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KRISLAI’
Lietuva ir Amerikiečiai.
Sklokos “Principas.” 
Žiaurumų Pasakos. 
Mokinasi iš “šviesos”.

Rašo S. L.

Kada “Laisve” užkūrė pirtį 
sklokininkei Petrikienei, kuri 
Lietuvoj per radio garbino Sme
tonos valdžią, sklokos vadai tą 
ponią teisino ir rašė, kad ame
rikiečiai lietuviai vistiek nieko 
negalėsią padaryt Lietuvoj. Tai, 
girdi, pačių Lietuvos žmonių 
dalykas.

Paskui sklokos “Naujoji Ga
dynė“ atakavo šaukimą Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo Cleve- 
lande prieš karą ir fašizmą. Ka
da suvažiavimas įvyko, pats 
Prūseika jame susiriesdamas 
agitavo bent nesiųsti delegatų į 
pasaulinį lietuvių išeivių suva
žiavimą Kaune. Bet nieks jo ne
klausė. 1

Prieš delegatų siuntimą Prū- . 
sęfka kovojo, prisidengdamas 
“kairumu.“ Bet tikrumoje ir 
čia jis tik vykdė sklokos vadų 
“principą,“ paskelbtą del Petri- 
kienės apgynimo—nesikiškite į 
Smetonos valdžios reikalus, 
nes “nieko nepadarysite.”

Tokiais “principais” sklokos 
bosai praktiškai padeda Sme
tonai, kuris taipgi norėtų, kad 
skaitlinga lietuvių darbininkiš
ka išeivija Amerikoj nei žodžiu 
nei darbu nekliudytų jo dikta
tūros.

Imperialistinis Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tas skelbia, kad jis neduos jo
kios pagelbos Ethiopijai, pra
dėjus Mussoliniui karą prieš 
ją, kol Ethiopija priims žmo- 

* niškumo taisykles. Sykiu su 
tuom jis visam pasauliui garsi
na, kad ethiopiečiai. praeityj 
“nukapodavę rankas ir kojas“ 
sužeistiesiems savo priešams ir 
kitaip juos kankindavę.

Taigi ir tarptautinis Raudo-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasaulį!
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Pragaištingi Potviniai 
3-se Valstijose; Maras 
(Jręsia Daugely j V ietų
Apsemta Didelė Philadelphijos Dalis; Potvinis Maryland 

Valstijoj; Binghamtone Vanduo Siekė Antrus Augštus
desėtkui jladelphijos dalyje daugelis 

(pavietų) New,namų užplukdyta trimis bei 
kur la- keturiomis 'pėdomis van- 

biausia šėlo potviniai. Van- dens, 
duo prinešė visokių užterši
mų. Tūkstančiams šeimynų 
trūksta maisto ir geriamo 1 
vandens, kuris trokais per1 
šimtus mylių vežamas net 
iš New YorkO miesto. Pot
vinis vidurinėj valstijos da- 
lyj suardė miestų vandens 
tvenkinius; taigi nėra kuom' 
gesint ir kylančius gaisrus, ““ ReadIn™ 17^1 
kaip kad Wa tone kur gaiš-p tai • 
ras padare $150,000 žalos. |potvinis

Gręsia maras 
apskričių
Yorko valstijoj,

Potviniai taip pat aplankė 
įVisą Gilberton miestelį ir 
I vanduo pleškėjo net pro ant
rus namų augštus. Eastone, 
Pa., laike potvinio prigėrė 
du vaikai valtelėj ant Le
high upės; Allentowne, Pa., 
buvo vandens pagriebtas ir 
nuneštas vienas automobi-

Kairčj stovi Franci jos ministeris pirmininkas P. Lavai; dešinoj— 
Anthony Eklen, Anglijos ministeris Tautų Lygai. Eden atvyko Pa
ryžiun po to, kai Anglijos valdžia padare su Hitleriu sutartj, pa
gal kurią leido Vokietijai statytis galingą karo laivyną. Tas Ang
lijos imperialistų pasiuntinys bandė užkalbėti dantis Francijos 
valdžiai, būk minima sutartis nėra padaryta prieš Franciją. Het 
Prancūzų imperialistai kitaip supranta. Nors pirmoj vietoj Vokie
tijos laivynas yra taikomas prieš Sovietų Sąjungą, tačiaus Hitle
ris neužmiršta ir Francijos.

Nutrūko Italų Dery
bos su Ethiopija; Karas

Esąs Neišvengiamas
Mussolinio Atstovai Nutraukė Derybas, kai Ethiopijos 1J ' r j

Atstovas Nurodė, jog Italai Pirmi Įsiveržė Ethiopy Žemėn i

's

S.

bininkų ir
CCC stovyklų, taip pat šim
tai milicijos.
R o o s e v e Itas atsišaukė į 

j Raudonąjį Kryžių delei 
’greitos pagelbos nukentėju- 

j.cnįįl 11 vc*x yvaumiio .

nojo Kryžiaus komitetas tar- siems*
nauja Italijos imperialistams. Potvinis N. Y. valstijoj 
kurstydamas viešumos nuomo-l 
nę prieš Ethiopiją, kaipo “lau
kinių, nuožmių“ žmonių šalį.

Raudonojo Kryžiaus komi
teto pasakos primena pasauli
nio karo propagandą su išmis- 
lytomis istorijomis apie negir
dėtus, Vokietijos 
žvėriškumus.

Pagelbai n u kentėjusiems 
nuo potvinio pasiųsta dar
ban 25,000 pašalpinių dar- apsemta dalys Elkton ir 

1,500 vyrų iš Havre de Grace miestelių.
' v’ . Kiek žinoma, jau 51 žmo- 

Prezidentas gus žuvo tuose visuose pot- 
viniuose.

Mary lando valstijoj buvo

LIETUVOS ŽINIOS

nunešė 90 tiltų, daugelyj 
vietų suardė gelžkelių lini
jas, nunešė šimtus namų ir 
prigirdė 40 žmonių.

Binghamtone, N. Y., kai 
kur vanduo siekė antruo
sius namų augštus. 500 žmo
nių subėgo į vieną mokyklą 
gelbėtis nuo bekylančio van
dens. Tuo pačiu laiku gais
rai sunaikino dvi krautuves, 

žurnalą teTdž'iamą Amerikos Nuo POtvinio šioj apygardoj

Baisus Tvanas Chinijoj
SHANGHAI, Chinija. — 

Per tvaniškus lietus taip pa- ( 
kilo Yangtse upė, kad išar-

Jurbarkiečių Nelaimės
Ramiausioje Jurbarke Kalno 

gatvėje įvyko didelė nelaimė: 
'kažkokie vaikėzai smarkiai va
ire įkinkytus į vežimą arklius, kas Aubikalius imdamas žvyrą 
Gatve tuo laiku ėjo laiškanešys'rado tris auksines grandinėles, 
_____ „j- su dviem

j šiuo laiku čia yra A. Navicko 
i sodyba. Rastos senienos atiduo
tos Kretingos muzėjui.

Veviržėnų miestelyje ūkinin-

Scheveningene, Holandi- 
joj, per dvi savaites ėjo de
rybos tarp dviejų Italijos ir 
tiek pat Ethiopijos atstovų, 
kurie buvo paskirti kaip 
Tautų Lygos taikančioji ko
misija. Dabar Italija neri
botam laikui nutraukė tas 
derybas, ir karas prieš Ethi
opija atrodo visai neišven
giamas, kaip kad išsireiškia 
Anglijos politikai.

Minima taikančioji komi
sija buvo sudaryta spręsti 
kivirčams tarp Italijos ir 
Ethiopijos. Tie kivirčai ki
lo iš pirmesnių susikirtimų 
tarp Italijos kolonijų kar
eivių ir ethiopų. Vienas 
toks susikirtimas įvyko 1934 
m. gruodžio 5 d. Ualual sri
tyje, kuri priklauso Ethiopi
jai.

Ethiopijos atstovas profe
sorius Gaston Jeze ir pabrė
žė tą faktą, kad jeigu Ualu- 
aPe susikirto Ethiopijos ka
reiviai su Italijos kareiviais, 
tai reiškia, jog Italijos kar-

<,1 s j 
r; j
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kareivių

Vienas draugas Jaunųjų Ko
munistų Lygos narys sumanė 
geriau lietuviškai pramokti ir 
paėmė studijuoti “šviesą“, 
i___ ___________ c ____
Lietuvių Darbininkų Literatu- žuvo 16 žmonių. 1,500 nu
ros Draugijos.
dviem atžvilgiais nustebo.

Viena, jis įsitikino, jog gana 
lietuviškai supranta, kad skai-'vjnįs sugadino 2,000 namų, 
tyt “Šviesą“; antra, jis buvo 
nustebintas jos raštų gerumu; Potvinis Pennsylvanijoj 
o trečia, jis išsivertė anglų 
kalbon drg. R. Mizaros straip
snį “V; Kapsukas: Darbininkų 
Vadas, Kovotojas, Draugas.“

Dabar minimas jaunuolis, 
nežiūrėdamas į originalą, ver
čia tą straipsnį atgal lietuvių 
kalbon. Paskui savo lietuviš
ką vertimą lygins su raštu 
“Šviesoj” ir sulig to darys sa
vo rašte pataisymu^.

Galima užtikrinti, kad taip 
imant dalyką jaunasis draugas 
išmoks savo tėvų kalbos tiek, 
kad galės lietuviškąi rašyt mū
sų spaudai.

Reikia daugiau tokių jau
nuolių, kurie sugebėtų darbuo
tis abiejose dirvose—ir ameri
koniškoj ir lietuviškoj.

Už Tiesą Apie Pilsudskį 
Įkalintas Kunigas

Suimtas N.

ae pakraščių aptvarus-ap- žimalaitis su dviem vaikais;'kurių vienos ilgis 72 cent. Visas eiviai buvo įsibriovę per sie- 
vieną vežė vežimėly, kitas laikė- radinys sveria 107 gramus. Ra- ną j Ethiopijos pusę, 
si už rankos. Pradėjo šaukti, dinys per Kretingos apskrities 
kad vaikinai * važiuotų lėčiau, [valdybą perduotas vals. archeo-

Tas jaunuolis(kentėjusių asmenų minta iš. 
viešos valdiškos pagelbos.

Hornell, N. Y.—Čia pot-

tvankas, ir upės klonis pasi
darė lyg kokia jūra 600 my
lių ilgio. Potvinis panašiai 
išlaužė Han ir kitų upių ap- bet tie neklausė ir pravažiavę 
tvankas ir faktinai paskan- _sa^.azin^° vaika> ku“
dino plačias apygardas.

Vien Changteh mieste ap
semta 100,000 namų. Sykiu 
su potviniu daugelyj vietų 
kilo gaisrai; vanduo nunešė 
daug kaimų. Apart šimtų 
žinomų žuvusių gyventojų, 
būsią žuvę dar tūkstančiai 
kitų. Milionai žmonių liko 
be pastogės ir maisto. Grę
sia maras.

Philadelphia Pa. - Nuo Socialists RglllS KoV3 
kin QYYUirkin Iwtii rcjrriirn I

Už Laisvę Herndonui
CHICAGO, Ill. — Sočia- 

uPe Įr |listų Partijos Darbininkų 
Wissahickon, Frankford ir 'Komiteto sekretorius Paul 

TTnoP T? i . '_  - .... .

tokių smarkių lietų, tartum I 
būtų “debesiai praplyšę,” 
pakilo didelis potvinis; iš
siliejo Schuylkill

Pennypack upeliai. East Ri
ver kelias Fairmount Par
ke buvo tris pėdas po van
deniu. Ridge Avenue pi$ie 
Wissahickon upelio buvo 
užlietas 13 colių vandens. 
West Manayunke del potvi- 
nio turėjo užsidaryt Impe-

loginei komisijai.

ris tuoj mirė.
Kasmet Nemunas ties Jur

barku skandina po kelis žmones, 
šiomis dienomis paskendo 13 
metų vaikas Kybartas. Ant 
kranto tuo laiku buvo daug 
žmonių, bet išgelbėti nesiryžo, 
neturėdami jokių reikalingų 
įrankių.

Tą pačią dieną Mituvoje irgi 
kuone paskendo V kl. gimnazis
tas. Bet V. Jonelaitis spėjo jį 
sučiupti ir padėti iš vandens iš- 
.sikabaruoti.

Net prieš karą ant Nemuno , 
kranto buvo gelbėjimo stotelė: ,tuojaus įsteigti komitetą, 
stovėjo valtis, buvo kai kurie kuris darbuotųsi medžiagi- 
įrankiai. Dabar tuo tarpu nie- nįam streiko rėmimui. Per 
ko nėra. Jurbarke gyvena 5000 
gyventojų, Nemune del to daug 
ir maudosi.

Waterbury Streikieriai 
Nepraleidžia net Bosų
WATERBURY, Conn. — 

400 streiko pikietų, susirin
kę apie Water town apatinių 
drapanų dirbtuvę, neįleido 
vidun ne tik paprastų

Tą išgirdę, Mussolinio at
stovai 'pašoko protestuot, 
sakydami, kad Ethiopija 
neturi teisės diskusuot ru- 
bežiaus klausimų ir kad čia

esą “nesvarbu, keno pusėje t ‘ 
yra Ualual.”

Ethiopijos atstovai pasiū
lė pasiskirt penktą komisi
jos narį kaipo bešališką 
tarpininką-sprendėją. 
Italijos atstovams 
Mussolinio 
nesutikti, 
derybos.

Kivirčai 
Ethiopijos, 
perkelti į Tautų Lygos Ta
rybą rugpjūčio 25 d. Bet 
kadangi Franci j a palaiko 
Italijos pusę, tai ir Lygoje 
negalima būsią sudaryt jo
kio veiksmo, kuris galėtų 
su turėt Italiją nuo karo.

Mussolini tik laukia, kol 
praeis nuolatinių lietų sezo
nas šiaur-rytinėje Afrikoje, 
kur randasi Italijos koloni- 
jos ir Ethiopija. Tuomet 
Italija be tolesnių ceremo
nijų pradėsianti karą del 
Ethiopijos užgrobimo.

Pagal pranešimus iš Lon
dono, Anglija nieko nedarys 
prieš Italiją, nes bijo, kad 
neišsivystytų daug platesnis 
karas; o karo sąlygose ga
lėtų kilti darbininkų revo
liucija prieš pačią Anglijos 
valdžią.

Bet 
buvo 

įsakyta su tuom 
Taip ir iškriko

tarp Italijos ir 
todėl, bus vėl

CARINIAI KANKINIMU URVAI PO MASKVA '
MASKVA. — Toliau be- r ė jo daug vargo, kol jį su*, 

kasant tunelį požeminiam 
gelžkeliui, darbininkai už
liko liekanas kankinimo

streiklaužių, bet nei boselių kambarių, kuriuos 1565 me
sti savininkais. f ■ *

Komunistų Partija nuro- ^*4^ Baisusis.
do streikieriams reikalą

laikė.
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Porter laišku pranešė drg.' 
Ang. Herndonui, jaunam t 
karžygiškam negrui darbi
ninkų klasės vadui, jog So-

Rasta Vertingų Archeologi
nių Senienų

Antanas Navickas, gyv. Tu- 
cialistų Partija prisideda'bausil! kaime- Kretingos valse., 
prie parašu rinkimo vajaus kasda™as savo, sodyboje1 ^Osį 
su reikalavimu-prasymu pa- sveikus jr vieną sulaužytą žal-

Komunistų Partijos narių 
pastangas Watertown dirb
tuvės 
įtraukti 
Ladies 
Uniją.

darbininkai buvo 
ir į' International

Garment Workers

1 w n « wii naikint bausm« Prieš Hern- varini aiv>'ankb gražią sagtį, 
rial Wollen, Schofield s Mills Ljoną( kuris yra nuteistas 18 ietį, vieną gintaro papuošalą ir 
ir įvairios kito_s dirbtuvės. iki 2f) metų sunkiųjų darbų ’ kitus senovės daiktus. Radėjas 
Potvinis uždarė du fabrikų kalėjimo už -organizavimą lap^e savo radinį pranešė arche-. V/ Ll/J \z X OVA A A U C-V V A A A A CA/ į * * •• • * ~ — -v — —————— —

ir baltųjų proletaru Iologinei. konusijai,- kuri iparei- rikos užsienio reikalų mini- 
. _ . . ... c gojo valsčiaus savivaldybę ištirti

Spring Mille. negrų ir
_ Daugelyj vietų Philadelp- bendrai kovai už darbininkų vretoje’k'aprašVti'^^^

I
200 Chiny Studentų Riaušės 
Teisme prieš Nuteisimą Re
daktoriaus, Japoną Priešo
SHANGHAI. — Kai fa- 

ĮŠistinis Chinų teismas pas- 
šus meškoms sudraskyti ar-,^yrg 14 mėnesių kalėjimo 
ba gyvus žemėn užkasdavo.

Jonas Baisusis turėjo po- 
žemyj įsitaisęs ir teismabu- 
tį, kur nepatinkamus jam 
asmenis teisdavo jo artimie
ji sėbrai. Tarp teismabu- 
čio ir palociaus buvo tune
lis, kuriuom caras galėdavo 
ateit į teismą, pasigėrėt 
kankinimais sau neištikimų 
žmonių ir sugrįžt į palocių.

Po Maskva surasta ir ak
menimis išmūryti sandėliai

tais įrengė caras Jonas Ket- 
Be kitų 

kankinimų, tuose rūsiuose 
caras numesdavo ^avo prie-

i

i

Tu Chung-yuanui, “Naujo 
Gyvenimo Savaitraščio” re
daktoriui, už “įžeidimą” Ja? 
ponijos karaliaus ir jo šeL 
mynos, šimtai studentų teis- 
mabutyje sukėlė riaušes, 
šaukdami: “Šalin Japonijos 
imperializmą!” ir mėtydami 
komunistinius lapelius. Ka
pitalistinė spauda vienur sa- 
ko, kad taip demonstravę 
200 chiniečių studentų, o ki- G , 
tu r—keli šimtai. į

Redaktorius Tu nuteistas ’
už tūlas teisingas pastabas 
savo savaitraštyje apie Ja
ponijos carą ir jo familiją.

Japonija reikalavo, kad 
Chiang Kai-shek, fašistinis 
Chinijos diktatorius, atsi
prašytų, nubaustų redakto
rių ir patenkintų įvairias 
kitas Japonų priekabes; ir 
Chiang Kai-shek 
vergiškai išpildė.

w.
i

Moterys Smerkia Roosevelto 
Valdžią už Italijos Rėmimą

WASHINGTON. — Tarp- 
tautinė Moterų Sąjunga dė
lei Taikos ir Laisvės įteikė 
kaltinantį pareiškimą Ame- ir tiek daug urvų-tunelių, 

kad juose galima paklysti. 
Šie rūsiai ir urvai, matyt, 
buvo įrengti pasislėpimui, 
jeigu priešas karo metu ap
gultų miestą. Dabar beka- 
sant tunelį požeminiam 

L buvo

steriui C. Hulbui, kur sako, 
nuvykęs j°£ šios šalies valdžia remia 

Kretingos muzėjaus pirminiu- Italijos imperialistus prieš 
MASKVA. — Amerikos kas mokyklų insp. J. žilvitis ir Ethiopiją. Moterų Sąjunga 

pilietis advokatas Henry vals. virš. Jurkus. Jie nustatė, ypač kreipia domę į tai, kad

reikalus.hi jo j taip buvo užlietos gat
vės, kad turėjo apsistot gat- 
vekariai. Šiaur-rytinėje Phi-
gSL.?J J..".'■.■■■» ■.■.■■■■J ■■ !'■.««! '■ VW-IJ i

pareiškęs, jog kalbėjęs ne ]
vipJSai Q o tik prieš Pilsuds- jav° So^tų įstatymus irpamokslą viešai skelbęs apie kj. Suimtas N. Trakų klebonas J t j

Pilsudskį, kaip neteisingą žmo- yra griežtoje policijos žinioje ir |

VILNIUS.
Trakų klebonas kun. Malynič už 
lenkų tautos pažeminimą. Pa
pildomai tenka patirti, kad kun. 
Malyničas buvo suimtas ir paso
dintas į kalėjimą už tai, kad per

reikalu į vietų buvo

Prieš Shapiro dvejus metus studi- !kad čia yra buvę senkapiai, dar pOoseveltas atsisakė panau-!gelžkeliui pratęsti, ___
yra palikę žymes _uv. apvalios Briando Kelloggo sutar- prakirsta ir nuo šimtų me- 

dabar gavo teisę praktikuot kapiai—visai nedidelis kalnelis, delei. prilaikymo Italijos tų užsilikusi vandens dūda, 
gų. Kun. Malyničas patsai yra sėdi Lukiškių kalėjime Vilnių- advokatūrą Sovietų Sąjun- Vietos žmonės pasakoja, kad nuo karo, prieš Ethiopiją. Vanduo tryško tokiu smar- 

toje vietoje esą buvus “Pilalė.” j Ta sutartis atmeta karus.i. Tardymo organams jis j e. goj.

formos akmenų krūvų, šie sen- i

kurnu, kad darbininkai tu-

i

visa tai



taip pat ir Pavienių' aukomis.
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Liepos 14 d. bus Lietuvių 
Tautiško Pašalpinio Kliubo 
pusmetinis susirinkimas, kaip 
ir visados, tuo pačiu laiku ir 
savoj svetainėj. Nariai visi 
turėtų dalyvauti kuo skaitlin
giausia minėtam susirinkime ir 
svarstyti organizacijos ir vi
suomeninius reikalus.
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Reikalinga Kovoti Visu Frontu!
Socįalistuoją Monte videos (Urugua- 

juj) asmenys, birželio 1 dieną, š.m., pri- 
ėihė protesto rezoliuciją prieš Smetonos 
konsulą Gaučį, kuris, eidamas pareigas 
Smetonos žvalgybininko, podraug tar
nauja ir vietinei žvalgybai, padedamas 
persekioti lietuvius darbininkus.

Kaip žinia, nesenai iš Argentinos tapo 
išdeportuota Kaunan smarkus kovotojas 
ir darbininkų veikėjas d. Nenėnas. Jis 
buvo uolus streikierys lovų darbininkų 
streike. Podraug ištrėmė ir Stasį Mis- 
čiką. Pastarasis kaltinamas “šmeižime 
lietuvių tautos” vietinėj spaudoj. Misči- 
kas buvo aršus komunistų šmeižikas. Sa
vu laiku jis nusidavė karštu “revoliucio
nierium” ir buvo net prisiplakęs prie 
“Rytojaus” redagavimo; tame laikraštyj 
jis be micros ir čienios “kairiai” rašė, 
naudomas “revoliucines” frazes, kurios 
darbininkams tiktai žalą nešė. Dėka Lie
tuvos komunistinio judėjimo vadų pata
rimams, Misčikas buvo pašalintas nuo 
“Rytojaus” ir jis tada patapo atviru ko
munistinio judėjimo priešu. . Jis buvo 

i bendradarbiu “L. Žinių” ir kitų laikraš- 
yių. Bet jis del kokių tai sumetimų ne
patiko Smetonos atstovams, todėl Misči- 
kaš, tarytum revoliucionierius, buvo iš- 
deportuotas. (Bet apie tai kitą kartą). 
Užtenka čia priminti, kad minėta socia- 
listuojanęių lietuvių grupė Montevideo 
mieste priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
konsulą Gaučį. Rezoliucijoj nurodoma, 
jog “Povilo Gaučio konsulavimo laikais 
išleistus oficialius, Konsulato vardu, me
lagingai Argentinos ir Uruguajaus poli
ciją informuojančio turinio atsišaukimus 
apie pažangiąją Argentinos ir Urugujaus 
visuomenę ir jos spaudą,” vietinė polici
ja vartojo savo naudai, areštuodama įta
riamus darbininkus. Todėl rezoliucija 
tpliau skamba:

Pono $. Gaučio šitoks pasibjaurėtinas, 
kovos metodas su sau nepalankiais tautte- 

t čiais vaizduoja didelį prasižengimą žmoniš
kumui ir kompromituoja visą mūsų tautą, 
nes dėl šio įvykio kai kurie Urugvajaus 
dienraščiai lietuvius charakterizavo savi
žudžiais ir pan., todėl mes, dėl oficijalių 
mūsų tautos individų elgėsio negalėdami pa
kelti akių prieš kultūringąją žmoniją, gina
me žmoniškumą ir savo tautos garbę bei tei
ses sekančiai:

(a) Protestuojame prieš p. Gaučio ir ‘čia 
gyvenančių lietuvių kunigų ir K. Kliaugos 
skundimus valdžios organams musų tautie-

E
(b) Reikalaujame Lietuvos Vyriausybės 

kreipti domės į daromas Pietų Amerikos 
lietuviams žaizdas ir atšaukti iš tarnybos

. Lietuvos Atstovybėje kompromituojantį 
Miusų Tautą p. Povilą Gaučį, jo vieton ‘Tpa- 
skriant kitą, žmoniškumą ir savo tautiečius 
mylintį lietuvį inteligentą^

(c) Reikalaujame iš Pietų, North Ameri
kos, kitų kraštų ir viso pasaulio lietuvių 
daugiau akylumo, o pažangiosios musų tau
tiečių spaudos persispausdinti šį musų pro
testą, kad daugiau pasitarnavus bendrie
siems mūsų tautos bei liaudies tikslams.

Seka eile parašų.
Girtinas dalykas, kad urugvajiečiai 

protestuoja prieš Smetonos agentų išda
vikiškus darbus. Tik mums keista, kodėl 
rezoliucijos autoriai matė reikalo užsto
ti už vieną Misčiką, kuomet tie patys 
Smetonos agentai deportuoja Lietuvon 
kur kas žymesnį ir brangesnį lietuviams 
darbininkams veikėją, d. Nenėną. Ne
veizint to, mes sakome, kad šis būrelio 
Montevideo lietuvių žingsnis turi didelės 
svarbos. Mes manome, Kad kaip Uru- 
guajuj, taip ir Argentinoj (panaši padė
tis, beje, yra ir Brazilijoj) turėtų būti 
sudarytus bendras frontas kovai prieš 
Smetonos agentus, kurių tikslas šnipinė
ti ir skųsti vietinėm valdžiom pažanges
nius lietuvius darbininkus, bei intelektu
alus.

Ar gi Ne Tragedija! :
Chicagos “Draugas” suranda, kad 

“Stalinas susivaldė su Trečiuoju Interna
cionalu.” Girdi, Stalinas pasidarė “per- 
dešinus,” todėl Komunistų Internaciona
las pradėjo kovą prieš Staliną.

Atsiminkit: visą laiką kunigai skelbė, 
būk Stalinas yra vienas, katro visi klausą 
kadangi jis visiems komunistams diktuo
jąs. Dabar jau kunigėliai kitokią giesmę 
gieda. Mes jiems tiek pasakysim: nesą
monė buvo pirmiau, nesąmonė yra da
bar. z

Stalinas yra proletariato vadas ir jis 
vadovauja ne diktatūra, bet ideologiniai 
kaipo mokytojas ir draugas. Jokių vaidų 
tarpe Stalino ir Komunistų Internaciona
lo nebuvo ir nėra. .

Dar Vienas Anti-Komunistinis 
Organas

New Yorko Central Trades and Labor 
Council leidžia tabloidinio formato laik
raštuką “Labor Chronicle.” Tai pilnas 
šmeižtų ir niekinimų, atsuktų prieš ko
munistus laikraštukas. Jo redaktorius 
James C. Quinn pareiškia, kad jo pareiga 
dabar būsianti kova prieš komunistus.

Darbo unijų dešinieji lyderiai mato, 
kad kairiųjų darbininkų įtaka unijose 
vis^miga; eiliniai nariai radikalėja ir 
krypsta į kairę, todėl jie pradėjo griežtą 
kovą prieš kairiuosius, apšaukdami kiek
vieną kovingesnį darbininką komunistu. 
Šis lapelis, kaip išrodo, pasirįžęs padėti 
Greenui ir Ko. vesti kryžiaus karą prieš 
kovingesnius unijistus.

Unijistų pareiga neleisti reakcinin
kams tą padaryti.

Engelso Mirties Paminėjimas
Šiemet, rugpjūčio mėn. 5 dieną sukaks 

lygiai 50 metų nuo to laiko, kai numirė 
Frederikas Engelsas, artimas Markso 
bendradarbis, su kuriuo Marksas paga
mino tą istorinį dokumentą, žinomą kai
po “Komunistų Manifestą.” Engelsas 
buvo autorium visos eilės knygų, dėstan
čių mokslinį socializmą, bet’užvis labiau
siai turbūt šis mokslininkas ir revoliucio
nierius pagarsėjo savo veikalu, žinomu 
kaipo “Socializmas: Utopinis ir Moksli
nis.’'’ (Lietuvių kalboj šis veikalas yra iš
leistas ir vadinasi “Mokslinis Socializ
mas”).

Prie šitų žymaus vyro, mokslininko ir 
revoliucionieriaus mirties sukaktuvių pa
minėjimo ruošiasi visi sąmoningi darbi
ninkai, ypačiai tie, kurie priėmė marksiz
mą ir engelsizmą savo mokslu. Interna
tional Publishers, knygų leidykla, ruošia 
anglų kalboj paminėtą Engelso veikalą. 
Tai bus peržiūrėtu ir patobulintu verti
mu knyga ir prie jos platinimo reikalin
ga dabar visiems pasiruošti.

Lietuviai darbininkai taipgi turi nuo
dugniau susipažinti su Engelso moky
mais. Ruoškimės minėti tas sukaktuves. 
Stiprinkimje marksistinį-engelsistinį ju
dėjimą.

, Neranda Sau Vietos
Ir trockistų partija (Workers Party) 

, išmetė iš savo eilių Juozą Zack. šis su
tvėrimas tūlą laiką buvo Komunistų Par
tijoj, bet vėliau jis ėmė skelbti savotiš
kas apie darbo unijas teorijas, kurių 
Kompaiitija nieku būdu negalėjo priimti. 
Todėl K. P. pasakė Zackui: arba tu iš
sižadėk savo teorijų (jis stoja už griovi
mą Am. Darbo Federacijos), arba tau ne
vieta mūsų eilėse.

Pašalinus jį iš Kom. Partijos, trockis- 
tai ir lovestoniečiai labai nudžiugo ir šau
kė: “žiūrėkit, kaip Komunistų Partija 
mėto ‘kitaip manančius narius’...” Gir
di, tai Stalino diktatūra už tai kalta. Bet 
štai, tie patys trockistai ima ir išmeta 
Zack už neklausymą jų “partijos” direk
tyvų.

Kur dabar tas politinis sirata dėsis, 
dar nežinia. Gal eis pas lovestoniecius?

Amerikos Liet. Balsas 
Kauno Kongrese

Amerikos lietuvių darbi- su pasveikinimais, sukelta 
ninku delegacija jau išvyko j virš šeši šimtai dolerių. Dar 
į Kauno Pasaulinį Lietuvių trūksta trijų šimtų dolerių, 
Išeivių Kongresą, kuris1 nes trijų delegatų išlaidos 
įvyks rugpjūčio mėnesį. Tai;Pa^e^s truputį daugiau 
labai svarbi ir atsakominga | ^ad3 devynis, šimtus dolerių.
tos delegacijos -misija. Ji
nai atstovauja ne tik tuos 
55,000 organizuotų lietuvių, 
kurie turėjo atstovus Cleve
lando suvažiavime ir kurie 
juos išrinko, ne tik darbi
ninkiškas nacionales ^orga- 
nizaeijas, kurios 1 
įgaliojo jas atstovauti, bet 
dar desėtkus tūkstančių ki
tų Amerikos lietuvių, darbo 
žmonių, nusistačiusių prieš 
fašistinę priespaudą, už Lie
tuvos liaudies civiles laisves. 
Ši delegacija, ištikrųjų, kal
bės varde, išreikš Kauno 
kongrese norus ir troški
mus didelės daugumos Am
erikos lietuvių.

Clevelando šuva žiavime 
buvo labai rimtų diskusijų 
Kauno kongreso klausimu. 
Tik du kalbėjo prieš siunti
mą darbininkų delegacijos, 
būtent, Prūseika ir clevelan- 
dietis Užkuraitis. Bet, 
matomai, Prūseika netikėjo 
savo paties žodžiams, neš 
kuomet ėjo balsavimas, jis 
susilaikė nuo balsavimo ir 
garsiai išsitarė: “Tegul jau 
važiuoja.” * Gi Užkuraitis, 
balsavęs prieš siuntimą dele
gacijos, paskui apsiėmė į 
kandidatus! Du buvo ir tie 
suskilo.

Suvažiavimas rinko ir 
siuntė delegatus su labai 
rimtais išrokavimais. Ame
rikos lietusiai darbininkai 
turi labai rimtų pasiūlymų 
išeivių lietuvių ir Lietuvos 
lietuvių reikalais. Jie nori, 
kad tie pasiūlymai nepasi
liktų tik ant popieros. Jie 
nori, kad juos išgirstų ir su
prastų viso pasaulio lietu
viška darbo liaudis. Tasai 
nuoširdus ir gausus Cleve
lando suvažiavimo dalyvių 
aukojimas delegacijos lėšų 
padengimui parodė, kaip ei
liniai darbininkai moka 
įvertinti svarbą šios delega
cijos misijos.

Clevelando suvažiavimas 
priėmė pasiūlymą Kauno 
kongresui perkeisti savo 
dienotvarkį. Jis įsakė savo 
delegacijai siūlyti Kauno 
kongresui, kad jis pasisa
kytų už paliuosavimą Lietu- 
voš. anti-fašistinių politinių 
kalinių, už Lietuvos liaudies 
civiles, demokratines teises, 
ir tt. Darbininkų delegaci
jai įsakyta siūlyti Kauno 
kongresui, kad jis pasmerk
tų Lietuvos valdžios užsie
nyje konsulų provokatoriš- 
kus, šnipiškus darbus. Už 
šiuos pąmatinius reikalavi
mus, mūsų supratimu, Kau
no kongrese turėtų pasisa
kyti visi, kurie tik nėra ak
li Smetonos valdžios pase
kėjai—visi, kuriems nors 
truputį rūpi Lietuvos liau
dies ir lietuvių išeivių tei
sės. '

Clevelando šuva žiavimo 
delegatai, nutardami siųsti 
delegaciją į Kauno kongre
są, prižadėjo trumpu laiku 
sukelti finansų jos kelionės 
lėšoms.. Pačiam kongrese,

I organizacijas, šitą suvažia
vimo atsišaukimą raportuos 
ir paprašys aukų.

Be to, Suyažiavimui prisius-* 
tos aukos su pasveikinimais 
turėtų, man atrodo, eiti ve
dimui Nacionalio Lietuvių 
Veikimo Komiteto darbo. 
Delegacijos išlaidas reikėtų 
padengti šiaip organizacijų

suprato Clevelando suvažia
vimo dalyviai, todėl jie nu
tarė kreiptis į visas lietuvių 
organizacijas, kurios turėjo 
■atstovus suvažiavime ir ku
rios neturėjo, kad kiekviena 
tam tikslui paaukotų nors 
po porą dolerių. Delegatai 
sakė, kad jie, sugrįžę į savo

Kaip dabar dalykai stovi? 
Ar visi delegatai išpildėte 
savo tarimą ir prižadą? Tai 
labai skubus reikalas. Pasi
darbuokite, draugai ir drau
gės, labai greitai.

Dar vienas labai svarbus 
darbas stovį prieš mus, bū
tent, rinkimas parašų, ku- 
ritfos Amerikos lietuvių dar
bininkų delegacija priduos 
Smetonai ir Kauno kongre
sui. Parašų rinkimas turi 
baigtis už kelių dienų, ir vi
sos blankos turi būti sugrą
žintos iki šio mėnesio 15 die
nos. Visų “Laisvės” skai
tytoju, visų Lietuvos liau
dies draugų pareiga smar
kiausiai pasidarbuoti šiomis 
dviemis ar trimis dienomis. 
Tai darbas, kurio atidėlioti 
negalima. Tai darbas, už 
kurį bus labai dėkinga visa 
Lietuvos darbo liaudis.

skubinti, kilnoti sunkius, J)ak- 
sus ir tt. Jis keldamas sunkų 
baksą gavo trūkį įpie mėnuo . 
laiko atgal. Namo parvežtas 
pasirgo kelias savaites ir mirė 
liepos 5 d. Paliko moterį ir 
dukterį Marijoną dideliam nu
liūdime. Jis priklausė tik prie 
Lietuvių Tautiško Pašalpinio. 
Kliubo.

Frankfordo Įvykiai

Yale Thowne šapoj užmušė 
naktinį sargą ir pečiaus pri
žiūrėtoją. Birželio 30 d. ryte 
motinai*, nesulaukdama savo 
sūnaus pareinant iš darbo, iš
siuntė policiją jieškoti jo. Po
licijai atėjus į šapą, rado jį 
negyvą po angliais. Dalykas 
tame: Kadangi dirbtuvė ne
maža, turi tris didelius boi- 
lerius-pečius, kurie šildo visą 
fabriką ir duoda spėką maši
nų varymui, tąi į pečių anglis 
yra varoma automatiškai tam 
tikromis kašėmis. Bet kaip ka
da užsiblakiupja, nesupuola 
į pečių kaip reikia. Tuomet 
pečkuris turi tą anglį kaip 
nors pajudinti, kad jis bėgtų 
į pečių. Bet priėjimas prie 
tos vietos yra pavojingas, dar
bininkas turi dirbti labai at
sargiai. * •

Minėtas pečkuris, vietoj ko
kiu nors daiktu pajudinti ang
lį, kad jis įlėktų iš kašės į pe
čių, jis bandė su koja paspirti 
anglį ir, matyt, paslydo ir 
pats įpuolė į kasę, o iš viršaus 
dar daugiau
Tad ir papuolė darbininkas 
po anglim.- Jis ten išbuvo apie 
15 valandų.-Iš viršaus slėgė 
anglis, o iš vidaus pečiaus kai
tra kepino jį. Kuomet polici
ja ištraukė jį, jo galva visai

buvo sudaužyta, nepanaši į 
žmogaus galvą.

ši nelaimė įvyko iš priežas
ties skubinimo sistemos del su
dėjimo ant vieno žmogaus 
daugiau darbo. Jei būtų buvę 
du darbininkai, tai būtų buvę 
galima išgelbėti jo gyvybę. 
Bet kompanija, kuri nepaiso 
darbo žmogaus gyvybės, ver
čia dirbti vieną už du ar dau
giau.

Minėta kompanija turi ke
lius didelius fabrikus, vieną 
Stamford, Conn., kitą Chica- 
goj ir tt. Ji turi gerą progą iš- 
naudot darbininkus, nes dar
bininkai neorganizuoti, neturi 
unijos.

Darbininkai turėtų skubiai 
organizuotis ir kovoti prieš vi
sokias skriaudas.

Šis Tas Iš Medžio Industrijos 
Streiko

Streikas eina savo keliu. Bet 
kompanijos su taip vadinama 
"State” ir "National Guard” 
pagelba spirias streiką sulau-. 
žyti. Kompanijos paleido sa
vo agentus, kurie vaikščioja 
po darbininkų namus ir persi- 
stato, jog jie esą paskirti vie
nas nuo kompanijos, o antras 
nuo unijos ir tikrai nori žinot, 
ar tu nori dirbti, ar streikuot. 
Jeigu kuris pasako, kad jis 
nenori skebauti ir neis dirbti, 
tai agentai sako, "tu, kvaili, 
žiūrėk kiek mes turim parašų, 
visi nori dirbti. Matai, čia 
unijos žmogus paskirtas ir jo 
turi klausyti.” Ir kaip žmogus 
pasirašo po kompanijos blan
ką, tai agentai pasako, "dabar 
turi tikrai eit dirbti, nes esi 
pasirašęs.”

Labai yra įbauginti svetur- 
gimiai darbininkai. Tiems 
gręsia tšdeportavimas ir jie la
bai to. bijo, tai pasiduoda bo
sų valiai.

Gazines dujas mieste su
stabdė, neva gindami piliečius, 
kurių būdingai yra ant llth 
St. ir A. St. Paties Weyerhaeu
ser Tacoma bilding yra pa
lei patį llth tiltą. Tame bil- 
dinge sulindę yra visi didžiau
si magnatai ir pats Weyerhae
user. Tai tas pirmadienis ir 
jiems pakvipo dujomis, kad 
veik visas namas paliko 'tuš
čias. Tai, mat, piliečių var
du apsidengę sustabdė dujas. 
O kodėl nestabdo dujų pas

Antra kapitalistinės 
mos auka, tai Juozas Jankū
nas. Jis dirbo vienoj restau
racijoj apie 20 metų. Galima 
sakyti, kad jis visas savo ge
riausias spėkas kartu ir gyvy
bę, atidavė savininkui valgyk-

puolč anglies, los. ’ Kuomet yra didelis ne
darbas, tai bosai gali ’daryti 
su darbininku, ką jie nori, ir. 
verst jį dirbti kaip jie nori, o i dirbtuves, ten ir susirenka pi
ne tiek, kiek tas darbininkas. liečiai ? Už tai, kad ten strei- 
gali atlikti. Taip ir J. Jan- kieriai susirenka ir jie ponams 
kūnas turėjo sunkiai dirbti ir yna nepihečiai, 

! procentų geresni.
Generalį streiką pas mus iš

šąli kt nelengva, nors ir buvo 
pakalta klausimas per City 
Labor Counc L •

Dabar yra labiausia perse
kiojami komunistai, kurie ne
gali nei žodžio tartLuž strei- 

| kuojančius dainininkus. ’Prieš 
i juos yra daromos visokios pro
vokacijos. Pav. no skeho 
automobilius tapo išeksplodųo- 
tas ir kaltė yra verčiama ant 
pažangių darbininkų.

Bosai skelbia per spaudą, 
kad jau sugrįžo dirbti 75 nuo
šimtis. Nesinori tikėti, nes ke
lios dienos atgal reikalavo 
daugiau kariuomenės, kad 
skebams apsauga, būtų atsa
kanti.

Girdėjau ir iš lietuvių tpli 
skebauja, ir da būk esą nariai 
ALDLD. Tai didelis parsižen- 
gimas ir nusidėjimas prieš 
darbininkų klasę. \

Streikierių Draugas.

Didieji Fordo automobiliai "Lincoln” iškraunami So
vietų Sąjungoj iš laivo “Senasis Bolševikas.” Nors So
vietų Sąjunga pasigamina daug automobilių, tačiaus toli 
gražu tų neužtenka; reikalinga dasipirkti kitur, kadan
gi judėjimas nepaprastai didelis.
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Washington. — Kunigų 
siunčiami, atvyko pas Roo- 
seveltą Knights of Colum
bus delegatai reikalaut, kad 
Ameriką įsikištų į viduji
nius Meksikos reikalus del 
religijos apgynimo.



Trečias Puslapis
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N660 GRAND ST

POV! JU RKA

Kova už

ant darbininkų pasi- 
dar skaudėsnį

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

Čechoslovakijos užsienio reik, ministeris Benes Maskvoj 
su SSSR liaudies užsienio reik, komisaru d. Litvinovu.

Pivoriūno Išleistuvių Piknikas 
Neskaitlingas

i moji demonstracija buvo iš
ardyta, streikieriai surengė 

' antrą demonstraciją ties 
j viena lentpjūve. Čia darbi
ninkai irgi buvo išvaikyti ir 
'areštuota 15 streikierių.

Liepos 7, lietuvių biznierių 
farmoj, įvyko p. Pivoriūno iš
leistuvių piknikas. Mat p. Pi
voriūnas išvažiuoja kaipo at
stovas į išeivių kongresą Kau
nan. Kad sukėlus jo kelionei 
pinigų ir buvo surengta pikni
kas.

tis prie paramos. Sakė, kad 
mainieriai negali pakęsti tokių 
sunkių darbo sąlygų. Veržiasi 
į kovą ir eis per Lewis galvą. 
Streikas neišvengiamas, bet jis 
reikalingas geros paramos nuo 
visų darbininkų.

Mes todėl turime darbuotis, 
kad gerai prisiruošus prie mai- 
nierių streiko, kad geriau jį 
parėmus.

Lietuviai, Rusai, Lenkai ir Uk
rainai Rengia Didelį Pikniką 

Liepos 14.

P. Dargis seniau rengdavo 
programus per radio ir net ra
dio kliubą buvo suorganizavęs. 
Bet neišlaikė. Programai buvo 
skystoki. Dabar sako, kad ben
drai su ukrainiečiais sutaisy
siąs geresnius programas. Pa
žiūrėsim.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo' 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Povilas Dargis Rengia Lietu
vių Programus per Radio

Viršminėtame piknike teko 
kalbėtis su p. P. Dargiu. Jisai 
informavo, kad bendrai susi
taręs su ukrainiečiais duosiąs 
lietuvių ir ukrainiečių progra- 
mus per radio stotį WWSW. 
Prasidės liepos 21 ir tęsis kas 
nedėldienis, tarp 12 vai. ir 
12:30.

“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais, šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka’’ ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu

D. M. ŠOLOMSKAS, 
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančiu 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

mas mano fabrike?” šis 
skatinimu kapitalistams 
ninku algas.

Tai reikš dar didesnį 
mojimą, dar baisesnį skurdą, 
didžiumos darbo žmonių likimą

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
5ia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Liepos 14. šioj nedėlioj, tu
rėsime didelį pikniką, kurį 
rengia lietuvių, rusų, lenkų ir 
ukrainų darbininkų organiza
cijos. Vieta taipgi gera: Air
port Picnic Grove. Visiems ge
rai žinoma, nes ten tankiai to
kie tarptautiniai piknikai į- 
vyksta. Įžanga iš anksto 25 
centai, prie vartų 30 centų. 
tą pačią įžangą bus išduota 
trys didelės dovanos.

Iš miesto geriausia važiuoti 
sekamais gatvekariais: 53, 54 
arba 77. Gale gatvekarių lini
jos lauks busas, kuris veltui 
nuveš į pikniko vietą. Visi 
kviečiami šiame piknike daly
vauti. Tai bus puiki pasilinks
minimo vieta. Tikietus iš ank
sto galima įsigyti pas komi
teto narius arba Liet. Darb. 
Kliube, 1322 Reedsdale St. 
Pelnas skiriamas darbininkų 
reikalams.

Medžio Streikieriai Tęsia 
Kovą, Nepaisant Milicijos
ABERDEEN, Wash. — 

3,000 streikuojančių medžio 
darbininkų d e m o n s t ravo 
miesto centre, protestuoda
mi prieš miliciją. Kada pir-

Dar baisiau, kuomet paimsim mažiausias al
gas, taikomas nelavintiems darbininkams. Pir
moj srityj gyvenantiems nelavintiems darbi
ninkams siūloma mėnesiui $40 už 30 vai. 
darbo savaitę, o ketvirtosios srities—pietinių 
valstijų—nelavintiems darbininkams didžiau
sia tepaliekama tiktai $19. Beje, dar ir tas 
$19 galima numažinti 10 nuoš., pasak Wash- 
ingtono valdonų pareiškimais. Tokiam atsitiki
me bedarbis, dirbąs prie valdžios darbų, tegaus 
tiktai $17.10 į mėnesį. Na, o atsiminus, kad 
tai nebus nuolatinė piga, nes atsitikime ligos 
ar nelaimės darbe, atsitikime, jei darbe įvyktų 
kokių susitrukdymų, už tą laiką darbininkui 
nebus mokama—tai ir gaunasi tasai šiurkštus 
paveikslas, kuris turėtų supurtyti kiekvieną 
darbininką. Kaipgi gali darbininkas su šeima 
šiandien pragyventi už $17-19?

Nėra abejonės, valdžia turi tikslo tai daryti. 
Jau ne kartą buvo nurodyta spaudoj, jog šis 
valdžios žygis bus greit pasektas privatiškų 
samdytojų—kapitalistų. “Jeigu darbininkas,
dirbdamas valdžios darbuos gali pragyventi 
už $19 į mėnesį, tai kodėl, pasakys kapitalis
tas, jis negali už tiek pat pragyventi dirbda- 

valdžios žygis ir bus 
mažinti savo darbi-

Virbičkas pakvietė Pivoriū
ną tarti atsisveikinimo žodį. 
Atsisveikindamas jisai pažy
mėjo dirbęs ir dirbsiąs delei 
Lietuvos tautos labo. Džiaugė
si “laisvą tautą” esant. Ta- 
čiaus sarmatinosi girti Smeto
nos kruvinąją valdžią. Linkė
jo, kad Lietuva pakiltų augš- 
čiau visų kultūringų tautų.

Piknikas buvo pusėtinai kū- 
das, todėl ir pelno mažai liko. 
Kadangi katalikai turėjo tuo 
pačiu laiku kitą pikniką, tai 
irgi tuo pakenkė. Taipgi dau
gelis susipratusių darbininkų 
nevažiavo todėl, kad jie negali 
pasitikėti tokiuo atstovu, ku
ris remia Lietuvos kruvinąją 
valdžia. »»

Išnaudotojų klasė, matydama, jog darbinin
kai atsisako ramiai pasiduoti, pradėjo varžy
ti juo griežčiau darbininkų civilines teises. 
Visa eilė bilių įnešta į J. V. kongresą ir 
valstijų seimelius, siekiančių drūčiai suvaržy
ti darbininkų judėjimą. Podraug siekiama už
dėti pančiai ir ant sveturgimių darbininkų, 
pirmiausiai nepiliečių. Daugelyj valstijų sei
melių, tokie biliai laukia savo eilės būti priim
tais ir padarytais įstatymais. O Jungtinių Val
stijų kongrese net keletas bilių laukia svars
tymo. Vienas iš jų—Dies bilius—labai paškud- 
nas. Tasai džentelmanas, Mr. Dies, iš Texas 
valstijos, kur kelios dešimtys tūkstančių mek
sikiečių yra pavergta laukų darbuos, siekia 
taip toli, kad nesidrovi viešai skelbti, kad jo 
tikslu yra išdeportavimas iš šitos šalies šešių 
milionų ateivių darbininkų. Vyriausia tam 
•priežastis: girdi, sveturgimiai nepiliečiai at
ima darbus iš čiagimių. Išdeportuokim juos, 
tai ir darbų užteksią. “Pamiršta” tasai ponas, 
kad Vokietijoj, Anglijoj ir eilėj kitų kapitalis
tinių kraštų, kur tokios problemos su ateiviais 
neturima, bedarbių randasi milionai. Didžioji 
žinių agentūra, Associated Press, birželio mėn.
22 d. paskelbė:

“Po visą kraštą vedama kampanija už nravedimą 
įstatymo, kuriuo einant būtų galima išdeportuoti 
apie 6,000.000 nepiliečių, kaipo daliną išsnrendimą 
bedarbės klausimo. Šią kampaniją veda 155 organi
zacijų, kurios, pasak kongresmano Dies, atstovauja 
5,000,000 žmonių.

“Sudaryta planai suorganizavimui 10,000,000 čia
gimių ir naturalizuotų piliečių tam, kad privertus 
kongresą priimti Dies biliu deportacijos klausimu, 
sako šis Texas valst. demokratas, aiškindamas, būk 
jis turįs 50.000 laiškų ir telegramų, remiančių jo 
žygius. Kuriama organizacija vadinasi “The Ame
ricans” (Amerikiečiai) ir ji bus suformuota kiek
vienoj valstijoj ir ji bus nenartinė ir nereliginė. 
Apie 150 kongresmanų pasižadėjo remti šį bilių, 
sako Mr. Dies.”

Ponas Dies apskaičiuoja, kad šalyje randa
si 16,500,000 sveturgimių, iš kurių 7,000,000 
yra patapę J. V. piliečiais, o kiti ne. Jo bi
lius siūlo, be kitko, sekamą:

1. J. V. duos darbo tik tokiam skaičiui ne
piliečių, kurių gimtinės šalys duoda amerikie
čiams nepiliečiams. Pav., jei Francijoj .dirba 
100 amerikiečių, tai J. V. gali duoti darbą 
šimtui francūzų.

2. Uždaryti į J. V. visokių ateivių įvažiavi
mą 50 metų.

3. Išdeportuoti tuos, kurie nėra piliečiai ar
ba neverti būti J. V. piliečiais. Pirmiausiai iš- 
deportuot tuos, kurie neturi giminių šitoj ša
lyj. Paskui nelegališkai atvykusius. Po to, 4 
milionams suteikti metai laiko patapimui pi
liečiais. Jei per tą laiką nepatampa—išdepor
tuoti.

4. Visi ateiviai nepilįečiai turi gauti iš J. V. 
Darbo Departmento leidimą dirbti. Tas leidi
mas bus išduotas tiktai, tada, kuomet darbda
vys įrodys, kad jis negali gauti J. V. piliečių 
tam darbui.

5. Paskirstymas šeimynų negali būti skai
tomas bent kokiu prasikaltimu, kadangi to rei
kalauja nedarbo išnaikinimas.

Kaip matome, šis bilius yra labai paškudnas, 
labai bjaurus. Jis, jei pataptų įstatymu, pla
čiai ir skaudžiai paliestų ir lietuvius darbinin
kus. Ar reikalinga jums, draugai ir draugės 
delegatai, dar aiškinti, kad prieš šį bilių turi 
būti vedama energinga kova? Ar reikalinga 
čia įrodinėti, kad tai kovai turi būti suburta 
visų sriovių ir pakraipų darbo žmonės?

(Daugiau bus)

R. Mizaros Raportas Visuotinam Am. 
Liet. Darbininkų Suvažiavimui.

Klausimas, kurį aš čionai iškelsiu, nebuvo 
įdėtas šito Suvažiavimo darbų dienotvarkin. 
Tačiau šis klausimas šiuo tarpu Amerikos dar
bininkams yra nei kiek nemažesnės svarbos, 
kaip kovos prieš karą ir fašizmą klausimas. 
Dasigyvenome mes prie to, kad šis klausimas 
šiandien kiekvienam darbo žmogui Jungtinėse

* Valstijose automatiškai atsistos prieš akis, ka
dangi jis yra surištas su visų darbo žmonių 
ateitimi. Kas gi tas, gerbiamieji, do klausi
mas? Ogi tai socialės apclraudos klausimas!

Virš penkeri metai kapitalizmo krizio ir 
nedarbo pastūmėjo visą Jungtinių Valstijų 
darbininkų klasę ir visus darbo žmones į juo 
didesnį skurdą ir vargą. Apie 15-ka milionų 
bedarbių šiandien tebesiranda kur kas dides
niam skurde, negu jie buvo penkeri metai 
atgal. Dirbančiųjų algos kapojamos ir tuo, 
aišku, sunkinama jų padėtis. Tolydžio pragy
venimas vis brangsta, dėka valdžios infliaci
niams žygiams. Pasak USA Komercijos De
partmento, kovo mėnesį, šių metų, vidutinė 
J. V. dirbančio darbininko savaitinė alga buvo 
21.86. Nuo to laiko, rašo Federuotoji Spauda,

♦ minėta lygmala traukėsi, reiškia, algos buvo 
kapojamos ir jos tebėra kapojamos. Kaip gi 
su pragyvenimo reikmenimis? Jos kyla! Fede
ruotoji Spauda nurodo, jog laike 1933-1934 ir 
pradžios 1935 metų maisto produktų kainos 
Jungtinėse Valstijose pakilo 35 nuošimčiais. 
Drabužių ir įvairių namų ruošai reikalingų 
daiktų kainos pakilo 25 nuošimčiais; nuoma 
ir kiti pragyvenimui reikalingi daiktai taipgi 
proporcionaliai kyla, ir tuomi sunkina darbi
ninkų jau ir taip labai sunkų gyvenimą. Jei 
atsižiūrėsime į tai, kad bedarbių pašalpos vi
su baru yra kapojamos, o kai kur (pav. nese
nai Illinois valstijoj) bedarbiai visiškai buvo 
atjungti nuo pašalpų, tai surasime, kaip ne
paprastai keblion padėtin atsidūrė milionai tų 
žmonių, kurie iki šiol gyveno iš pašalpų.

Tie visi reiškiniai laibai skaudžiai atsiliepia 
ir į darbininkų sveikatą. Pavelykite man duo
ti jums pluoštelį davinių, paimtų iš “Labor 
Information Bulletin,” kurį leidžia U. S. De
partment of Labor, Washingtone, apie esamą 
darbininkų sveikatingujną.

“Statistika rodo,” rašo šis laikraštukas (ko
vo mėn. laida, 1935), “kad didžiausias skai
čius susirgimų yra šeimynose, kurių metinės 
įeigos žemiausios. Tarpe bedarbių susirgimų 
skaičius 38 nuoš. didesnis, negu tarpe tų šei
mų, kurių metinės įeigos siekia $425 arba 
daugiau asmeniui. 1934 metais, pirmu kartu 
laike pastarųjų kelių dešimtų metų, mirtingu
mas dideliuose miestuose buvo augštesnis, ne
gu pirmesniais metais, nepaisant to fakto, kad 
1934 metais neįvyko jokių nepaprastų epide
mijų.

“Nors visuomenės sveikata rūpintis šiuo tar
pu reikėtų labiau, negu kada nors, vienok, nuo 
1930 metų, miestų biudžetai saugojimui žmo
nių sveikatos sumažėjo 20 nuoš.”

Ką gi tas viskas reiškia? Tai reiškia, kad 
’ turtingiausios pasaulyj šalies gyventojai (ži

noma, pirmiausiai darbininkai) randasi bai
siam pavojaus laipsnyj: jų sveikata silpnėja, 
mirtingumas didėja delei nedavalgymo, delei 
skurdo ir vargo. Tai reiškia laipsnišką nykimą, 
laipsnišką mirimą. Jei šitokia situacija pasitęs 
dar kelis metus, tai už keliolikos meti? mirtin
gumas ir įvairios, ligos atsilieps dar skaudžiau. 
Tai reiškia didelį pavojų darbininkų klasei.

Bus tokių, kurie pasakys, jog šituo viskuo 
rūpinasi valdžia, todėl mums nereikalinga tuo 
rūpintis. Nieko toliau nuo tiesos! Einant 
“Emergency Relief Appropriation Aktu 1935 
metų”, kurį priėmė US kongresas ir kuris šiuo 
tarpu jau yra įstatymu, USA valdžiai suteikia
ma teisė išleisti šalies turto $4,880,000,000. 
Kaip toji suma manoma padalinti? 880,000,000 
bedarbių pašalpom, o keturi bilionai dolerių 
įvairiems statybos darbams, prie kurių bus 
samdomi bedarbiai, atitrauktu nuo pašalpų. 
Keturi bilionai dolerių tai milžiniška suma pi
nigų, bet pažiūrėkim, kaip ji bus sunaudota. 
USA prezidentas Roosevelt jau išleido pareiš
kimą, nurodantį kokios bedarbiams algos bus 
mokamos prie šitų darbų. Jis padalina šalį į 
keturias sritis, kuriose bus mokama skirtingos 
algos, skirtingoms grupėms arba skirtingo pra- 
silavipimo darbininkams. Užtenka pasakyti, 
kad sulyg šituo prezidento dekretu, didžiausia 
mėnesinė alga 40 vai. darbo savaitę yra $94. 
Tai profesionalų, gyvenančių pirmoj srityj— 
rytinėse, vidurvakarinėse ir vakarinėse valsti
jose. Tai gydytojų, inžinierių ir kitokių augštų 
technikų bei profesionalų algos. Ketvirtoj sri
tyj gyveną profesionalai (pačiose pietinėse 
valstijose) tegaus tiktai (daugiausiai) po $75 
į mėnesį.

mu. Streikuojantys maineriai 
reportavo apie padėtį. Lewis 
su savo gonge kelintą kartą 
pakviečia mainierius į streiką 
ir paskutinėj minutoj pasiun
čia telegramas atšaukiančias 
streiką. Bal. 1 turėjo būt strei
kas, liko atšauktas, atidėta iki 
birželio 15, nuo 15 atidėta iki 
30 nuo 30 dabar atidėta iki 
rugpjūčio 1.

Su tokiu atidėliojimu Lewis 
patarnauja anglies baronams, 
kurie gali geriau prisirengti 
prie streiko laužymo. Dabar 
vietomis mainieriai streikuoja, 
vietomis dirba. Atrodo, kad 
Lewis, pasiremdamas Wagne- 
rio priimtu bilium, visai neleis 
mainierius ’streikuoti ir gali 
atiduoti bosų malonėm

Mainieriai išsireiškė, kad su 
rugpjūčio 1 turi būt paskelb
tas generalis streikas visoj 
minkštosios anglies išdirbystėj. 
Kvietė visus kiek galima ruoš-

Unijos Viršininkai Demorali
zuoja Mainierius.

Pereitam šeštadieny įvyko 
susirinkimas mainierių klausi-
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Ketvirtas Puslapis Ketvirlad., Liepos 11,

Pogromščikai Dirba
gę policininkai. Fašistų tele
gramų agentūra — Elta — tuo
met apie pogromus taip prane
šinėjo, kad išėjo, jog patys žy
dai sau pogromus darė. Polici
ja suminėjo visų pirma žydus, 
pas juos “rasdavo” akmenų, pei
lių, ir net šaujamų ginklų, o pas 
pogromščikus lietuvius pasirodė 
nieko “nesą”. Užtat ir nubaus
ti buvo daugiausia patys nu
kentėję žydai, “kam trukšmą 
kėlė.”

Dar senovės Rymo imperijos 
laikais viešpataujanti romė
nų klasė sukurė priežodį“ “Pa
dalyk ir valdyk.” šis priežodis 
trumpai ir aiškiai sakė, kaip ta 
viešpataujanti vergų savininkų, 
pirklių ir įvairių karo avantiū
ristų klasė išlaikė paklusnybėj 
ne tik savo pačių liaudį—ple
bėjus, vergus, bet ir pavergtas 
tautas beveik visam tuo laiku 
žinomam pasaulyj.

Šios politikos, taisyklės, ligi 
šios dienos prisilaiko išnaudoto
jų klesa. Indijoj britų impe
rializmas siundo indus ir mu- 
sumanus prieš indus budistus, 
ruošia jų tarpusaves skerdy- 

• nes, palaiko Indijoj kastinį gy
ventojų pasidalinimą ir tuo pa
lengvina sau išnaudojimą 300 
milionų Indijos darbo žmonių. 
Amerikos kapitalistai nuolat' 
kursto baltuosius prieš negrus. 
Rusijos caras, kad stipriau lai
kytis Kaukaze, nuolat rengė■ daržinėje, 
tarpusaves skerdynes tarp ar-1 pro šalį, 
menų, gruzinų ir turkų. Kovai j ką šaukiantį, tuojau 
su revoliuciniu darbo žmonių i gandą, kad žydai vaiką pjovę, 
judėjimu miestuos caro žvalgy
ba ne vieną kartą suruošė ma
sines žydų skerdynes-pogromns. 
Šiandien Hitleris, atėjęs prie 
valdžios Vokietijoj, remdamasis 
kvaila rasių teorija, paskelbė 
griežtą kovą visiems1 neari jams, 
t. y. nevokiečiams, ir pirmoj ei
lėj žydai buvo išvyti iš įvairių 
mokslo įstaigų ir iš valstybės 
aparato, kad tas vietas atiduot 
alkaniems Hitlerio pasekėjams. 
Ne vienas žydas smulkus pirk
lys ar šiaip darbo žmogus Hit
lerio gaujų buvo apdaužytas, 
net užmuštas, o jų butai'išplėš
ti, bet užtat žydai bankininkai, 
žydai univermagų savininkai — 
tie ir po šiai dienai ramiai sau 
tebeužsiiminėja bizniu arijų 
Vokietijoj. Hitlerio tikslas bu
vo — darbo masių pasipiktini
mą nukreipti prieš žydus, ap
kaltinus juos esant įvairių “vo
kiečių tautos“ nepasisekimų 
priežastim.

Jr Lietuvos buržuazija, sukū
rus savo nepriklausomą valsty
bę, ne vieną kartą griebdavosi 
ir šiandien griebiasi tautinės 
neapykantos tarp darbo žmonių 
kurstymo, kad tuo lengviau bū
tų visų tautų darbo žmones iš
naudoti. Ypač tarptautinę ne
apykantą palaiko dabartinė fa
šistų valdžia.

Dar Voldemaro viešpatavimo 
laikais fašistai įkūrė neva slap
tą teroristinę organizaciją “Ge
ležinį Vilką”, kurios uždavinys 
buvo kovot su augančiu revo
liuciniu judėjimu. “Vilkai” sis- 
temačiai užsiiminėjo žydų po
gromais. Revoliucinių švenčių 
metu, kai darbininkai išeina de- 
monstruot į gatves, žvalgyba ir 
policija bevaikydama demonst
rantus visuomet tyčia areštuoja 
daugiausia darbininkus žydus 
(demonstrantus lietuvius daž
nai tik policijos nuovadose ge
rokai apdaužo ir paleidžia) ir 
paskui šaukia: štai/žiūrėkit, ko
munistai — tai žydai, tik žydai 
kelia Lietuvoj neramumus. 1929 
m. po 1 rugpjūčio demonstra
cijos, Kaune, kada irgi dau
giausia žydai buvo suimti, žval
gyba su pagelba “vilkų”, civi
liais persirengusių policininkų 
ir šaulių suruošė Kauno prie- 
miestyj Slabadoj žydų pogro
mą. Kai kurie pogromščikai 
del akių buvo patraukti teismo 
ątsakomybėn, tačiau byla kelis 
metus pragulėjo stalčiuje, kol 
pogromščikai buvo visiškai iš- 

' teisinti. O to meto idėjinis po
gromščikų organas — voldema- 
rininkų “Tautos Kelias”, leistas 
Už valdžios pinigus, ir toliau 
nekliudomai varė antisemitinę 

į propagandą.
193|4 m. rugpjūčio mėn. ant

roj pusėj fašistai vėl organizuo
tai suruošė žydų pogromus 
Šiauliuose, Kuršėnuose, Kelmėj, 
Kauno Slabadoj. Ir šiuose po
gromuose dalyvavo žvalgyba, į 
Kuršėnus pogromą daryt nuvy
ko iš Šiaulių civiliais persiren-

šiemet vėl plačiai nuaidėjo 
pogromai Tauragėj ir apielinkė- 
se. Ir čia žydai buvo mušami, 
buvo daužomi jų butų langai. 
Pogromo “priežastis” — paskli
dę gandai, kad žydai papjovę 
kataliko vaiką. “Lietuvos ži
nios” (1935-V-4) apie tą Tau
ragės vaiko papjovimo istorijos j 
atsiradimą taip rašo: “žaidę i 
vaikai apie žydo daržinę. Be- j 
žaisdami vienas kitą uždarę

, Kaž kas, eidamas 
išgirdęs daržinėje vai

Po kiek laiko apskrities ligoni-

vai prieš buržuaziją ir del fa
šistų valdžios nuvertimo.

Visa eilė vadovaujančių tau
tininkų partijos žmonių, kaip 
Lapenas, V. Rastenis ir kt. yra 
kartu lietuvių pramonininkų, 
prekybininkų ir amatninkų są
jungos šulai. O ši sąjunga (gau
siai valdžios medžiaginiai re
miama) ir jos organas “Vers
las” yra didžiausi šiuo metu an
tisemitizmo kurstytojai. Ir pa
čioj dabartinėj fašistų vyriau
sybėj yra žmonių (teisingumo 
ministeris šilingas ir kai ku
rie kiti), kurie yra aršūs tau
tinių mažumų smaugimo šali
ninkai. Lietuviška buržuazija 
visomis jėgomis stengiasi įsiga
lėti pramonėj ir prekyboj ir at
imti šias ekonomines pozicijas 
iš žydų buržuazijos. Iš čia ir 
kyla taip vadinamų lietuviškų 
verslovininkų antisemitzmas. 
Tačiau kada eina kalba apie 
darbininkų kovos smaugimą, fa
šistų valdžia nedaro jokio skir
tumo tarp išnaudotojo lietuvio 
ir išnaudotojo žydo: jos žval
gyba ir policija vienodai žiau

driai persekioja kovojančius dar- 
paleidęs bininkus kaip lietuvio fabrike, 

taip ir žydo fabrike. Kai nese
niai Šiaulių odų fabrikantas žy-

vo mums nustatytos. Mes par
davėm tikietų už $50.40. Ta
riu širdingą ačių tiems drau
gams, kurie prisidėjo prie ti
kietų platinimo. Bet buvo 
draugų, kuri/neprisidėjo prie 
to svarbaus dak>o. Jie pasielgė 
negerai. Jeigu/visi būtumėme 
pasidarbavę/pasekmės būtų 
buvę dar geresnės.

Liepos 1 d. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 128 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Prisirašė viena narė, Mo
nika Večkienė.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
LDS. 5 kuopos iš Philadelphi- 
jos, kuriame prašoma padėt 
atmok et $550 skolų, kurias tai 
kuopai padarė fašistų suo
kalbis. Nors mūsų kuopa fi
nansiškai silpna, tačiaųs nu
tarėme tam tikslui paaukauti 
$3. Jeigu mūsų silpna kuopa 
galėjo paaukauti tris dolerius, 
tai, mano nuomone, kitos, di
desnės kuopos galėtų daugiau 
ištesėti. Mūsų pareiga padėt 
mūsų draugams atsilaikyti 
prieš savo neprietelius skun
dėjus.
visur, todėl prieš jį reikia ko
voti.
pareigą.

Taipgi kuopa nutarė užsi
prenumeruoti “Priekalą” ant 
metų laiko, kad galėtumėme 
pasiskaityti moksliškų straips
nių. Mūsų draugai rūpinasi 
ne tik pomirtinėmis ir pašalpo
mis, bet taip pat apšvieta. 
Lietuvių darbininkų pareiga 
stoti į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą.

V. Vilkauskas.

Fašizmas kelia galvą

Lacy Simpson, rūstus Kan
sas vąjst. kalėjimo viršinin
kas, kuris žiauriai baudė 
nesenai sukilusių tam kalė
jime’ kalinių vadus. Kaliniai 
sukilo negalėdami panešti 
žiaurių sąlygų. »

atsilankyti ir išgirsti svarbų raportą.
Bendros komisijos sekret.

S. Jasilioųis.

HUDSON, MASS.
šešios draugijos bendrai rengia di

delį pikniką, kuris įvyks 14 d. lie
pos, 10 vai. ryto, palei Marlboro 
ežerą Fort Meadow, iš Marlboro pu
sės, Inter-Colonial Hali. Turėsim 
skanių valgių, gėrimų, ir gera or
kestrą šokiams. Yra vieta ir mau
dytis. .Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti.

Komisija.
, (162-163)

CHESTER, PA.
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo pik

nikas įvyks sekmadienį, 14 d. liepos 
ant Devonshire Farm, 15tb ir High
land Ave. Piknikas prasidės 1-mą 
vai. po pietų. Užtai kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, galėsite links
mai dieną praleisti ir tuom pat kar
tu paremsite politinius kalinius. Tu
rėsime skanių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams.

T. D. A. Komisija.
(162-163)

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)

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 
Clevelando išduos raportus. Taipgi 
vienas 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. Dobi n <s.
(161-162)

nėj vėl kaž kas pamatęs, kaip ^as Frenkelis paaukojo ginklų 
gydytojai darę ką tik gimusio f°ndaii#K5,000 litų (Frenkelis ti- 
negyvo vaiko skrodimą. Tuojau kiši gauti iš kariuomenės va- 
vėl gandas, kad tas vaikas jaujdovybės užsakymų savo odos fa

ir taip susikūrusi ta brikams ir tuo būdu dešimterio
pai susigrąžinti tuos 5,000 li
tų), tai pas jį apsilankė visa Tačiau daug svarbiau ne tai, į

ligoninėj.
kvaila vaiko pjovimo legenda.

kaip kvailos legendos atsiran
da, o kas jas uoliai palaiko ir 
platina. Pasirodo, kad ir čia 
prikišo savo nagus hitlerinin
kai. Ir Klaipėdos krašte, ir 
tarp Lietuvoj gyvenančių vokie
čių hitlerininkai jau ne šian
dien platina antisemitinę propa
gandą. “Sekmadienis” (1935- 
IV-28) rašė: “šiomis dienomis 
rasti Tauragės apskrityj kirši
nančio pobūdžio plakatai ir at
sišaukimai, kaip nustatyta, yra 
aiškios užsienio gamybos ir kil
mės.” Gi “Lietuvos žinios” 
(1935-V-4) tiesiai pabrėžia, kad 
Tauragės pogromų kaltininkais 
yra hitlerininkų agentai.

Neginčytina taip pat, kad 
šiuos žydų pogromus labai uo
liai remia žydų prekybininkų 
konkurentai — lietuviai pirk
liai. Tas faktas irgi jau ne 
šiandien pastebėtas. Dar 1933 
m. “Socialdemokratas” 22 ba
landžio korespondencijoj iš Se
redžiaus rašė: “Seredžiuj bu
vo iškabinti atsišaukimai prieš 
žydus, kviečią juos boikotuot. 
Hitlerininkas pasirodė buvęs 
vienas krautuvininkas VI. . Ge- 
čis, kuris visą tą darė konku
rencijos sumetimais.” Ir šie
met, kai fašistų valdžia del akių

aukštoji karo vadovybė su ge
neralinio štabo viršininku Raš
tikiu priešakyj ir visi kartu 
puotavo, o “Liet. Aidas” į pa
danges iškėlė Frenkelio patrio
tiškumą. Vadinas, kada reika
las eina apie klasinius buržua
zijos reikalus, įvairių tautų bur
žuazijos atstovai visuomet ran
da bendrą kalbą. Antisemitiz
mas gi — tik “paprastajai liau
džiai”: jūs peškitės tarpusavyj, 
tada mums bus lengviau iš jūsų 
visų čiulpti syvus.

Tokia tai pogromų kilmė, to
kia jų socialinė užduotis. Tik 
buržuazijos bėda tame, kad 
šiandien jau ne Rusijoj carizmo 
viešpatavimo laikai. Darbo žmo
nių susipratirnas, buvimas šalyj 
Komunistų Rakti jos, kuri tuo
jau stengiasi nukaukuoti fašis
tinės buržuazijos ir jos po
gromščikų tikslus,—visa tai la
bai apsunkina pogromščikams 
užsiiminėt provokacijomis. Vie
toj tautinės neapykantos sąmo
ningoji, priešakinė darbininkų 
klasės dalis stato internaciona
linio darbo žmonių solidarumo 
obalsį kovai prieš bendrą prie
šą — prieš kapitalo viešpata
vimą. Ir kuo aktingiau komu
nistų partijos nariai numaskuos 
kiekviename konkrečiam atsiti-

Mūsų kuopa atliko savo

Bayonne, N. J
Prūseika Niekina Komunistus

Prūseika. Mat, L. P. 
tokiame laike visuo- 
politika įkaitus, tad 
kad ir tarpe draugų 

pasidalinimas.

buvo priversta keletą Tauragės L . . .
j-i Ikime pogrommę buržuazijos po-pogromščikų nubausti nedide

lėmis piniginėmis pabaudomis, 
tas pabaudas “tuojau sudėję: 
tam tikri tauragiškių sluogs- 
niai” (“L. žinios”, 1935-V-4). 
Kas tokie tie “sluogsniai” ir 
kodėl jie tokie duosnūs, pasako 
šie “L. ž.” žodžiai: “Turgaus 
metu teko matyt prie lietuvių 
krautuvių, kooperatyvų, vers- 
lovininkų stovi minios žmonių. 
Tuo tarpu žydų krautuvės 
tuščios” (ten pat).

Visa tai aišku kaip diena. Tik 
vieną dalyką fašistiniai Lietu
vos laikraščiai sąmoningai nu
tyli, būtent tai, kad tuos žydų 
pogromus visuomet palaiko Lie
tuvos fašistų valdžia. O tai cha
rakteringiausias šių antisemi
tinių pogromų požymys. Mes 
jau minėjom, kad pogromų ruo
šime uoliai dalyvauja žvalgy
ba, policija ir kitos fašistų or
ganizacijos, minėjom, kaip fa
šistų valdžia švelniai elgiasi su 
pogromščikais, dažnai truputį 
nubausdama tik eilinius chuli
ganus, o jų vadai dargi paaukš
tinimus gauna. Nekitaip fašistų 
valdžia pasielgė ir Tauragės 
pogromščikų atžvilgiu. Fašistų 
valdžia s u i n t e r esuota nuolat 
kurstyt tautinę neapykantą/Lie- 
tuvos darbo žthonių tarpe. Fa
šistų valdžiai rūpi, kad darbo 
žmonės geriau tarpusavy j pjau
tus, o ne vienytus bendrai ko-

litiką, tuo buržuazijai sunkiau 
bus ruošt pogromus, tuo grei
čiau bus sugriautas buržuazijos 
viešpatavimas ir užkariauta 
proletariato diktatūra.

An. Ramutis.
1935.VI.12.

Nashua, N. H
Kas Pasidarbavo del “Laisves”

šie draugai gerai pasidarba
vo del dienraščio “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyko liepos 4 
d., Maynard, Mass., pardavi
nėdami tikietus: J. M. Virbic
kas pardavė 2 bunčių tikietų 
už $6.30; F. Žukauskas par
davė vieną bunčių už $3.15; 
V. čepulauskas 1 už $3.15; J. 
Egeris 2 už $6.30; Bilidia 1 už 
$3.15 (šis draugas, yra rusas, 
bet suprasdamas darbininkiš
kos spaudos svarbą, prisidėjo 
prie darbo); V. Vilkauskas 
pardavė 4 bunčius už $12.60; 
M. Butirnia pardavė net 5 
bunčius už $15.90. Šis draugas 
yra svetimtautis, grekų tauty
bės, bet gerai įvertindamas 
revoliucinės spaudos rolę, -pui
kiai pasidarbavo del dienraš
čio “Laisvės.”

,Tai matote, draugai,

Tuojaus po miesto valdinin
kų rinkimų, kurie atsibuvo ge
gužės 14 d., atsibaladojo į Ba
yonne, L. 
žino, kad 
met būna 
pasitaiko,
įvyksta minčių 
Tad Prūseika ir pasistengė iš- 
naudot progą paskleidimui 
dezorganizacijos tarpe vietos 
darbininkų. Tai Prūseikos, 
Butkaus ir atvirų fašistų tiks
las, dezorganizuot pažanges
nius darbininkus, kad būtų 
lengviau skleist fašistines idė
jas tarpe mažiau susipratusių 
darbininkų.

Pribuvęs Prūseika į Bayon
ne, pirmiausiai leidosi aplan
kyti labiausiai jam mylimas 
vietas, t. y. lietuviškas karčia- 
mas, kurių čia nemažai yra. 
Nu, ir, žinoma, kur tik mate 
progą, stengės išniekinti Ko
munistų Partijos vadovaujan
čius draugus. O kuomet jau 
pasidarė be pasilaikymo sun
koka vaikščioti, tai ėmės ra
šyt korespondenciją iš Ba- 
yonnės lietuvių gyvenimo, ku
ri tilpo gegužės 30 d., 1935 
“Naujoj Gadynėj.”

Pirmiausiai apgailestauja 
buvusios DLK Vytauto drau
gystės, o jos sudraskymą pri
meta komunistams, užkabin
damas net Angarietį, kuris gy
vena Sovietų Sąjungoj už ke
lių tūkstančių mylių nuo mū
sų. Kuomet ištikrųjų ir pats 
“svetys” (Prūseika) gerai ži
no, kad minėtą draugystę su
draskė Brooklyn© fašistai iš 
“Vienybės” štabo su pagelba 
vietinio kunigo ir Plungio, o 
gal ir pats “svečias” suteikė 
instrukcijų del šio nelemto 
darbo, kas žino ?

Toliau išgiria Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubą, būk pri
klausą nemažai .narių ir lošiąs 
svarbią rolę. Šis kliubas ran
dasi pilnoj dešiniųjų elementų 
kontrolėj ir jis jokios darbi
ninkiškos rolės nelošia. Mato
te, Prūseikai tai labai svarbi 
rolė. Taipgi mini ir kitą kliu
bą. Sako: “Yra dar kitas kliu-

kad, bas—tai Amerikos Lietuvių 
mes nashuaiečiai atlaikėme sa- ūkėsų Kliubas.” Cčia jau, ma- 
vo pozicijas tvirtai, kurios bu-|tyt, nežino ką rašo, nes kalba

apie kitą kliubą, o vardą mini 
aukščiau minėto kliubo, jis 
turbūt norėjo pasakyt Lietuvių 
Amerikos Ūkėsų Kliubas.) Bet 
“svečiui” (Prūseikai) šiame 
kliube viskas bloga, jokios ro
lės nėra lošiama ir vien tik 
del to, kad “sektantinė bim- 
binių politika”, kuriai vado
vauja čiurlis ir Jasiunas. Pa
starojo nepažįstu, nes joks Ja
siunas šiame kliube nepriklau
so. Bet tiek to, jeigu “svečias” 
jį prirašė, lai būna. Aš tik tiek 
noriu pasakyt, kad, pirma, L. 
A. U. Kliube nei čiurlis, nei 
tas nežinomas Jasiunas jokiai 
politikai nevadovauja. Kliubo 
liniją, kuria jis turi eiti, nu
stato didžiuma kliubo narių. 
O antra, tai LAU Kliubas yra 
darbininkų kliubas, visuomet 
drąsiai skelbiąs kovą darbi
ninkų išnaudotojams, atvi
riems fašistams ir pasislėpu
siems apgavikams, kaip kad 
prūseikinio tipo. Tai vot, del 
ko jam šiame kliube viskas 
bloga, viskas tamsu.

Ant pabaigos “svetys” ban
do prisigerinti vietiniams biz
nieriams, turbūt mano kitą 
sykį gauti daugiau paramos.
Ir baigdamas noriu pastebėt, 

kad minėtas “svetys” savo ko
respondencijoj apie vietos dar
bininkų vargingą gyvenimą 
neprisimena nei žodelio. Tur
būt jis mano, kad rūpintis dar
bininkų reikalais, tai bimbinė 
politika. Beje, čia jis stengės 
gaut savo “Naujajai Gadynei” 
prenumeratų, bet, kaip girdėt, 
nieko nepelnė, nes rimtesni 
žmonės atsisako jo tą “Gady
nę” skaityt. Tiesa, po jo apsi
lankymo poron vietų, girdėjau, 
siunčia už dyką. Mat, mažai 
tokių jau randasi, kad už tokį 
laikraštpalaikį mokėtų pini
gus. *

Proletaras.

fPRANEŠIMAI Iš KITUR II

AKRON, OHIO
ALDLD 15-to apskričio piknikas 

įvyks nedėlioj, 14 d. liepos, ant Ches
nut Beach, Park. Nežiūrint, ar snigs 
ar lis, visi traukiame į apskričio pik
niką. Į pikniką suvažiuos viso aps
kričio A.L.D.L.D. nariai. Akroniečiai 
yra gerai žinomi kaipo geri priėmė
jai svečių.

KELRODIS: Iš Clevelando važiuo
kite route 14 iki Northfield; iš ten 
imkite route 91, iki Talmadge, ten 
imkite route 18 į Youngstown, va
žiuokite 5 mylias iki Brimfield, nuo 
route 43 pavažiavę 4 mylias, tuoj 
už gasolino stoties sukite į kairę— 
sekite nurodymus.

Apskr. Org.
(162-163)

BALTIMORE, MD. 
Visiems Svarbu

Rolę Komunistų Partijos darbinin
kų tarpe žino kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas, bet kad vietinė Komu
nistų Partijos sekcija rengia metinį 
išvažiavimą 14 dieną liepos, 1935, tai 
daugeliui yra naujiena.

Išvažiavimas įvyks Greenwood 
Electric Park, prasidės 10 vai. ryto, 
tęsis iki 11 vai. vakaro.

Bus kalbėtojų ir “Indoor Baseball 
Game”, kaip 11 vai. ryto.

Važiuoti reikia sekamai: Gatveka- 
riais No. 9, kui’ pažymėta Ellicott 
City, No. 14, pažymėta Rolling Road, 
sustoti ant Winters Lane, paėjus po 
dešinei rasite pikniko vietą, kur už
simokėję įžangos 15c. būsite pikniko 
dalyviais.

Vinco Duktė.
(162-163)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos, Strober Man

sion Lokalas rengia pikniką, 14 d. 
liepos, ant 33-čios ir Cumberland St. 
Pelnas skiriamas pagelbąi rytinės 
dalies Pennsylvanijos bedarbių tary
bos distriktui.

Kviečiam visus atsilankyti.
Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Atsišaukimas j 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)

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

14 d. liepos ant Burholme Park. 
Kviečiam visus draugus-ges atva
žiuoti ir paremti Šią organizaciją, 
kuri gina darbininkų reikalus, gina 
politinius kalinius ir streikierius, tad 
visiems reikėtų dalyvauti. Bus dis
kusijų, pasikalbėjimų, visokių žaislų, 
skanių užkandžių, ir viskas įvyksta 
ant tyro oro. Galėsim visi pasilinks
minti ir tuom pat kartu atlikti gerą 
darbininkišką darbą paremdami šią 
organizaciją.

Kviečia Rengėjai.
(161-162)

BINGHAMTOH, N. Y.
Ketvirtadieni, 11 d. liepos, lygiai 

8 vai. vakare, Lietuvių svetainėje 
(skiepe) bus išduotas svarbus rapor
tas iš prieškarinio-Priešfašistinio su
važiavimo, /uris įvyko Clevelande. 
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

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

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

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

mas įvyks 11 d. liepos, 7 vai. vaka
re, Liet. Tautiškam Name. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Naujai užsirašę draugai malonėkite 
nueiti pas gydytoją pirma susirinki
mo, 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

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 13 dieną bus prakalbos 735 

Fairmount Ave. kaip 7:30 vai. vak. 
Bus išduotas **fcportas delegatų iš 
Visuotino Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo, kuris atsibuvo Clevelande, 
Ohio. Suvažiavimas buvo entuzias
tiškas ir jame padaryta daug gerų -4 
tarimų ir patiektas programas veiki
mui ir sudarymui bendro fronto ko
vai prieš karą ir fašizmą. Tad visi 
ir visos dalyvaukite kuo skaitlin
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)

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,



Ketvirtąd., Liepos 11, 1935 ’ Penktas puslapis

Paterson, N. J

ir Graham Ave., 8 :00 po pie
tų. Subatoj liepos 13, May ir 
River St., 7 :00 po pietų.

Pėtnyčioj, liepos 12, 10 vai. 
ryte įvyks demonstracija prie 
Packing House, Keen ir River 
St.

Visi lietuviai yra raginami 
dalyvauti protesto susirinki
muose ir demonstracijoj virš 
nurodytose vietose.

Veikimo Komitetas.

darbininkų klasės gerovei, mū
sų kolonijos judėjimui. Aš ti
kiu, kad vėliaus bus plačiau 
aprašytas šis įvykis su paminė
jimu vardų tų draugų, kurie 
prisidėjo su finansais bei su 
uolum darbu.

Draugai serantoniečiai, da
bar mūsų pareiga suglausti vi
sas jėgas kaip niekados pir
miau ir varyti tą darbą pir
myn, kad už kelių savaičių ga
lėtume turėti gatavą sodną. 
Kas kuo gali, privalo prisidėti 
prie šio darbo.

K. Veteranas.

S. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS'

ČIGONŲ AUŠRA
vėliavomis. Fašistiniai studentai prieka
biavo, jieškojo progos susikirsti. Susikir
timas buvo iššauktas. Pribuvusi policija 
gelbėjo fašistams. Tuo kartu ant stogų, 
ant paminklo Gumboltui, ant universite
to vartų—suplėvesavo raudonos vėliavos. 
Į akis metėsi kūįis ir pjautuvas su obal- 
siais: “Ab mit der Hungersregierung!”

—“Ab mit der Hungersregierung!”— 
suskambėjo ir demonstrantų balsai. Ro- 
myšel ties savimi pamatė galingą policis- 
tą, kuris rankoje laikė guminę duodą, o 
ant diržo blizgėjo jo pasididžiavimas—di
delis revolveris. Kairioji policininko ran
ka atsikišo j raudoną vėliavą.

—Aš neduosiu!—trumpai atkirto Ro- 
myšel,—Neduosiu, nes ne tavo!

Čigono akyse tartum apsivertė finansų 
ministerijos namas, valstybės knygynas, 
paskui pasirodė labai daug žmonių ko
jų. .. diržas su revolveriu... guminė laz
da. Vėliau jį vilko į šalį ir jis -girdėjo bal
są to pliko žmogaus, kuris priešakyje ėjo 
ir šaukė:

—Greitai ateis laikas, kada mes iškel
sime revoliucijos vėliavas!

Taip, tai buvo Thaelmannas, vadas Vo
kietijos Komunistų Partijos.

Tai taip buvo Pirma Gegužės Berlyne, 
1931 metais.

Clevelando vaikai nešiojasi duoną iš kepyklų, ka
dangi duonos išvažiotojai streikuoja ir j smulkias 
krautuves nepristato duonos.

del

*

(Tąsa)
* * *

Pilkas, smailais galais, tyliai, stovi 
kreiseris, ant kurio visai nesenai palai
mintas Laikinosios Ispanijos valdžios pa
bėgo nuo liaudies keršto jo karališka di
dybė, katalikų globotojas, paskutinis Is
panijos karalius Alfonsas XIII...

Karaliaus nėra. Yra respublika ir 
“laisvė.” Todėl Pirmoje Gegužės uždrau
stos bent kokios demonstracijos darbi
ninkams ir abelnai darbo žmonėms. Bet 
demonstracijos bus. Jos bus nepaisant 
visų draudimų. Darbininkai yra, jų var
gas yrį, bus ir demonstracijos. Jos bus 
ir todėl; kad žemės ūkio darbininkai gy
vena tuose pat tvartuose, kur ir arkliai. 
Jos bus, nes kunigai valdė ir valdo ban
kus, jie valdo Madrido gelžkelius, kelius 
ir laivų didžiausią kompaniją “La Trans- 
atlanticą.”

Demonstracijos bus ir todėl, kad fran- 
cūzai ir anglai kapitalistai turi veik vi
sus švino, cinko ir vario fabrikus ir ka
syklas. Jos bus dar ir todėl, kad 10,000 
minykų mokyklose kala darbininkų ir 
valstiečių vaikams viduramžių religinius 
nuodus. Demonstracijos bus ir todėl, kad 
vien Andalūzijoje badauja 180,000 bedar
bių darbininkų ir todėl:

—Vive el Primer de Mayo! 
,,-ii-Lai Gyvuoja Pirmoji Gegužės!

—“El Primer de Mayo—la fiesta 
Trabajo!”

—Pirmoji Gegužės—darbininkų kovos 
diena!

Prasidėjo šaudymai... Mūšis eina tar
pe Piliečių Gvardijos ir demonstrantų.’ 
Yra užmušti... Yra ir sužeisti.

Tai—Pirmoji Gegužės Ispanijos sosti
nėje, Ispanijos “laisvoje” respublikoje, 
kitame Europos gale. Tai—Pirmoji Ge
gužės šalyje mindalių, apelsinų ir alyvų, 
aliejaus, ką neturi kur dėti. Tai—Pirmo
ji Gegužės šalyje oficierių, kunigų ir mi
nykų, kuriuos galima būtų pasiųsti į Gi
braltaro. pertaką, į žaliuojančias Vidur- 
žeminių jūrų vilnis.* *

Taip išėjo į gatves pasaulinis proleta
riatas Pirmą Gegužės 1931 metais. Taip 
tūkstančiai kapitalistinio pasaulio mies
tų užplauti demonstrantais ir raudono
mis vėliavomis ruošėsi prie pasiliuosavi- 
mo...

Anksti ryte Vokietijos pilietis N. Ro- 
myšel išėjo ant Miullerstrasse gatvės. 
Savo užsiėmimą, pynėjo kašių, jam, kaip 
ir milionams kitų darbo žmonių, del ne 
nuo jo priklausančių priežasčių prisiėjo 
permainyti į profesiją badaujančio.

Jis buvo čigonas—tokis jaunas, tokis 
tamsus, tokis nepaisantis nieko—smagus, 
vikrus ir gyvas, kaip ir Jurgis Zurovas 
—raudonarmietis devintos kuopos. Ro- 
myšel išėjo ant' Miullerstrasse pasižiūrėt, 
kas ten darosi...

Netoli Vedingplasse gatve po aštuo
niolika, po dvidešimts ir po dvidešimts 
keturis susirikiavę į eilę ėjo darbininkai 
ir bedarbiai į miesto centrą—Lustgarte 
ną. Tokios pat kolonos ten traukė ir iš 
kito miesto galo nuo Neicheleno.

“Ab mit der Hungersregierung!”—bu
vo išrašyta ant jų vėliavų. Tai—“šalin 
Bado Valdžią!”

jRomyšel žiūrėjo į demonstrantus ir 
šypsojosi.

—Ei, tu, juodas!—šuktelėjo jam iš de
monstrantų (kolonos,—nereikia stovėti 
nuošaliai nuo demonstracijos. Eik kartu 
su mumis, drauge!

Maršųpjančių eibėje buvo liuosa vieta. 
Romyšel užėmė ją. Į rankas jam davė 
kotą vėliavos, ant kurios buvo išrašyta 
milionų alkanųjų obalsis:

“Ab mit der Hungersregierung!”
Tokius pat obalsius nešė demonstran

tai ir kitų Vokietijos miestų—Dusseldor- 
fo, Leipzigo, Saarbrukeno, Dresdeno, 
Muncheno ir .kitų.

Romyšel ėjo greta su kitais darbinin
kais. Jam parodė prie sienos prikaltą 
lentelę, ant kurios buvo išrašyta:

“LENIN.0 GATVĖ.”—Žiūrėk!... Mū
sų draugai šią naktį nulupo seną pavadi
nimą ir prikalė naują. Oi policija turės 
darbo, kol jas nulupinės.

Jie maršavo linkui Lustgarteno. Dau- 
gelis namų pakelyje buvo su raudonomis

Cleveland, Ohio

Panaudokime Tris Dienas Mė
sos Boikotui—July 11-12-13.

Palyginkite Šiuos Faktus

Kainos ant mėsos pakeltos 
35%, ant kiaulienos kainos 
pakeltos 50 %, pragyvenimo

* * *
Tą dieną kareiviams signalas duotas 

pažadino juos ir Zurovą anksti iš miego, 
kada dar tiktai pradėjo aušti, atgijo gy
venimas iš po nakties.

Tą naktį Zurovas sapnavo ilgą sapną. 
Jam sapnavosi žmonės su šautuvais ir 
upė, kuri skyrė dvi šalis. Vienoje pusėje 
raudonarmiečiai, rubežių sargai, ginkluo
ti, prisirengę, o antroje pusėję priešų 
jėgos, ten buvo ir čigonų tabūnas ant 
kurio šėtrų žėrėjo raidės’: “Besarabija.”

—Pasirodė jauna, graži mergina, pras
tai apsirengusi, varginga.

—Zurov!—sušuko ji laibu balseliu.— 
Aš tavo mergina... Aš...

Jis pažino, kad tai ta pati ir garsiai 
jai atsakė:

—Sveikute, kodėl tu pabėgai iš mūsų 
šalies? Čionai, čigonai!... Čionai čigonai 
yra gaspadoriais. Grįžk atgal, tu būsi ir 
vėl mano mergina...

Mergina tartum puolėsi prie jo. Prieš 
ją buvo galinga upė. Nėra nei vienos val
ties. Mergina tartum dingo upės rūkuo
se, pro rūkus pasirodė čigonų šėtrai ir 
daug moterų su apiplyšusiais ir suvargu
siai vaikučiais, kuriuos motinos stum
dė. ..

—Ege-ee! — girdėjosi iš anos pusės 
upės.—Ege-ee! Čigonai, imkite ginklus! 
Prie ginklo!...

—Ir ko tu taip rėki?—tarė jam karei
vis laikydamas ant peties ranką.—Ko rė
ki, kaip durnas?... Kelkis, rengkis, Pir
moji Gegužės.

Zurovas pabudo. Suprato, kad upė, 
mergina ir čigonų logeris—buvo sapnas. 
Išnyko ir rūkai, vieton jų buvo aiški die
na. Labai nudžiugo gėrėdamasis saulės 
spinduliais. Atsikėlė, apsirengė, pažiūrė
jo per langą—visas kiemas buvo pilnas 
automobilių. Kada pulkas susėdo į karei
vinius automobilius, durtuvai atstatyti į 
dangų sužibėjo prieš saulės spindulius, 
kulkasvaidžiai nukabino snapus į abi pu
ses, motorai sukriokė, vartai atsidarė ir 
pulkas išvažiavo į Leningrado gatvę. 
Gatvės iš vakaro buvo nušluotos, jomis 
riedėjo dešimtys ir šimtai karo mašinų.

Zurovas sėdėjo antroje eilėje pačiame 
krašte. Jis matė viską, kas buvo gatvėje. 
Žmonių minios jau užpildė šaligatvius. 
Jau prieplaukoje ant keltuvų plevėsavo 
raudonos vėliavos. Gatvės buvo užpildy
tos gražiai matuojančiais, važiuojan
čiais ir jojančiais kareiviais, darbininkais 
ir darbininkėmis, traukiančiais į centrą, 
automobilių ragai kaukė, motorai ūžė...

Štai važiuoja gatvekariai,. jie garsiai 
ir s tankiai skambina—prašo kelio. Gatve
kariai išpuošti ir apkabinti elektros lem
putėmis, vakare jos aiškiai degs. Elek
tros šviesa raižys miesto padangę, prie 
to prisidės karo laivai su savo galingais 
švyturiais. Štai ir Revoliucijos Aukų 
Aikštė, pulkas aplankė ją ir trimis eilė
mis automobiliai susirikiavo.

<• L(Daugiau bus)

Gražus Parengimas

“The Workers Book Shop” 
(Darbininkų Knygų Krautu
vė), kuri randasi po num. 
1522 Prospect Ave., rengia sa
vo pirmą metinį pikniką, ku
ris įvyks šį sekmadienį, liepos 
14 d. Prasidės 1 vai. po pietų 
ir tęsis iki vakarui. Piknikas 
įvyks Garfield Parke, Ground 
No. 3.

Vyriausiu kalbėtojum bus 
A. D. Onda, suvienyto darbo 
tikieto kandidatas į koncilma- 
nus. Jis kalbės temoje: “Li
teratūra ir Darbininkų Judėji
mas.” Bus graži dailės ir pa
silinksminimo programa. Kvie
čiame Clevelando lietuvius da
lyvauti.
Knygų Krautuves Komitetas.

Scranton, Pa
Įsigijome Nuosavą Parką 

šį pavasarį, arba birželio

menesį, įvyko pas mus netikė
tas nuotikis. Tai darbas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- įplauko numušta ant 28%, bet’, 
teratūros Draugijos 39 kuopos j pelnas mėsos 
narių. Per didelį pasidarbavi
mą kelių draugų šiomis dieno
mis tapo nupirkta vienas akras 
gražios girios ir geroj miesto 
ribose vietoje, tik už apie 3 
blokus nuo cimcntinio kelio. 
Vieta labai paranki del vasa
ros parengimų, piknikų, išva
žiavimų ir tt. Mes duosime 
vardą šiam mūsų apielinkės 
pirmutiniam lietuvių parkui 
(sodnui) geriausio lietuvių re
voliucionieriaus. Tai 
paminklas.

Varduvių iškilmės 
garsinta vėliau. Tik 
priminsiu, kad iš visų
anglies kolonijų draugai 
draugės rengtųsi dalyvauti.

Šis nuotikis žingeidus dar ir 
tuomi, kad vienas draugas, su
grįžęs gal tik laikinai iš gy
vųjų kapo, daugiausia padėjo 
energijos jo privedimui gyve
nimai!. Taip pat tie draugai, 
kurie pirmutiniai finansavo šį 
darbą, labai daug pasitarnavo

bus jam

bus pa
tiek čia 
kietosios 

ir

trustui pakilo 
ant 10 milionų dolerių. Pasku
tinius du metu darbininkų .al
gos -pakartotinai eina žemyn. 
Tad susiorganizavęs Veikimo; 
Komitetas Kovai prieš augštas 
kainas ant pragyvenimo, atsi
šaukia prie kiekvieno darbi
ninko ir smulkaus biznieriaus 
padaryt paskutines tris dienas 
sėkmingos kovos prieš augštą 
pragyvenimą.

Mūsų kova *yra vedama 
prieš mėsos trustus, tad kovo
kime tolei, kolei bus numušta 
kaina ant mėsos.

Kovokime prieš “Sale tax”. 
Ant pardavimo taksai, reiškia 
n u m u š i m ą algų darbinin
kams, siųskite protesto laiškus, 
telegramas ir delegatus New 
Jersey valstijos gubernatoriui 
Hoffman. Reikalaukite panai
kinimo taksų ant produktų. 
Atsisakykite mokėt taksus!

Protesto mitingai yra šau
kiami šiose vietose:

Ketverge, liepos H, Godvin i

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygų 

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 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN 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.
-i Tel., Stagg 3847

METINIS PIKNIKAS
RENGIA A. L. D. L. D. ANTRAS APSKRITYS

SEKMADIENĮ LIEPOS (JULY)

Labai puikioje vietoje, kur yra gražus ežeras maudytis.

Eagle Rock-Crystal Lake , Į.
WEST ORANGE, N. J. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 1

Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., Aido Choras, iš Brooklyn, 
ir Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

.... ..................... .t;...;...*......................... ...................................................................................... ......................................

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 Pennsylvanijos. ,

Iš Brooklyno du busai vyksta į šį pikniką. Kelione $1.00 į abi pusi. Tuojau kreipkitės į “Laisves” 
Ofisą ir užsiregistruokite. •

ĮŽANGA STEBĖTINAI ŽEMA - 25 CENTAI ASMENIUI

ORKESTRĄ CHARLIE KWARREN IR JO HAPPY TIMERS
Taipgi bus ir apskričio konferencija, iš New Yorko ir New Jersey valstijų delegatai dalyvaus 

konferencijoje ir piknike. Konferencija prasidės 9:30 valandų ryte.
P. S. Gatvekaris No. 24 W. Orange atveža prie pat kalno Eagle Rock. Paimkit ant Broad St., 

Newarke. Bušai No. 21 nuo Park Place ir Centre St. (Hudson Tube).

»



NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Šiandien ALDLD 1 Kuopos 

Susirinkimas
Unijos Dalyvaus Maršavime 

J City Hali Šeštadienį
Hali, kur jie įteiks reikalavi
mus padidinti pašalpą, išmo
kėti rendas ir mokėti unijines 
algas prie šalpos darbų.

Šį vakarą, 11 liepos, įvyks 
Amer. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas. Visiems reiktų būtinai 
jame dalyvauti, kadangi bus 
raportas iš Visuotino Suvažia
vimo. Taip pat laikas reng
tis 20 metų sukakties paminė
jimui. čia galėsite užsiregis- 
truot ir busą važiavimui į ap
skričio pikniką ateinantį sek-j 
madienį.

Dar reikia priminti, Q kad 
randasi narių neužsimokėjusių 
ir neatsiėmusių naują knygą 
Povilas Jurka. Draugės ir 
draugai, mūsų kuopa šiemet 
gerai atsižymėjo gavime nau
jų narių, tad lai bus pavyzdin
ga kuopa ir visame kame. Pa- 
sistengkime, ka*d mūsų kuopa 
galėtų apvaikščioti 20 metų 
sukaktuves su pasididžiavimu, 
jog visi nariai geram stovyje.

V. Pranaitienė, K p. Org.

Keturių malioriu unijų va
dai išleido atsišaukimą i savo 
narius dalyvauti didžiajam 
parade už pašalpą bedarbiams 
ir unijines algas dirbantiems 
šalpos darbus. Tas paradas 
įvyks ateinantį šeštadieni. Visi 
susirinks 11 vai. ryto į Union 
Square ir kartu maršuos prie 
City Hali, kur įteiks savo rei
kalavimus.

Iki šiol jau 302 organizaci
jos yra pasisakę už maršavi- 
mą ir dalyvaus jame organi
zuotai. Tame skaičiuje yra 
įvairiausios darbininkų unijos, 
Bedarbių Tarybos, moterų, pa- 
šalpinės, meno, apšvietos ir ki
tos organizacijos.

Komunistą Partija Kovoja 
Prieš Diskriminacija

Fairchild Biliui Nevyksta
% Nežiūrint, kad už šį bilių 

buvo sumobilizuota profesio
naliai patriotai, Aldermanų 
Taryba atsisakė iškelti komite
te esantį aldermano Lambert 
Fairchild bilių. Fairchild bi- 
lius uždraustų nepiliečiams 
kalbėti gatvėse ir visi kalbėto
jai turėtų nešiotis pasirašytus 
fotografinius asmenybės ir pi
lietybės liūdymus.

Fairchildas davė sumanymą 
paleisti komitetą, bet jo pasiū
lymą 43 balsais prieš 14 tapo 
atmestas. Į aldermanus pa
veikia darbininkų nusistaty
mas.

Kiek Duos Darbų?
Prisimename, prieš užimda

mas New Yorko šalpos darbų 
direktoriaus vieta generolas 
Johnson bubnijo duosiąs daug 
darbu. Taip buvo seniau. Da
bar, kada užėmė vieta, spau
dos atstovų konferencijoj per
eitą antradienį buvo užklaus
tas, kiek darbininkų bus sam
doma ant nauju projektų. Jis 
atvirai prisipažino nežinąs.

Po spaudos konferencijos, 
delegacija, susidedanti iš dar
bininkų unijų, bedarbių ir šal- 

, pos darbininkų atstovų lankė
si pas Johnsoną ir įteikė rei
kalavimus mokėti unijines al
gas prie šalpos darbų. Delega
cijai vadovavo Sam Wiseman, 
New Yorko Bedarbių Tarybų 
Sekretorius.

Negrai Priversti Gyventi 
Urviniuose Namuose

kurie gali prilygti 
gyvenimui, rasti ap- 
kupinai

šeimynomis
O

biednomis
Jamaica,
Jamaica

“Negrams reikalingos mau
dynės lygiai kaip ir baltiems tikiams su
žmonėms,” sako komunistai ir 
jie veikia, kad tas būtų įvyk
dyta.^ štai Bronxdale pool po
nai neleidžia negrų jame mau
dytis. Komunistų Partijos
Bronx Sekcija tuojau išleido biuras ir 
atsišaukimą į visus savo narius 
ir simpatikus kovoti prieš dis
kriminaciją ir griežtai parei
kalauti, kad negrams būtų lei
sta maudytis prūde. Tuo tik
slu bus siunčiamos delegacijos, 
taipgi rezoliucijos ir telefonu 
perduodami reikalavimai.

Sekcija taip pat deda pa
stangas surasti valkatas, kurie 
užpuolė gatvėje negrus Spen- 
cerį ir Miss Drayton. Organi- 
zuojamasi nedaleisti tokių už
puolimų ateityje.

Laimėjo Streiką Į 5 Dienas

Namai 
urviniam 
gyventi 
negrų
Queens, dalyse, 
skaitoma rezidencinė Didžiojo 
New Yorko Sekcija. Bet bied- 
niokams “rezidencijos” ten nc- 
užvydėtinos.

Tyrimas eilęs namų 9479 
iki 9487 158th St., parodė, 
kad ten nėra net išeinamų vie
tų ne tik viduje, bet nei kie
me. Gyventojai skiepe turi 
laikyti puodelius. Apie elek
trą, gasą, apšildymą ar vande
nį nėra nei kalbos. Stubos 
priklauso vietos politikieriui 
Louis CoHiseo, kuris, ačiū san- 

politikieriais, ap
saugojo tas lūšnas nuo užkali- 
mo ir iki šiol ima po $15 į mė
nesį už tas ligų guštas. Gyven
tojai didžiumoje yra *bedar- 
biai, kurių rendą moka šalpos 

biuras nesistengė 
gauti geresnių sąlygų toms šei
mynoms.

Tokios pat sąlygos rasta 
' dviejjj blokų plote prie 159th 
į ir 158th Sts. tarpe South Rd. 
ir 107th Avė. Tik čia lupama 
po $18 už 3 ir 4 kambarėlius. 
Priedams, ši apielinkė yra pro
stitucijos centras.

Prie 105-08 Liverpool St. 
komitetas atrado šeimyną su 
9 mažais vaikučiais gyvenan
čią namelyje, prie ge.lžkelio. 
Paaiškėjo, kad šeimyna netu
rėjo šilumos pereitą žiemą. 
Vyriausias sūnus yra CCC 
kempėje ir didžiuma jo gau- 

apmokėji-

. Sufrėmuoto “Žaginimo” 
Teismas

Kvotimas negro darbininko, 
Stanley Moore, jam primeta
mam “žaginime” tapo ątidetas 
iki penktadienio, kadangi Ma
gistrates Court prie Gates ir 
Marcy Avės., Brooklyne, buvo 
visas prisikimšęs negrais ir 
baltais darbininkais, įtūžusiais 
už sufrėmavimą ir brutąlišką 
sumušimą per policija negro 
darbininko. Byla atidėta ne
va dėlto, būk 6 metų mergaitė, 
kurią Moore neva užpuolęs, 
„nesanti teisme. Tačiaus teis- 
mabutyje esantieji matė mer
gaitę su jos tėvu koridoriuje.

Irving Schwab, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas tapo išvarytas iš teisma- 
bučio, kuomet jis norėjo įro
dyti, kad ši byla yra purvi- 
niausios rūšies sufrėmavimas.

Unity ligonbučio gydytojai, 
kurie egzaminavo mergaitę 
tuojau po neva buvusio užpuo
limo,
nepaliesta. Tačiau iš viso ko 
atrodo, kad buržuazijai reika
lingas naujas baubas ardymui 
negrų i£ baltų darbininkų vie
nybės ir jie bandys jį pasida
ryti asmenyje Stanley Moore. 
Darbininkai raginami pripil
dyti teismabutį penktadienį.

Į Kiekvienas bedarbis turėtų už- 
: siregistruoti tam tikroje sto* 

- tyje. Jis tuo būdu manąs su- 
mažinti-išsijoti šalpos biuro 

, darbininkus, nes tada bus len
gva gauti priekabę ir nepatin
kamus paliuosuoti.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti prie na

mų darbo, i 
tai dienoms. 
Del daugiau 
sekamai:

Nėra vaikų. Darbas tik- 
Mokestis $25 mėnesiui, 

i informacijų kreipkitės

SEKLER,
713 Grand St. Brooklyn, N. Y

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas Kuncevičius, pajieškau 

savo draugo, Ignaco Ekniuno. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Nuotekų kai
mo, Lbluokių Parapijos, Kauno ve
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, ipalonėkite greitai -pranešti se
kančiu antrašu, už ką būsiu labai 
dėkingas.

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

, (16.1-167)

Blue Sky Laundry, 498 j namų pinigų eina 
Ralph Ave., darbininkai sugrį-1 muį ren(]0S- 
žo į darbą pereitą pirmadienį  
po sėkmingo 5 dienų streiko.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi i PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, * “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos ŽemiausiomKainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N; Y.
Pusi Bloko nuo “Lai s v is” Svetainis

License L-137®

• yJ m va l UI 1 V £ 0 U1 u 1 v ,

[kuriam vadovavo streiko ko- Del Naujos Moteriškų Drabu- 
mitetas ir Laundry Workers 
Int. Unijos 135 Lokalas. Strei- 
Ean buvo išėję 55 iš 60 ten bu-

usių darbininkų.
Streikieriai laimėjo pripaži- 

imą šapos komiteto, su teise 
unijos atstovui ateiti šapon 
pietų laiku; taipgi algos pa
kėlimą ant kai kurių darbų; 
sutrumpinimą valandų nuo 60 
ir 70 iki 45 į savaitę ir laiką 
ir pusę už viršlaikius.

Panašius laimėjimus atsie
kė darbininkai Blue Moon 
Laundry, Pitkin ir Douglass 
St., po vienos’ valandos strei
ko.

Streiko komitetas labai dė
kingas Crown Heights Bedar
bių Tarybai, kuri suteikė* 
streikieriams savo buveinę ir 
kooperavo pikiete ir visoj 
streiko veikloj.

Šie streikai buvo pradžia 
kampanijos, kurią veda unija 
už unionizavimą penkiolikos 
tūkstančių neorganizuotų skal
byklų darbininkų Brooklyne.

žiu Siuvėją Sutarties
ILGW Unijos Tarybos mi

tinge pereitą pirmadieni tapo 
užgirtos sutartys ir tikimasi 
jas pasirašysiant. Tačiaus pa
likta neužbaigtais daugelis 
“mažesnių” dalykų. O darbi
ninkai išreiškė baimės, kad tie 
“mažesni” nebūtų sulygini
mas augščiausia apmokamų 
darbininkų algų su mažiausio
mis. '

Gal Išvengs Streiko
Dabar eina derybos tarp 

Building Service unijos ir 
Bronx Realty Advisory Board, 
kad susitarti del darbininkų 
algų ir darbo sąlygų. Deda 
pastangas susitarti be streiko, 

C bet tuo pačiu rengiasi streikui, 
jei samdytojai atsisakys išpil
dyti reikalavimus. Šios dery
bos tai paskutinis žingsnis, 
nes keliais atvejais
vestosios derybos nutrūko.’ ’ f 

:• . .Tuo tarpu, Henry Winters 
Bronx taksų mokėtojų lygo* 
sekretorius sako, kad jo orga 

. nizacija nesiskaitys su konfe 
rencijos nuosprendžiais. Ji 
pasmerkė uniją.
. Unijos pirmininkas Louif 
Cooper, nurodo, kad lyg? 
puola uniją dėlto, kad pasta 
roji atsisakė nuo raketieriške 
lygos pasiūlymo. Lyga siūlė, 
kad unij^ nedarytų sutarčių su 
samdytojais be lygos tarpinin
kavimo ir kad unija vestų ko
vą prieš atskirus namų savi-

a

ninkus kol jie netaps .Lygos 
nariais. Unija pasipriešino 
tam raketieriškam pasiūlymui.

Atimta Pašalpa 584 Šeimoms

Tel. Stagg 2-2996
PARDAVIMAI e

Parsiduoda galiūnas su nauju lais- 
niu, kuris atnaujintas ant metų. Vie
ta parsiduoda su visais įtaisymais, 
viskas nauja. Galima gerą pragyve
nimą padaryti. Vieta apgyventa vi- 

. Greitu laiku 
I noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 
šiuo antrašu:

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

pripažino, kad mergaitė šokių tautų žmonėmis.

Kitu duodančiu baimės pun
ktu yra “vienodų užmokesčių 
nustatymas.” Unijistai turi 
būti ant sargybos. Nuo dabar 
unijos agentas negalės tiesio
giniai su bosu nustatyti kai
nas, bet turės priduoti unijai, 
kuri nuo savęs priduos darbo 
biurui. Kainų nustatymo k0- 
mitetų šapose galia beveik pa
naikinta, o pavesta darbo biu
rui. Tad darbininkai turės 
nuolat budėti, kad dabartinis 
algų nustatymo darbo biuras 
netaptų algų kapojimo biuru.

Atnaujina PikietąAugant bedarbių skaičiui ir 
ių skurdui, ponas Knauth, šal
nos biuro direktorius, pranešė 
oereitą antradienį, kad bėgiu 
vienos savaitės nuo 21 iki 28 
birželio šelpiamųjų skaičius 
numažinta 584 šeimynomis. 
Tas padaryta neatsižvelgiant į 
tai, kad per tą pačią savaitę 
naujų aplikantų prisidėjo 194. 
Tai tuo pačiu laikotarpiu su
laikytos rendos bedarbiams, 
aiškinantis, kad biuras perėjo 
sąmatos ribas.

Ateinantį šeštadienį, 13 lie
pos, New Yorko bedarbiai ir 
dirbantieji rharšuos į City rytų darbininkų

Bis- 
pra- 
tūlą

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.
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Važiuokite Bušu Į New 
Jersey Pikniką

Šį sekmadienį, kaip 8:30 v. 
ryto, liepos 14, nuo “Lais- 
” busu išvažiuoja delega-

iš
ves
tai i ALDLD Antro Apskr. 
konferenciją. Po konferenci
jos įvyks piknikas Eagle Rock 
(Crystal Lake), West Orange, 
N. J. Kelione į abi puses kai
nuos $1.00 asmeniui. Reikia 
užsiregistruoti kaip galint an
ksčiau.

Kurie draugai norėjų kartu 
važiuoti su delegatais į pikni
ką, tai pribūkite laiku prie 
“Laisves” ofiso durų, kad ga
lėtume anksti išvažiuoti.

Bušo Org. Komisija.

ALDLD Antro Apskričio 
Konferencija

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 kambariai del 2 

vyrų, 2 merginų, arba apsivedusiai 
i porai. Yra visi parankamai. Viskas 
naujai ištaisyta. Kreipkitės sekamu 
antrašu:

S. Wort, 260 Gates Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja 5 kambariai su 
maudyne; visi kambariai naujausiai 
ištaisyti, viskas moderniška, yra šil
tas vanduo, elektra, gasas ir kiti pa- 
rankumai. Randa $18.00 į mėnesį. 
Kreipkitės sekamai:

Ant. Latvaitis, 21 Bridge Street, 
Brooklyn, N. Y.

Maudynė ant to pat “flooro”.

Jau beliko tik kelios dienos 1 
iki pusmetinės ALDLD 2-ro 
apskričio konferencijos. Kon
ferencija įvyks 14-tą dieną 
liepos (July), 10-tą valandą 
ryto, Eagle Rock svetainėje, 
West Orange, N. J. Taipgi tą 
pačią dieną 
toj atsibus 
apskričio.

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

A. Gilman,
ALDLD 2-ro Apsk. Pirm.

ir toj pačioj vie- 
ir piknikas 2-ro

kaip nuvažiuot 
vieton, rasite 

apskričio pikni-

Pravaryti Loose-Wiles 
cuit Co. darbininkai vėl 
dėjo pikietą, kuris buvo 
laiką pertrauktas. Apie, du
mėnesiai atgal ši kompanija 
pravarė1 36 darbininkus už 
unijinį veikimą. Tūli iš jų dir
bo tai kompanijai nuo 15 iki 
18 metų. Pravarytųjų skai
čiuje randasi ir lietuvių. Kon- 
gresmanas Vito Marcantonio 
tapo išrinktas garbės pirminin
ku to komiteto, kuris ^rūpina-

Trumpos Žinutės
“Mercury” streikas 

Streikierįai gavo 
Namų Aptarnauto- 
narių, kurie dirba 
kur randasi “Mer

cury”, 730--5th Avė. Daugelis 
kitų unijų pasižadėjo boiko
tuoti žurnalą iki išpildys dar
bininkų reikalavimus, 
dien vedamas pikietas, 
trečiadienį yra masinis 
tas.

žurnalo 
tebesitęsia, 
paramą iš 
jų Unijos 
tam neme, 
eury

Kas 
o kas 
pikie-

Du ginkluotu vyru sulaikė 
dirbtuvės savininkus Goldman 
ir Klausner su algomis keltu
ve dirbtuvės raštinės name, at
ėmė iš jų maišelius su $1,591 
algų ir pabėgo su taxi. Už 10 
minučių taxi kėravotojas su
grąžino tuščius maišelius, ku
riuos plėšikai paliko jo veži
me.

Johnson proponuoja New 
Yorko miestui bedal’bių cenzą.

si sugrąžinimu darban prava- Tai būtų lygu karo mobiliza- 
rytų darbininkų. Icijos kvotimams-registracijai.

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

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žėmos.

Ateikite ir persitikrinkite’
107 UNION AVĖ

Brooklyn. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS

8 Sena) dirbąs graborystės pro- 
® fesijoje ir Brooklyno apielin- 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
8 balsamavimu ir palaidojimu 
o mirusių.

I Veltui Chapel Šermenim
X Parsamdo automobilius šerme- 
:g nims, vestuvėms, krikštynoms 
8 ir kitokioms parems

t ) i Saukite dien< ar naktj

g 423 Metropolitan Avė.
S : Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėže 7 H
6 Skirtingų Rūšių • U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku-
! rio« Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose p a r e nirimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FŲRS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON 
įstaiga .

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir.

i U12 1 «Įl Kitokiems

Dovanos

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00 

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalurnai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai jr 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

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

Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai rt- 
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Avė. ir Irving PL 
' NEW YORK

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




