nikuota vajum už naujus į LDS narius 
ir kitokiais atžymėjimais.

Visi trys jubilėjai labai svarbūs. Visi 
galės būti pilniausiai pasekmingi, jei mes 
visi darbuosimės ir jei mokėsime įtrauk
ti į tą darba kitus tūkstančius darbinin- 
kų.

Rugpjūčio 1-moji Šiemet
Rugpjūčio mėn. 1-moji yra tarptautinė 

diena kovai prieš imperialistinį karą. 
Šiemet ši diena turės suvaidinti nepap
rastą vaidmenį, kadangi šiemęt imperia
listinis kūras grūmoja rūsčiau,‘ negu ka
da nors.

Šiuos žodžius rašant, Mussolinis gru
puoja 250,000 kareivių į Ethiopijos pa
sienį. Dalykų žinovai skelbia, kad ka
ras tarpe Italijos ir Ethiopijos neišven
giamas. Tik griežtos kovos, į kurias įsi
trauktų masės darbo žmonių, galėtų tą 
karą sulaikyti.

Tuo būdu išvada mums aiški: ruoški
mės prie Rugpjūčio 1 dienos taip uoliai, 
kaip niekuomet pirmiau. Mobilizuokim 
darbininkų- mases kovai prfcš karą ir fa
šizmą. Rugpjūčio 1-moji turi būti išraiš
ka milionų masių valios ir priešfašist^aio 
nusistatymo.

i

ir

“Giri Sovietus, Eik Laukan!”
Panašiai pasakė Hearst “Daily Mir

ror” redaktoriui, Emilijui Gauvreau, del 
to, kad pastarasis, išgyrė Sovietų tvarką 
po savo atsilankymo SSSR. Mr. Gauv
reau nėra radikalas. Jis yra "normalūs” 
amerikietis redaktorius, įžymaus buržu
azinio tabloridinid laikraščio, paskendu
sio skandalingose žiniose. Bet Gauvreau 
turėjo doros ir drąsos parašyti, tarpe 
kitko, apie Sovietų Sąjungą sekamą:

“Berniukai ir mergaitės ten tikrai yra 
puikūs sveikatos ir subudavojimo pavyz
džiai ..; pilni gyvenimo džiaūgsmo... Aš 
niekad pirmiau nesu matęs tokių laimingų 

. žmonių, o aš esu plačiai ir toli apkeliavęs...
Štai jums šalis, užimanti šeštadalį žemės 
paviršiaus, kuri kovoja visumos naudai, ne 
aklai, bet su apmąstymu, laukuose, fabri
kuose, dirbtuvėse, studijose; • milžiniška 
žmonių' armija, žygiuojanti ; pirmyn delei 
bendrosios minių laimės... šie žmonės ži
no, kaip gyventi, o mes tik laukėme ir ren
gėmės gyventi... Už tų Kremliaus sienų 
yra smegenys, bet tokie smegenys, kurie 
darbuojasi gerovei masių, o ne naudai sau
jelės augštesniųjų...”
Šitie žodžiai yra knygoje, kurią para

šė Mr.i.Gauvreau, ir kuri pavadinta 
“What So Proudly We Hailed? (Ką Mes 
Taip Išdidžiai Garbinome). Knygoje au
torius daro palyginimus tarpe kapitaliz
mo ir sovietizmo, nurodydamas pastaro-

> jo nesulyginamai didesnę žmonijai nau-

'i 

dą;. žmonijos viltį.
Amerikos fašistui vadas Hoars t pir

miau tą' - viską* toleravo, b^pb to, • kuoniėt 
ji$ atsilankė Vokietijoj i^ susiuostė. su 
riazių? lyderiais, Hearst pradėjo niekinti 
Sovietų Sąjungą, ir bjaurioti tuos, kurie 
ją giria. Jis, beje, pradėjo kryžiaus karą 
ir/prieš Vietinius komunistus.
:ir štai Hearstui pasiunčia telegramą 
tūlas karininkas, “majoras” Pease, pa
stebėdamas: tu, sako Pease, kovoji prieš 
komunistus ir . Sovietų Sąjungą, bet ne
matai, ką padarė tavo vienas redakto
rių, kuriam tu moki į metus po $25,000 
arba daugiau algos—Mr. Gauvreau. 
Hearst padėkavojo reakcininkui “majo
rui” Peace ir greit Gauvreau Tapo7 pa- 
liuosuotas nuo ėjimo redaktoriaus par
eigų. ( , . .

Aišku, šis paliūosavimas yra padary
tas gražiai, pridengtai; neva vakacijoms 
Gauvreau paliuosuojamas, bet tos vaka- 
cijos yra ilgos, ilgos. “Daily, Workerio” 
korespondentas, kuris puikiai .visą padėtį 
žino, smulkmeniškai išaiškino šitą .visą 
nešvarią fašistų lyderio darbų istoriją.

• Dabar jei Emilijus Gauvreau norės 
atgauti savo vietą, tai jis turės persivers- 
ti ragožium ir smarkiai pulti Sovietus. 
Ar jis tą darys? . ■ . ,

Uruguayans Lietuvių Darb. 
Konferencija

% Gegužės mėn. 26 dieną, š.m,, Montevi
deo mieste, įvyko Uruguajaus lietuvių 
darbininkų atstovų konferencija. Toj 
mažytėj Pietų Amerikos respublikoj šiuo 
tarpu gyvena keletas tūkstančių lietuvių 
darbininkų, daugiausiai nesenai pribuvu
sių iš Lietuvos imigrantų.

Kad suderinti savo veiklą, buvo suma
nyta sušaukti visų darbininkiškų organi
zacijų bei draugijų atstovų konferencija. 
Kol kas.smulkesnių žinių apie šitą kon
ferenciją neturime. Tenkinamos tiktai 
tuo, ką matėme “Raudonojoj Vėliavoj” , 
(num. 4). Čia telpa keletas minėtos kon
ferencijos priimtų rezoliucijų. Viena re
zoliucija taikoma Pasaulio Lietuvių 
Kongresui Kaune. Ji skamba:

1. Protestuojame prieš Smetonos bruta- 
liškus puolimus ant Lietuvos Komunistų 
Partijos ir visų revoliucinių organizacijų ir

4 • I | • < i >

jų vadų. Reikalaujame laisvę L. K. Parti
jai, taipgi laisvę spaudos, žodžio' ir susi
rinkimų. ’

2. Pilną amnestiją politiniams kaliniams.
3. Reikalaujame anuliuoti visas valstiečių 

skolas ir panaikinti biednųjų valstiečių var
žytines.

4. Protestuojame prieš visas išlaidas daro
mas militariniams reikalams.

5. Protestuojame prieš siuntimą pinigų 
išluptų iš vargingų valstiečių ir darbininkų 
del žvalgybos bandų išlaikymo Uruguayuje, 
Argentinoje ir Brazilijoje.

6* Reikalaujam Lietuvos darbininkams 
8-nių vai. darbo dienos ir bedarbiams subsi
dijų.

7. Reikalaujam panaikinti visas lėšas ski
riamas kunigų, bažnyčių ir vienuolynų išlai
kymui.

8. Reikalaujam į minėtą suvažiavimą įsi
leisti delegatus L.K. Partijos ir nuo Sovie
tų Sąjungos lietuvių.

Mes esame pasiryžę organizuoti kovą už 
čia išvardintus ir šaukiame lietuvių liaudies 
mases prie to prisidėti.

c
Mes manome, kad ir Jungtinių Valsti

jų lietuvių organizacijos ir draugijos bei 
kliubai turėtų pasiųsti savo rezoliucijas 
minėtam Kauno Kongresui. Mūsų rezo
liucijų vyriausiais pagrindais turėtų bū
ti tie reikalavimai, kuriuos suformulavo 
Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimas, įvykęs Clevelande.

Reikėtų.del to greit sukrusti. Centra- 
linės Organjzacijos turėtų būti tam kelio 
rodytojomis. , •

“Vilnis Apie Visuotiną
. Suvažiavimą -

Rašydama apie Visuotiną Suvažiavimą, ; 
“Vilnies” redakcija nurodo, kad tūluose 
Visuotino Suvažiavimo delegatuos pasi
reiškė "nepilnas supratimas bendro fron
to.” Ten pat mūsų draugų dienraštis, 
nurodo:

• Pas” tulus pasireiškė tokis supratimas, 
kad kas eina su mumis į bendrą frontą, turi 
pilnai su mumis sutikti visame kame.
- Tai siauras supratimas. Kaip suvažiavi
mo priimtam programe pažymėta, kad į 
bendrą frontą gali stoti visiš kas sutinka su

: Uit
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bent vienu iŠ 'penkių punktų, bendram fron-
' ' :tbi ;patiektUi O tai reiškia, kad1 hlefš galime * 

•stoti ir su. tais, kurie daugely klausimų su 
mumis visai nesutinka, bet sutinka kovoti 
prieš karą .ir fašizmą, arba už ,nedarbo ir 
socialę apdraudą, arba Lietuvos klausimu '

, ir tt.

Ten pat toliau:
Kada mes stojame su tais žmonėmis į 

bendrą, frontą, palikime jų kitus nesutiki
mus į šalį, arba toleruokime juos. Kritika
vimui jų mes turime kitas organizacijas, 
tinkamesnes vietas ir sueigas. Bendro fron
to mitinguose, konferencijose tai kovai ne
vieta. Čia turime tik tuos klausimus, ku
riais einame į bendrą frontą su kitom sro
vėm.

Teisingai! Jei mes paanalizuosime 
mūsų draugų nusistatymą kolonijose, tai 
pamatysime, kad tūli jų kaip tik ir kar-

• 11 . r. r; . , r ... . ;j - ■ ', . ; . ..

Pastabos iš Visuotino Suvažiavimo
’' Drg. Jočionis yra vienas 
iš geriausių parlamentari
nių taisyklių žinovų Jung
tinių Valstijų lietuviuos. Tai 
pukiai delegatai matė Vi
suotinam Suvažiavime i ' • ■ i : i. *'Clevelande. Dažnai padėtis 
taip susipainiodavo, kad ro
dydavosi, jog jau bus labai 
sunku iš jos išbristi, bet žiū
rėk pirmininkas ima ir iš
veda viską sklandžiausiai. 
Greta to, d. Jočionis moka 
ir juokelį prismokui įmesti 
ir supykusius; ant pirminin
ko Suvažiavimo ! dalyvius' 
gražiai atšaldinti. Daugelis 
draugų turėtų pasimokinti 
susirinkimų tvarkos vedimo. 
Tai savotiškas menas!

• Žiūriu aš į mūsų jaunuo
sius delegatus < (kurių buvo 
apie 50). Daugelis jų, tiesa, 
lietuvių kalbą vartoja ne
kaip, bet beveik visi nepa
prastai g'r'ažiai1 užsilaiko ir 
domiai stebi kiekviehą Su
važiavimo eisenos dalykėlį. 
Kiti kruopščiai rašosi, ren
kasi medžiagą išdavimui 
raportų, kuomet sugrįžš į 
namus.

Suvažiavime dalyvauja ir 
mūsų senas veteranas veikė
jas d. J. Jukelis. Jau gero
kai pasenęs jis, bet dar drū
čiai laikosi. O kuomet atsi
stoja kalbėti, tai balsas eina 
taip sklandžiai, kaip ir pen
kiolika metų atgal, kuomet bent tik Chicagoj). Aišku 
jis prakalbininkavo. Drg. nereikia daryti iš to išvados, 
Jukelio balsas,, beje, skam- bnk aš agituoju visuomet 
bus, sidabringas. laikyti mūsų suvažiavimus

__ ______ Pittsburghas 
yra patsai centras ir ten rei-

bus, sidabringas. - L " 1
Vienu kartu d. Jukeliui cieyeiande. 

teko padaryti labai vykęs! 
palyginimas, kuris sukėlė1 
daug juoko. Buvo 
Siurbos pridėčke prie rapor
to buvo paminėta Prūseikos

uKeie kėtų kada nors padaryti di- 
taip: 'delis susiėjimas.

i? Butkaus . vardai, kaipo mynėmis aptarnavimo ir su- 
kovojusiųjų prieš Visuotiną registravimo prisidėjo, be 
Suvažiavimą žmonių. Tūlas , kitų, sekančios 
delegatas duoda įnešimą 
tuos vardus pašalinti, ka
dangi peržema, sako jis, 
juos vartoti mūsų dokumen
tuose. Kyla diskusijos. Ima 
balsą ir Jukelis. -Jis sako: 
J^eigu dokumente nėra var
dų Grigaičių ir Michelsonų, 
tai neverta dėti nei Prūsei
kos ir . Ko., kadangi pasta
rieji nieku neprisilygina 
aniems. Anie laivu plaukia,, 
o Prūseika tiktai ant anties 
joja. 

• - - č • 1 » '

Kalbant apie . Prūseiką, 
tenka priminti, kad jis šia
me suvažiavime pasirodė la
bai negarbingai. Kur tik jis 
ką bandė, visur nepavyko; 
atsimušė kakta į sieną. Vie
nas farmerių ; atstovas, iš 
M i c higan, kritkuodamas

> draugės: 
Adelė Vasiliauskienė, O. Va- 
siliauskiutė, Gataveckiutė, 
seserys Žebrauskaitės, ir kt. 
Menu, vietiniai draugai ata-

Trečiadienis, Liepos 10,19;

ŠYPSENOS

Viena moteriškė (tauti-

po Suvažiavimo,

Puikiai prie delegatų nak-

R. M.

f

■Man keli asmenys sakė, 
kad jie šitam Suvažiavime,

iš delegatų širdžių gilumos. 
Kiekvienas ir kiekviena ža
dėjo vykinti gyveniman Su
važiavimo nutarimus.

Bovijasi 
praneša, 

karaliaus 
konsulis

savo laikraštuko 
špaltas išniekino suvažiavi
mo dalyvius. Tikrai fašistiš
kai!

” re-

Klaidų Atitaisymas

ĮVAIRUMAI1

ta. Išviso clevelandiečiai tu- " atsisveikinimai,
rėjo nakvynių 350 delegatų! Pnl“J™aPdxa:rb"?.tls_P.įuke 
Kitoj kolonijoj vargiai bū
tum tą galėję padaryti (ne-1

*

, to ja panašias .klaidas. Jie dar vis ma- 
. no, jog bendrą frontą galima daryti tik
tai su tokiais, kurie užgiria komunistinę 

( programą, kurie stoja už socialę revoliu
ciją, proletariato diktatūrą, už sovietus, 
etc. Toli ne taip tūrėtų būti. Mes gali
me sudaryti bendrą frontą su tikinčiais 
darbininkais,, su parapijiečiais, su socia
listais ir sandariečiais tam tikrais klausi
mais. Tegul jie turi savo įsitikinimus, o 
mes laikykimės savųjų, bet kiek liečia, 
sakysim, kovą už socialę apdraudą, kovą 
prieš karą ir fašizmą, kovą prieš svetur- 
gimių darbininkų persekiojimą, mes ga
lime pilniausiai sudaryti bendrą frontą 
ir, padėdami kitus dalykus į šalį, galime 
bendrai veikti.

Tas reikalinga visiems mūsų veikė
jams įsitėmyti!

:Prūseikoą poziciją pašakė: ■tinkamai'atžymės visus, pri- 
“Jei Prūseika atvažiuotų Ridėjusius prie padarymo 
pas farmęriūs, tai farmerįai ’suvažiavimo pasekmingu.
jį'nušautų į i; ” Aišku, tai Ja- --------
bai stiprus pareiškimas. Bet
žiūrėkit, ■ kaip tą įvertina ninku krypties) delegatė už- 
Prūseika: užsidarius sesijai, 'ėjo ir į fašistų “Dirvos 
einu aš karidoriun, kur'dakciją. Kalbėjosi su Kar- 
stovi Prūseika. Jis pasakoja pavičiuku. Kvietė jį užeiti į 
žmonėms: “Matot, kaip ma- Suvažiavimą. Pažadėjo, bet 
no vardą visur mini; popu-'jis neparodė ųei akių. Pas- 
liarizuoja mane.” Ir tai pa- jkui per 
sakęs, juokias! Prisipažin
siu: pagailo man Alberto!

Clevelando \ lietuviai dar
bininkai ii šiuo tarpu buvo 
nepaprastai draugiški ir vi-' 
siems Suvažiavimo daly
viams parūpino nakvynes. 
Daugelį delegatų gražiai pa
vaišino. Suruošė gražų kon
certą, Tiesa/ končėrte: pro
grams pildyme dalyvavo ir 
svečių: Birųta Ramoškaitė,’per dvi dieni, išmoko tiek, 
Palevičįenė, Stočkienė, Abe- 
kienė, ir kt. Pirmu kartu—r 
t!ai buvo 1932 metais, laike 
LDS Pirmo Seimo—man te
ko patirti tokis clevelandie- 
čių draugiškumas, todėl da
bar, važiuojant į Visuotiną 
Suvažiavimą, puikiai žino
jau, kad mūsų visi delega
tai džiaugsis pasiekę Cleve- 
landą. Supraskit:' virš 200 
delegatų buvo apnakvindin-

Gavo “Ausų
Brooklyne, laike streiko 

prieš mėsos brangumą, sto
vi lietuvė moteriškė ir skun
džiasi: “Tik spėjau išeiti iš 
krautuvės, tuoj būrys viso
kių pikietninkių mane ap
stojo, atėmė porkčiapą ir 
davė ausų.”

Aš sakau: “Tai, šeiminin
ke, visgi nebloga, dabar ga
lėsim virti košelieną.” ; •

Šeimininkė: “Bet iš tokių 
‘ausų,’ kokių aš gavau, ne
galima nieko išvirti.” ;

Kuršėnų S.

Daug delegačių buvo mo
terų ir merginų — apie 100, 
'jei nekystu. Moterys vaidi
no čia didelę rolę. Draugė 
Skeberdytė buvo suvažiavi
mo sekretore.

"Darbininkui” Medžiaga
“Pravda” nuo 11 d. bir

želio praneša, kad Lenin
grado srityje Sovietų val
džia sušaudė teismo spren
dimu A. A. Labutkiną ir jo 
žmoną, o jų kelis frantus 
nuteisė nuo 5 iki 10 metų 
prie darbo. Šie gaivalai gi
rioje užpuldinėjo praeinan
čius žmones ir nuo 1933 iki 
1935 m. užmušė 12 asmenų. 
Jeigu “Darbininkas”» gali 
apverkti mergaičių žaginto
jus, tai kodėl jis negali šiuoš 
žmogžudžius padaryti "nųi- 
čelninkais” ir bolševizmo 
aukomis?kiek nebūtų namie išmokę 

per du metu; Pilnai tikiu.
Labai gražų įspūdį darė 

vaizdas
kuomet delegatai, pavargę, 
bėgiojo, ruošėsi važiuoti na
mon. Prie salės durų stovi 
du didžiokiški busai. Greit 
abu prisipildė delegatais ir 
pradėjo traukti: vienas lin
kui rytų, o kitas į vakarus.

Gan gera .delegacija šiuo 
kartu buvo iš: Mass. valsti
jos, betr ji galėjo būti dides
nė., Iš Maine valstijos, beje, 
rodosi nebuvo nei vieno de
legato. Tas tai jau nekokį 
įspūdį darė tiems, kurie ži
no, kad tiek rumfordiečiai, 
tiek lewistonieciai galėjo tu
rėti čionai savo delegacijų. 
O jeigu jos neturėjo, tai 
reiškia, kad ten nemažas ap
sileidimas.

Buvęs Karalius
Iš Rumunijos 

kad dabartinio 
sūnui Rumunijos
iš San Francisco, Calif, pri
siuntė tris nedidelius aliga
torius. Karalaitis Mičhail 
(Mikutis) su didele ukvata 
žaidžia su tais drasfcūnu- 
kais. Mikutis dabar yra ,13 
metų. Keli metai atgąl jis 
buvo paskelbtas Rumunijos 
valdonu—karalium, kol jo 
tėvui atsibodo Paryžiaus 
smagumai ir parvykęs atgal 
nuvertė savo sūnų nuo sosto 
ir patsai ant jo užsilipo.

“Laisvės” No. 160, trečiame 
pusi., straipsnio “Apie Visuoti
ną Suvažiavimą” paskutinėj 
špaltoj atspausdinta klaidin
gas antgalvėlis. Vietoj “Lietu
vos Padėties Analizas,” turi 
būt “Lietuviškos Padėties Ana- 
lizas.”

L; ♦M
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Milicija ir šnipai “daro tvarką” 'laike nė senai įvykusio Tacoma, Wash 
medžio darbininku streiko. C
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI Į VISUOTINA LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMA CLEVELAND, OHIO.

Trečias Puslapi

Visuotino Amerikos Lietuvių Suvažiavimo 
Moterų Sesijos Tarimai

2) Kova prieš augštas kai
nas už maistą.

3) Reikalavimas
Valstijų Kongreso 
tinystės biliaus.

4) Reikalavimas
darbininkų vaikučiams pieno 
ir šiltų pietų mokyklose, a) 
Reikalavimas iš valdžios įstei-

Jungtinių 
priimt mo-

Birželio 29, kaip 4:30 ryto, damas delegatus ir pakviesda- 
palikome Scrantoną. Paėmę de- mas d. J, Paltaiįavičių, jaunuo- 
legates-tus Pittstone, . pasukom lį, pakalbėt, šis jaunuolis karš- 

už teisę į Cleveland© link. Pavažiavus apie'tai kvietė kovoti prieš karą ir 
gauti! pusvalandį, susitikom su tiršto- fašizmą. Paskiaus perstato d. 

daugiau parašų ir organizuoto j laiškus ir tą kovą galės laimėti mis miglomis, kurios buvo sto- J. Siurbą, Suv. šaukimo Komi- 
spaudimo, o pamatysime, kad tik masiniu spaudimu. Organi- rai padengę tarpkalnius, tik kur ^eto sekretorių, kuris formaliai 
ponai suras galimu ne tik paty-' zacijos ir atskiri asmenys ra- nekur matėsi kalnų 
rinėti, bet ir nupiginti maistą. | ginami siųsti protestus, adre- Tas darė gražų įspūdį.

| ir paskyrė $5,500 kongresinei | Tarptautinis Darbininkų Ap- 
įpragyyenimo kainų tyrinėjimo 'sigynimas tęsia kovą 
komisijai. Dar daugiau veikimo, trim politinėm kalinėm

iš valdžion'

1 st .. ...i a Lrėjant 
moterų darbas kartu didėja. 
Tai puikiai įmatė Visuotino
Ynerlkos Lietuvių Suvažiavi- 

moterys delegatės ir
> nlb’jimo

b tipą ture j i ą a s' L 
$ otorų sesijos. Bet kad su

žiavimo dienotvarkėje to ne
turėta, be to, laikas taip apru- gti vaikučiams žaidimo darže- 
bežiuotas, kad kitaip negali
ma, tad nepaisant, kad mūs 
delegatės po ilgo dienos po
sėdžiavimo pavargę, dar nuta
rė sušaukti atskirą moterų se
siją.

Birželio 30 d., 10 vai. vak., 
likosi atidaryta moterų sesija 
per drg. Petkienę. Pakviesta 
kalbėti drg*. J. Skeberdytė, 
kaipo raportuojanti apie esa
mą padėtį šiuo tarpu moterų 
darbininkių Chicagoje ir abel- 
nai Amerikoje. Po jos rapor
to sekė kalbos eilės draugių, 
?iurodant, kad šiuo tarpu bū- 
ina mums turėti bendro fron

to mitingai kolonijose, ir kad 
mes turime dėti visas jėgas už 
budavojimą ’ bendro fronto 
tarpe lietuvių darbininkių.

Po diskusijų, paduoti seka
mi pasiūlymai, per drg. J. 
Skeberdytę, kurie vėliau pri
imami, kaipo bendro fronto 
veikimo planas.

Štai kaip skamba šis veiki
mo programas:

Mes, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotino Suvažiavi
mo moterys delegatės, atlaikę 
savo sesiją birželio 30 d., 10 
vai. vak’. (iki 12 vai. naktį),
pasibrėžiame sekamus planus sieks visų darbo žmonių sie- 
tolimesniam darbui: kiamą tikslą. Tai yra sulaiky-

Sugrįžus.j kolonijas šaukti ti karą ir fašizmą čia Ameri- 
r oterų atskirus susirink!rtius;‘4čdje. Numušti augštas kai- 
kuriuosę šaukimo dienotvarkė nas už maistą ir t. t. žodžiu, 
turi būti sekama: - I pagerinti darbo žmonių gyve-

1) KoVa prieš karą ir fašiz-1 nimo būklę.
mą. » • Sekr. J. Skeberdytė.

liūs (playing garden), b) kar
tu mes pasisakome už steigi
mą vaikučiams lavinimo mo
kyklėlių.

5)
sime
karą

6)
mes

programą 
bendram 
visag šis

Pasisakome, kad platin- 
spaudą, kuri kovoja prieš 
ir fašizmą.
Visus šiuos reikalavimus 
vykdysime bendru fron

tu visose kolonijose.
Kalbamą veikimo 

nutarta perskaityti 
suvažiavimui. Kad
darbas eitų pasekmingiau ir | 
sutartingiau, išrinkta agitacinė 
komisija iš šių dd.: K. Mugia- 
nienės, Raciukauskienės, Pet
kienės, S. Mažeikienės, Beliū- 
nienės, J. Skeoerdytės.

Agitacinės komisijos sekre
tore išrinkta drg. J. Skeberdy
tė. Tad visais bendro fronto 
agitaciniais moterų klausimais 
kreipkitės šiuo antrašu: J. 
Skeberdytė, 3116 So. Halsted 
St., Chicago, Ill:

Nutarta trumpoje sutrauko
je išduoti raportą iš šios sesi
jos bendrame suvažiavime.

Moterų sesija užsidarė kaip 
12:00 vai. nakties su pasiry
žimu dirbti, kad išbudavojus 
bendro fronto jėgą, kuri at-

Pragyvenimo Brangis

Alisa.

Naziškai Išmokytas

Mažasis Billy Dehne i sušuko 
“Heil!”, kuomet jo paklausta, ką, da
ro naziai. Vaikutis parvežtas šion 
šalin po išbuvimo dvejus metus pas 
savo senukus Vokietijoj. Ir keturių 
metų vaikutis turi mokėti Hitlerio 
komandą, jei nori g-yventi.

/

Mūs Draugės Kalėjime 
Negauna Laiškų

suojant juos sekamai: Jose-

AR GALITE PASISIŪTI
ŠIĄ SUKNELĘ?

Suknelės forma 2.323 yra gauna- 
į ma 16, 18, 20, 34, 36, 38; 40; 42 ir 44 
' dydžio. Dydžiui 36 reikia .3 yardų 
i ir 3 ketvirtadalių yardo 39 colių, plo- 
I čio audimo. Yra paveiksluotas siu- 

pamokinimas (anglų kalboje).vėjai

viršūnės, ’atidarė suvažiavimą. Drg. Siur- 
įba pakviečia d. Brogą, iš To- 

Manėm, kad bus sunki kelio- ronto, Kanados, kuris nurodė 
darbininkųphine Jackson, Deputy Warden, n§, bet pavažiavus apie šimtą sunkią tenykščių 

Women’s Department, Califor- mylių, miglos pasiliko, pasirodė padėtį ir sveikino nuo visos Ka
nia State Prison, Tehachapi, saulutė.nia State Prison, 
California.

Ko Nedaryt Laike 
Perkūno?

ypačNestovėk po medžiu, 
augštu.

Neik per geležinkelio reles.
Nenaudok elektrikinių daly

kų, kaip tai proso, karpetų čys- 
tytojo ir kitų.

Nenaudok ir nečiupinėk van
dens kranų ir rinų.

Nebūk ant vandens.
Nebūk prie augštu vietų, na

mų su augštais kaminais ir bok
štais.

Kartais menkas pasisaugo j i- 
mas apsaugoj ą gyvastį.

E. Vita.

Visi pralinksmėjome, nados lietuvių šį suvažiavimą, 
kad bus graži diena, smagi ke- Iš tolimos Kalifornijos kalbėjo 
lionė. .draugė K. Mugianienė, ir kiti

Na, ir traukiame tolyn Perm- delegatai.
sylvanijos vingiuotais keliais, | Toliau renkama pirmininkas, 
kurie padengia veik visą Pa. sekretorius, visokios komisijos, 
valstiją. Tik privažiuojant Ohio .Viskas einasi taip tvarkiai, sma- 
valstiją kalnai pradeda mažėt. 'gu klausytis. Pasirodė, kad de- 
Labai gražų įspūdį daro išva- legatų yra 256, atstovauja su 
žiuojant iš kalnų į lygumas.

Daug vietų
gių medeliais 
prižiūrėti.

Kaip 5:30
prie svetainės, padarę 418 my- (nešė, kad bus koncertas, kurį 
lių kelionę. Ten davė nurody-Išpildys vietinis (Lyros Choras 
mus del nakvynių. Susipažinę svečiai iš tolirnesnių koloni- 
su draugais nuėjom į Darb. Reik pasakyti, kad Lyros

|virš 56 tūkstančius narių. Visą 
apsodinta vynuo- dieną ėjo visoki raportai, jie 

kurie tvarkiai rūpestingai svarstomi.
Vakare, 6:45, užsidarė sesi- 

p. p. jau buvom'jos. Vietinis d. J. Mažeika pra-

Centrą, kur buvo laikomas Ko- Choras yra didelis, susideda iš 
munistų Partijos i 
gas. Radom daug draugų. Išro
dė gerokai pavargę, nes neku- 
rie turėjo ilgą kelionę, kaip tai 
draugai brooklyniečiai ir jų 
apielinkės, bet pilni pasiryžimo, 
energijos.

Iš raportų pasirodė, kad yra 
daug veikiama ir nuveikta, bet 
yra ir trūkumų visose kolonijo
se. Patys draugai išsireiškė, kad 
bartini už neveiklumą, bet ir 
tiesa. Man rodosi, kietos anglies 

„ , . n , apielinkės draugus daugiausiaPamerk per naktį 3 puodukus rejkg bartj> neSj pasirodOj ,pas
perskeltų širmų.. Ant rytojaus 'mumis veikimas apleistas dau.

narių mitin- gražaus jaunimo ir labai gerai 
irauffu. Išro- dainuoja, puikiai išlavintas.

VALGIŲ GAM1 
NIMAS

žirnių Sriuba

nusunk vandenį ir vėl užpilk 3 
kvortas šviežio vandens. Įdėk 
smulkiai supjaustytą didelį ci
bulį, šmotą jautienos mėsos ar 
kaulą del sriubos, kelis pipirus. 1 
Virink iki žirniai bus minkšti.; 
Dabar įdėk druskos, pipirų pa
gal skonį. Jeigu riebumo nėra, 
tai įdėk šaukštą sviesto.

Yra skanus ir sotus valgis.

Jungtinių valstijų kalėjimuo
se įvedama tikrai hitleriška cen
zūra. Kaip čia .senai draugui 
Krumbein, Komunistų Partijos 
New Yorko Distrikto organiza
toriui, esančiam Lewisburgo 
kalėjime, buvo sulaikytas “Dai
ly Workeris” ir tik masiniais' 
protestais pavyko išreikalauti 

i” į kalėji
mą. Dabar šios cenzūros auko-

- nysi" mis tapo moterys kalinės, 
gąsta, kada sužino, kokiu tiks- Į Kalėjimas Tehachapi, Kail
iu jos moka tas augštas mėsos fornijos valstijoj, iki šiol buvo ! 
kainas ir nenurimsta, kol jas garbinamas kaipo pavyzdis ge- i 
numažina. Taip andai padarė gausio kalėjimo šalyje. Dabar! 
10,000 šeimininkių Los Ange- įojo “pavyzdinio kalėjimo” įna-1 
lėse ir vienos dienos streiku lai- mgs negaus laiškų, jei juose

lionus), o 1934 m. jau pelnė 
$46,000,000. Paties Darbo De
partment© statistikos rodo, kad 
mėsos kainos ant įvairių mėsos 
produktų pakilo nuo 27.6 nuoš.
iki 111.27 nuoš. nuo 1930 metų , . <<r? -i w i ~ •
• k,. n moo _ leistl DailY Worker jir 54.9 nuoš. nuo 1933 m.

Daugelis šeimininkių

lėse ir vienos dienos streiku lai- mgs negaus laiškų, jei juose 
mėjo numušimą mėsos kainų 5 bus informacijų apie pasaulio 
centais svarui. New Yorko mo- , - - ■ ...............
terys streikavo ištisą mėnesį, kius. Tokias žinias gavo šią sa- 
pradedant su gegužės 22. Penki vaitę Tarptautinio Darbininkų 
tūkstančiai bučerių uždarė savo -
krautuves pritardami streikui 
už numušimą mėsos kainų po 
10 centų svaruik Harleme jos 
laimėjo 28 nuoš. nuolaidą.

Žuvies Pyragaičiai
Du puoduku virtos ar kenuo- 

tos baltos žuvies, 31/2 puoduko 
sutrintų virtų, bulvių, 1 šaukštą 
sviesto, biskį druskos ir pipirų, 
1 kiaušinį išplaktą, biskį miltų.

Sumalk ar sutrink žuvį ir su- 
i maišyk .su sutrintom bulvėm. 
Pridėk druskos, paprika, biskį 
juodų pipirų. Dabar gerai iš
plak kiaušinį, ištarpink sviestą, 
sumaišyk su visais kitais pyra
gaičiams prirengtais dalykais ir 

i biskį atšaldyk. Dabar padaryk 
j blynelius, pavoliok miltuos ir 
kepk .karštuos, geruos taukuos 
lar, dar geriau, svieste iki gerai I parus.

E. V.—Johnson City, N. Y.

giau, negu kur kitur.
Sekmadienį, apie 10 vai. ryto, 

delegatai pradėjo rinkti į sve- 
itainę. O kaip smagu jaučiasi 
,sueit iš tolimų kolonijų drau- 
■gus-iges ir įsigyt daugiau nau
jų draugų, naujų pažinčių, nau
jų linkėjimų, kurie visados pa
siliks atmintyje.

Pagalinus, 10:25 ryto, drau
gas Romandas pradėjo sesiją, 
užkviesdamas visus sudainuoti j 
Internacionalą, paskui sveikin-1

Pirmadienį, kaip 9:30 ryto, 
atsidarė jaunuolių sesija. Smagu 
buvo klausytis, kaip sąmonin
gai jaunuliai riša reikalus. Jie 
nurodinėjo, kad sekantis karas 
rengiamas dar baisesnis, negu 
pereitas pasaulinis. Po jaunuo
lių sesijos sekė skaitymas rezo
liucijų bei diskusijos.

Plačiai buvo diskusuota apie 
siuntimą delegacijos į Lietuvių 
Išeivijos Kongresą Kaune. Pri
eita išvada, kad reik siųsti ir 
išrinkti 4 delegatai veik vien
balsiai. i Tam tikslui delegatai 
bei svečiai suaukojo $241.70 nuo 
savęs bei organizacijų.

Suvažiavimas užsidarė dai
nuojant Internacionalą, 11 vai. 
vakaro, ir pradėjo visi skirsty
tis namo. Ir vėl atsisveikinimai 
ir geri linkėjimai.

Tai dar pirmas toks suvažia
vimas, kuriame teko dalyvauti 
ir iš kurio daug ko pasimoki- 

inau.
O. Janušauskienė.

Philadelph. Žinios
Drg. Hathaway kalbės 

Philadelphijoj

šalimai galės smagiai laiką; 
praleisti.

Apie šį išvažiavimą visos ir, 
visi tėmykite mūsų spaudoje..

Taipogi, draugės ir draugai, 
laike šių pasilsio mėnesių ne-

Dienraščio “Daily Worker” leiskime laiko bereikalingi’, 
redaktorius drg. Clarence Hat- ■ Dabar turim gerą progą susr‘ i 
haway kalbės masiniame susi- Į rast tinkamų draugių bei drau>į

ekonominius ii’ politinius įvy-

Apsigynimo Kalinių šalpos De- 
partmentas.

Caroline Decker, Nora Con
klin' ir Lorine Norman, trims 
moterims iš grupės aštuonių 
darbininkų organižatorių, pa- 

mušti kainas po 4 ir 8 centus -siųstų nu0 x iki 14 metų kal6. į 
svarui.

*
s# »

*
x

Ml=

2323
Atsiųskite penkioliką centų (15c) 

pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City,

«.■•■■■■■■ ■ . ■. '„I?.-.J1.‘JI-11 ■ "IJani. I , .■■■JJJ IV'-J 

ja tuojaus praneš. Čia visų 
choro narių pareiga pasidar
buoti, kad mes turėtum visus 
savo draugus ir pažįstamus 
mūsų išvažiavime.
Aido Choro Korespondentas.

■XX X '

RROQKbYN LABOR LYCEUM
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

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.

rinkime šį ketvirtadienį, liepos , gų j mūsų choro eiles, kad 
11 d., 8 vai. vakare. Susirinki- kaip pradėsim pamokas, kad 
mą šaukia Komunistų Partijos pradėtumėm su daug didesniu 
distriktas Girard Manor Hali, narių skaičium, kaip dabar 
po num. 911 Girard Ave. j kad turėjom. Todėl visos ir visi

Drg. Hathaway kalbės te-'Prie darbo ir aš tikiu- kad tu' 
moję “The Franco-Soviet rėsim Seras P^ekmes. Išva- 
Pact”. Raginame visus Phila-,žiavim0 dien% ir vietiJ komisi’ 
delphijos lietuvius dalyvauti ir'----- ----------------------------------
išgirsti viena iš gabiausių ame- “ ----

Koml|ettt S H E N A N

Pineapple Tapioca
Virk 4 šaukštus tapioca dvie

juose puodukuose vandens, pa
kol išsileidžia. Įdėk 1 keną trin
to pineapple, 1 puoduką cu
kraus, 1 lemono sultis, šaukštą 
sviesto, ir gerai išmaišyk. Iš- 

i plak 3 baltymus kiaušinių i? ge
rai išmaišyk.

Padėk šaldytuvan, kad būtų 
labai šaltas. Valgyk su plakta 
saldžia Smetona. Gardus prie- 
valgis.

O. J.—Scranton, Pa.

Wilkes-Barre, Pa ‘LAISVES’ PIKNIKAS
ijiman Sacramepto “kriminalio 
sindikalizmo” byloje, atėmė sa
vaitinius laiškus, kuriuos siun
tė Kalinių šalpos Departmen- 
tas. Laiške būna dviejų pusla
pių trumpa sutrauka svarbiau
sių tbs savaitės įvykių. Infor
macijos telpančios tuose laiš
kuose, telpa laikraščiuose, ku
rie -laisvai būna praleidžiami 
paštu. Laiškas su tokia trum
pa sutrauka įvykių yra taiko-

Daugeliui šeimininkių, per- 
mėsą ir mokant nesvietiš- 

už svarą geresnės mė- 
^’■’’ausia, nei į galvą ne- 

kad žymi dalis tos sumos 
,xi įskaityta į ateinančio karo 
pelnus. “Negalimas daiktas, ” 
rušuko jauna šeimininkė ūmai 
numetus šmotą steiko ant sta- 

tarsi nudegus rankas, lyg 
^as steikas būtų kaltininkas. Bet 
raktas liekasi, kad ji pirkdama 
t° svarą steiko užmokėjo gal už 
varą ar daugiau mėsos, kurios 

negavo, kuri pasiliko pas 
skerdyklų ir mėsos pakavimo 
įstaigų savininką sandėlyje ir 
kuri bus parduota dar augštes- 
nėmis kainomis prasidėjus ka
rui. :

štai kiek dedama mėsos san
dėliuosią, už kurią užmoka šei
mininkės pirkdarnos, brangiomis
kainomis, gabaluką mėsos savo Tūkstantis krautuvių sutiko nu- 
šeimynai.

Gegužės mėnesį, 1934 m
buvo padėta į sandėlius 46,590,- Losangelietes ir newyorkie-
000 svarų jautienos, o gegužės tęs pasekė mpterys Pittsburgh©, 
mėnesį 1935 m. jau padėta 77,- • Clevelande/ Chicagoj, Paterso- 
848,000 svarų. Sandėliuose su- ne, St. Louis ir daugelyje kitų 
dėtos avienos svoris pakilo nuo 

11,281,000 svarų iki 
svarų 1935 metais.
sandėlininkai sulaiko 
ir gauna augštesnes 
gu pereitą metą. Ir 
vis daugiau paliekama sandė
liuose mėsos. Tas taip reikalin
gas alkanų šeimynoms kąsnis 
paliekamas sandėliuose, kad lai
ke karo išmainius į gryną auk
są. Tai kas, kad alksta biednuo- 
menės vaikai!

Su pelnais ta pati istorija. 
Mėsos trustų pelnai auga. 1933 
metais mėsos trustai padarė 
gryno pelno $35,000,000 (35 mi- driežiuko žnybteltas prasiblaivė Itūra, bet draugiškas laiškas.

3,030,000 
Nebraskos 
išsiuntimą 
kainas ne- 
taip tolyn

miestų. Tas judėjimas dar au
ga ir bręsta. Kova už pigesnį 
pragyvenimą tampa dienos klau
simu.

Valdžia, kaip visada, linkus 
brangių kainų palaikytojų pu
sėn. Bet į Washingtoną buvo 
nuvykę New Yorko ir Chicagos 'mas supažindinimui kalinių su 
nloterų delegacijos, reikalauda- ! išlaukiniu pasauliu, nuo kurio 
mos pigesnių kainų. “Būrelis 
moterų, kas čia tokio,” pamąs
tė ponas Ickes, vidaus reikalų 
ministeris. Tačiau kada jam pa
kišo po nosia “mažą dovanėlę,” 
kurią paliko atvažiavę moterys 
—20,000 parašų—ponas tarsi kad toji medžiaga nėra litera-

jie atskirti kalėjimo grotomis.
Kalėjimo vyresnėj i prižiūrė

toja savo laiške Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui atsilie
pia apie tą TDA laišką, kaipo 
literatūrą. Jai TDA atsakė,

Visuotinam Suvažiavime 
Clevelande dalyvavo daug de
legačių moterų. Daug jos ten 
pasimokino, kaip girdėti iš jų 
pačių išsireiškimų ir raštų. Ko 
reikia, tai padėti į šalį tankiai 
pas drauges pasireiškiančią 
nedrąsą ir suvažiavime įgytus 
patyrimus perduoti kaip galint 
platesnėms darbininkų, ma
sėms. Draugės privalo pačios 
reikalauti, kad būtų šaukiami 
raporto mitingai, jei kur jas 
siuntusieji draugai-ges nesusi
pras tuo rūpintis.

Šis bei tas iš Aido Choro Mė
nesinio Susirinkimo, Kuris Įvy

ko Liepos 5 Dieną
šiam susirinkime buvo ap

kalbėta daug svarbių dalykų 
apie choro palaikymą ir kito
kių svarbių klausimų choro 
reikalais.

Priėjus prie naujų sumany
mų, buvo įnešta, kad turėtum 
pamokų pertraukas laike vi
durvasario per šiuos du mėne
sius—liepos ir rugpjūčio. Di
džiuma balsų buvo nubalsuota 
pertraukti pamokas.

Choro susirinkimai bus lai
komi kaip paprastai. Taipogi 
choro komisija rūpinasi su
rast tinkamą vietą del choro 
išvažiavimo, kur nors ‘prie 
vandenio, kur choristai ir pa-

Rengia A.L.D.L.D. 17-ta Kuopa

Nedėlioję, 14 d. Liepos (July), 1935
LAUDEMAN’S GIRAITĖJE

Programą išpildys Shenandorio 
Lyros Choras ir Wilkesbariy Aido 
Choras. Bus geras kalbėtojas 
drg. P. BUKNYS iš Brooklyno.

Zeikų Orkestrą Grieš Šokiams
KELRODIS k Kurie draugai š toliau atvažiuosite, 

tai važiuokite N. Main St. ir į kalną nauju keliu, kai 
davažiuosite kitą kelią, tai laikykitės po kairei į pa
kalnę pavažiavus prie pirmos gasolino stoties pikni
kas. - RENGĖJAI.



Trečiadienis, Liepos 10, 1935
• - • •

•'BKetvirtas Puslapis

Kaip Sovietų Valdžia Rūpinasi Darbininkų Sveikatos Išlaikymu

Ten kalbama apie

PRANEŠIMAI K KITUR

vie- 
ka- 
kur 
dir-

bendram 
nas).

kie žmonės, kurių ir kaulai 
permirkę individualizmu. 
Retą iš ten nuvykusių ir

kad 
o būtų

tokius melagingus primeti
mus “Laisvei”, kad būk 
“Laisvė” juos suagitavo dė
tis prie kooperatyvo ir vyk
ti į Nikolay evą? Svarbu

Mano džiaugsmas |sava^ tikiinama ligonių 
sveikata.

Linksmai praėjo laikas 
kurorte. Gamta puikiausia,

s ’ j

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos, Strober Man- 

r—11 ..... ......... —111 . 1 —

Lietuvoj darbo žmogui 
gyventi nesaldu. Ypač sun
ku pragyventi su šeimyna. 
Kad numalšinti badą, bied- 
nuomenė maitinasi piges
niais ir, žinoma, prastes
niais produktais. O kai val
gyt nėra, išgeri vandenėlio, 
patempi diržą ir įsivaizduo
ji, kad esi sotus.

Gyvendami tokiose sąly
gose žmonės dažnai serga ir 
pirm laiko miršta. Mūsų šei
mynoj trys vaikai mirė po 
gimimo, o kiti išaugo išblyš
kę, ligoti. Vyresnioji sesuo 
nesenai mirė nuo širdies li
gos. Jaunesnioji serga reu
matizmu, o aš susirgau be
veik neišgydoma liga skil
vio sloga.

Kada man sukako 16 me
tų, tėvelis, norėdamas pa
žymėti gimimo dieną, nupir
ko pas buožę Ragelių svarą 
sviesto, 
buvo neapsakomas, kai pa
mačiau tą retą gardumyną. 
Sviestas buvo kartus ir blo
gai kvepėjo. Bet išalkęs ne-'oras tyras; smagu pasilsė- 
paisiau skonio. Ant rytojau‘ti. Vakarais būna vaidini- 
smarkiai susirgau. Kaimas 
buvo toli nuo miesto, o pini
gų nebuvo; prisiėjo kentė
ti. Liga užsitęsė, sveikata 
ėjo blogyn.

Miestelio gydytojai paim
davo pinigėlius, duodavo 
miltelių ir tuom visas gydy
mas pasibaigdavo. Supran
tama, kad nuo tokio gydy
mo nei kiek nepagerėjau. 
Gydytojai pripažino mano 
ligą neišgydoma. Tik vienas 
atviresnis man pasiūlė pa
badauti. Ir dažnai duodama 
toks patarimas darbininkui, 
kuomet jis prašo pagelbos.

Gal būt ir aš, kaip kiti 
tūkstančiai, milionai darbi
ninkų, būčiau jaunatvėj žu
vęs nuo sunkios ligos. Bet 
man išpuolė laimė pabūti 
Sovietų Sąjungoj, kur pra
sidėjo tikras mano gydy
mas. Gydytojas padarė tam 
tikrą ištyrimą, nustatė ma
no ligą ir nurodė gydymo 
būdą.

Įstaiga, kur dirbau, sulig 
gydytojo nurodymų, pasiun
tė mane į mineralinius šal
tinius (Šiaurės Kaukaze). 
Atvažiavau į nedidelį, bet 
puikų kurorto miestelį 
Esentuki. Seniau čia suki
nėjosi augšti ponai caro val
dininkai su savo poniom; 
atvažiuodavo ne tiek gydy
tis, kiek pijokauti, paleistu
vauti. Darbininko besigy
dančio čia nebuvo matyti.

n .o /h—r—1 ’ 1 "ft 
tančiai poilsio namų, ku
rortų, darbininkų valgyklų, 
kliubų, teatrų—visa tai pa- 

i, kad 
kurortus pilnai apmokamą'parūpinti linksmą, laimin- 
kelionę ir algą, nežiūrint to, sveiką gyvenimą, 
kad kurortuose, poilsio na
muose jis aprūpintas pilnu 
užlaikymu.
Sovietų Rūpesnis Medicinos 

Reikalais
Sovietų valdžia medicinos 

reikalams išleidžia šimtus 
milionų rublių. 1932 m. dar
bo apsaugos ir medicinos 
reikalams išleista 627 mil. 
rublių; pribudavota naujų 
ligoninių, ambulatorijų; pri-

Mineraliniai šaltiniai tarna- kiekvienam važiuojančiam į skirta proletariatui 
vo tik saujelei turtuolių. l-—; ..v.™ ..i,.,™. J - . ,. ,. ,

Dabar čionai gydosi šim
tai, tūkstančiahfabriko dar
bininkų, kolektyviečių, tar
nautojų, raudonarmiečių ir 
proletarinės inteligentijos.

Man ir dar dviem drau
gam paskyrė šviesų kamba
rį. Kiekvienam iš mūsų pa
skyrė tam tikrą valgį—dije- 
tą ir atatinkamą gydymą.

Vienas iš mano kaimynų, 
draugas Žukas atvažiavo iš 
Leningrado; sirgo inkstais, 
atvažiavo labai silpnas, iš-Į steigta naujų medicinos mo-

jblyškęs. Kitas, Petrovas, se
nas Donbaso kalnakasys, 
sirgo reumatizmu; vaikšti
nėjo pasiremdamas lazdo
mis. Aš taipogi buvau ligos 
nukankintas.

Mūsų gydymas prasidėjo 
griežtai, prisilaikant gydy
tojų nurodymų. Kiekvieną

Taip rūpintis darbininkų 
sveikata galima tik socialis
tinėje šalyje, kur nėra iš
naudotojų klasės, kur val
džią turi darbininkų klasė.

Taip darbininkais rūpin
tis gali tik vienintelė pro
letariato partija, Visos So
vietų Sąjungos Komunistų 
(bolševikų) Partija, su 
draugu Stalinu priešakyje. 
Draugas Stalinas mus mo
kina tinkamai “vertinti 
kiekvieną darbuotoją, kuris
gali būti naudingas mūsų Maskva. 5-VI-35.kyklų, institutų, laboratori

jų.
Vienam tik Maskvos ra

jone drg. Stalino vardu už 
3 metus (nuo 1931-1934 m.) 
įsteigta 10 stambių medici
nos įstaigų ir 28 sveikatos 
punktų, kuriuos aplanko 
1,034,800 darbininkų. Įs
teigtos 5 laboratorijos. Pa
gelba į namus 1934 m. nau
dojosi 95,000 darbininkų. 
Per 3 mętus atsirado 273 
gydytojų ir 700 įvairių me
dicinos darbuotojų. Tokių 
(ir dar stambesnių) rajonų 
Maskvoje yra 10.

Sovietų medicina eina to- 
bulyn. Išrasti ir vartojami 
nauji gydymo būdai, nauji 
vaistai. Išauklėta ištisa ei
lė naujų gydytojų, specia
listų, kurie tiesiog stebuk
lus daro.

Nesenai “Pravdoj” skai
čiau, kaip vienas gydytojas 
išgelbėjo vaiką gavusį mir
tiną žaizdą širdyje.

Sovietų valdžia rūpinasi 
medicinos darbuotojais.. ir 
suteikia jiems visokeriopą 
pagelbą. 1 ' ■ 1

. Nesenai svęikatos komi
sariatas sulig valstybės nu- 

atvažiuosiu tarimo pakėlė algą visiems 
medicinos darbuotojams.

Daug rūpinasi Sovietų

mai, teatras, kur išstoja 
geriausi Sovietų artistai;’

Sveikesni ligoniai daro 
ekskursijas po kalnus, ruo
šia vakarėlius, žaislus, šo-

: kius.
Nepastebėjom kaip laikas 

praėjo.
—Važiuoju namo sveikas, 

—pasakė prieš išvažiavimą 
Žukas,— pasitaisiau ant 4 
kilogramų svorio.—Ir Pe
trovas juokdamasis pasako
jo, kaip jis keliavo po kal
nus be lazdų:

—Mano kojos visai svei
kos; vaikščiojau nemažai, o 
skausmo nejaučiu. , Namiš
kiai manęs nepažins; išva
žiavau • šlubas, 

I sveikas.
Ir mano paties sveikata

žymiai pagerėjo. Dabar tajvaldžia medicinos reikalais; 
liga daugiau manęs nekan-/ ' 1 1 ’’
kiną.

Sovietų Sąjungoj gydy
mas, kurortai, poilsio na
mai ne labdarybės dalykas. 
Tai įvesta kaip sistema.

Profesinės sąjungos (dar
bo unijos) ir kitos įstaigos 
privalo sistematiškai rūpin
tis darbininkų sveikata, dar
bininkų poilsiu.

Yra tokių darbininkų, ku
riuos kiekvienais metais 
siunčia į kurortus; gydo 
iki tol, kol žmogus visai 
pasveiks.

Įstaiga, kur darbininkas 
dirbo, privalo aprūpinti

Hitleris saliutuoja susirinkusius į amunicijos fabriko ekspliozijoj žuvusių darbinin
kų laidotuves žmones. Amunicija ir karo įrankiai buvo gaminami sekančiam impe

rialistiniam karui prieš SSRS.

darbui” (Stali- straipsnis tilpo gerokai ank- į 
sčiau, negu Matuiza ir kiti 

Nes “iš visų brangių ka-ibuvo įstoję į tą kooperaty- 
pitalų pasaulyje brangiau- vą. Tai kaip jie gali daryt 
sias ir sprendžiamas kapi
talas yra žmonės—kadrai” 
(Stalinas).

Drg. Stalinas griežtai kri
tikuoja tuos, kurie nemoka 
ar nenori rūpintis žmonė- dar ir tą priminti, kad til- 
mis. 'pus tam straipsniui “Lais-

Kapitalistinėse šalyse dar- įvėje”, labai užpyko Plytų 
Kooperatyvo sekretorius Ša
tas, pats Matuiza ir kiti už
simaniusieji dėtis prie to 
kooperatyvo. Jie giedojo, 
kad jie vykstą į Sov. Sąjun
gą socializmo budavoti ir iš
metinėjo, 'kad “Laisvė” 
jiems kenkia tam darbui.

Tam pačiam straipsnelyj, 
tilpusiam “Keleivyj” už bir
želio 26-tą š. m., išreiškiama 
nepasitenkinimo '“Laisvei” 
už tai, kad ji bešališkai pa
rašė apie Vanagaičio su 
“Naujienom” bylą, ir ten 
bandoma informuot “Kelei
vio” skaitytojus del ko ta 
Vanagaičio byla su “Nau
jienom” buvo. Jeigu jau 
“Keleiviui” taip rūpi infor
muot savo'skaitytojus apie' 
dalykus, tai mes patariame 
ištisai perspausdinti straips
nį “Nesvajokite Apie ‘Ko
munas’ ”, tilpusį “Laisvės” 
numeryj 97-tam, 1929 m. 
kurio turinys augščiau pa
duotas, o jei “Keleivis” to 
nepadarys, tai pasiliks dien
raščio “Laisvės” ir Sovietų 
Sąjungos šmeižiku ir mela- 
gium. P. Buknys.

_ | sion Lokalas rengia pikniką, 14 d.
. i liepos, ant 83-čios ir Cumberland St.

1 Pelnas skiriamas pagelbai rytinės '• 
dalies Pennsylvanijos bedarbių tary
bos distriktui.

Kviečiam visus atsilankyti.
Komisija.

bininkas yra pigesnis už gy
vulį. Turtuoliai už savo 
turtus gatavi šimtus tūks
tančių žmonių išžudyti. O 
Sovietų Sąjunga pirmoj ei
lėj rūpinasi žmonių sveika
ta, žmonių gerove.

L. Plienis.

PHILADELPH1A, PA. 
Atsišaukimas i Visas 

Organizacijas!
Prašome visų organizacijų, kad 4

d. rugpjūčio (August) nerengtų jo
kių parengimų, nes tą dieną yra ren
giamas didelis piknikas bedarbių ta
rybų su visu lokalu, Philadelphijoj, 
ant 66th ir W. Girard Ave., įžanga 
10 centų, bedarbiams, 5 centai. Visų 
darbininkų pareiga šia organizaciją 
paremti, nes ji mumis remia, tad visi 
skaitlingai dalyvaukite.

P. Puodis.
(161-162)

Prašome “Keleivio” Redaktoriaus 
Pasiskaityti

’ Birželio 26 d. š. m., “Ke- zuojamos; antra, dėjosi to- 
leivyj” tilpo raštas po ant- 
galviu “Polemika ir Kriti
ka.”
Aleksandros Matuizos bylą grįžusių atgal rasime bu- 
prieš “Laisvę”. “Laisvės” 
skundėjas bylą pralaimėjo, 
bet “Keleivis” vistiek bando 
ir tuomi kąst Sovietų Są
jungą ir “Laisvę”.

Kaip jau dienraštyj esa
me rašę, Matuiza buvo įsto
jęs į Lietuvių Plytų Koope
ratyvą, Nikolayev. O to Ko
operatyvo sekretorius A. 
Šatas per “Laisvės” agen
tūrą siuntė pinigus į Sovie
tų Sąjungą Kooperatyvui, 
priimtus nuo savo narių, 
kaipo įstojimą. Matuiza, su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
net po dviejų kartų ten nu
vykimo, už arti i šešių, me
tų laiko, sugalvojo, kad pL 
nigai buvoi siųsti Koopera
tyvui per mūs įstaigą,- na ir 
užvedė bylą, reikalaudamas 
sugrąžinimo jam $500.00. 
Kadangi “Laisvė” su tuo 
Nikolayevo Plytų Koopera
tyvu nieko neturėjo, ir ka
dangi Mutuiza ne “Laisvei”, 
bet tam Kooperatyvui įmo
kėjo savo pinigus, tai teis
mas išsprendė taip, kaip tu
rėjo būt, kad “Laisvė” nie
ko bendro neturi su Matui
zos indėliu Plytų Koopera-

bet dar labiau rūpinasi pa
gerinti darbininkų ir vals
tiečių kultūrinį gyvenimą, 
sudaryti sąlygas tam, 
žmonės. nesirgtų, 
sveiki.

Kapitalistinėse šalyse dar
bininkai dažnai suserga nuo 
sunkaus darbo, nuo bado ir 
šalčio, nuo nenormalaus 
maitinimosi ir tt.

Sovietų Sąjunga yra 
nintėlė šalis, kur nėra 
pitalistų išnaudotojų, 
darbininkai vidutiniai 
ba 7 vai. į dieną, kur maši
nos palengvina darbą, kuri 
panaikinta bedarbė. Tūks- daktorius labai atydžiai se

ka mūsų dienraštį ir jis ne
įgalėjo nežinot to fakto, kad 
“Laisvė’ buvo priešinga to
kių kooperatyvų organiza
vimui ir bi elementų vyki- 
"mui į Sovietų Sąjungą. Ka
da smarkiai buvo sujudę vi
sokį elementai dėtis prie to 
Plytų Kooperatyvo ir vykt 
į Nikolayevą, tarp eilės ki
tų pastabų, dienraštyj “Lai
svėj,” balandžio 24, 1929 m., 
buvo patalpintas straipsnys, 
kurį žemiau paduodame ir 
prašome “Keleivio” redak
toriaus perskaityti.

“Nesvajokite Apie ‘Ko
munas’-—Ant nelaimės, prie 
kooperatyvų vykimui 4 So
vietų ’Sąjungą, iš lietuvių 
prisidėjo daug netikusio ele
mento, Viena, dauguma 
prisidėdavo.ne to amato, ko
kio komunos buvo organi-

“Keleivyje” meluojama se
kamai:
“‘Laisvė’ organizavo plyt- 

ninkų būrius ir siuntė juos 
į Nikolajevą, Sovietų Ukrai
non, molio mint.”

Šį melą “Keleivis” talpi
na sužįniai, “Keleivio” re-

vusį pastovų, veiklų ir tai
kų draugą mūsų judėjime. 
Daugiausia tokie, kuriems 
tik musė pralėkė pro nosį 
ir jau įsižeidė, susiriejo su 
draugais ir metė darbuotis, 
ką buvo pradėję. Tai žmo
nės be draugiškumo, be*to- 
lerancijos ir naravistai, pik
čiurnos, nė su kuom nesi- 
skaitą.

Partiįęs buvo prašomi vi
si nariai nesvajoti apie bė
gimus į užsienius, ale gy
venti ir darbuotis čia pat— 
Jungtinėse Valstijose. Dau
gelis pasitraukė iš Partijos 
ir išspruko į Sovietų Sąjun
gą, su komuna. Aišku, kad 
pabėgėlius iŠ Partijos ir ten 
nieks neglosto. Atbėgai 
jieškoti pats sau individua- 
lės ^laimės, gero giliuko; 
pavyko, džiaugiesi sau vie
nas, nepavyko, nieks tau de
juoti nepadės...

Iš gerų amatninkų ne
girdėjome nė vieno lietuvio, 
vykstančio su komuna į S. 
S.S. R. Važiuoja tie, \<urie 
yra veik be amato ir nuva
žiavę tuojau nori gauti vie
tas kaipo pilni amatninkai. 
To neatsiekdami, ežiškai pa
sišiaušia ir bėga iš komu
nų.

Nebandykite įpasakoti, 
broliui, kad jūs ten važiuo
jate norėdami pagelbėti So
vietų Sąjungai. Kurie nori 
jai pagelbėti, tie pasiklau
sia savo (Komunistų) Par
tijos, kuomi geriausia gali
ma pagelbėti. O Partija 
nuolat sako savo nariams: 
Dirbkite Partijos darbą čia 
pat Amerikoje, tai bus tik
ra pagelba Sovietų Sąjun
gai.,

Mūsų spauda niekada ne
pritarė organizavimui ko
munų vykimui į Sovietiją. 
Kovos prieš organizavimą 
nebuvo todėl, kad Partija 
griežtai nebuvo uždraudusi 
jas organizuoti. Dabar Par
tija jau uždraudė, tat ir 
mūsų, lietuvių darbininkų, 
spaudoje reikalinga perser
gėti draugus nuo tokių ko
munų idėjos, kurios yra in
dividualistinio pobūdžio.”

Tai kur “Keleivio” logi
ka, bandyt primest, kad būk 
“Laisvė” organizavo žmo
nes dėtis prie to kooperaty
vo ? Augščiau paduotasis

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 67 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 11 d. liepos, 7 vai. vaka^ 
re, Liet. Tautiškam Name. Visi na
riai kviečiant dalyvauti, nes .turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti'. 
Naujai užsirašę draugai malonėkite 
nueiti pas gydytoją pirma susirinki- 
iho, tai galėsime ant mitingo įrašyt 
jus į knygas.

Sekr. A. Baronas.

DETROIT, MICH.
Aido Choras ir A.L.D.L.D. 52 kp. 

bendrai rengia didelį “Moonlight” 
pikniką, subatoj, 13 d. liepos, ant 
Beechnut Grove Darže. Pradžia 5 
vai. vakare, šokiai prasidės 8 vai. 
vakare, įžanga tik 15 centų. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvauti, nes 
užtikriname visiems gerą laiką; tu
rėsime skanių užkandžių, ir gėrimų, 
ir gera orkestrą šokiams.

Daržas randasi ant Middlebelt Rd. 
tarpe Ecorse Rd. ir Michigan Ave.

(161-162)

BINGHAMTON, N. Y.
Ketvirtadienį, 11 d. liepos, lygiai 

8 vai. vakare, Lietuvių svetainėje 
(skiepe) bus išduotas svarbus rapor
tas iš prieškarinio-Priešfašistinio su
važiavimo, kuris įvyko Clėvelande. 
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti svarbų raportą.

Bendros komisijos sekret.
S. Jasilionis.

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5 kp. šaukia speciali 

susirinkimą, kuris įvyks penktadienį, 
12 d. liepos 7:30 vai. vakare, 180 
New York Avė. Delegatai sugrįžę iš 
Cleveland© išduos raportus. Taipgi 
viCnas jaunuolis ką tik sugrįžęs iŠ 
Sovietų Sąjungos, kalbės “Kokia da
bar darbininkų padėtis Sovietų Są
jungoj.” Jis ten išbuvęs keturis me
tus, ir turės daug ką svarbaus mums 
pasakyti. Kviečiam visus “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti ir atsivesti sa
vo draugus ir pažįstamus.

' M. Dobinįs.
(161-162)

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Oratorius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669- 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Stfeet,

PHILADELPHIA, PA. .
T.D.A. 9 kp. rengia išvažiaviip 

14 d. liepos ant Burholme Par 
Kviečiam visus draugus-ges atvia.- 
žiuoti ir paremti šią organizaciją 
kuri gina darbininkų reikalus, girta 
politinius kalinius ir streikierius, tad 
visiems reikėtų dalyvauti. Bus dis
kusijų, pasikalbėjimų, visokių žaislu, 
skanių užkandžių, ir viskas įvyksta 
ant tyro oro. ‘ “
minti ir tuom pat kartu atlikti gerą 
darbininkišką darbą paremdami šią 
organizaciją. , ,

Kviečia Rengėjai.
> (161-162)

Galėsim visi pasilinks-

PHILADELPHIA, PA. *
Liepos 13 dieną bus prakalbos 735 

Fairmount Ave. kaip 7:30 vai. vak. 
Bus išduotas raportas delegatų iš 
Visuotino Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo, kuris atsibuvo Cleveland®, 
Ohio. Suvažiavimas buvo entuzias
tiškas ir jame padaryta daug gerų 
tarimų ir patiektas programas veiki
mui ir sudarymui bendro fronto k6- 
vai prieš karą ir fašizmą. Tad visi 
ir visos dalyvaukite kuo ąkąitlin- 
giausiai šiose prakalbose.

Komitetas.
ALDLD 149-tos kp. susirinkimas 

bus liepos 11 d. 7:30 vai. vak. pas 
drg. Mickų, 2316 Margaret St. tad 
visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes turėsime kelius svarbius reikalus 
apkalbėti.

Sekr.
(161-162)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, 10 d. liepos, 8 vai. 
re, L.D.P. Kliube, 408 Court Street. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti prie kuopos. • 1 •

Sekr. V. K. Sherelis. '

NEWARK, N. J. .. i ' {. jf ■ t
Sietyno choro specialis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 10 d. liepos, 
7:30 vai. vakare, Lietuviu syetaįnėje, 
180 New York Avė. Siame susirin
kime bus išdaotAs faportaB lj įyyktr- . 
šio pikniko. Drg. Al. Kairukštis iŠ- x 
duos raportą iš prieš-fašistinio-karį,- 
nio kongreso.

Piknikam praėjus turime apkalbėti 
naujus dalykus ir apsvarstyti *“bus 
ride” į pamarį. Tad kiekvieno yra 
pareiga būti susirinkime, išgirsti 
raportus ir svarstyti naujus dalykus.

Org. M. Paukštaitis.

BINGHAMTON, N. Y. •
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 11 d. liepos, 6:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
(skiepe) 315 Clinton St. Draugai, Šis 
susirinkimas bus svarbus tuom, kad 
reikės išrinkti delegatai į A.L.D.L. 
D. 12 apskričio konferenciją, kuri 
įvyks 28 d. liepos; ir užbaigti išvažia
vimo dalykus, kuris įvyks tą pat die
ną kaip konferencija. Taipgi keletas 
draugų dar neatsiėmė knygos “Povi
las Jurka”. Mitingas paprastai prisi
deda 7:30 vai. vakare, bet tddel, kad 
po susirinkimo bus masinis mitingas, 
kuriame delegatai iš Am. Liet, suva
žiavimo išduos raportus. Todėl visi 
būkite anksti, kad galėtum pabaigti 
mitingą ir dalyvauti masiniam mitin< 
ge.

Sekr. O. Girniene.

SHENANDOAH,, PA.
ALDLD 17 kp. rengia "Laisvas” 

naudai pikniką, kuris įvyks 14 d. lid- 
poš, Laudeman’s giraitėje. Piknikas 
prasidės 10 vai. ryto. Bus graži pro
grama kurią išpildys Lyros Chords 
ir Wilkes Barrio Aido Choras, šo
kiams grieš Žeikų orkestrą. Taipgi 
bus ir kalbėtojas iš “Laisvės” ad
ministracijos drg. P. Buknys. Kvie
čiam visus kaip vietinius taip* iš 
apielinkės draugus-ges skaitlingai *da- 
lyvaut. Tikimės turėt svečių iš to
li aus.

Kelrodis: Kurie draugai iš toliau 
atvažiuosite, tai važiuokite N. Main 
St. ir į kalną nauju keliu; kai dft- 
važiuosite kitą kelią, tai laikykite po 
kairidi j pakalnę; pavažiavus prie 
pirms gasolino stoties —• piknikas/

Kviečia Rengėjai.
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S. MICHAILO  V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
(Tąsa)

—Jūs klystate, drauge Zurove,—tarė 
jam ir kuopos vadas.—Argi mes jums 
neaiškinome dešimtis kartų, kad Sovie
tų Sąjunga ne karo, o taikos trokšta 
tam, kad ji galėtų budavoti naują gyve
nimą—socializmą. Jūs norite pagelbėti 
Ispanijos’darbo liaudį? Taip, mes su
teiksime jai pagelbą. Bet ne karu, ne 
kanuolių baubimu ir ne ant raudonar
miečių durtuvą jiems nunešime socializ
mą. Mes savo pavyzdžiais, savo tvarky- 

I mosi būdais, įrodysime jiems, kad be ka
ralių, be, fabrikantų, be ponų reikia, ir 
taip tik galima atsiekti žmonijos laisvę. 
Ir kada pamatys, persitikrins pasaulyje 
darbininkai, kad Sovietų Sąjungoje vi
sos tautos laisvos, būdavo j a tūkstančius 
naujų dirbtuvių, fabrikų, kasyklų, kad 
pas mus yra dideli žemės ūkiai su ma
šinomis, o ne žemės sklypeliai po 32 met
rus, tada sukils Ispanijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje ir kitur visi pavergtieji, su
naikins galią tų, kurie iššaukia nedarbą, 
vargą, skurdą, priespaudą ir karus.

Taip, Zurovas gali pagelbėti Ispanijos 
revoliucijai. Teisingai ir sugabiai sto
vėdamas ant Sovietų Sąjungos rubežių 

| sargybos, saugodamas socializmo buda- 
vojimą, gerai mokindamas sudėtingą šių 
laikų karo techniką, aiškindamas Sovie
tų Sąjungos tautinę politiką kur tiktai 
susitinka čigonus—tuom jis gelbėja ir 
Ispanijos revoliucijai.

Zurovas tą supratęs, antru kdrtu pasi
žadėjo daugiau nedaryti klaidų.

Pilnais garais pražydo smagus pava
saris. Užpakalyje, kur' tai su kovo mė
nesiu pasiliko dideli vėjai, o dabar plau
kė debesiai. Jau ne taip garsiai skam
bėjo šautuvų šūviai drėgname ore, ka
reivių kiemas pasidengė arklių kanopų 
žymėrpis.-.

Po pietų, po kareivių užsiėmimo, Zu
rovas pakartojo praeitą darbą. Jam pa
tikdavo skaitlinės, išskaitliavimai', sudė
jimai, išėmimai, bet ne plikos, abstrak- 

^tės- skaitlinės. Pas jį i,viskas turi turėti 
konkreti.škumą. Jeigu jatti kuopos va
das ar'kas sakys: “Iš dviejų tūkstančių 
išimk 884,” tai Zurovas nesiims darbo ir 
lauks • pakartojimo. Bet jeigu jam sa
kys: ‘/Netoli Leningrado buvo 2,000 be
sivalkiojančių čigonų. Iš to kiekio 884 
stojo į žemės ūkį, fabrikus, tai kiek dar 
čigonų pasiliko besivalkiojant?”

Tadą Zurovas greitai griebiasi už dar
bo, stato numerius ir išskaitliavęs sako: 
—1,116 čigonų!

Darant padauginimo skaitlines pas jį 
užgimė i ta “raudonarmiečio penkiuko” 
idėja, Tada skaitliavo abu Zurovas. ir 
Silakovas, Jurgiui buvo duotas uždavi
nys 98x5, tai yra penkis kartus padau
ginti 98. , . j :

—Kas yra .penki?—klausė Zurovas.— 
Penki, kas, žmonės? Tabako pokeliai? 

^Ar šautuvai?
—Lai , bus kapeikos,—piktai-tarė Sila

kovas,—lai bus penkios kapeikos, lai 
kartų su jomis tave griebia velnias... 
Lai bus, kad štai mūsų kuopa davė po 5 
kapeikas budavojimui traktoriaus. Na, 
po 5 -kapeikas nuo 98 raudonarmiečių. 
Supratai? - r, (

—Tai kada jie davė? Kodėl aš neži
nau?—-klausė Zurovas.

Silakovas atsiduso, ir gana storai su- 
sikoliojo... i j .

—Na, jeigu dar nedavė, tai gal duos... 
Skaitliuok... i

—Tada, reikia padauginti ne ant 98, 
bet ant 104,—tarė Zurovas.

—Gana bus tau tų šnękų,—tarė Sila
kovas,-—pas tave - užsispyrimo užtektų 
visam/pųlkui. Daugiau, ant kiek nori, 
norą ir ant 104,

Zurovas <padaugino. Gavo penkis rub
lius ir dvidešimts kapeikų. Už tiek trak
torių-.nenupirksi, tai tik. .įtalpą su kūru 
galipia nupirkti traktoriui, gi, kad nu
pirkus traktorių, tai kuopą po 5 kapei
kas turėtų apie 40 metų aukoti.

—Ilgai reikės laukti traktoriaus,—ta
rė Zupoyas,—geriau padauginti ant pul
ko kovotojų kiekio. .

Padaugino, kiekis laiko susitrumpino 
nuo 40 metų iki 15 mėnesių.

—Taip,—tarė Silakovas.
Zurovas jpu užmiršo, < kad čia buvo

jam tik pavyzdys, jis jau persistatė kny
gą su vardais visų pulko raudonarmie
čių, kur tie kiekvieno vardu stovi 5 ka
peikų numeris, o ant stalo guli krūva 
penkiukų, tuos penkiukus neša į trakto
rių gaminimo fabriką, iš ten išeina ga
lingas traktorius, apkaišytas vėliavomis 
ir važiuoja į sovietinį ūkį, ir tai pagal 
sumanymą devintos kuopos... Jis vaiz
duojasi. ..

—Draugai raudonarmiečiai, — kalba 
pirmininkas kolektyvio ūkio,—draugai 
komandieriai,'pagelbininkai ir politiniai 
veikėjai. Varde viso sovietinio kolekty
vų ūkio sveikinu jus ir tariu jums ačiū 
už naują traktorių! Jus saugodami So
viet. Sąjungos sienas suteikėte mums dar 
ir naują traktorių. Ačiū jūsų pulkui! O 
labiausiai ačiū devintai šaulių kuopai, 
kuri tą sumanė. Skyrium dar ačiū drau
gui Jurgiui Zurovui udarninkui, čigonų 
tautos pirmaeiliniui kovotojui ir suma
nytojui rinkti aukas po 5 kapeikas nuo 
kovotojo... ;

Kreida iškrito iš čigono rankų ir ba
tų prispausta ji negarsiai subraškėjo, 
kas pažadino iš gilaus užsimąstymo Zu- 
rovą.

—Gerai,—tarė čigonas,— gerai. Štai 
pasiųsti į Ispaniją tokį dalyką.

—Tu ką ten kalbi?—užklausė Silako
vas.

—Apie mašiną.
—Kokią mašiną?
—Už penkiukus,—atsakė čigonas, rink

damas nuo grindų kreidos šmotelius,—• 
.—mašiną už penkiukus... Reikia juos0 
tikrai surinkti...

Silakovas suprato Zurovo idėją, kad 
jis nuo pavyzdžio pereina prie tikro dar
bo. Pasiūlymą devintos kuopos gali pri
imti pulkas, divizija ir visos Raudonosios 
Armijos divizijos, kad surinkti nuo rau
donarmiečių penktukai pavirs į“Ford- 
sonus” ir vienas iš tokių traktorių gal pa
teks į “Berendejevo” kolektyvą, kur Sįila- 
kovo senas tėvas aria dvidešimts metų 
senumo arkliu.

—Tavo čigoniškas “puodas” gerai su
galvojo,—tarė- ’Silakovas.—Reikia/šį su
manymą paduoti į pulko laikraštį. ’■■

—Einame pas komandierių!—garsiai 
tarė Zurovas. — Penkiukas nuo raudon
armiečio, tai maži pinigai, bet daug pen
kiukų ir bus daug mašinų!

Raudonos Armijos radio garsiakalbiai 
skambėjo po visą šalį, jos vadams, ko- 
mandieriams, komunistams, komjaunuo
liams, politinės apšvietos vedėjams—vi
siems pranešant Zurovo sumanymą apie 
raudonarmiečio penkiuką traktorių bu- 
davojimui. Raudonosios Armijos organe 
tilpo tas aprašymas, greta jo Zurovo at
vaizdas ir pradėjo plaukti raudonarmie
čių penkiukai budavojimui traktorių.

XIII
Policija ir demonstrantai—nieko dau

giau nėra. Nėra nei gatvekarių, nei bu- 
sų—streikuoja darbininkai. Gatvės už- 
prūdintos proletarų kolonomis, šaligat
viai—žiopsotojais.—Pirmoji Gegužės.

- Stovi mašinos karo ginklų gaminimo 
Pocisk fabrike. Gelžkelių darbininkai 
sustreikavo, ypatingai^gelžkelių fabrikai. 
Sustreikavo ir telefonų gaminimo fabri
kai. Taip, tai Pirmoji Gegužės, 1931 me
tais, Varšavoje—sostinėje Lenkijos, kuri 
yra išrinkus ir čigonų karalių.

“Mes reikalaujame darbo ir duonos!” 
“Reikalaujame darbo ir duonos!”, “Lai 
gyvuoja mūsų darbininkiška tėvynė So
vietų Socialistinių Respublikų Sąjunga!”

Tokius tai didelius plakatus ir ant 
raudonų vėliavų obalsius nešė darbinin- > 
kai. Taip buvo Pirmąją Gegužės Lenkijos 
sostinėje. . . . i .

, Darbininkų kolonos prasimušė į mies
to ,centrą. Jas atakavo policija ir fašistų 
gaujos. Yra. sužeisti, yra mirtinai suko- 
neveikti. Atakos... Mūšiai..... Bet pirmu 
kartu eilėje paskutinių metų, darbininkai • 
prasimuša į miesto centrą. Jie dainuo- I 
ja “Internacionalą.” Virš jų;galvų—r-ple- Į 
vėduoja, daug vėliavų. Jie artinasi prie 
svarbiausios Varšavoje gelžkelio stoties, 
juos čia antru kartu atakuoja policija...’

Tai—Pirmoji Gegužės Lenkijos* sosti
nėje...

’(Daugiau bus)

Penktas puslapis
*»

cit PBxrflMtgBteaRtaW
valstijų lietuviai, tūli vieni su 
kitais nesimatę per desėtkus 
metų. Kai sueina, nėra galo 
kalboms. Prie to, čia visi jau
čiasi, kaip vienos Šeimos na-

hartfor-

T

RENGIA A. L. D. L. D. ANTRAS APSKRITYS

■f

Jokio nesusipratimo
Nuotaika buvo kuo-

reiškia, kad Lowell puię 
pasirodė.
svietelio, kaip žiūri, tai 
ir banguoja, gi mašinos

vienas iš 
suvažiavi- 

minės ir

v
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riai, nori kuoilgiausia laiką 
kartu praleisti.

žinoma, aš negaliu aprašyti, 
visų ^spūdžių. Bet, abelnaf 
imant, ši “Laisvės” iškilmė ga-’ 
Įima skaityti pilnai pavykusia. 
Visi dalyviai buvo pilnai užga
nėdinti ir visi laukia kitų me
tų “Laisvės” pikniko.

Griaustinis.

18 ATSIBUVUSIO “LAISVES” METINIO JUBILE-
R • r * * »/». »«v a m /n* «* • ra K »

JINIO PIKNIKO MAYNARD, MASS.
Mes, lowellieciai, išsiskubi- vo stebėtina, kad tokia milži- 

nome į pikniką anksčiau, kad niška minia taip puikiai užsi- 
pirma kitų nuvažiavus su savo/laikė.' 
milžinišku busu. Mat, d. J. nebuvo.
Karsonas, Paulenka ir Greska puikiausia. Čia visi, kaip bi- 
su Daugirdu buvo išpardavę (tės, vienos šeimos žmonės ir 
tikietų už $30 ir daug važiuo- vįenu supratimu alsuoja. O 
tojų suorganizavo, tai jie pa- darbininkai prie įvairių darbų 
ėmė didžiausį busą, kokį tik 
galėjo Lowellyje gauti. Na, 
ir mes manėme, kad mūsų tai 
bus didžiausias busas su 30 
pasažyrių. Bet apsirikom. 
Nespėjom įvažiuoti parkan, 
kaip atpiškėjo Norwoodo, So. 
Bostono, Haverhillio ir Mon
tello dar' didesni busai’ su 
apie 40 pasažyrių kiekvienas. 
Nusiminusiai sakome: “Mus 
sukirto”. Bet, proporcionaliai, 
mes lowellieciai jaugiau pub
likos atyežėm. Mat, apart bu- 
so, net aštuonios: mašinos at
važiavo, todėl iš viso atgabe
nome iki 60 pikniko dalyvių. 
Tas 
kiai

taip 
vis dar daugiau veža,.tik zvim
bia, kaip bites. Jau parke 
nebuvo vietos, turėjo užimti 
palei parką pievą apie 10 ak
rų. Aš klausiau pas draugus, 
kiek čia gali būti mašinų. 
Dauguma sakė, kad gali būti 
virš tūkstančio. Betgi aš bu
vau nusistatęs, kad patikrin
ti. Pasikinkiau visą šeimą ir 
davai skaityti. Nagi, trečiadalį 
suskaitėm ir daugiau negalė
jome, tiek pavargom, sušilom. 
Mat, vieta turi apie 20 akrų 
plotą ir visa pilna mašinų. 
Bet aš paviršutiniai apskai- 
čiau, kad mašinos atvežė apie 
septynius-aštuonius tūkstan
čius žmonių; Bušų buvo 20,! 
kurie atvežė apie 800 žmonių. 
Tuo būdu viso publikos galė-> 
jo būti ąpie 9,000. Aš skai
čiau neperdėdamas.

O jau jaunimo buvo dū syr 
kiu daugiau, ^negu suaugusių. 
Net gražu pažiūrėti. Man:bu-

taip ir sukinėjasi, bėginėja, 
daugįausia moterys, čia matė
si tarpe draugų ir draugių di
džiausias rūpestingumas, susi
kalbėjimas. Didžiausia minia 
aptarnauti, tai ne juokai. Di
džiausias kreditas pirmiausiai 
priklauso Hudsono, Lawrence, 
Worcesterio draugams ir drau
gėms.

Programa irgi buvo gera. 
Pirmininkavo d. Grybas, nor- 
woodietis. Pirmiausia dainavo 
mūsų, valstijos chorai po va
dovyste draugo B. Petriko, čia 
apię 250 dainininkų kad už
traukė, net visas parkas skam
bėjo. 'Į

Buvo du kalbėtojai. Pir
miausia kalbėjo Ana Burlak. 
Tai jauna mergina, bet labai 
gabi oratorka. Ji agitavo orga
nizuotis į unijas, į Komunistų 
Partiją ir kovoti prieš karą ir 
fašizmą. Nurodė, kad čia 
Amerikoje vietomis jau pusiau 
fašizmas egzistuoja, ir kad dar 
nevėlu sudaryti bendrą fron
tą.

Paskui kalbėjo d. Bimba. 
Minia jį pasitiko su dideliu 
entuziazmu. Jis aiškino dar
bininkams karo ir fašizmo pa
vojų, kalbėjo apie Clevelando 
suvažiavimą ir jo tarimus. Sa
kė jis: Mes, ateiviai, sukrovė
me Amerikoje turtus, išbuda- 
vojome miestus, kapitalistai iš
čiulpė iš mūsų kraują, o dabar 
planuoja išdeportuoti net 6,- 
00b,000! Mes turime organi
zuotis, turime sudaryti bendrą 
frontą ir kovoti prieš šitą ka
pitalistų žygį. Amerika mums 
darbininkams priklauso. Mes 
ęia būsime ir kovosime prieš
deportavimus. Mes susivieny- delegatų buvo daug ir labai

sTūiT,-jr geriau parazitus kapi
talistus išdeportuosime. Minia 
griausmingai sveikino kalbėto
jo išsireiškimus. Ragino pagel
bėti Lietuvos darbininkams ir 
valstiečiams padėti pasiliuo- 
suoti iš po Smetonos diktatū
ros.

Po prakalbų buvo ristynės. 
Ritosi 3 poros. Beveik visi ant 
lygių išėjo.

Jau ir 8 valanda atėjo, o 
dar žmonės nenori skirstytis. 
Mat, čia suvažiavo iš kelių

ĮSPŪDŽIAI KELIONES į VISUOTINA AMERIKOS 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUVAŽIAVIMĄ, KURIS 
ĮVYKO CLEVELANDE BIRŽELIO 30 IR LIEPOS 1
Birželio 29 dieną mes su 

Aido Choro delegate drauge 
O. Kulponiute apie 4 valan
dą ryte palikom Wilkes Barre 
ir nuvykom į Pittston laukti 
arba pasitikti draugus Scran- 
tonb delegatus. Pribuvus pas 
draugą Valinčių, greitai pri
buvo ir draugai scrantoniečiai 
ir į labai trumpą laiką išsilei- 
dom į kelionę Clevelando link. 
Išvažiavus už West Pittston, 
tuojau prasidėjo miglos, rūkai. 
Važiuojant tais kalnais palei 
Susquehanna upę ir tie rūkai 
mus pusėtinai sulaikė nuo pa- 
siskubinimo, pakol gavom at- 
sitolint nuo upės.

Važiuojant per tą visą vir
tinę Allegheny kalnų buvo ga
na gražus vaizdas. Visokie 
kalnai ir kalneliai, atrodo 
taip, kad tai būt žmonių ran
komis sutaisyti.

Važiuojant per laukus pa
kelyje matėsi nupjautas šie
nas. Suteikia labai gerą kvap
snį. Taipogi visokį pasėliai 
gana gerai atrodo.

Įvažiavus į Ohio valstiją, 
teko matyt platūs laukai vyn
uogių ir kitokių vaisinių me
džių, ko Pennsylvania valsti
joj nebuvo matyt.

Kelionė labai puikiai sakė
si ir Clevelandą pasiekėm apie 
5-tą valandą vakare. Seime

geras sutikimas. Visi draugiš-' 
ki. Seimui pasibaigus, buvo, 
gaila skirtis nuo draugų bei, 
draugių.

Čia reikia prisiminti apie 
koncertą, kurį išpildė Cleve- 
lando Lyros Choras. Cleve- 
lando darbininkai turi išaugi
nę didelį ir puikiai skambantį* 
su savo dainomis Lyros Cho
rą, kurio daugumą sudaro jau
nimas.

Garbė tiems jaunuoliams ir 
sykiu tėvams, kad savo jau-, 
nuolius išaugino darbininkiš
kam supratime.

Buvo iš labai plačios apie-, 
linkės dainininkių—solo, due
tų ir ko kito. Bet gal už vis 
geriausia sudainavo draugė 
Biruta Ramoškiutė, 
dietė.

Koncertas buvo 
geriausių, kurį šio 
mo delegatai ilgai 
nepamirš. r

Taipgi draugai clevelandie-. 
čiai aprūpino delegatus nak
vynėmis ir draugės šeiminin
kės prirengė maisto del visų 
delegatų.

Reikia tart širdingą ačiū 
draugėms ir draugams, cleve- 
landiečiams už jųjų tokį gerą 
patarnavimą.

Wilkes Barre delegatais

METINIS PIKNIKAS

Labai puikioje vietoje, kur yra gražus ežeras maudytis

Eagle Rock-Crystal Lake
WEST ORANGE, N. J. PRADŽIA 10 VAL. RYTE

Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., Aido Choras, iš Brooklyn 
ir Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.
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Bus sporto žaislų ir prakalbų. Tai bus žingei- 
džiausias piknikas šiame sezone. Į jį suvažiuos 
publika iš Brooklyno, iš daugelio New Jersey 

valstijos miestų ir iš I’ennsyIvan i jos.
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ĮŽANGA STEBĖTINAI ŽEMA - 25 CENTAI ASMENIUI

Šauni Orkestrą Grieš Šokiams
y • 11 <«« a < i <•. ’h t’ ■»

Taipgi bus ir apskiyčio konferencija, iš New Yorko ir New Jersey valstijų delegatai dalyvaus 
konferencijoje ir piknike. Konferencija prasidės 9:30 valandų ryte.

, . , , t' I .1 ' ..'ll’- ,1 r . .1 • > j

P. S. Gatvekaris No. 24 W. Orange atveža ,prie pat.kajn.o Eagle Rock. Paimkit ant Broad Št.,
Newarke. Bušai No. 21 nuo Park Place ir Centre St. (Hudson Tube).

c '



NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS

Telephone, EVergreen 8-9770
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Graborius (Undertaker)

konferenci-1 liepos (July)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

ROBERT

Notary Public

MATHEW P. BALLAS Dovanos
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

DIDEUS NUPIG1NIMAS

arm

Nusižudė Tarnaitė

PASKOLOS

iže

yra tre- 
val. die- 
milžinu

Lietuvių organ! 
•kites sau stalus.

vakarą, 11 
svetainėj, 

įvyks Am.

■■

LIPTON 
Įstaiga .

Susiziedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir į 

Kitokiems 
( į vykiams

ir toj pačioj vie- 
r piknikas 2-ro

geriausios 
■2000 svarų 

Prista- 
Prašomo

Važiuokite Bušu Į New 
Jersey Pikniką

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

piknikas įvyksta 
kurie 

gali

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

Voice of Lithuanians
Jono Valaičio, is 

perėjo į WMBQ, ii

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis 

rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus. , 
įsitėmyti adresą ir telefoną

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y,

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų.

kaip nuvažiuot 
vieton, rasite 

apskričio pikni-

na $21 čekį kas dvi savaiti. 
Ir kas mėnuo ji gauna kitą če
kį $21, tai yra rendai. Viso 
įplaukų šeimynai iš 7 asmenų 
yra $63 į mėnesį. Bet randos 
jie'turi mokėti $30 į mėnesį, 
paskiau elektra ir gasas. Mais
tui lieka apie 9 centai dienai. 
Tai prieš tokį gyvenimą de
monstruos ateinantį šeštadienį.

Randa $18.00 į mėnesį, 
sekamai:

Latvaitis, 21 Bridge Street,

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.

ALDLD Antro Apskričio 
Konferencija ,

adway, Bushwick, Flu 
Sumner ir DeKalb 

prie Pulaski St. ir Stuy 
Ave. su atviro oro mi

M. Bruckheimer’s Sous, Inc.
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Ave. 
karai priveža.

Motens Paskyrė Policijos 
Telefonistėmis

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas su nauju lais- 

niu, kuris atnaujintas ant metų. Vie
ta parsiduoda su visais įtaisymais, 
viskas nauja. Galima gerą pragyve
nimą padaryti. Vieta apgyventa vi
sokių tautų žmonėmis. Greitu laiku 
noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 
šiuo antrašu:

794 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
(160-167)

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

Jau beliko tik kelios dienos 
iki pusmetinės ALDLD 2-ro 
apskričio konferencijos. Kon
ferencija įvyks 14-tą dieną 

10-ta valanda 
ryto, Eagle Rock svetainėje, 
West Orange, N. J. Taipgi tą 
pačią dieną 
toj atsibus 
apskričio.

Kadangi 
tą pat dieną, draugai, 
dalyvaus konferencijoj 
matyti, kiek tai yra svarbos, 
idant konferencijos dalyviai 
pribūt paskirtu laiku. Jeigu 
konferencija užsitęstų iki vė
lumos, tas padarytų gan daug 
nuostolių piknikui, kurio pasi
sekimas taip daug reiškia aps
kričio išlaidų padengimui; o 
jeigu konferenciją reikėtų su
trumpinti del pikniko, tai vėl 
būt nuostolių mūs organizaci
jai del gerai neapsvarstymo 
svarbių bėgančių reikąlų. Tai
gi visi delegatai mėginkite bū
ti prisirengę, kaip yra jau iš 
seniau nutarta ir būkite pas
kirtu laiku.

Kelrodį, 
konferencijos 
ALDLD 2-ro 
ko skelbimuose kitoj vietoj.

A. Gilman,
ALDLD 2-ro Apsk. Pirm

Slaugės Maršuos Uniformose
Trečiadienio vakarą, liepos 

10, išmestųjų iš darbo Beth 
Moses ligonbučio darbininkų 
paramai rengiamas masinis 
paradas Williamsburge. Para
dui vadovaus 12 slaugių savo

Tipišką pavyzdį, kaip gyve
na darbininkai New Yorke 
ant pašalpos, mes galime gau
ti iš pasakojimo negrės moti
nos. Pas ją 6 vaikai. Ji gau-

Dviejų dolerių vertes knygą 
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 

adresųokit,: (
J. BARKŪS,

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

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

tus. Išplauks nuo West 48th 
St. prieplaukos, New Yorke.

Pereitą penktadienį jau iš
vyko kanadiečių delegatas, 
Matas Guoba. Gi už keletos 
dienų-išvyks paskutinis dele-

RANDAVOJIMAI
Pąširandavoja 5 kambariai su 

maudyne; visi kambariai naujausiai 
ištaisyti, viskas moderniška, yra šil
tas vanduo, elektra, gasas ir kiti pa- 
rankumai 
Kreipkite:

Anti
Brooklyn, N. Y.

Maudynė ant to pat “flooro
(160-162)

Svečiai “Laisvės” Įstaigoj
PirmadienĮ aplanke “Lais

vės” įstaigą draugai A. ir J. 
K. Navalinskai, iš Forest City, 
Pa. ir d. Klevinskai iš Scran
ton, Pa. Sykiu su jais pribu
vo Tamilaitė, jauna brookly- 
nietė. Draugai Klevinskai ir 
Navalinskai yra gerai žinorrii 
tų kolonijų veikėjai. Jie čia 
buvo atvykę dalyvauti savo 
dienraščio “Laisvės” metiniam 
piknike.

Kaip Gyvena šeimynos 
New Yorke

Ketvirtadienio 
liepos, “Laisvės 
419 Lorimer St., 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1 kuopos susi
rinkimas, kuris bus interesin
gas ir svarbus, kadangi jame 
bus raportas iš Visuotino Su
važiavimo. čia bus proga ga
lutinai užsiregistruoti važiavi
mui į apskričio konferenciją ir 
pikniką, nes ALDLD kuopa 
ima busą ir komisija rasis su
sirinkime. Bus kiti svarbūs 
reikalai.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose ■

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 O
6 Skirtingų Rūšių ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas

uniformose. Paradas prasidės 
7 vai. vakaro, nuo Beth Moses 
Ligonbučio DarbinUkų Tary
bos buveinės, 23 Arion Place, 
Brooklyne. Iš čia maršavimas 
eis Bro 
shing, 
baigsis 
vesant 
tingu.

Paradą rengia Susi ėdi jos 
Veiklos Komitetas, kurį suda
ro Williamsburgo darbo unijų, 
fraternalių ir apšvietos organi
zacijų, taipgi politinių partijų, 
tame skaičiuje ir Komunistų 
Partijos atstovai. Komunistų 
Partija veikliai remia prava
rytų iš darbo ligonbučio darbi
ninkų kovą už sugrąžinimą 
darbų ir išgavimą unijinių są
lygų darbe, taipgi ragina visus 
darbininkus veikliai remti jų 
kovą.

ŠIANDIEN IŠVYKSTA AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ DELEGATAI | VISO PASAULIO 

LIETUVIŲ KONGRESĄ KAUNE

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis Su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton įĮ
701 GRAND STREET

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

Radio 
vedama 
WHOM 
bus rytais 10:45 po 15 minutų 
pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais.

Raštinės adresas Lietuvių 
Radio Krautuvėj, 560 Grand 
St., Brooklyne. Namų telefo
nas EVergreen 8-9266. Stoties 

——Stagg 2-9307.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Šį sekmadienį, kaip 8:30 v 
iŠ ryto, liepos 14, nuo “Lais
ves” busu išvažiuoja delega
tai i ALDLD Antro Apskr, 
konferenciją 
jos įvyks pikniką* Eagle Rock 
(Crystal Lake), West Orange, 
N. J. Kelionė i abi puses kai
nuos $1.00 asmeniui. Reikia 
užsiregistruoti kaip galint an
ksčiau.

Kurie 
važiuoti 
ką, tai 
“Laisvės 
lėtume anksti išvažiuoti.

Bušo Org. Komisij
Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 1] iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y. i

New Yorke paskirtos 5 mo
terys telefonistėmis policijos 
stotyse. Iki šiol tą vietą išimti
nai užimdavo vyrai. Dabar vy
rai policistai pasiųsti papras
tai policijos užduočiai, o mo
terys užima jų vietą. Bet tas 
padaryta ne iš meilės ar lygy
bės pripKžinimo moterims, o 
algų kapojimo sumetimais, nes 
moterims telefonistėms temo
ka tik po $1,200 į metus. Bū
sią paskirta daugiau moterų 
tiem darbam.

Joseph Wise, 52 metų, 3 
Saratoga Ave., mirė liepos 1 
d. Laidos liepos 11 d., šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina 
ai graborius J. Garšva.

Miss Margaret Jordan, 22 
mėtų airė tarnaitė, kuri dirbo 
Yonkers’e pas buržujų, nusi
šovus savo buvusio meilužio 
policisto revolveriu. Pęlicistas 
Daniel Scannell, 6 vaikų tėvas, 
aiškinasi turėjęs tik draugiš
kus ryšius su ja dėlto, kad pa
ėję iš vieno krašto iš Airijos. 
Tačiau tas “draugiškumas” at
rodo keistokas, kadangi juos 
siirado kitas policistas sėdin
čius Scannell kare 3:20 ryto, 
netoli tarnaitės namų, o vė
liau rytą tarnaitė rasta nusišo- 
vus jo revolveriu.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

draugai norėtų kartu 
su delegatais į pikni- 
pribūkite laiku prie 
’ ofiso durų, kad ga-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsairulau automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. ;

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
naudokitės proga. /

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

šeštas Puslapis

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS—
Sveikinti Komunistų Internacionalo > 

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ 
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į 

ŠAUNŲ BANKIE T Ą 
kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų į 7-tą Pasaulinį 

Komunistų Internacionalo Kongresą.
Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St, N. Y.

Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą
Įžanga $1.00. Iš anksto Įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Amter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y.,“
Kalbines organizacijos turės savo atskirus f tai 
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reąetivi 

■u------U-..-4----------l.... .. ........ . ........... 4--.-

Gydoma Kraujo 
B#**N e n ormalum*!, 

T Odos Išbėrimai^ 
| Nervų Ligba, 

HBk my Bendras Nusilpi- 
mas, Nervų JS- 

\ i gos išeikvojimai,
Klz, ' JHK / Katariniai ir

I Chroniški Skąi|>
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 

psss. Mėšlažamės Li
gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nertų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligo$, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kolų 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry .St, Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 '

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS i 
| LIETUVIS GRABORIUS g 

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

B Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius šerine- 8 
S nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitpkioms parems g
X Saukit* dieną at nakt] g
g 423 Metropolitan Avė. | 
3 Brooklyn, N. Y.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Tb- 
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 26 metai;
Tarp 4th Ava. Ir Irviną PI 

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

MES KALBAMI LIETUV1IKA1

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Kuncevičius, pajieškau 

savo draugo, Ignaco Ekniuno. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Nuotekų kai
mo, Liduokių Parapijos, Kauno rė- 
dybos. Turiu svarbų reikalą su drau
gu Ekniunu, norėčiau būtinai greit 
susižinoti su juom. Kiek man žino
ma, tai jis gyveno pas draugus Joną 
arba Stasių • Barzdius, Brooklyn, N. 
Y. Jeigu kas žinote, kur jis randa
si, arba jis pats šį skelbimą pama
tys, malonėkite greitai pranešti se
kančiu antrašu, už ką būsiu labai 
dėkingas.

J. KUNCEVIČIUS 
6824—27th Ave., Kenosha, Wise.

(161-167)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi j *

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Trys iš keturių Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo išrinktų delegatų 
šiandien iškeliauja Lietuvon. 
Jie atstovaus mases Amerikos 
lietuvių darbininkų 
Išeivijos Kongrese, kuris įvyks 
Kaune rugpjūčio 11-17 dieno
mis.

Išvykstantieji delegatai yra: 
Catherine Kelly, Fred Abe
kas, chicagiečiai, ir Jonas Ma
žeika, clevelandietis. Jie išva-'gatas, Jonas Ormanas

žiuoja šiandien, tai 
čiadienį, 10 liepos, 12 
ną, didžiuoju jūrų 
Normandie, kuris, berods, til 
antru sykiu atplaukė iš Fran 

Lietuvių’cijos į Jungtinių Valstijų por-

5 Tcl. StaBtf 2-0783 NOTARY
į Night Tel. Juniper. 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS)

GRABORIUS
> Patarnauju visiems be skirtu-

mo. Parsamdau automobilius
į kiekvienant reikale. Kainos
5 žemos.
? Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
i Brooklyn. N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių 
®Iš senų padarau 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 6-6191
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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