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Rašo D. M. šolomskas

Sovietų Sąjunga įteikė Japo
nijos imperialistams protesto 
notą prieš tai, kad Japonijos ir 
jos padaro Manchukuo kareiviai 
įsigauna į Sibirą, šaudo pasie
nyje į Sovietų žem^ir provoka
cijos tikslais kabinasi prie So
vietų salos, kuri nuo 1860 me
tų priklauso prie Rusijos.

Japonijos imperialistai vie
ton vengti daugiau tų provoka
cijų, tai pareiškė, kad jie tęs 
savo niekšiškus žygius: Jie sa
ko, kad 4 raudonarmiečiai buvo 
užmušti ne Sovietų žemėje, bet 
Mandžurijoje, nors tas niekšys- 
tes japonai atliko daugiau kaip 
už mylios įsigavę į Sovietų že
mę.

Iš to visko matyti, kad Japo
nijos imperialistai, priekabiau
dami prie Sovietų Sąjungos ir 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos, nori iššaukti karą. “Prav
da” ir Raudonosios Armijos or
ganas “Krasnaja Zvezda” sako, 
kad turi būti galas Japonijos 
provokacijoms, o jeigu ne, tai 
Japonija už pasekmes pati atsa
ko. Amžinai darbininkų tėvynė 
negalės pakęsti tų niekšysčių.

Japonijos imperialistai, kurie 
tūkstančiais skerdžia Korėjos, 
Mandžurijos ir f Chinijos gy
ventojus, nori nuduoti esą tau
tų laisvės užtarėjais. Jie Ita
lijos ir Ethiopijos klausime pa
sisakė, kad stoją už Ethiopiją. 
Jie sako, kad Japonija yrą gel
tonų ir juodų žmonių užtarėja. 
Bjauriausia veidmainybė! Jeigu 
Japonijos imperialistai pilnai 
nesutinka su Italijos fašistais 
Ethiopijos klausimu, tai tik rin
kų delei ir todėl, kad paskutiniu 
laiku nemažai užsakymų ant 
ginklų gavo iš Ethiopijos.

Japonijos karo laivynas iš 
apie 300 laivų daro manevrus 
prieš -Jungtines Valstijas tarpe 
Kurilų, Aleutų ir Hawaii salų. 
Tai atsakymas į Washington©

Pirmas Lietuvių 
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A. Karpis— Vadas Išplėšimo 
$48,000 iš Chester Banko?

Chesterio, Pa., policijos 
galva J. Davenport spėja, 
kad lietuvis banditas Al
vinas Karpis buvo koman- 

’ dierius išplėšimo $48,000 
iš vietinio Deleware Coun
ty National Banko. Ma
noma, kad Karpis randasi 
Detroito apielinkėj; o pe
reitą savaitę daugelį sy
kių kokie tai asmenys iš 
Chesterio per tolimą tele
foną kalbėjosi su nežino
mu žmogum ar žmonėmis 
Detroite, Mich., sako Che
sterio policijos galva. 
Bankas buvo išplėštas pe
reitą penktadienį.

BUOŽĖMS PATENKINT 
VEJA BEDARBIUS Iš 
PAŠALIMŲ DARBŲ
DES MOINES, Iowa. — 

Trylikos apskričių valdybos 
visai sustabdė pašalpinius 
darbus bedarbiams, o dar 
trijų apskričių politikieriai 
išmetė pusę bedarbių iš pa- 
šalpinių viešųjų darbų.

Tuos bedarbius varo eit 
dirbt pas buožes farmerius 
už $2.00 per dieną. Bet tai 
yra mažesnė alga negu vie
šuose pašalpos darbuose,. , .s, nuuoc uaociiuuo ucii uuu&c,
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■ J____ po 40 centų valandai. Ant-
Anglijos karalius darė per - ,ra 'svarbesnė priežastis, 

žvalgą 257 savo karo laivų; įgikodel bedarbiai nenori ap- 
visų jūrų buvo sutraukta į daik-1leist viesus darbus ir eit pas 
ta didieji karo laivais Nuo 1911 įbuožes, yra tokia. Darbai; 
metų Anglija neturėjo tokių ka-[laukuose yra tik trumpam ' 
ro laivyno manevrų ir parado, {laikui. O kuomet jie UŽsi- 

Tuom kartu virš 1,000 karo,baigia'; tai valdininkai daų; 
orlaivių darė bandymus, šimtai ^giau tų bedarbių jau visai 
bomberių “atakavo” Londoną, i neima į viešus pašalpinius 

Jungtinių Valstijų imperia- darbus. Taigi ' siuntimą 
listai ne juokais budavoja or- pas farmerius politi- 
ia.vyną š.mtus naujų or amų R. . naudoi kai d 
užsakė karo tikslams. Detroite , . , Y fe
atidarė didelę orlaivių daržinę, U ^slska! lsIT®st. fe fe 
kurioje sutelpa apie 100 oriai- fefe 1S VleS™ saIPos 
vių. Tuom kartu ant miesto, aarI:)ų.
skrajojo virš 500 orlaivių. Vis 
tai ne taikos žygiai.

Italijos fašistai užsakė, kad 
nuo 18.iki 20 metų jaunuoliai, 
kurių yra 500,000, tuoj aus turi 
mokintis karo muštro. Iš Aus
trijos ir Jugoslavijos praneša, 
kad šimtais Italijos jaunuoliai 
bėga į tas šalis, kad išsisukti 
nuo Mussolinio armijos.

Anglijos karalius darė per-

Taigi ’ siuntimą 
dirbt pas farmerius politi-

Darbininkai Visų šalių.
Vienykitės! Jūs Nieko 

_ ' fe
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Retežius, o Išlaimėsite
Pasaulį!
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3 Žymūs Inteligentai 
Sumušė Beal Šmeižtus

Prieš Sovietų • Šal j
Dr. Harry F. Ward, Mary Van Kleeck ir R. Baldwin Pasiuntė 
Hearsto Spaudai Pareiškimą, Išrodant Bealo Niekšiškumą

Per fašis- |F. Beal’ui: 
laikraščius “Gerbiamasai!

Pradedant nuo liepos 8 d. 
laidos jūs įtalpinote eilę 
straipsnių, kuriuos Fred 
E. Beal parašė apie Sovietų 
Sąjungą. Kaipo įvada tiems 
straipsniams, Beal įdėjo sa
vo atvirą laišką, kuris be 
kitų, atkreiptas ir į mus, že
miau pasirašiusius. Jis tuom 
atsišaukė į muš, kad pakel- 

kas Amerikiečių Sąjungos [tume savo balsą prieš “ne- 
Kovai prieš Karą ir Fašiz- dorą ir reakcinę Stalino 
mą; Mary van Kleeck, di- diktatūrą Rusijoj,” nes kaip 
rektorė pramonės klausimų jis sako, tai “mes patys sa- 
tyrinėjimo Russel Sage Fo- ve apakinome” kas liečia tų 
undation institute, ir Roger 
Baldwin, direktorius Ame
rikos Pilietinių Laisvių Są
jungos. Beal taip pat atsi
šaukė į Socialistų Partijos 
vadą Norman Thomasą ir 
socialistaujantį Columbijos 
Universiteto profesorių 
John Dewey, ragindamas 
juos atakuoti Sovietus.

■ Į tokį Beal’o paraginimą 
atsiliepdami, trys labai žy
mūs amerikonų inteligentai, 
D r. H. F. Ward, Mary van 
Kleeck ir R. Baldwin, pa
darė vieną bendrą pareiški
mą ir pasiuntė jį vyriau
siam Hearsto laikraščių re
daktoriui, liepos 18 d. Ir 
štai kaip jie tuom pareiški
mu atsako suniekšėjusiam

NEW YORK.— 
tinius Hearsto 
pradėdamas meluot apie 
“baisumus” gyvenimo So
vietų Sąjungoje, Fred Beal 
buvo atsišaukęs, kad ir tūli 
prijaučianti Sovietam bur
žuaziniai inteligentai išsto
tų prieš Sovietų “blogu
mus.” Tarp Beal’o kursto
mų inteligentų buvo Dr. 
Harry F. Ward, pirminin-

blogumų.
Beal’o atsišaukimas jo at

virame laiške į mus yra vai
kiškas ir veidmainiškas. Juk 
tarp Sovietų Rusijos dikta-

Rolandą Lėktuvo Nelaimėj 
Žuvo Trylika Žmonią 
šiaurinėj Italijoj liepos 

20 d. ant kalnų miško nu
krito ties Mesocco kaimu 
didelis lėktuvas -Holandi- 
jos Airlines Kompanijos, 
skrisdamas iš Milano į 
Vokietiją. Užsimušė visi 
jame buvę žmonės: 9 kel
eiviai ir 4 orlaivininkai. 
Tarp keleivių žuvo ir an
glų inžinierius L. M. Nes
bitt, kuris nesenai atliko 
pavojingą kelionę per 
Ethiopiją ir parašė įdo
mią knygą apie ethiopie- 
čių gyvenimą. — Kompa
nija-, aiškina, kad lėktuvas 
per audrą atsimušė į kal
no uolą. Pirmiau tą pa
čią pereitą savaitę sudužo 
du kiti tokie Rolandų lėk
tuvai.

JAPONU KIVIRČUI SU 
ITALIJA DEL BIZNIO 
ETHIOPIJOS RINKOJ
TOKIO. — Italijos amba

sada per savo narį Luigi 
Mariani pareiškė Japonijos

kų Unijas; Privarė 
Šniukštų į Bažnyčias

Uždarė Kataliką Laikraščius; Žada Išvyt iš Darbo Tokius 
Katalikus, kurie nesideda į Fašistines Nazių Unijas.

gai tylomis praleido hitleri
ninkų paskelbtą karą prieš 
“politinę katalikystę.”

Už bile pasakytą žodį, ne
patinkamą naziam, bus are- ' 
štuojami katalikų kunigai ir 
baudžiami kaip “šalies par- :

B E R L Y NAS. — Nazių i 
politikieriai ir laikraščiai 
sudeda į krūvą su komunis
tais žydus, nepaklusnius ka
talikų ir protestonų kunigus 
ir nevisai ištikimas Plien- 
kepurių ex-kareivių organi- 
zacijas ir skelbia griežtą'davikai.” 
kovą prieš juos visus, kaipo 
“reakcionierius.” Sako, kad 
“nacionalis s o c i'a lizmas” , 
(tai yra fašizmas) turi būti [išpažintį katalikų jaunimo 
vienatinė religija ir politi-'grupėse. ’Sako, jeigu kuni- 
ka ištisos 
kietijos.”

Šiuo kartu naziai pabrė
žia reikalą neatlaidžios ko
vos prieš “politinę kataliky
stę.”

Pereitą sekmadienį buvo čiai tapo konfiskuoti (už- 
privaryta į bažnyčias hitle- grobti) ir jų leidyklos uždą* 
rininkų šnipų tėmyti ne tik rytos.

Hitlerio propagandos mife 
laikraštis “Ang-

- - - .bus
uždarytos visos katalikų 
darbininkų unijos ir kito
kios jų organizacijos be; 
draugijos.

Muensterio mieste , hitle
rininkai kvočia ir surašinė-’ J' 
ja visus tuos katalikus dar
bininkus, kurie dar nepri
klauso prie fašistų Darbo 
Fronto “unijų.” Jeigu jie 
bandys pasilaikyti katalikiš
kose unijose, o neis į nazių 
Darbo Frontą, tai bus išme* 
sti iš darbo.

Nazių spauda bombarduo
ja net užsieniuose gyvenan
čius katalikus; sako, kad jie

Uždraudė Išpažintį
Stettino policija uždraudė

“suvienytos Vo-'gam bus leista dalyvaut ka
talikų jaunuomenės veiki
me, tai jie ten ir davinės 
kenksmingus naziams pata
rimus.

Stettino katalikų laikraš- 
‘ Ji tapo konfiskuoti (už-

fe v JLVJLCVx XCX11A |JCll (J <X MVAIA J VU i •» i • • i

1 1 * • 1 • J užsienių reikalų minister!- sako kunigai per pamok-
ros yra begalinis skirtumas. ; nonatenkinimą kad ° Nereikia spręsti apie vai- jaMnų laikraščiai nedrau- lmus feda laik? fežin- fe’’ pranašauja, kad •

sius, bet ir kokius pamokini- nisterioI?S.y/;Lbegalini? skirluma?- jai nepasitenkinimų
džias sulig to, kokfus kon- ItaHj'ą. ues.-iaigi aaugenui naz.ų
trohavimo pavidalus jos Antru atv < Italijos atsį0. prisiėjo mokintis spaviedo-
—. _ - JI ~ _ X __ _ i  z ■' 4-i n i zj n ii 4- i n 114* IrlniiOiTlrlACi

kad
ties.—Taigi daugeliui nazių

troliavimo
naudoja, bet sulig ekonomi
nių tikslų to surėdymo, ku
riems jos tarnauja. Fašisti- tavVi<xi uzacuua
nes šalys yra ištisai pašvęs- Itabios tavorams Ethi- i p0Pieži.aus atstovas Ceza- 
tos tam, kad išlaikyti, tokį v wį v ~ '
ekonominį surėdymą, kuria- meįais padarė sutartį 
me turtingi pasilieka tur- Efhiopįįa • 
tingais, o biedni, beviltiškai iai prjimj:fA ;nijoą/prieš katalikus.
biednais. Nes~sių salių (fa- įvežamus tavorus. uabar U: .. , ,
sistines) valdžios neapken- Bthiopi1a pasirenka JapOm-‘fes grūmojimų, katalikų 

jos produktus vietoj itališ- kunfe lr

vas nuėjęs i tą Japonijos mi
nisteriją skundėsi, kad Ja-< 
ponų tavorai užlenda už

tis, idant išgaut klausyklos 
sekretus, kas liečia Hitlerio 
politiką.

opiioi. O, sako, Italija 1928 ,re fefego pereitą savaitę 
’ gu met du sykiu protestavo Hit-

."kuri pasižadėjo leno valdžia del jos kampa- 
■ imti iš Ttaliins at-fefefe katalikus.

vežamus tavorus. Dabar', Neziūnnt .Hitlerio val-

(Tąsa 5 pusi.)

JAU 44 METAI ATGAL ANGLIJA SUTIKO
ne sekmadienį laike pamok
slų perskaitė savo vyskupo 
pareiškimą, jog mažiai lau- 

Japonu užsienių reikalų žo konkordatą-sutartį su

kų ir tuom, girdi, laužo savo 
sutartį.

DAVrCTI VTIIIADIIA 1TAI4T PDADIIf AMC ' zo KonKoruacą-suiarų su cius Karaimus; saKo, Kau jie1A V tu 11 tlHlUlIJjfJ 11 ALŲ uKvolKAlYld ministerijos narys Eiji Am- popiežium, slopindami kata- ir svetimose šalyse esą “Vo- 
au atsakė, jo? Japonijos * * . .. ...... • * ••• •

•fe------- * . . [produktai skleidžiasi Ethio-
nės sutartys yra faktinai ,pijoj todėl, kad jie pigūs irKaras Neišvengiamas

L O N D ON. — Žymiausi 
Anglijos politikai išsireiš- 
kia, jog karas Italijos prieš

likų jaunimo organizacijas, kieti jos priešai” ir palaiką 
Už tai naziai .paimsią juos politiką Francijos, kuri no- 
nagan. Bet Berlyne ir šiaip ri iš visų pusių “apsupti 
didžiumoj Vokietijos kuni-. Vokietiją.”

, . . . . I P I Akt LVA JiV Al

tik pratęsimas Pirmosios su- fferi; 0 kai del Japonu snau- 
dos nedraugiškumo Italijai, 

O dar Anglijos ir Franci- tai juk ir Italijos spauda ne- 
.Politikieriai veidmai- draugiška Japonam.

, ■ Italijos atstovui buvo nti-
mi teisybe^ n taikos tarp )minta, iog Italų laikraščiai

tarties, padarytos 1891 m.
m v • v Kia, jot* Karas naujos priesIfyS KongTeSmailBl UZ Ethiopiją yra neišvengia-

1 Herndono Paliuosavimą
’ WASHINGTON. - Trvs „0^TVrXr'susIXkimas1

1 • TY1 nr-v * 1* L di y UUb O Uoli llllxllllcto

V° MarcTntonio ir J.’ hT^ fe Jfefe1,.kas fe° ža"

mas.
Nors šaukiama Tautų Ly

v. LVLeucamumu y xx. nu- pusiau.valdiškas Italijos 
eppeltaipffi pasirase po pe-lfašigFt “Giornale
4-inii o vm Irn Inninvini n Iznd

pilną“New York Times 
puslapį įtalpino Vokietijos fa
šistų naujų tankų paveikslų. 
Lenkija nuleido ant Vandens ke
lis naujus karo laivus. Finlian- 
dija skelbia bjaurius melus apie 
Sovietus; mat, ji ruošiasi Vo
kietijos fašistams į talką.

Visur veržiasi naujo karo, 
liepsna. Baisi katastrofa arti
nasi. Būtinai darbininkija turi 
paaštrinti kovas prieš karą.

Sėkmingam darbo atlikimui 
reikia organizacijose pasidalin
ti darbus. Visi arba veik visi 
nariai turi veikti, vieni ruošti 
parengimus, kiti juose dirbti. 
Blogiausias paprotys tai žiūrė
jimas į kelius “vadus”, kad jie 
viską padarytų. Vienas už de
šimtį nenudirbs. Būtinai reikia 
savo tarpe darbus pasidalinti. 
Būtinai turime pasidaryti visi 
aktyviškesni.

ticija, reikalaujančia, kad 
Georgijos valstijos guberna
torius Ę. Talmadge panai
kintų nuteisimą jauno neg
ro Angelo Herndono 15 iki 
18 metų į sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Jis buvo nuteis
tas už veiklų organizavimą 
negrų ir Raitųjų darbininku, 
ypač kovai už bedarbių rei
kalus.

Skaudžiai Bausią Demonst
rantus prieš Algą Kirtimą
PARYŽIUS. — Franci jos 

valdžia ketina stropiai bau
sti savo darbininkus ir tar
nautojus, kurie dalyvavo 
galingoje demonstracijoje 
pereitą penktadienį, protes-į

dos nedraugiškumo Italijai, ' <1

jos politikieriai 
niauja, būk tai reikalauda-

Italijos ir JEthiopijos! Mus
solini yra pasiryžęs tik pasi-

dėta 44 metai atgal.

d’Italia” rašo, kad “Lyga 
neturi net teisės kištis” į 
Italijos planus prieš Ethio- 
PW

Roma. — Dieną ir naktį 
36 Italijos dideli laivai veža 
kareivius, ginklus ir amuni
ciją į Ethiopijos pašonę, Af
rikoj. Mussolini’o paliepi- 

karštai mokinami kariško 
mokslo ir mankštos.

GENEVA.—Aikštėn iški-; . . . ,
lo, jog jau 44 metai atgal Vlsl ,12 eilinių narių kandi-

Didelis Eiliniu Nariu Lai
mėjimas Šilko Darb.

Unijos Rinkimuose
PATERSON, N. J.—Rin- 

'kimuose į pildančiąją tary- 
jbą Šilko Darbininkų Unijos 
Plain Goods skyriaus perei
tą šeštadienį tapo išrinkti

Italijos atstovui buvo pri

liepos 13 d. š.m. išspausdino 
vieno Italijos advokato pa
reiškimą, kad Japonija ^ne
teisėtai užėmė didelę Qhini-

Francijos Valdžia Atidėlioja Užgyrimą 
Sutarties su Sovietais; Vėl Manevruo ja

PARYŽIUS. — Francijos davotis galingą karo laivy-. | 
ministeris pirmininkas P. (ną.

jos dali, sulaužydama Bri- Lavai vengė, kad šalies sei- 
ando-Kelloggo sutartį. < mas paskutinėj savo sesijoj

Tokie Italijos.ir Japonijos-neužgįr tų sutarties, padary
mų jlomatų jp as i k a Ibėjimai (įos £arp sovįetų įr Franci

jos del tarpsavinės tųdviejų 
šalių pagelbos viena kitai

liudija, kad išsivysto tarp1 
tųdvieių šalių imperialistų 
varžytinės del Ethiopijos 
grobimo.

Francijos ministerių gAl-' 
va, Lavai manevruoja ir su 
Mussoliniu, būk tai vis nore* 
damas sutaikyti Italiją, su 
Ethiopija.1 Bet, pagal pir* 
mesnius pranešimus, Fran
cijos valdžia jau pasiūlė,atsitikime, jeigu kas užpul- visa Ethiopija turi p. 

4-11 114 i ni x m vin 4-1i i V/itti i n n n A. v Atų ir įsiveržtų į Sovietus ar
ba Franci jos žemę. Taip 
Francūzų seimas ir išsiskir
stė atostogoms neužtvirti
nęs tos sutarties.

Matyt, Lavai klauso An
glijos ir kitų imperialistų 
“patarimų.” Tuo tarpu La
vai, kaip pranešama, “trokš
ta atnaujinti pasikalbėjimus 
su Vokietija” ir Jaukia at
važiuojant Paryžiun Hitle
rio tarpininko Joachimo von 

Tai per šį

siduot Italijos . “globa 
(protektoratui).Sing Sing Elektros 

Kėdėj Numarinta 375
__ ____ . - . - . OSSINING, N. Y. — Per 

Anglija padarė sutartį su datai su daugiau kaip 400 paskutinius 12 mėnesių ta- 
._________________ ’ ’ ’ ’ * ’ , Buvo po numarinta 17 žmogžu- 

rinkta 15, bet eiliniai nariai, džių elektros kėdėj Sing 
tyčia neskyrė savo kandida-j Sing kalėjime. Taip juos 
tų į tris vietas, kad duot (numarint lėšavo valstijai 
progą vadinamai “progresy- $2,550. 
vių” grupei; tik tuo būdu 
Kellerio-Lovestono progre
syviai ir pravedė tris savo atgal; ir iki šiol tuo būdu savo agentą Hitleris padarė 
kandidatus, kurie gavo tikr ten numarinta 375 žmogžu- ir sutartį su Anglija, kuri 
tai 145 iki 158 balsų. džiai, tarp jų 4 moterys. leido Vokietijai išnaujo bu-

Italija, kuriai pripažino be- <balsų kiekvienas, 
veik visą Ethiopiją, kaip 
Italų “įtakos sritį”. Paskui 
1906 m. buvo pądaryta su
tartis tarp Anglijos, Italijos 

tuojant prieš algų kapoji- ir Francijos del Ethiopijos 
Pasirodo, kad laike pasidalinimo; o 1925 m. vėl 

demonstracijos buvo suimta pasirašyta slapta sutartis 
net 1,500 įvairių darbininkų tarp Anglijos ir Italijos del 
ir tarnautojų. Ethiopijos. Bet dvi paskęs-

mą.

Ethiopijos. Bet dvi paskęs-

$2,550.
Elektros kėdė Sing Sing 

kalėjime yra įvesta 44 metai Ribbentroppo.
A 1 • • vi T j 1 — 1 X T’

džiai, tarp jų 4 moterys. leido Vokietijai išnaujo bu-

.• j

Pervarė Tarimą prieš 
Mezgėjų Streiką į

PHILADELPHIA, Pa. — 
Socialistas Emil Rieve, Mez
gėjų Unijos galva ir kiti to
kie pasidarbavo, kad tos 
unijos suvažiavimas atmetė 
įnešimą šaukti visuotiną 
mezgyklų darbininkų strei
ką už 30 valandų darbo sa
vaitę ir kitus pagerinimus.
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Įdomūs Pasiūlymas Kauno 
Kongresui

Vienas asmuo, pasirašąs A. Kurklins- 
' ku ir gyvenąs Sodūnų kaime, Radviliškio 
valse., Lietuvoj, rašo “Naujienose” (lai
doj už liep. 18 d.) apie “Lietuvių Pasaulio 

I Kongresą.” Šis žmogus yra buvęs ame
rikietis ir Lietuvoj gyvenąs jau kelinti 
metai, kur jį Smetona smarkiai apskuto. 
Nors jis ir sakosi, kad esąs “bemokslis, 

įtodel nemoku ir negaliu plačiai vaizdžiai 
f nupiešti visa tai, ką noriu pasakyti,” ta

čiaus, mūsų nuomone, jis nupiešia ten 
užtenkamai vaizdžiai, kad suprasti, ką 
jis nori pasakyti.

Šis pilietis pataria sekantį.
Būsimam pasauliniame kongrese Kaune 

lietuviai amerikiečiai turėtų visas sroves pa
dėti į šalį, savo rietenas palikti namie ir 
susiburti į bendrą frontą: padėkavoti Lie
tuvai TizXyisas malones ir aptarti, ar verta 
toliaus su Lietuva ir del Lietuvos dirbti, 

s bendradarbiauti, ar ne.. .

Tni įdomus pasiūlymas, išplaukiąs iš 
j žmogaus, kuris apie save šitaip sakosi:

Buvau 100 procentų tautininkas, dirbau 
per 20 metų kaipo veikėjas, 500 dol. sukišau 

j į tas (tautininkų ir socialistų tveriamas) 
' bendroves. Tai visa, ką per 10 m. sunkiai 

dirbdamas buvau sutaupęs. Aukavau ir ki
tus raginau.» Pargrįžęs turiu mokėti po 5 
litus k&s mėnesiu ir darbo jokio dirbti nė
ra. Tąi penkti metai, kai Sėdžiu Lietuvd- 

! je ir dar nei vieno .cento nesu uždirbęs.
Ten pat Kdčklinskas paduoda; sūrink- 

\ lūs davinius apie tai, kiek airtėrikiečiai 
' yra sudėję pinigų Lietuvai (dįdelėmis su
momis).’ Sulyg juo: >

Mokslo ir dailės dr-gijai Vilniuje apie^ 
25,000 dol., “Saulės” namams Kaune apie 
tiek pat. Neo-Lithuaniams įr Ateitininkų 
namui apie 30,000 dol. Kauno Našlaičiams 
ąpie 50,000 dol., Knygoms ir laikraščiams 
apie 50,000 dol., 1905 revoliucijai apie 10,- 
000 dol. Pargabenti iš Francijos karo daik
tų 1,000 vagonų, kuriuos Lietuva pirko iš 
Amerikos valdžios—apie 75,000 dol. Prez. 
Wilsono Lietuvių. ’dienoje surinkta apie 
230,000 dol. Tautos Fondas surinko apie 
500,000 dol. Tautininkų Fondas apie 90,- 
000 dol. Švėkšnos gimnazijai 75,000. Vil
kaviškio seminarijai apie 90,000 dol. šau
liams, partijoms, moksleiviams, bažnyčioms, 
mokyklom desėtkai, o gal ir šimtai tuks- 

v tančių. Laisvės paskolos išpirkimui už 
1,800,000 dolerių. Kasmet nuo pabaigos ka
ro ligi 1930 m. Amerikos lietuviai saviš- 
kiems prisiųsdavo nuo 3 iki 4 milijonų do-

• lerių. Kasmet parveždavo apie 100,000 iki 
200,000 dolerių. Lakūnų išleidimas įr tt.

Tai pinigais, o kur miltai, kruopos, dra- 
* bužiai, vaistai, lašiniai, kuriuos dar ir dabar 

po Kauną tebeskuta. Rinkta senas auksas 
ir sidabras ^Lietuvos valiutai.

’ Be to,
Po karo Amerikos lietuviai, norėdami at

statyti t tėvynę, tvėrė visokias bendroves. At- 
statymb bendrovė surinko apie 30.0,000 dol. 
Dr. J. Šliupo laivynui apife 120,000 dob *ži- 

A liaus žpmės bankui apie tiek pat. Rūbo, 
prekybos ir pramonės ir daug kitų sukišome 
apie 2 milijonu dolerių, o jos peprigijo— 

f dėlto, kad Lietuva per 4 m. nepriklausomy- 
' bės neišleido savo pinigų.
a Dėję, .dėję pinigus, rašo šis pilietis, 
įtetuvos naudai, o dabar—

Pargryžę į Lietuvą, turime būti nigerių 
* vietoje...>■

Lietuvoje daugiau rūpinasi bekonais, negu 
j ^amerikonais, kurie tiek gero Lietuvai yra 
VĮg padarę, 

t* [1
■ Mt* •

VIE" Šiauliuose pastatė UŽ 7 milionus litų beko- 
MKįMnis (lašininėms kiaulėms.—“L.” Red.) 
ĮL«Mkėrsii skerdyklą ir kelinti metai riogso 
įįMjįjribbėsys, kur nė vienos kiaulės nepasker- 
KJMi.' O grįžtantiems su kapitalu patyru-

mobili Mii —

sięms, gabiems, veikliems amerikiečiams in
formacijos biuro neįsteigė laiku. i -į

t Sukinėjęs šituos apkaltinimus, Kurk- 
linskas siūlo, kaip nurodėme, dabar svar
styti klapsimą, ar verta amerikiečiams 
toliaus sų Lietuva ir del Lietuvos dirbti. 
, Jei; Kurklinskas būtų pagalvojęs, ra
šydamas minėtą straipsnį, tai jis būtų 
priėjęs kitokios išvados ir būtų suformu
lavęs kitokį klausimą, 
būtų išaiškėję, jog del 
vimo, del amerikiečiu 1

Pagalvojus, jam

t;gų Lietuvoj yra 
kalta ne Lietuva, ne josios žmonės — 
darbininkai ir darbo valstiečiai—bet tam 
tikras sluogsnis, maža dalele žmonių, bū
tent, fabrikantai, kunigai, dvarponiai, 
na, ir jų lakiejai, įvairūs tėvynainiai, 100 
nuošimčių patriotai, valdininkija, jų val
džia. Šitie gaivalai susiurbė amerikie
čių procę. Fašistai, pastaruoju laiku, 
daugiausiai tos procės suėdė. Visi tie 
šimtai tūkstančių ir net milionąi dolerių, 
kuriuos amerikiečiai sudėjo Lietuvai, te
ko šitiems parazitams, bet ne Lietuvos 
darbininkams ir darbo valstiečiams. Ar 
galima tuomet del to kaltinti visą Lie
tuvą? Aišku, kad ne!

Todėl, mūsų nuomone, Kurklinskas tu
rėjo suformuluoti klausimą sekamai: 
“pasauliniam kongrese” amerikiečiai turi 
sudaryti bendrą frontą ir aptarti, ar ver
ta ant toliaus remti Lietuvos išnaudoto
jai ir fašistų valdžia, ar ne?

Žinoma, atsakymas turi išplaukti: ne!

Kokių Ten Bus “Atstovą!”
Brazilijos “Lietuvių Aidas” rašo, kaip 

tūli gaivalai siunčia savo atstovus į Kau
no kongresą, įsakydami jiems pagarbinti 
Smetoną. Savo laidoj už birž. 29 d., šis 
laikraštis iškelia ir fašistų klastas, su
rištas su delegatų rinkim 
biama:

Laikraštyje 
te, . , 
“Vilnis” įgaliojo"Vancevičių atstovauti są
jungos vardu pasaulio lietuvių kongrese ir 
sveikinti Smetoną ir visus jo sėbrus. Vil
niečiai sužinoję šitą dalyką, labai pasipikti- 

' no ir protestuoja prieš “Vilnies” sąjungos 
valdybos duotą Vancevičiui įgaliojimą be 

, visuotino, narių susirinkime pritarimo.
. , , Sąjunga “Vilnis” niekam jokių įgalioji-
i mų nedavė ir ji nepageidauja, kad jos var

du kažkoks asmuo, kalbėtų pasaulio lietuvių- 
kongrese ir prašytų kokių malonių bei “al- 
mužnų.” Vilniečiai sugebėjo “Vilnį” sukur- 

. ti, sugebės ją ir išlaikyti. O toks dviejų 
asmenų veikimas visos sąjungos vardu, ku
rie yra valdyboje, nepateisinamas.
Paminėtasis Vancevičius, be abejo, nu

vykęs į Kauną, keliaklupsčiaus aplink 
Smetoną Kruvinąjį ir sakys, būk jis kal
bąs “Vilnies” draugijos narių vardu. 
Smetona tokius gražiai priims, nėra nei 
kalbos. Panašiai rinktų delegatų, re
gis, bus daug. Smetonininkai visur dar
buojasi sušilę, kad tik juo daugiau tokių 
delegatų privarius.

Pažangieji delegatai, dalyvaują kong
rese, privalo panašius protestus, kokius 
mes čia perspausdinome, iškelti aikštėn 
pačiam kongrese.

u. Ten skel-

Lietuvis” buvo tilpusi žinų- 
jog Rio de Janeiro lietuvių sąjunga *. ♦ t • ' i • • . t r * y • . i j

A k, Tie Mokslo Žmonės!
Šęjstadienio “Laisvėje” minėjome apie 

Prūseikos pliurptelėjimą, būk šimutis, 
Augustinavičius ir Vitaitis Clevelando 
Suvažiavime buvo išvadinti fašistais, o 
dabar “Laisvė” pažangiesiems delega
tams Kauno kongrese siūlanti su jais su
daryti bendrą frontą prieš smetoninin- 
kus. Mes ten nurodėme, kad nieko pana
šaus Visuotinam Suvažiavime nebuvo, 
tai Prūseikos liguistas įsisvajojimas. De
ja,’ Prūseikos plepalus. “Naujienų” re
daktorius paėmė už gryną pinigą ir tuo- 
mi,4 aišku, jis surado reikalo parašyti 
virš špaltos šmeižtų komunistų antrašu! 
Tai jau ne pirmas tokis atsitikimas. Jau 
ne kartą Grigaitis panašiąi su Prūseika 
sudaro bendrą frontą prieš komunistus. 
Juo - kyailesni Prūseikos išmislai, tuo pla
čiau Grigaitis apie juos rašo, labiau juos 
populiarizuoja, imdamas už gryną tiesą. 
O gal taip daro visi mokslo žmonės ? Gal 
mes, paprasti žmoneliai, neįmatome gi
lumos tų dviejų ricierių teorijų? Kaip 
ten nebūtų, eisime prie dalykų stovio,

Grigaitis, pasiskaitęs Prūseikos tulžies 
išlietų kolionių ant komunistų, Šitaip už
fiksuoja:

z
Komunistiškoje teologijoje (kurią jie va

dina “teorija”) — taip, kaip ,ir davatkos 
“vieroje”—yra tik velniai ir angelai. Tik dvi 
spalvos: balta ir juoda (arba raudona ir

Lietuvos Fašistų Valdžia Veda Slaptas 
Derybas Su Hitleriu

Praeitą kartą mes rašėm 
apie fašistų valdžios veda
mas derybas su fašistine 
Lenkija. Tos derybos jau 
vedamos visai oficialiai.
Liėtuvos pasiuntinys Fran
ci jo j Klimas oficialiai susi- 

1 tiko su Lenkijos užsienio 
reikalų ministeriu Beku. Vi
si galėjo suprast, kad Sme
tona taip pat tariasi ir su 
Hitleriu, nes fašistinė Len
kija eina petis petin šu, Hit
leriu. Dabar jau sužinojom 
iš tikrų šaltinių, kad Sme
tona tikrai veda slaptas de
rybas su Hitleriu.

Darbinipkų tarpe, valstie
čiuose, kareiviuose, i inteli
gentijoj ir valdiniu kijoj 
viešpatauja didelis pasipik
tinimas prieš hitlerininkus. 
Visi bijo Hitlerio užpuoli
mo ant Lietuvos. Daugelis 
tebeatsimena, kaip vokiečių 
okupantai “šeimininkavo” 
Lietuvoj okupacijos metu. 
Visi žino, kad teroras, skur
das ir vargas dabar būtų 
daug didesnis, jei hitlerinin
kai pagrobtų Lietuvą. To
dėl Lietuvos fašistų valdžia 
nedrįsta viešai tartis su Hit
leriu. Koks didelis fašistų 
valdžios veidmainiavimas ir 
žulikystė! Hitleris smarkiai 
ruošiąsi pagrobt Lietuvą: 
vokiečiai koncentruoja ka
riuomenę ir karo- municijas 
Lietuvos pasienyj, visa jų 
spauda ir visi vokiečių fa
šistų vadai viešai kursto 
prieš Lietuvą. Lietuvos fa
šistu valdžia nuduoda neva 
ruošianti pasipriešinimą Hit
lerio ruošiamam užpuolimui, 
bet tikrenybėj Smetona 
slaptai tariasi su žiauriau
siu Lietuvos nepriklausomy
bės priešu.

Kokiu reikalu tariasi 
Smetona su Hitleriu? Aišku, 
Lietuvos fašistai stengiasi 
įvelt Lietuvą į::karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie tai da
ro, nors jie gerai žino,, kad 
j iė'kapituliuoja prieš Hitle
rį, kad jie parduoda Lietu
vos nepriklausomybę.

Kai kurie draugai klau
sia: koks išrokavimas gali 
būt Lietuvos, fašistų val
džiai su Smetona priešakyj 
parduot Lietuvos nepriklau
somybę, juk patys gali nu- 
kentėt. Bet visų pirma ne- 
reik užmiršt, kad Lietuvos

fašistų vadams ir visai bur
žuazijai gręsia pavojus vis
ką jiųstot, o pardavus Lie
tuvos n e p r i k 1 ausomybę, 
jiems tokis pavojus negrę-

prisiuntėt tūlo rusų auto
riaus iškarpą iš laikraščio 
ir klausimą, bet hepasira- 
šot savo vardo po klausimu. 
Iki nepaduosi te redakcijos 
žiniai savo tikro vardo ir 
antrašo, jokių paaiškinimų 
mes neduosime.

Juozui, Philadelphia, Pa. 
—Iš tokio juoko, kokį tams-

YPSENOS

šia. rne to bmetona su sa
vo sėbrais derybose dar gali 
išsiderėt sau šiltas vieteles. 
Vadinas, jiems yra išroka- 
vimas. Tuo labiau, kuomet 
gręsia didelis pavojus iš 
darbininkų pusės. Tuomet 
fašistai nieko nežiūrės, par
duos Hitleriui Klaipėdos 
kraštą, Šiaulius ir net Kau
ną, kad tik išgelbėt savo 
kailį.

Taigi, jokio pasitikėjimo 
fašistų valdžiai. Ji skelbia 
viešumon, kad jai rūpi tai
kos politika, kad ji ruošiasi 
rimtai pasipriešint Hitlerio 
užpuolimui. Bet tikrenybėj 
ji veda > slaptas derybas su 
hitlerine Vokietija ir rūpi
nas įtraukti Lietuvą į Hitle
rio karo avantiūrą prieš 
Sovietų Sąjungą.

(“Kareivių Tiesa”)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ta prisiuntėt, mūsų skaity
tojai nesijuoks; rašykite ko
respondencijų bei straipsne
lių.

Delegatui.-Draugas klau
si, ar mes talpinsime jūsų 
įspūdžius, iš kelionės į Cle- 
velandą, jei parašysįt. Tas po tavo mirties
priklauso , nuo to, koki 
bus įspūdžiai ir kaip jūs 
juos papąšysit. Antra, jau 
labai suvėlintas' dalykas. 
Būtų gerai juos dabar turė
ti ant rankų. Tačiaus dar 
galite rašyti, ir greit pri- Į 
siųsti, o mes, 
spręsime.

Viskas Bus Gerai
“Visą vakarą šoki su tuo 

vaikinu. Ką žmonės 'apie 
tave kalbės; juk esi vedus 
moteris,” rūgo j o vyras’ ant 
savo pačios.

“Jis pažadėjo mane vesti
jokių H v
sura-

tai 
blogų kalbų nebus,” 
mino, vyrą pačiutė; <

, j Jau Viską- Turi .
“Nusipirkau nuo agento 

porą ‘lotų’ (piečių) ič ’ pa-
I Jk V* , W

juos gavę, jsir°dė, jog tie Totai? po van-

Nanking. — Apskaitomą, 
jog paskutiniuose Chinijos 
potviniuose žuvo iki 20,000 
žmonių. Daugybė išlikusių 
badauja.

deniu.”
“Ar reikalavai savo pini

gus atgal?”
“Taip, reikalavau. Ji mari 

pardavė seną-motorinę val
tį ir knygą apie Venecijos 
gyvenimą.”

Surinko J. šilingas.

. • »

Gamtos Sūnui. — Draugo 
ilgą rašinį “Šiurpulingi Įvy
kiai Laike Proletarinės Re
voliucijos Lietuvoj” gavo
me. Prie progos peržiūrėsi
me, bet talpinti laikraštin 
tegalėsime tiktai vėliau, <ka- 
dangi šiuo tarpu, turime ei
lę raštų, laukiančių savo ei
lės. Didelis ačiū už rašinė
jimą!

Gizeliui, Newark, N. J.— 
Rašinėlis perdaug asmeniš
ko pobūdžio, nesinaudosi
me, 1 : ;

K. M. — Delei teatrališ-. 
kų veikalų leidimo ir gavi
mo d. kreipkitės pas ALPM- 
S Centro Biuro sekretorių, 
Praną Pakalniškį, “Lais
vės” antrašu.

Klioriui, Maskva, SSSR. 
Ačiū už rašinėjimą, straips
nius gauname, bet delei su
sidėjusių visos eilės kitų 
raštų, tūli draugo rašiniai 
biskelį susivėlavo: tuoj su
naudosime. Prašom rašinė
ti.

A. L-kui, Francija. — 
Draugo klausimo nenaudo
jame, kadangi jūs tą dalyką 
suprantate ir be atsakymo, 
o jei ne—kreipkitės j dr. S. 
Matulaičio knygą “Religi
ja,”— gi klausimas perdaug

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Viduriai Nedirba, Prarūgę
Aš seku per “Laisvę” duo

damus sveikatos klausimais 
p a t a r i m us—4rt kai kuriuos 
bandau pritaikyti sau ir prak- 

aš'.turėčiau . vąl-t ikuoju. K.
gyti ? O gaf ir ’gyduolių kokių* 
reikėtų ?

: Esu moteris 4,5.. metų, sve-, 
riu 140 svarų, 5 . pėdų ir 5

fašistams, kaip Lenkijos ir'ilgas ir painus. Reikėtų pa- 
Vokietijos fašistams rūpi aūkoti laikraščio puslapis, 
suduot mirtiną smūgį revo- kad į tai visapusiai atsakyti.

J. J. B-ui, Detroit, Mich, 
Draugo įspūdžių žiupsnelis 
per mūsų neapsižiūrėjimą 
susivėlino, tad dabar jau pa
tapo nenaudotinu. Atleis
kit! , K ;

Iškarpos pirisjuntejui, Wa
terbury, Conn. — Tamsta'

liuciniam judėjimui. Todėl 
jiems rūpi ne tik pasmaugti 
revoliucinį judėjimą: savo 
šalyj, bet nuverst proleta
riato valdžią Sovietų Sąjun
goj ir joje atstatyt kapita
lizmo tvarką. Be to, revoliu
ciniam judėjimui pakilus,

balta). Kas nėra velnias.arba angelas, da- t 
vatka* to negali savo vieros artikulais išaiš
kinti. . , ... . .

Taip'pat įr komunistai. Kas.nėra ange
las (jų partijos žmogus.), tas jiems yra vel
nias, t. y. fašistas. Ir tu gali Bimboms ar
ba Miząroms kuolą ant. galvos tašyti, o jie 
niekuomet nesupras, kad. milžiniška daugu
ma žmonių tiek pas lietuvius, tiek kitose 
tautose, neturi nieko bendro nei su bolše-’ 
vikais, nei su fašistais.

Mūsų skaitytojas tuoj aus pamatys, 
kad Grigaitis nesąmonėje čionai sumušė 
ir “patį” Prūseiką. , Na, ir jeigu mes 
sektum, tuodu mokslo vyrus, tai ..tuojau 
pasakytum,,,kad, jiedu suvarjavojo, pri
mesdami komunistams tokius kvaiįus da
lykus. Juk viską, ką plepėjo. Prūseika ir 
prie jo .pridėjp/Grigaitis—melai,, sužįnūs, 
sąmoningi melai, kad tuo apjuodinti ko
munistus. Tiktai toki komunistų rieap-

daug rūkščių—-hyperacidity^ iv 
Jums nuo tų i rūkščių veikmur 
šiai yra prakiurusi . žaizdelė, 
plėvėse—opą, ulcer. . • ...

Tokia būklė reikia pataisy-’ . 
ti. Jei Jnė, 1 tai karais; 'huo ’tb' 1 * 
nuol^tįpi^ idfginimo, ergįųį’męj> 
opa Jp^ksta ir .pavirsta v^žiu. 
Tada ’jau bėda.

Gerai, kad valgote daugiau--G 
šia daržoves ir vaisius. Ir yis .

žoves ir vaisius. Kramtykite, , 
kiek galite, nurykite sunką, 
syvus, o šiurkščių plušų, šiau-! 
dų nerykite, kad jie vidaus 
plėvių nedraskytų, opos ne
jaudintų.

Bet vien tik dd^ržovių ir vai
sių nepakanka. Vartokite ir 
šiaip kokį maistą, jei tik jis 
tebėra gyvas, kaip gamtos 
duotas, nesudarkytas, neiš
vogtas. Vartokite kiaušinių, 
ypač, trynių, pieno ir visų pie< 
no produktų, žuvų, taip gi ir 
šviežios mėsos po truputį, ypač 
kepenų, inkstų. Tik nereikia 
su kokiais riebalais kepinti, 
spirginti, nes tada sunkiau per-

I malti. ':
Nevartokite perdaug šiurkš

čių, tai yra nerykite nesu
kramtytų plušų. Nevartokite 
labai riebiąi sutaisytų, daiktų. 
Nevartokite labai, skaudžiai 
rūkščių daiktų arba labai sal
džių; geriau »jie atskiesta pie
nu ar vandeniu. Nevartokite 
labai karštų ir labai įšaltų;' 
dąiįių, nes jie ir gi z gadina 
pl^Vęs. Nevartokite bile kokių \ 
|matkįų,; deginančių prieskO;* 
hių,{ taip gi degtinės, kavos, 
Arbatos. ' . .. • .

Visai mažai tevartokite'duo
nos baltos, pyragų, blynų, ,'ty-; 
tėsį įr šiaip ; miltinių valgių, 
sunkiųjų krakmolų: jie .labai 
rūgsta viduriuose ir sveikatą, 
gadina, , : <- '

Po kiekvieno valgio imkite 
kreidos miltelių: prepared
chalk 1 Ibį, po trečdalį šaukš
telio, su vandeniu, ištisais mė
nesiais. Būtinai: imkitė mielių, 
po plytelę 3 kartus, ant tui- 
Čįų vidurių.;

lodo, žuvų aliejaus, (ierkife 
daug limonado'. Vaistų vidu
riams valyti hėyartokitę, neš 
da blogiau bus.

Eikite kas diena pasivaikš-

colių. Kai užeina didesnis rū- gerįausįa žalias, nevirtas dar-
girnas viduriuose ir tuomet ne
galiu nieko valgyti, tai nupuo
lu iki 135 svarų. Ką tik .už- 
valgati, tai vis jaučiu didelį 
rūgimą viduriuose, ir laukan 
be vaistų negaliu išeiti.

Vienas daktaras sakė, kad 
man “ulcer,’’ kitas—kad vi
duriuose turiu “acid.’ Kiti ne
žino, kas man yra.

Valgau daugiausia daržoves 
ir vaisius, kaip kada ir mėsos, 
bet nuo mėsos greičiau ir sun
kiau reikia sirgti. Kaip kada, 
kad suima po 
skauda ir reikia 
pasidarau silpna, 
dirbinėti negaliu, 
bėti būna silpna.
dirbinėju apie namus./Ar gali
ma man pataisyti viduriai ir 
sveikata? Taip gi aš visai ne
galiu važiuoti automobiliu ar 
busu: turiu sirgti/ir vemti.

Atsakymas
• .Abu daktarai Jums teisybę 
'pasakė: Jums yra skilvy per-

• > Į A. t • į. < p ' į < i <

kentėjai, kai “sklokos” lyderisį ir Chįęa- 
gos- ųienševikų mokslinčius, tegąli pliįjHi)- 
ti, buk komunistai krikštija kiekvieną rie 
komunistą “fašistu.” Niekui mpsįį; rė- 
zoliucijęse, niekur mūsų prakalbose nei 
straipsniuose tokio padalinimo komunis
tai nėra darę. Komunistai kaip tiktai 
diena iš dienos šaukia . yisokius. darbo ’ 
žmones—katalikus, Jaisvąmąnius ir/ktiį 
—sudaryti su komunistais bendrą frontą 
kovoti prieš karą ir fašizmą. Tuę tikslu 
LDS buvo pakvietęs; ctąlyvąuti visuoti
nam Suvažiavime SLA ir SLRKA.
. Nesuprantam, kokios, dvasios pagautas 
Chięagos menševikų į vadas užsiėmė , to
kias, nesąmones yašyti. Tasai, žhįofeuš tik 
nesenai pasigyrė Įmigęs “augštus moks
lus.” Argi reikę j o ‘27.: metai, pašvęsti 
mokslui, kad panašiai pa'taukšti? Grikš
tas galėjo pamokyti jį to paties kėliomis 
savo “prakalbomis.” ' s 1 ' I

krūtine, taip 
raugėti, tai 
kad netik 
bet ir kal- 
Kai geriau,

f 4
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Lietuvos Pramonė ir Darbininkų 
Klasės Padėtis

čiulpia iš darbininkų ir darbo valstiečių paskutinius sy
vus.” “Fašistinę Lietuvą valdo sau j ale bankininkų ir ka
pitalistų, sučiaupusių į savo rankas visas svarbiausias jos 
ūkio šakas, sutverusi įvairias kapitalistines bendroves, 
bankus, sindikatus”, kieno diktatūra ir yra Smetonos— 
Tūbelio fašistų valdžia.

Visų pirma ta bankininkų ir kapitalistų saujale čiulpia 
paskutinius darbininkų ir darbo valstiečių syvus per sa
vo sutvertus įvairius sindikatus, vaugštomis savo fabri- iwrs isLaųyuias uiu nesenai isieiscas, nei uaruinnnvai • . , . . , . . .v ....

ji smarkiai jaučia. Taip “Universal” fabriko fabrikantas, I karnomis, kame ir yra vienas is svarbiausių ir 
remiantis nauju įstatymu, atleido 40 darbininkų, neiš.l bjauriausių tų-darbo masių apiplėšimo būdas.
mokant nei cento kompensacijos, o gruodžio mėnesį, 1934 j Javų kainos 1933 m., palyginus su 1929 m., nukrito 
m., rengėsi atleisti dar 50 darbininkų. Taip pat nesenai,! 61%, kiaušinių, pieno, sviesto, kiaulienos, ir kt., nukrito 
remiantis tuo nauju įstatymu, nepriėmė atgal į darbą daugiau 50%, tuo pat metu silkių kainos nukilto 27 nuo- 
vieną darbininkę, kuri sirgo 2 savaites ir pasveikus grįžo.

Kad žodžiu parodyt, jog fašistų valdžia yra “gera” 
darbininkams, ji įrašo į naują “samdos įstatymą” punk
tą, pagal kuriuo visi darbininkai turi gauti atostogas. 
Bet kaip tikrenybėj? Tikrenybėj darbininkai negauna 
jokių atostogų. Mat įstatymas numato, kad, jei savinin
kai nepildo įstatymo, jie baudžiami nuo 50 ligi 200 litų. 
Taip, pavyzdžiui, kuomet kaliošų fabrikas turėtų visiems 
darbininkams (apie 700) duoti atostogas ir jam reikėtij iš
mokėti apie 20,000 litų. Jis kitaip padarė. Jis atsisakė 
darbininkams tuos pinigus išmokėti. Tada darbo inspek
torius jį nubaudė 50 litų pabauda ir viskas baigta. 
Ir taip daro visi fabrikantai ir darbininkai jokių atosto
gų negauna.

Kalbant apie darbininkų išnaudojimą fabrikantais, jau 
matėm, kaip jų padėtis vis blogėja. Bet čia reįkia dar 

 

pridėti ir fašistų valdžios plėšiamus mokesčius i^ darbi-

• ninku. Jau dabar darbininkai moka taip vadhųamus 
“darbo mokesčius”, paskui mokestis į ligonių kasas, ^ua- 
bar įveda dar trečią mokestį—mokestį “Darbo rūmanfe.”

Taigi matom, ant kiek darbininkų išnaudojimas vis di
dėja, kaip krizio sunkumus buržuazija verčia ant dar
bininkų klasės.

Dabar pažiūrėkim, kam pakliūva to darbininkų išnau
dojimo rezultate gautas pelnas. Tai pakliūva į kapi
talistų saujalės kišenes. Dar daugiau. Darbininkų klasę 
ir bendrai darbo žmones Lietuvoj baisiai apiplėšia kapi

talistų apvienijimai: kartelės, sindikatai ir k. Lietu
vos darbininkai dvigubai yra išnaudojami. Viena, kad 
kapitalistų susivienijimai išnaudoja darbininkus, kaipo 
parduodančius savo darbo jėgą; antra, jie yra išnaudo
jami kaipo vartotojai.

Taigi pažiūrėkim, ant kiek Lietuvos darbininkų klasė 
yra išnaudojama tų kapitalistų įvairių apvienijimų.

ė3. Kaip Įvairūs Kapitalistiniai Apvienijimai Išnaudoja 
Darbo Mases.

Viršuj rašėm, kad Lietuvos pramonė yra smulkių įmo
nių pramonė. Bet gi, nežiūrint į įmonių dy^į, kaip ir ki
tose kapitalistinėse šalyse, taip ir Lietuvoj, jos maštabu, 
vyksta-pramonės koncentracija. Pramonė vis daugiau 
pakliūva į vis mažesnės kapitalistų saujalės rankas, kon
centruojasi į didesnes įmones. Apie ankstyvesnių metų 
Lietuvos pramonės koncentraciją fašistiniam “Tautos 
Ūkyj” No. 4, 1934 m.) randam įdomių davinių.

• Paduotieji, daviniai rodo, kad 75 įmonės, kur dirba 
daugiau 50 darbininkų, koncentruoja savyj 33% visų 
darbininkų, kuomet savo skaičium įmonės sudaro tik 
1,5%. Tai buvojau 1926 metais. Apie tai, kaip pramo
nė vis daugiau koncentruojasi į vis mažesnę kapitalistų 
saujalę, apie pramonės monopolistinį pabūdį paskutiniais 
metais, drg. Kapsukas “Priekale” No. 8, 1934 m. rašė:

“Iš smulkiosios gamybos jau išaugo stambiosiom kapi
talistinės įmonės (kapitalistiniai kooperatyvai, įvairūs 

bankeliai ir bankai, akcinės bendrovės, sindikatai), ku
rios savo voratinkliais yra apraizgiusios visą ekonominį 
šalies gyvenimą, dargi pačius atsilikusius užkampius, ir

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Viešas Protestas Prieš Sklokos ginusia apgyventa ital i jonais. 

M onelninkus
J. JALAS

(Tąsa)
Nors įstatymas dar nesenai išleistas, bet darbininkai

šimčiais, druskos—vos 18 nuoš., o cukraus net pakilo nuo 
72 1930 metais ligi 86—1933 m., tabakas nuo 99—1929 m. 
ligi 108—1933 m. •

Ką kalba šie daviniai? Jie kalba, kad darbininkai ir 
darbo valstiečiai, negalėdami apsieit be tokių plačiai var
tojamų prekių, kaip silkes, druska, cukrus, arbata, taba
kas, žibalas, turi mokėti augštas kainas, šie daviniai kal
ba už tai, kad darbo valstiečiai parduoda savo žemės ūkio 
produktus už labai žemas kainas, kuomet pramonės ga
minių kainos mažai yra nukritusios arba net pakilo. Įvai
rios kapitalistinės bendrovės, sindikatai, supirkinėja 
pas darbo valstiečius žemės ūkio produktus už pigias kai
nas, o miestų darbininkai moka už juos augštomis kai- 
mis. Taip pavyzdžiui, javų kainos yra nukritusios kele
tu šimtų nuošimčių, o duonos kainos mieste nukaito tik 
desėtkais nuošimčių, kas labai smarkiai atsiliepia į dar
bininkų padėtį.

Suprantama, kad toks kainų santikiavimas mažina 
darbo žmonių perkamąją galią, sunkina bendrą krašto 
ekonominį gyvenimą, didina prieštaravimus tarp miesto 
ir kaimo, blogina darbininkų klasės padėtį, gilina ekono
minį krizį.

Priežastis tų augštų kainų pramonės gaminiams ir že-

---------.---- =s
jie yra tinginiai ir girtuokliai
•ir tt. Tai kapitalistų vyriausia * 
agitaciją kad atėmus pašalpą.

Kas gi tie skriaudikai visuo- z “ 
menės? Vyriausi skriaudikai 
visuomenės tai jau no bedar- 5 
biai, nežiūrint, kad jis ar ji -- 
gauna ir dirbdami kiek tiek įį 

Pagal dabartinj^W 
ir algas> kiekvie-G* 

dirbo retkarčiais,taip ir jes vy-nam darbininkui, ir pilną -JaieJ,*^
- - - - - .. - - . e*

Minėtą moterį kaltina, kad
Ketvirtą dieną liepos, Vytau-|būk ji ėmus pašalpą neteisin

to Parke, atsibuvo veik visų pa- 
šalpinių kliubų piknikas, ant 
kurio skloka pardavinėdama sa- pašalpą. Pats kapitalistų laik- pašalpos, 
vo pikniko laimėjimų tikietu-, rastis pripažįsta, kad moteris brangumą 
Ir ne* rl i iro vJa 4 nknloi i i t v • • « • • • m rl r» i'In

di-|ras dieną kitą į savaitę laiko, dirbančiam, reikalinga pa- 
J arba į mėnesį. Jie pašalpą ga- šalpa. Algos mažos, o pragy-

vo nuo rugpjūčio pirmose 1934 ’ -

gai iš pašalpos administraci
jos. Būtent, ji dirbus ir ėmus

ku.s, didžiumoj vartojo obalsj, 
kad paradavinėja “Laisvės” i 
džiulio pikniko tikietukus, kad i 
geriau sektųsi. Nusipirkę žmo
nes aiškinasi, kad jiems įsiūlė metų, iki kovo šių metų.
už “Laisvės” pikniko tikietu- 
kus. Iš mūsų tarpo buvo nu- Vyriausias skundikas yra
girsta sklokininko Merkio mi- Joseph L. Childrey, pašalpos
nėta agitacija.

Mes persergstim visuomenę, 
kad pirm perkant persiskaitytų 
tikietukus. Skloka nudegė na
gus iš pradžių berengiant tą pa
čią dieną, kada “Laisvės” pik
nikai įvyksta. Dabar jie rengia 
atskirai ir apgaudinėja mūsų 
judėjimo žmones. Pasirodo, kad 
nekurie opozicijos draugai iš ki
tų miestų kitaip jau pradeda 
permatyti sklokos žalingą dar- j 
bą. Vis tiek, anksčiau ar vė- Zimmaro po $500 kaucijos. 

|liau, jų dalis_ sugrįš ir darbuo- Aiškus dalykas, kad ji, kaipo 
o t o on va Irl'iOAO i1 i z Į 714 i 1 > •. — i— v • i • i •

venimas brangesnis, negu karo 
laikais kad buvo. Visuomenės 

i skriaudikai yra turčiai. Jie ne 
tik apvagia darbininkus, bet 
apvagia ir valdžią ir pąsisavi- 
na visuomeninius turtus. 
Rockefellcr.iai, Morganai, Mel
ionai nemoka pajamų taksų, 
milionais dolerių nusuka nuo 
valdžios. Prie to, užgriebia 
turtingus žemės plotus nuo vi
suomenės. Jau neskaitant kitų 
visų vagysčių ir žulikysčių, 
kiek jie pridarę, vienok jie yra 
geri, jų niekas nebaudžia, nie
kas neareštuoja. Mellon nemo-

.sis savo klasės judėjime. j bedarbė, negalės užsistatyti 
Komisiją. Iminėtos sumos, turės sėdėti ka- 

----- j (I ėjime.
Kodėl tokis kaltinimas yra 

daromas ?'Viena, turčių klasė 
būtinai nori atimti iš bedarbių 
ir tą ubagišką pašalpą, kurią 
jie gavo iki šiolei. Kad tai pa
darius, tai reikia sudaryti ir 
žmonių neapykantą, žiūrėkite, 
kokie tie bedarbiai yra netei
singi ! Jie dirba ir ima pašal
pą ! O kiti yra kaltinami, kad

Įspūdžiai IŠ '‘Laisvės” Pikniko 
Brookly\ne

šiemet Philadelphijos organi
zacijos veik nekėlė klausimo, ar 
dalyvauti “L.” piknike, ar ne. 
Pašaliniai, nepriklausanti prie 
mūs organizacijų, spontaniškai

davimo^ investigatorius. Jis 
teisme tvirtino, kad Mrs. Zim
maro metinė pajama, abiejų 
darbas ir pašalpa, siekus 
$571.30. Tai labai mizerna 
pajama. Jokiu būdu negali gy
venti 4 šeimynoj. Atėmus pa
ge! bą, jų pajamos dar mažes
nės. Vienok turčiai kaltina be
darbę moterį, kad ji neteisin
gai pasielgė imdama pašalpą.

Magistratas Roberts padėjo j kėjo taksų už 1933 m. daugiau
3 milionų dolerių. Jo niekas 
neareštuoja ir nekaliną. Patar
lė sakoj “varnas varnui į akis 
nekerta.” Kapitalistų valdžia, 
tad jie ir gali daryt, kaip jie 
nori. t

Darbininkams reikia būtinai 
visiems organizuotis ir kovoti 
prieš išnaudotojus, pavergėjus 
darbininkų.

F. Reporteris.
____  ____-________ ______ _L___________ . j ■ —w.

A I IcZ. cloLlft LŲ ČIUld&Lų. JtVcUMLI JI cUUUllCO dill 111 Idilių 11 Z. U" i. . . .v . . v . . . ., . v \ _, . . . , . i ,, . (teiravosi, is kur įseis busai imų kainų žemes ūkio gaminiams yra ta, kad “pramom-; Brookiyną> per ALDLD 10 kp. 
ninkai ir pirkliai turi savo sindikatus arba karteles, ku- susirinkimą tas klausimas buvo 
rie yra suėmę į savo rankas beveik visą tos ar kitos ša-. iškeltas ir imtasi ūmaus kelių | - 
kos pramonę ir prekybą, pasidarę jos monopolistais ir.dienų darbo. Suorganizuota vie- i 
užtat nesibijo konkurencijos ir gali palaikyti augštas nas busas;_bet apie 4 pasažie- 
kainas” (V. Kapsukas). Dargi fašistų valdžios oficiozas l^o^atXdami pMgus/'to- 
“Lietuvos Aidas” (nuo 14. III. 1932 m.) priverstas buvo 
pripažinti, kad priežastis augštų kainų pramones gami
niams yra tame, kad “visa pramonės prekyba yra karte- 
lizuota ir tie sindikatai savo kainų politika neprisitaiko 
ar nenori prisitaikyti prie bendros ekonomiškos kon- 
juktūros”. • ' •

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”
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riai pakeitė savo planą, neva-: 
žiavo, atsiimdami pinigus, to
kiu būdu už 4 keliauninkus pri
siėjo apturėti $8.80 deficito. 
Veik visi keliauninkai pasiryžo ’ 
padengti trūkumą ir suaukojo 
sekančiai: Reginevičius, Miki
tas po $1.00; Rainienė 60c.; Ja-1 

e blonskas, Daugirdas po 50c.;
Fašistai priversti buvo kalbėti apie tai, neš visoj šalyj (SmitaS 30c.; Tureikienė, Gru-' 

pasikėlė smarkus judėjimas, augo pasipiktinimas prieš 
sindikatus ne tiktai darbininkų, kaimo oiednuomenės ma
sių tarpe, bet ir” fašistiniuose smulkiaburžuaziniuose 
sluogsniuose. Taip fašistinės prekybos ir pramonės ir 
amatininkų sąjungos, Alytaus skyriaus sušauktame su
sirinkime, kur dalyvavo 200 žmonių buvo priimta prieš 
sindikatus tokia rezoliucija charakterizuojanti sindi
katų veikimą:

“1. Sindikatai Lietuvoj neigiamai veikia mūsų krašto 
ekonominę būklę.

“2. Sindikatai daromi ne tam, kad plėsti gamybą ir 
gerinti gaminius, bet tam, kad daugiau pasipelnyt tar
pininkų ir vartotojų sąskaitom

“4. Sindikatai peržengia bet kokias padorumo rybas; ti bedarbę, žmonių ekonominį 
nes mūsų kraštą pavertė privilegijuoto pasipelninimo šal- trūkumą, negu visais kitais me- ■ 
tiniu, būtent pasidalinę valstybės terirtoriją rajonais, su- tais’ ypatmgai par avmeJan 
darė savo rajonuose monopolistinę padėtį,' verčia vie
tos gyventojus pirki jų duodamas prekes, kad ir menkos 1 
kokybės” (“Lietuvos Žinios,” 1932 m.). /

\ (Daugiau bus)

žauskas, Siriokas, Ramanaus
kienė, Kairienė, Barlove po 25c.' 
Su smulkiais surinkta $5.00.

Prie buso suorganizavimo la
bai daug pasidarbavo įtakinga 
pietų pusės draugė Tureikienė; 
jei ne 'ji, buso nebūt buvę gali
ma taip greit suorganizuot.

Pastaruoju laiku Lyros Chore 
įvyko nesusipratimų, ir delei to 
mažiau nuvyko piknikai! žmo-1 
nių. . 1

Ant šiemetinio pikniko Broo- 
klyne labiau buvo galima jau.s-

Si®

pardavinėjant 
Philadelphijos įžangos laimėji
mų tikietukus. Ideologiniai žmo
nės daugiau pažengę, labiau ap- 
sipažinę su klasių kova. Pikni
kas buvo toks pat kaip ir kitais 
metais.

Pildant programą, pasirodo, 
kad kitos kolonijos moka suda- 
'ryti vieningą frontą su jau-, 
'nuoliais choruose; dainuoja jau- 

Liepos 9 d? ALDLD 161 kn. ™ ir senesni sykiu, ir melodin- 
surengė prakalbas drg. K. B. balsal ne,1&slklna amz‘a.T 

kartą Taip ir turi Judeji-

Seattle, Wash

I 10

Vienas darbininkas tapo užmuštas, o keturi—sužeisti, kuomet traukinys nušoko 
huo vėžių Little Rock, Ark., miestelyj. Tai dar vienas faktas, kodėl geležinkelių

Karosienei, kuri pirmą ' 
atsilankė į musu miestą. Pir
moj temoj drg. Karosienė kal
bėjo apie bendrą frontą, an
troj temoj apie Sovietų Sąjun
gą. Apie kalbėtoją nėra ko nė 
rašyti, nes visi \žino, kad drg. 
Karosienė gera Kalbėtoja. Pir
mą kartą Seattle lietuviams 
teko girdit tokios prakalbos. 
Jos kalba pasiliko mūsų min
tyse ir ilgai nebus užmiršta.

žmonių buvo nelabai dauį 
iš priežasties trumpo apgarsi
nimo. O kitas dalykas, tai tą 
vakarą kalbėjo kapitalistų 
klapčiukas Upton Sinclair. 
“Augštesnės” klasės lietuviai, 
kurie nepaiso lietuvių, nuėjo 
jo klausyt. O kiti sako, kad 
mus jau niekai negali išmoky
ti, mes viską žinom, mes iš- 
skaitę daugiau knygų, negu 
tie kalbėtojai. Bet tokios pra
kalbos, kaip drg. Karosienės, 
yra naudingos kožnam

mo publika išmokus pasiklausy
ti dainų ir prakalbų, visą tai 
įvertina ramiai užsilaikydami. 
Masiniai mūsų-piknikai parodo, 
principo tvirtumą ir mūsų ju
dėjimo žengimą pirmyn.

Mo-Bedarbė, Dviejų Kūdikių 
tina, Įkalinta

Liepos 17 dieną liko suareš
tuota jauna mųteris, dviejų 
kūdikių motina Sophie ,'Zim- 
moro, 27 Leiper St., Imogene, 
Frankford. Ta vieta yra dau-

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:
1) $5.00; 2) $3.00; 3) $2.00.

Philadelphijos draugijų rengiamas piknikas “Lais
vės” naudai, su dovanomis ,$361.75 “cash” prie 

įžangos; bus ne Vytauto ^arke, ale

WESTVILLE GROVE PARK
7 mailės nuo Camden, N. J., prie Jersey Highway 

No. 47. čia yra puikus ežeras maudytis.

Įvyks Nedėlioj, 1 d. Rugs.-Sept.
Energingai platinkime pikniko tikietukus ir ruoš
kimės dalyvauti piknike. Samdykimės busus ir or- 

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike.

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas
Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 
pikniką

Labor Day, Sept. 2 d. Rugsėjo
Labai gražioje ir patogioje vietoje, kur tikrai kiek

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo:

QUARTETTE CLUB PARK
‘ NEW BRITAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
pikniką iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet frr 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.

žmo-

gui. Bet mūsų lietuviai to ne- 
permato.

Aukų surinkta $8.25. Ap
mokėjus lėšas, likusieji atiduo
ta kalbėtojai del kelonės lėšų 
iš Tacomos ir atgal. Drg. Ka
rosienė kalbėjo Portland, Ore., 
Tacoma ir Seattle, Wash.

Senas Grinorius.

<•
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Policija Sugriovė “Rojų”
Dabartiniais laikais jeigu 

norėtų kas turėti biblišką 
rojų, tai tiesiog tas negali
ma. Viena, jau veik visą 
žemę žmonės žino, jos pa- 
viršį daug perkeitė išvedžio
dami gelžkelius, pristady- 
dami fabrikų, pribudavoda- 
mi namų, kelių, radio sto- j 
čių, elektros perlaidų ir tt. 
Antra, svietas kišasi į kitų 
reikalus.

rojo kelis kvietkus, kerošino 
pečių, bandžio muzikalį in
strumentą, drabužių ir kitų 
reikmenų.

Taip, tai buvo įsteigtas 
“rojus” ir dar moderniškes- 
nis, ne| dabartinės civiliza
cijos, žmonės negali sutikti 
gyventi pasakiškų biblijos 

i Adomo ir Jievos sąlygose.
Bet dabar tokis laikas, 

kad ir bibliją sekti ne visiem 
galima. Kas tai užuodė tą 
“rojų”, pribuvo policija irYra grupės nuogalių, ku

rie nori dėvėti Adonio ir'išardė jį. H. W. 
Jievos “rūbus”, bet ir jiems1 
tik akloje girioje tas gali
ma. O štai viena New Yor- 
ko pora sumanė gyventi gi
rioje, pasidaryti Adomo ir 
Jievos “rojų”, bet ir jų “ro
jus” už 21 dienos baigėsi 
tuom, kad policija juos už
puolė.

Henry W. Simpson, 31 
metų amžiaus, brooklynie- 
tis, buvęs episkopalų bažny
tinio choro vadas susidrau
gavo su Elenora Schmaus ir Pos išplaukė J užsienį 442 
išvykę į Catskill Mountains 
(kalnus) buvo įsisteigę savo 
“rojų”.

Elenora Schmaus yra dar! 
tik 13 metų mergina, ji bu
vo to choro narė, bet ji taip

yra tąsomas po teismabu- 
čius, kaltinamas suvedžioji
me jaunos merginos, o Ele- 
norą Schmaus ruošiasi ati
duoti į vaikų pataisos na
mus.

442 Laivų su Medžiaise
“Pravda” praneša, kad 

šiemet vien iš -Leningrado 
prieplaukos nuo atidarymo 

I navigacijos iki 1 dienos lie

ir kitose šalyse pagimdo vi
sokių naujų pabūklų. Savo 
laiku, rodosi vienus metus, 

' visi pakeliai buvo pristeigta 
įvairiausių žaislų darželių. 
Nemažai 
prie tų 
taupinių.

Dabar
“sportas” — varlių lenty- 
nės. Kalifornijoj kapitalis
tai jau nuo seniau ruošda
vo varlių lenktynes, dabar 
tas “sportas” atsirado ir 
New Yorkė bei kitose rytų 
valstijose.

Susirenka turčiai, suvežą 
varles iš kelių valstijų, už
sideda tani tikrą kiekį pi
nigų ir leidžia jas į lenkty
nes. New Yorke vienu kar
tu lenktyniavo net 175 var
les. Lenktynes laimėjo var

pė atvežta iš Louisiana vals
tijos, kuri sveria 2 svarus.

Tūli s u b a n k Tūtavusieji 
farmeriai pradeda varles 
auklėti, nes mano, kad ant 
jų galės pasidaryti pinigų. 
Wisconsino ir' Louisianos 
valstijose jau net varlių 
ifarmos užvestos.

ir lietuvių prikišo 
naujienybių savo

laivai su medžių kroviniais. 
Tuom pat kartu prieplauko- 

Ije buvo dar 44 Sovietų ir 
j užsienio laivai, kurie krovė
si medžius užsieniui.

Sovietų Sąjunga yra 
tvirtai suaugus, kad niekas, giriomis ir daug 
jai neduos mažiau, kaip 18 išveža į užsienius, 
metų. . už juos nusipirkti sau

Simpson ir Schmaus išvy- reikalingos mašinerijos.

šešiolika Milžinų
. Sovietų Sąjungos valdžia 

būdavo j a vieton žuvusio di
džiausio pasaulyje lėktuvo 
“Maksim Gorkio” net 16 to-

Svarbesnieji Įvykiai.

Liepos 14 d. LDS 51 kp. 
sirinkime, be kitų organizaci
nių reikalų, buvo išduotas pla
tus raportas iš atsibuvusio Vis. 
Liet. Darb. Suvažiavimo Cle
velande. Po išklausymui rapor
to, kur patiekta penki progra
mos punktai: 1. Bendro Fron
to kova prieš karą ir fašizmą. 
2. Kova už bedarbės ir socia- 
lės apdraudos bilių HR 2827. 
3 Gelbėjimas Amerikos lietu
viams darbininkams organi
zuotis į darbo unijas ir už uni
jų vienybę. 4. Kova už svetur- 
gimių teises, ir 5. Gelbėjimas 
Lietuvos priešfašistinių politi
nių kalinių ir kova už civiles 
darbo žmonių teises, ir po 
trumpų diskusijų tapo užtvir
tintas tas pats komitetas, ku
ris darė atsišaukimus į visas 
lietuvių organizacijas pirm Su
važiavimo, kad ir ant toliau 
darbuotųs sulig nurodymų iš
rinkto Clevelande Nacionalio 
Lietuvių Veikimo Komiteto py
kinime gyvenimai! viršpaminė- 
tos programos.

ALDLD 13 kp. laikytame 
susirinkime toj pačioj dienoj 
ir gi tą patį padarė, užtvirtin
dami savo kuopos atstovus, 
kad bendrai veiktų su kitų or
ganizacijų atstovais taip, kaip 
iki Suvažiavimo.

ko į kalnus. Jis nusipirko 
už $25 girioje buvusia ark- 
lių pašiurę, darė planus ap
sipirkti 27 akrus girios, 
nes tam pinigų turėjo.

Per 21 dieną Simpson ir 
Elenora Schmaus gyveno, 
kaip biblijoje aprašoma A- 
domo ir Jievos gyvenimas. 
Jie jau net rengėsi ir mais
tą savo prakaitu pasigamin
ti, turėjo kastuvus, matikus

Tigrų Užpuolimai
Indijoje daug žmones nu

kenčia nuo tikrų užpuolimų. 
Oirisa provincijoje tigrai 
virš 100 žmonių sudraskė. 
Tankiai jie dienos metu įsi
gauna į gyvenamius ir išne
ša vaikus, užpuola moteris 
prie darbų ir praeivius ke
liais. Valdžia skiria po 15 
svarų sterlingų kiekvienam,

V*, vv.xvj^ lietuviu;, mavinuo. v ..

ir pradėjo įdirbinčti' dar-1 kas užmuš tigrą.

Varlių Lenktynės
Viešpataujantis krizis

Žinoma, jų name buvo 
kulturiškiau, negu pas bib
lišką Adomą ir Jievą. Jie tu- Jungtinėse Valstijose, kaip

tur
ine- kio dydžio lėktuvų. Liaudis 
kad.liuosa valia iki 4 d. liepos 
dar I suaukavo tam . tikslui 68,- 

113,267 rublių pepieriniais ir 
14,242,000 rublių auksiniais 
pinigais.

Lėktuvai vadinsis seka
mais vardais: “Vladimir 
Lenin”, “Jo'sif Stalin”, “Ma
ksim Gorki j”, “Michail Ka- 

;linin’’, “Večeslav Molotov”, 
“Klementij V o r o š i 1 o v ”, 
“Sergei Ordžonikidze”, “La
zar Kaganovič”, “Stanislav 
Kasior”, “Vlas čubar”, “An
astas Mikiojan”, “Andrei 
Andriejev,” “Sergei Kirov,” 
“Michail Frunze”, “Feliks 
Dzeržinski” ir “Valeri jan 
Kuibyšev”

Dabar reikia tikėtis, kad 
greitu laiku bus organizacijų 
atstovų pasitarimas ir išdirb
tas planas pasekmingesniam 
vietos veikimui už Bendro 
Fronto obalsį ant Suvažiavimo 
patiekto p am'ato—penkių 
punktų.

Tai svarbus ir didelis dar
bas kuris plačiai apima įvai
rius kovos pavidalus. Kiekvie
no sąžiningo lietuvio darbi-

sle vaizduojama, kaip, laike krizio, kapitalistų pelnai (pavydale nuošimčių 
ant investmentų) nepaprastai kyla, o darbininkų algos puola.
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Valdyba.

Kviečia Rengėjai.

ir

Wilkes Barre, Pa

čia

nesate užsimokėję 
laiku užsimokėkite.

gerų kalbėtojų, lie- 
kalbose. Shenandoah 
Wilkes Barrio mer- 
ir Mainierių kvarte- 
programą. Svetainė

iš Visuotino 
Taipgi kurie 
duoklių, grei-

Komitetas.
(172-173)

E. Motuzienė.
(172-173)

SHENANDOAH, PA.
Darbininkiškos organizacijos ren-

HARTFORD, CONN.
Visiejns gerai žinoma, kad Visuo

tinas Liet. Darbininkų Suvažiavimas 
įvyko Clevelande, ir jau * delegatai 
sugrįžę. Tad dabar, penktadienį, 26 
d liepos bus išduotas raportas, abie
jų delegatų, vienas jaunuolis, o kitas 
suaugęs. Vieta: Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St., 7:30 vai. vaka
re. t

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTEKA 
randasi HetuviSka aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Į klos į apskritį.
Sekr. F. M. Indruk.

(172-173)

gia lietuvių Darbininkų Dieną 11 d. 
I rugpjūčio, (August) ant White City 
Park, tarpe Pottsville ir Tamaqua. 
Turėsim keletą

I tuvių ir anglų 
Lyros Choras, 
ginų kvartetas 

• tas duos gerą
didelė ir susėst vietos yra del 2,000 
žmonių, šokiams grieš Jack Robal’s 
radio orkestrą, lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Yra vieta mau
dytis, tad visi galėsite linksmai čia 
laiką praleist. Todėl kviečiam visus 
lietuvius darbininkus dalyvaut, atsi
veskite savo Šeimyną ir visus drau
gus, padarykime Šią dieną sekmiii- 
gą.

tusią, darbininkai gerai laiko
si. Antra, tai Stewart Silk 
Mills pasimojo nukirsti 
nuoš., darbininkai sutiko nu
simušti 71/2 nuoš., bet bosai 
laikosi ant savo, šapa uždary
ta.

Kitose išdirbystėse, bei taip 
vadinamose “chain” krautu
vėse (maisto), bosai vykina tą 
pačią programą—kerta algas 
ir ilgina valandas. Vienok nuo 
to laiko, kuomet buvo pikie- 
tuojama Mohican Co. ir areš
tai biskį paveikė į bosus, nes 
protestai ir pikietavimas paro
dė, kad darbininkai pasirįžę 
nepasiduoti, tai tūlą laiką bu
vo apsistojęs kirtimas algų, 
pav., Laubach Dept. Store bu
vo pasimojęs nukirsti algas, 
bet kol kas susilaikė, bijosi pa
sipriešinimo.

Betgi yra gerai žinoma, kad 
kad bosai neapsistoja, o visaip 
skymuoja, kad pravedus savo 
planus. Taipgi žinome, kad jie 
gerai organizuoti. Tad dabar 
jų planai—sutriuškinti unijas. 
Kad tą atsiekus, tai pravesdi- 
nėja algų kirtimus bei valandų 
pailginimą ten, kur unijų nė
ra, arba kur silpnai gyvuoja, 
o paskui, žinoma, turės “ar
gumentą,” kad, ve, ten ir ten 
“patys” darbininkai 
algas ir pasiilgino 
tai ir jūs unijistai

nus! kirto 
valandas, 
privalote 

nusikirsti, nes kompanija ne
galinti varyti konkurenciją ir 
negauna darbų tokiomis algo
mis, todėl priversta uždaryti 
dirbtuvę ir tt. ir tt. Tai yra 
sena bosų giesmė, kuria ban
do užbovyti darbininkus.

Tas parodo darbininkam, 
kaip reikalinga yra unija 
kiekvienoj šapoj. Unija tai bo- j 
sams kaulas gerklėj. Nelaimė 
yra tame, kad daug darbiniu-1 
kų dar to nesupranta—stovi 
nuošaliai. Stovėjimas nuoša-l 
liai neneša naudos darbiniu-’ 
kams, silpnina jėgas atsilaiky-1 
mui prieš algų kapojimus ir1

ninko, prie šio darbo, taipgi bloginimą sąlygų. O juk kick- 
kur vienas darbininkas nori geriau 

gyventi, tai ko laukti?
Dvi Potvinio Aukos

Kaip jau buvo pranešta, kad 
laike potvinio pereitą savaitę 
du jaunuoliai broliai James ir 
Frank Zarola iš West Eastono 
(Eastono dalis), patekę Le
high upėn, tapo nunešti smar
kia sriove į Del e ware upę. Vi
sos pastangos išgelbėjimui ne
gelbėjo, o abu plaukti nemo
kėjo, buvo įsikibę į sienojų ir 
šimtai žmonių matė juos ties 
viduriu upės. Vanduo ošė to
kiu smarkumu, kad tik nuo 
tįltų tebuvo galima virvėmis 
duoti pagelbą, bet be pasek
mių. Jaunuoliai dingo. Tik už 
poros dienų, vandeniui atslū
gus, vienas tapo atrastas neto
limais Phillipsburgo negyvas ir 
parvežtas į namus. Jaunesnio
jo dar iki šiol nesuranda. Jau
nuoliai italų kilmės, vienas 19 
metų amžiaus, antras 16 m. 
Jų tėvai desperacijoj.

Šis potvinis padarė nemažai 
nuostolių gyvenantiems arti 
Lehigh upės. Apsėmė pirmo 
augšto kambarius, taipgi su
naikino daržoves. Išimtinai 
darbininkų namai nukentėjo 
daugiau padidino vargą.

Darbingas.

kiekvienos organizacijos, 
tik randasi darbininkų, yra 
pareiga prisidėti prie šio dar
bo; skirtingi politiniai įsitiki
nimai neturėtų pastoti tam 
darbui kelią, bet visi bendrai 
ir organizuotai turime veikti, 
ne būreliais, ne grupėmis, bet 
per gyvuojančias organzacijas 
su pilnu ūžgyrimu ir įgalioji
mais. Savarankiai ir pavieniai 
veikiant, nieko nebus ir nie
kas nesiskaitys. Aiški kovos 
programa ir organizacijos, 
štai kur veikimui pamatas.

Tarpe kitų, mažesnės svar
bos reikalų, iš LDS 51 kp. iž
do tapo paaukota 2 doleriai 
Philadėlphijos kuopai paden
gimui kaštų (teismo). Išrink
tas delegatas į pastovų komi
tetą, kuris veda Mohican Co. 
areštuotų pikietininkų bylą už 
laisvę ir abelnai už civiles tei
ses šiame mieste.

ALDLD susirinkime taipgi 
padaryta nemažai gerų tari
mų. Iš čia siunčiami du dele
gatai į Apsigynimo Komitetą. 
Taipgi nutarta imti busas į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
Labor dienoje, rugsėjo 2 d.

ši kuopa kiekviename 
rinkime atsižymi gerais
ma'is ir diskusijomis bėgamais 
klausimais. Nariuose viešpa
tauja geriausias susiklausymas 
ir draugiškumas, tad ir tari
mai išpildomi, sulig dirvos plo
čiu, pilnai.

susi- 
tari-

Kiti Dalykai

audi-algų kirtimus 
kitose išdirbystėse. 
kur darbininkai or- 
bosams nepasisekė

Jau daug kartų buvo atžy
mėta apie 
nyčiose ir 
Kaip kur, 
ganizuoti,
nukirsti algas, k. t., Phillips
burg Silk Mill, Altshuler Bros, 
ir tt. Tačiaus bosai nerimsta, 
daro įvairius bandymus pra- 
vedimui savo užmačių. Dabar
tiniu
kirto net 27 nuoš. Darbininkai džia 11 valandą dieną. Kvie- 
išėjo streikan, streikas tebesi- čiame visus.

laiku Tilton Silk Co. nu-

I » * -
Wilkes Barre ir Apielihkes

Darbininkų Žiniai

Luzerne ir Lackawanna 
apskričių bedarbių piknikas, 
įvyks liepos 28 dieną, Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. 
Draugai, ant greitųjų įsigyki- 
tė tikietuš Bedarbių Tarybose. 
Su tais tikiėtais gausit geležin
kelio stotyj tikietus už pusę 
kainos iš visur, kaip iš apielin
kes Wilkes Barre, taip ir 
Scranton. Kaip dirbančių, taip 
ir bedarbių pareiga dalyvaut 
ir paremt finansiniai šį taip 
svarbų bedarbių pikniką. Pra

Antradienis, Liepos 23, 1

'LICENSES
BEER WINE LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE iB hereby Riven that the following
licenses have been issued to the undersigned
to sell beer at retail under the Alcoholic
Beverage Control Law.

LICENSE NO. PREMISES
A-4848 7310 Third Ave.

4849 7610 Third Ave.
4850 9122 Third Ave.
4851 75 Fifth Ave.
4852 165 Fifth Ave.
4853 5811 Fifth Ave.
4854 7111 Fifth Ave.
4855 7909 Fifth Ave.
485C 356 Sixth Ave.
4857 5401 Sixth Ave.
4858 60% Seventh Ave.
4859 100 Seventh Ave.
4860 251 Seventh Ave.
4861 347 Seventh Ave.
4862 4224 Seventh Ave.
4864 8409 Seventh Ave.
4863 1123 Eighth Ave.
4865 ’ 452 Rogers Ave.
4866 806 Rogers Ave.
4867 272 Albany Ave.
4868 137 Kingston Ave.
4869 385 Kingston Ave.
4870 395 Classon Ave.
4871 211 DeKalb Ave.
4872 334 DeKalb Ave.
4873 300 Reid Ave.
4874 357 Tompkins Ave.
4875 786 Washington Ave.
4876 651 Carlton Ave.
4877 303 Flatbush Ave.
4878 2723 Avenue D. *
4879 335 Gerrittsen Ave.
4880 901 Gerrittsen Ave.
4881 1674 Sheepshead Bay Road
4882 1211 Avenue Q
4883 3605 Quentin Road
4884 2920 Avenue R.
4885 1801 Kings Highway
4886 1718 Avenue M
4887 2921 Avenue N.
4888 5223 Avenue N
4889 626 Eakt 16th St. s.
4890 • 159 Court St.
4891 230 Court St.
4892 372 Court St.
4893 496 Court St.
4894 1201 Church Ave.
4895 1824 Church Ave.
4896 402 Nostrand Ave.
4897 577 Nostrand Ave.
4898 687 Nostrand Ave.
4899 811 Nostrand Ave.
4900 1691 Nostrand Ave.
4901 2111 Nostrand Ave.
4902 482 Halsey St.
4903 309 Stuyvesant Ave.
4904 59 Hicks St.
4905 98 Henry St.
4906 127 Montague St.
4907 768 Franklin Ave.
4908 1155 Bedford Ave.
4909 562 Coney Island Ave.
4910 950 Gravesand Ave.
4911 1102 Cortelyou Road
4912 2143 Cortelyou Road
49.13 262 Lewis Ave.
4914 149 Lafayette Ave.
4915 3522 Clfixendon Road
4916 144 Clinton St.
4917 1246 Flatbush Ave.
4918 226 Kings Highway
4919 709 Church Ave.
4920 162 Seventh Ave.
4921 238 Prospect Park West
4922 7007 Third Ave.

City of New York, Kings County for off
premises consumption.

DANIEL REEVES, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1629 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law at
Boardwalk. Bet. W. 8th Street & W. 10th
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL KOPPLER
(BOARDWALK)

Bet. W. 8th St., & W. 10th St.,
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

TDA kp. susirinkimas jvyks 24 d.
liepos, 408 Court St., 8 vai. vakare.
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes
turim daug svarbių dalykų apsvar-
styt. Taipgi New Jersių distriktas 
rengia pikniką ant 4 d. rugpjūčio,
(August) ir prisiųsta mums laimė-
jimo tikietukų, kufriuos turime gerai 
išplatint. Tad visi ateikite ir pasi-
darbuokime, kad padarius pasekmin-
gą pikniką. Ateikite ir prisirašykite
draugai prie šios organizacijos ir 
bendrai darbuokitės del visų darbi1-
ninku labo.

Sekr. A. Skairus.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 5-ta sekcija 

rengia masines prakalbas penktadie
nį 26 d. liepos, 8 vai. vakare, 735
Fairmount Avė. Kalbėtojai kalbės
temoj: “Kapitalizmas Kuboj,” tai bus 
protestas prieš Amerikos kapitaliz-
mą Kuboj. Tai svarbi tema ir kiek-
vienam svarbu išklausyt ką kalbėto
jai apie tai mumis pasakys. Taipgi
subatoj, 27 d. liepos bus laikomas
masinis mitingas ant atviro oro, ant 
2-ros ir Springarden gatvių.

P. Puodis.
y (172-173)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando vajininkai rengia dide

lį spaudos pikniką, kuris įvyks 28 d.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusl D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirk’iie ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresubkit: 
J. BARKUS, 

111.4b—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

liepos, Michutos darže, ant Green Rd. 
šiame piknike atsilankę turės progą 
laimėti $15.00 dotahų. Progamą iš
pildys keletas kalbėtojų: I. O. Ford 
ir F. Kuchinskas, bus sportiškų žais
lų ir dainų, taipgi turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Draugai atvažiavę iš kitur važiuo
kite Euclid Ave. į rytus iki Green 
Rd. ir čia pasukę į kalną tuojaus 
rasite pikniko iškabas.

J. N. Simans.
(172-173)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 apskričio konferencija 

įvyks 28 d. liepos, Lietuvių svetai
nėje, 315 Clinton St., Binghamtoh, 
N. Y. Visi delegatai malonėkite pri
būti laiku ir ne vėliaus kaip 10 vai. 
ryto, nes konferencija bus perkelta 
kur nors ant farmos, vėliaus pribu
vusiems tad bus sunku surast vietą. 
Nepamirškite atsivežt kuopų rapor
tus, veikimo ir finansinės, taipgi duo-

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 28 d. liepos (July), 10 vai. 
ryto, 302 So. Main St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt, taipgi bus nomi
nacijos centro komiteto, bus išduo
tas delegatų raportas 
Lietuvių suvažiavimo, 
dar 
tu

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-ta kp. rengia puikų pik

nikų, kuris jvyks 28 d. liepos, Laų- 
deman’s giraitėje, 10 vai. ryto. Kvie
čiasi visus skaitlingai dalyvaut, čia 
galėsite linksmai dieną praleist, lin
ksmai pasišokt prie pagarsėjusios 
Zeikų orkestros, skanių užkandžių 
gauti pigiai, ir šaltų gėrimų išsigert. 
Galėsite susipažint su naujais drau
gais ir susitikt su senais. Tad ne
pamirškite visi j pikniką 28 d. liepos.

Rengėjai.
(171-173)

WORCESTER^ MASS.
LDS 1 apskritys rengia didelį pik

niką, kuris jvyks 18 rugpjūčio (Au
gust), Olympia park. Taipgi prašo
me visų Mass, valstijos draugijų ir 
organizacijų, kad tą dieną nieko 
nerengtų, bet skaitlingai dalyvautų 
šiame piknike. Kviečia visus LDS

Apskritys.

HARTFORD, CONN.
Visiems Hartfordo ir apielinkes 

lietuviams gera naujiena: Laisvės 
Choras rengia naktinį pikniką, kuris 
įvyks 27 d. liepos (July), subatos 
vakare, prasidės 6:30 vai. vakare ir 
tęsis iki vėlumos, Bankaus Parke, 
Buckland Corner, Buckland, Conn. 
Visi gerai žinom, kad Laisvės Choras 
visuomet surengia linksmus paren
gimus ir kad visi būnat pasitenkinę, 
tad ir šį kartą nepraleiskite, bet visi 
dalyvaukite ir linksmai laiką praleis
kite. Jžanga tik 25 centai.

Komisija.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenuė 

Brooklyn, N. Y.
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Kaip matai,

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Del spaudos pikniko 
d ar b avo, pa rd a v i n ė d ami 
gos tikietukus iš kalno, sekan
čiai :
N. Grybienė už
F. Repšys už
Mary Dovidonienč

/

Įspūdžiai Iš Visuotino 
Suvažiavimo

Sugrąžinkite
“Pakietbuką

Na, tai, bra, ir važiuojam! Dienelė 
ankstyva graži, oras puikus—pats vidu
vasaris. Pro atdarus autobuso langus 
mušte muša veidan jaukus vasaris vė
jas,—prasklaido kaitrą, kedena, balado
ja plaukus...

Kaip tai nepaprastai, džiaugsmingai 
kvėpuoja krūtinė. Akys godžiai gaudo 
tvaskančius saulėje vaizdus, šmešeluoja, 
mirga, ribuoliuoja skaidriai žali anksty
bos vasaros skudurai: plačialiemeniai 
skaroti medžiai, krūmai, krūmokšliai, 
namai, sodybos, darželiai. Kokį jaukų 
sudaro jie kontrastą, palyginus su šiokia
dieniais triukšmingo miesto reginiais.

Žiūrėk tik ir gėrėkis. Gaudyk ir gau
dyk savingai naujus įspūdžius. Ir gera 
ir malonu! Tarytum tau sparnai išdy
go kur užujauny krūtinės ir kilnote tave 
kilnoja iš vietos. Ach! Kaip gera taip, 
dienelei-kitai atitrūkus nuo kasdieninių 
pareigų ryšio,—patekus naujon, jaukion, 
draugingon atmosferon! Toks dilginąs, 
jaukus paįvairinimas, aplinkybių pasi
keitimas. Taip, gerai pasakyta: įvairu
mas yra gyvenimo prieskonis.

Busas rieda, ūžia. Rieda plynu cemen
to vieškeliu. Tartum, prilipęs prie savo 
sėdynės, akis įsmeigęs priekin, vairuoja 
mūsų vežėjas-šoferis. O busas taip ir 
ūžia. Ūžid iš lauko pusės, o da labiau 
ūžia viduj, lyg koks didžiulis bičių avi
lys. Ir kodėl neūžti, nečiauksėti, nedai
nuoti, nešūkauti, kuomet visų delegatų 
tokia vaiski nuotaika, kuomet visus 
draugėn riša bendrų idėjų ryšiai! Juk 
važiuojam į Visuotiną Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimą prieš Karą 
ir Fašizmą.

Mūsų buse delegatų sąstatas pusėtinai 
mišrus: kuone pusė jaunuolių, greta vi
dutinių ir pagyvenusių. Išviso 35, kiek 
tik leidžia buso patalpa. Daugumoje 
vienas kitam pažįstami. O, jei da ir ne-, 
labai pažįstami, tai, važiuojant draugėj, 
taip lengva ir natūralu susipažinti. Ir 
^naujos pažintys turi savo magiškos in
takes visame kame. Isfikro viena jauki 
tokių kelionių ir z suvažiavimų savybė 
kaip tik ir yra ta, kad atnaujini ir su
tvirtini pirmesnes ^pažintis ir gauni nau
jų pažinčių. Įgauni naujo ūpo, pasiryži
mo.

• Dairomės, žvalgomos aplinkui. Visų 
veidai kaip tai linksmai nušvitę. Akys 
—tie stebėtini sielos veidrodžiai, atšakiai 
registruoja jausmų žaiseną...

Kas tai daro įnešimą, kad reikiaViš- 
rinkti kelionės pirmininkas, kad prižiū
rėtų tvarką. Išrinkta d. Duobinis. Rei
kia ir padėjėjo, sekretoriaus. Išrinkta 
jaunuolė Mantuškaitė. Jiedu surankioja 
iš delegatų kelionės lėšas, sužymi, užre- 
korduoja, užrašo.

—Drauge pirmininke,—skamba kieno 
tai juokaulyvas balsas:—čia ne visi dele
gatai gerai susodinti. Taip neišpuola. 
Va, žiūrėkite: ten du vaikinai greta sė
di, nuobodžiauja, snapso. O štai va dvi 
merginos. Čia da dvi moterys. Jūs juos 
suporuokite. Linksmiau bus ir gražiau 
atrodys...

—Žinoma, žinoma, reikia suporuoti,— 
tuojau pritarė bent keli balsai.

—Tai jau reikėtų suporuoti,—sutinka 
pirmininkas,—bet dabar klausimas, kas 
su kuo norėtų sėdėti.

—Palikime tai laikui išspręsti,—seka 
pataisymas: — laikui bėgant, pasireikš 
simpatijos, ir, pamatysite,. pat savaime 
vieni-kiti pasikeis savo vietomis, ir tai 
bus natūraliau. TaLbus veikimas tarpu
savio magnetizmo ar kaip čia geriau 
sakius.

—Gerai, tegul bus ir taip.
> —Bet žinote ką, draugai? — daro 
manysią pirmininkas.—Mes turime 
rinkti sau korespondentą.

—Aš perstatau draugą Mizarą.
—Aš patvirtinu.
—Aš neapsiimu, draugai,—aiškinasi d. 

Mizara:—būsiu ir taip labai užimtas ir 
viso ko nesuspėsiu. *Aš nominuoju dak
tarą Kaškiaučių būti korespondentu ir 
aprašyti mūsų kelionę.

—Gerai, gerai, patvirtinam.
—Gerai^ draugės ir draugai,—tariau, 

—apsiimu. Bet dabar aš turėsiu žvalgy
tis ir tėmyti, kas ir kaip užsilaiko, kad 
atatinkamai užrekordavus...

Ir taip, bečiauškiant, bejuokaujant, 
prabėgo valanda-kita. Saulutė kaitina 
nebe juokais. Kad ne tas skrajoklis vė
jelis, tai jau būtų nekaip. Norisi gerti, 
troškulys suraminti.

—Draugas pirmininke, vely apsistoki
me kur ant kelių minučių.
kia, pasitaisyti.

) Duobinis šypsosi plačia 
ka. Sumanyta, padaryta, 
ja ties pritinkama vietele,
išsituština autobusas. Gera pastraksėti, 
paminklinti kojos. Malonu aptildyti 
troškulys. Už kelių minučių ir vėl rie
dam vingiuotu plentu. Lyguma pama
žėl užleidžia vietą kalvoms, kalneliams.

—Ar jau Niu Džioizė pasibaigė? Ar 
jau Pensilvenlja?—skamba jaunas skar
dus balselis.

—Klauskite Žukauskienės: Ji žino.
—Drauge Žukauskiene, kokia dabar 

valstija?
—Da tebėr Niū Džioizė,—noriai aiškina 

d. Žukauskienė.—Tai yra Bod Leik. Čia 
jau pasimaišo ir nemažų kalnelių.

—Kaip vardas tos mergaitės, ketvirtoj 
eilėj, iš krašto?—pašnabždomis klausiu 
d. Mizaros.

—Birutė Kukanskiūtė iš Voterburio. 
Žvitri mergaitė, choristė. O ta antroji 
ir gi Birutė, gal pažįstate, Ramoškaitė iš 
Hartfordo, puiki dainininkė.

—Ramoškaitę girdėjau, žinau, 
mūsų lakštingalė.

Atsigrįžęs iš priekinės sėdynės atgal, 
žvalgausi, ar visų pažįstami veidai. Čia 
pat sėdi d. Petkienė. O ten Depsienė. 
Užpakaly dvi delegatės iš Lindeno: drau
gė Vertelienė ir Liutienė. Pastaroji at
stovauja Birutės draugijai. Tolėliau 
aukštai išsiduoda augalotas jaunuolis 
Latvis, Niū Heiveno choro mokytojas. 
Su juo kitas jaunuolis, bruklinietis Kva- 
rinskas. Da labiau į užpdkalį irgi jau
nuoliai Vitkus, Pakalniškis, Stančiukas, 
Kairiūkštis.

Kitam buso šone greitnekietis, tai yra 
didžiakaklis Klimaitis su brukliniete 

i ♦

Pranaitiene. Čia pat juokus krečia jud
rus, kaip vijurkas, Balčiūnas, o jo kai
mynė Bepirščiūtė. Tolėliau, mandagiai 
sau susėdę Mantuškaitė ir L. Kairytė. 
Juodiškiūtė šalę Kairiūkščio. Gerai įsi
žiūrėjus, galima pažinti Patersono Vil
kas, geras štukorius, kaip ir pora stam
bių žemaičių ant paskutinio suolo, Va- 
raškevičius, Semėnienė, Šimkus.

Graži, smagi, draugiška kompanija, ir 
jauki kelionė tokioj rinktinėj kompani
joj. Savo rūšies prietikis, smagus pa
įvairinimas. '

Užėjus taip nejučiomis pusdieniui, vie- 
ni-kiti pradėjo tuštinti savo užkandžių 
rišulėlius. Čia tuoj Žukauskienė svetin
gai apdalijo aplinkui po gerą porciją viš
tienos, savo darbo ragaiščio, o da ir vyš
nių. Iš kitur ateina džiovinto sūrio, 
džiovinių, saldainių... Vaišinasi vienas 
kitą, džiaugiasi, ūpas vaiskėja. Juokai, 
juokeliai, o čia jau ir dainelės pradeda 
skambėti,—išpradžių nedrąsiai, bet pas
kiau, į vakarą ir per visą mielą naktelę, 
tai nuo sutartinių taip ir skamba visas 
busas.

Jaunuoliai ypač parodė daug judrumo 
ir sutartinio skambumo. Vienam buso 
gale pramatorka buvo Kukanskiūtė, o ki
tam—Ramoškaitė. Jos pirmu balsu ve
da, o kiti visaip pritaria, turavoja. Ir 
kokių čia tik dainų-dainelių nedainuota! 
Ir lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai, ir 
da kaip kitaip. Dainuota daug pirmą 
naktį, o da daugiau, grįžtant atgal iš Su
važiavimo, bet apie tai paskiau.

Važiuodami per Pensilvenijos valstiją, 
visi gėrėjomės didingais jos vaizdais. Tų 
kaįnų-kalnelių aukštumėlis! Tų klonių, 
upelių gražumėlis! Visur “žalia, liekna, 
gryna,” anot to Baranausko AAnykščių 
Šilelio...” ,

Į pavakarį teko pusvalandžiui apsisto
ti ties užeigėle pakelėj. Suėjom, susė
dom; kas pieno, kas kavos, kas alaus ar 
sodės, kas kokio užkandžio. Subėgo, su- 
straksėjo ir jaunuoliai. Ir smalsumas 
gi jų! Kur buvę, kur nebuvę, prišoko 
jie pri fortepijono. . Tuoj Ramoškaitė 
pradėjo skambint, vedžiot, o čia aplin
kui kiti pritart,—ir pasidarė lyg ir kon
certėlis. ' (Bus daugiau)
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Wm. Veiveris, is Vaux Hali, 

New Jersey, prašo “Laisves” 
pagarsinti, kad jis pametė 
Eagle Rock piknike savo “pa- 
kietbuką” su pinigais ir “ma
žąjį baksą”. Jis mano, kad gal 
kas nors per klaidą paėmė. 
Prašo tuojaus sugrąžinti. Jo 
adresas toks:

Wm. Veiveris,
137 Oswald Plz.,

Vaux Hali, N. J.

Iš Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 9 kp. 

Susirinkimo

Liepos 9 d. įvyko ALDLD 9 
kuopos pasekmingas susirinki
mas; atsibuvo Finų svetainėje. 
Nors ir lietus lijo, bet narių 
susirinko gana skaitlingai.

Skaitytas laiškas nuo Komu
nistų Partijos Lietuvių Frak
cijos Pirmo Distrikto Biuro, 
kuriame atsišaukia į darbinin
kus finansinės paramos del 
įsteigimo darbininkam mokyk
los, lavinimui naujų energingų 
organizatorių. Taipgi laiške 
kviečia organizuoti darbinin
kus važiavimui į pikniką, ku
ris atsibus 4 d. rugpjūčio 
(August), Lawrence-Methuen, 
Mass. Piknikas bus tam pa
čiam tikslui. Laišką priėmė ir 
nusitarė skiriamą kvotą sukel
ti ir piknike dalyvauti.

Z Urbaitė 
Trečiokienė 

’Zaruba
L. Trakimavičius
J. Budrevičius
K. Valma
A. Braždiunas
S. Druzas
J. Kaspar 
Juzė Valmienė 
Izabelė Yarmolavičiutė
A. Galgauskaitė 
V. Misevičia
J. Galgauskas
K. Janavičius 
S. Blažionienė 
S. Tamošiūnas 
J. Matonis

Viso norwdodieciai

3 Žymūs Inteligentai Sumušė Beal 
Šmeižtus Prieš Sovietų Šalį

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

čia jokios organizacijos, per 
kurią darbininkai, produk
tų gamintojai ir vartotojai, 
galėtų apginti savo reika
lus.

Sovietų gi diktatūra, ant
ra vertus, yra suorganizuo
ta tarnaut ekonominiams 
reikalams tų, kurie gamina’ 
ir naudoja šalies turtą, ir 
čia nėra pakenčiama jokia 
klasė, kuri galėtų krautis 
sau turtus iš kitų išnaudoji
mo.

Štai kur yra pamatinis 
skirtukas tarp tųdviejų dik
tatūrų, kurios, iš pavir
šiaus žiūrint, yra taip pa
našios viena, į kitą, kaip 

į tūlas svarbus žmogus yra 
pasakęs apie panašumą tarp 
“dviejų ekspresinių ktrauki
nių, bėgančių gretimomis 
relėmis, bet į priešingas pu
ses.”
Priešų Krokodiliaus Ašaros

Prijautimas ekonomi
niam tikslui socialistinės vi
suomenės budavojimo yra 
pamatinis mūsų nusistaty
mas linkui Sovietų Sąjun
gos. Tai yra milžiniškas ir 
sunkus darbas, kur galima 
būtų rasti tūkstančius pro
gų kritikai. Patys komunis
tai nedvejodami kritikuoja 
savo klaidas. Bet mes nelo- 
šiame iš vienos rankos su 
tais reakcinionieriais, kurie 
norėtų sunaikinti visą so
vietinį surėdymą, bekriti
kuodami jo klaidas ir silp
nybes. Vis tiek kokia gera 
būtų kritikos intencija, ta- 
čiaus, ją karštai griebia ir 
išnaudoja tie, kuriems visai 
nerūpi Sovietų darbininkų 
klasės gerovė. Jų krokodi- 
liškų ašarų liejinio tikslas 
yra tik priedanga, po kuria 
jie norėtų paslėpt savo pa
siryžimą sunaikint tą pir
mutinį pasaulyje bandymą 
pabudavoti socializmą; to 
vietoj jie norėtų sugrąžinti 
Sovietų žemę kapitalisti
niam išnaudojimui ir carų 
tironijai.

Beal’o Ištižimas
Atsakydami į Beal’o krei

piamą mums iššaukimą, 
mes, tačiaus, turime nušvie
sti ir jo paties pasielgimus. 
Jis iš Jungtinių Valstijų pa
bėgo tuo laiku, kada jis bu
vo po paranka (užstatu) 
vienoje klasinėje byloje 
prieš darbininkus; jis pasi
rinko apleisti tą darbininkų 
klasę, už kurios reikalus jis 
kovojęs; jis pabėgo, jieško- 
damas pats sau saugumo 
Sovietų Sąjungoje. Jis ten 
išbuvo mėnesius laiko ir tu
rėjo įvalias progos patirtį 
tenai tines sąlygas; paskui 
sugrįžo atgal į Jungtines 
Valstijas,- sakydamas, kad 
pasiduosiąs vyriausybei ir 
eisiąs kalėj iman atsėdėti 
paskirtą jam laiką. Jis, ta
čiaus, vėl permainė savo 
mintį ir sugrįžo į Sovietų 
Sąjungą. Taigi dabar jo 
pastabos ir peikimai Sovie
tų Sąjungos neturi jokios 
vertės, atsimenant tą faktą, 
kad jis savo noru atgal ten

BROOKLYN LABOR LYcfi

3.15 
3.15 
2.22 

pardavė
570 tikietukų už $89.08. Dėlto 
ir piknikas buvo pasekmingas, 
nes kiekvienoj kolonijoj dar
bavosi desetkai pirmaeilių dar
buotojų. Taipgi šios draugės 
moterys aukavo del moterų 
stalo ant pikniko: 1. Malku- 
nienė keikų vertės $1.50; J. 
Krasauskas, salotų ir “muš- 
tardos” —$1; P. Sarapienė, 
M. Grigunienė, N. Geybienė, 
O. Trečiokienė, S. Budrevičie- 
nė, M. Trakimavičienė, M. 
Krasauskienė, A. Galgauskie- 
nė, S. Blažionienė ir J. Va
rnienė aukavo, pinigais ir už 
tuos pinigus papirko valgių. 
Norwoodietės valgių nuvežė 
už $10. Tai puikus pasidarba
vimas del darbininkiškos spau
dos. Aukų surinkime darbavo
si drg. P. Sarapienė. L. Traki
mavičius puikiai pasidarbavo 
suorganizuodamas milžinišką 
busą, ir desėtkus automobilių. 
Iš Norwoodo spaudos piknike 
dalyvavo virš 200 svieto.

Delegatai iš Visuotino 
Suvažiavimo

Delegatai prisiminė, kad 
reikalas yra paremti finansi
niai siuntimą delegatų į Lie
tuvių Išeivių Kauno Kongresą 
ir kuopa paaukavo $2. Pilno 
raporto išdavimui yra rengia
mas masinis susirinkimas ant 
7 d. rugpjūčio, Finų Svetąinė- 
je. Susirinkimas buvo 
kas

Jrių. Dešinioji suvažiavimo 
vadovybė nepriėmė Jaunų
jų Komunistų Lygos broliš
kų delegatų ir nebuvo leis
ta jiems kalbėti apie bendro 
'fronto reikalus. Komunistų 

į rezoliucija tuo 
klausimu buvo perduota re-

matė gyvenimą šioj šalyj. ,■ 
/ AwAt.iVn!\ nnLGH, JdUHUUHU

. • Aiauoimu uuw pvi v

Jel£u zoliucijų komisijai.
(Amerikoj). Niekas nebūtų ■ 
grįžęs (į Sovietus), f 
ten būtų tokios sąlygos, 
kaip kad jis dabar apraši
nėja.

Reakcijos Įrankis
Jo straipsnių spausdini- ■ 

mas Hearsto laikraščiuose 
su jų vienpusiška ryžta 
prieš-sovietinę politiką pui- 
kiai parodo, kaip tokiam ■ 
blogam tikslui galima pa
naudot silpną ir svyruojan
tį žmogų delei melo ir šmei
žto propagandos, pasitar
naujant reakcijai ir viešpa
taujančios klasės pirmeny
bių palaikymui.

Su pagarba (pasirašo)
Harry F. Ward

Mary Van Kleeck, 
Roger Baldwin.”

(Socialistų vadas Norman 
Thomas skyrium atsakė, 
smerkdamas Beal’o melus. 
Prof. John Dewey šiuo tar
pu yra išvažiavęs užsienin ;t 
todėl negalima buvo jo pa- 
sipkt..)

Binghamton, N. Y.
ALDLD 12 apskričio pusme

tinė konferencija įvyks 28 d. 
liepos, 10 v. ryte, Binghamto-

I ne.
Ši konferencija bus laikoma 

pas drg. V. Kaminskienę ant 
ūkės. Tad kaip iš kolonijų, 
taip ir vietinius delegatus pra
šau susirinkti kaip 10 vai. ryte 
prie lietuvių svetainės, *315 
Clinton St., o tada visi sykiu 
važiuosime ant ūkės, kur turės 
įvykti konferencija.

Prie to, dar turiu pranešti 
visiems Binghamtono lietu
viams, kad pas drg. V. Kamin
skienę bus ir išvažiavimas tą 
pačią dieną, kaip ir konferen
cija. Valgių prašau nesivežti, 
nes bus gaminami pietūs po 
35 centus y patai. Taipgi bus 
ir gėrimų ir muzika šokiams.

Dalyvaukite visi.
O. Girniene.

jauny Socialistu Vadai 
Neprisileidžia Jauny 
Komunistę Delegatų
PITTSBURGH, Pa. — 

Jaunų Socialistų Lygos na- 
cionaliame suvažiavime sek
madienį buvo apie 200 'dele
gatų, atstovaudami 4,000 na-

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

7 DIENOS J LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremcrhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK -

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasSs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: 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



Iš Atsibuvusios Sąryšio Konferencijos Vieša Padėka

Šeštas Puslapis
O .IO®

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
svarų. “.Jis jau dabar ant 
kiekvieno svaro turi $10,000,- 
000”—sako ta spauda.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

t

'M

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

tradienis, Liepos

Anthony Wolsky, 44 metų, 
107 Union Avė., mirė liepos 
20 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos liepos 23 d., 2 v. p. p., 
Alyvų kalno kapinėse. '

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Visi į Demonstracijas, 
Įvykstančias Brooklyne

Brooklyne ant kampų Grand 
St. Extension i 
gatvių įvyksta labai svarbios 
demonstracijos. Jos atsibus 
trečiadienį, 24 d. liepos, 8 va- I 
landą vakare. Demonstracijos1 
rengiamos Amerikos Lygos j 
Prieš Karą ir Fašizmą. Bus 
geri kalbėtojai. Bus kalbama, 
kodėl imperialistai taip smar
kiai rengias karan ir kas rei
kia darbininkams daryti. Atei
kite visi, pasakykite apie tai 
ir savo kaimynams ir pažįsta
miems. Bus. kalbama ir apie 
bedarbių reikalus.

Mirusio Vinco Prakevi- 
čiaus šeimyna dėkoja visiems 

Havemeyer i g.jmjngms pažįstamiems už 
gražų patarnavimą velioniui 
Vincui Prakevičiui. Taip pat 
dėkoja šv. Vincento Draugys
tei, kuri taip pat suteikė pas- 

j kutinį gražų prižiūrėjimą ir į 
kapus palydėjimą.

Dėkojam ir tiem, kurie su- 
dovanojo gražius gėlių vaini
kus, ko mes nesitikėjome, kad 
mūsų tėvelis būtų užsitarnavęs 
tokią užuojautą nuo žmonių.

Esam dėkingi ir graboriui 
Bieliauskui, kuris suteikė gra
žų ir malonų patarnavimą. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 20 
automobilių.

A. Prakevičius.

Sekmadienį atsibuvo “Lais- turi greitai išrinkti ir prisiųsti 
Vės” svetainėje New Yorko j sekamą~komiteto susirinkimą. 
Draugijų Sąryšio konferenci-| 2) Konferencija nutarė, kad 
ja. Delegatų dalyvavo virš 20 greitai būtų sušaukta kita pla- 
nuo 7 organizacijų. Išklausyta ti konferencija ne vien prie 
pereitų metų valdybos rapor- Sąryšio priklausančių organi- 
tas. Veikimą nesudarė kokį, zacijų, bet ir kitas organizaci
nes komitetas buvo neskaitlin- jas užkviečiant.
gas. Bet vis gi buvo atlaikyta 
trys svarbios darbininkų kon
ferencijos bėgamais reikalais.

Drg. O Depsienė davė ra
portą iš Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo. Ant vietos vienas, kitas 
delegatas dar dapildė.
• Šios konferencijos svarbiau
sias tikslas buvo aptarti, kaip 
sėkmingai pravesti Visuotino 
Suvažiavimo nutarimus kovai 
prieš karą ir fašizmą, už dar
bininkų unijizavimą, ateivių 
apgynimą ir pagelbą Lietuvos 
kovingiems darbininkams, šį 
konferencija pilnai sutinka su 
Clevelande padarytais nutari
mais.

Sekmingesniam pravedimui 
Visuotino Suvažiavimo nutari
mų, įtraukimui platesnių orga
nizacijų į tą veikimą padary
ta eilė pakeitimų. Jie yra se
kami :

1) Nuo dabar New Yorko 
Lietuvių Darbininkų Organiza
cijų Sąryšio komitetą sudarys 
vienas atstovas nuo kiekvienos 
organizacijos, kuri prisidės 

j ' prie to darbo. Organizacijos, 
kurios turėjo delegatus, tai 
ant vietos išrinko atstovus, o 
organizacijos, kurios konferen
cijoje neturėjo delegatų, tai

iiaiiiaiiiaiii3iiioiiiQiiiaiiiQiii3niaiiiaiiiomsmaiiiaiiiQinoiiiain3uioiiiaiiiO

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, 24 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
L. A. P. Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt.

K. Nečiunskas.

O

13. Komitetas turės veikti ir 
palaikys ryšius su miesto viso
mis organizacijomis, kaip tai 
komitetais kovai už bedarbių 
apdraudą, komitetu kovai 
prieš karą ir fašizmą, komite
tu už ateivių reikalų apgynimą 
i!r kitais.

šie konferencijos nutarimai 
reikia pravesti į gyvenimą.

Svarbu tas, kad konferenci
joje buvo pakelta klausimai, 
kaip vieton atskirų kuopų ma
žų parengimų, turėti vasaros 
metu didelius bendrus pikni
kus ir žiemos metu kitus pa
rengimus. Tokius didelius pa
rengimus būtų galima gerai 
surengti, išgarsyti ir juose tur
ret meniškas mūsų spėkas. Jau 
kelios kuopos yra išrinkę savo 
komisijas, kurios rengiasi prie 
didelio parengimo. Sąryšio 
konferencija užgyrė tą darbą.

Konferencija buvo gyva, 
bet veltui laikas neeikvota, 
aptarta, prieita prie bendros 
minties ir klausimas užbaig
tas.

Buvo kalbama, kad kada 
delegatai grįš iš visuotino išei
vijos kongreso Lietuvoje, tai 
jiems bus rengiamas didelis 
masinis susirinkimas.

Konferencijoje Dalyvavęs.

HYMAN BERGER, '
SAVININKAS ’

409 Lorimer St., / Brooklyn, N. Y,
Pusi Bloko nuo “Laisvis’* Svetainis

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

d
Rengkitės į Demonstracijas

New Yorke prieš karą ir fa
šizmą demonstracijos įvyks 3 
d. rugpjūčio, šeštadienį. Itali
jos fašistai rengiasi » skersti 
vienatinės Afrikoj negrų ne-1

STel. Stagg 2-2996License L-1379

Trumpos Žinutės

O

15'SKUTIMAS

Dovanos
iš

noram
Tel STagg 2-5043Notary Public*

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)dau-

Laisnuotas Graborius
Mokina Rūsy Kalbos

GRAND ST660

rinkę delegato, tai turi daly- pradėta m 
vauti kas nors iš kuopos valdy- Į Mokina Be

t
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PLAUKŲ 
KIRPIMAS

• A ' I *

1 stojo ir paleido į jį penkis šū
vius. Macagnone jau 1934 me

tano už- 
Salvatelli,

Daniel Kelley, 20 mėty jau
nuolis, tapo sukriušintas keltu
vo Ernst Zobel' maliavų sandė
lyje, 264 15th St., Brooklyne.

iO.

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

apsižiūrėti 
kaip kad

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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.

Kada milionai darbininkų 
vargsta, tai tuom kartu kapi
talistinė spauda negali atsi
džiaugti, kad milionieriai As
tor susilaukė kūdikį apie 8

mai atsibuvo. Bet vis dar ne 
visos organizacijos prisiunčia 
savo atstovus. Čia yra kviečia
ma kiekviena organizacijos 
kuopa. Jeigu dar neturite iš-

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

apie 35

Visu Kuopų Atydai!
Visos ALDLD, LDS, TDA, 

kuopos B rook lyno ir New Yor
ko ruošiasi prie didelio ben
dro parengimo visų organiza
cijų naudai. Jau keli susirinki-

5 B-

e- 
•is
!W 
o-

yra sUlai-

Kas pirks tikietus iškalno, tai,tinę, 35 E. 12th St., New York, 
jie yra tik po 25 centus, prie ir gausite tą knygą, 
vartų bus 35 centai.------------------- -

Du plėšikai ginkluoti revol- 
priklausomos šalies Abyssini- jveriais užpuolė C. Evansą, 
jos gyventojus. Japonijos im-, 5262 Kings Highway, Brookly- 
perialistai provokuoja karą'ne> gazolino stotyje, pačiupo 
prieš Sovietų Sąjungą, šiemet $77 pinigų ir automobilium 
yra karo pavojus didesnis, ! pabėgo, 
kaip bent kada jis buvo. Gar
sinkite demonstracijas ir pa
tys prie jų rengkitės.

Visų Organizacijų Atydai! “Daily Workerio” Piknikas
. ' .New Yorko Darbininkiškų

Organizacijų Sąryšio išrinkta? Komiteto 
sis komitetas laikė savo posėdį Worker” 
ir jpadarė sekamus nutarimus:

(1) Ilki sekamai konferenci
jai iždininku paliktas drg. K. 
Levanas, o susisiekimo sekreto
rium išrinktas d. D. M. šo- 
lomskas.

(2) Nutarta pranešti visoms 
organizacijoms, kurios neturė
jo savo delegatų, kad jos tuo- 
jaus išrinktų po vieną atstovą 
arba atstovę ir prisiųstų į se
kamą Sąryšio Komiteto posėdį. 
Jeigu iki to laiko kuopos ne
bus susirinkimo, tai turi da
lyvauti kuris narys iš kuopos 
valdybos.

(3) Sekantį Sąryšio Komite
to posėdį laikyti trečiadienį, 
31 d. liepos, 7:30 vai. vakare,

Komunistų Partijos Centro 
dienraščio “Daily 

metinis piknikas į- 
vyks šeštadienį, 10 d. rugpjū
čio", Ulmer Parke, Brooklyne. 
Jau dabar darbininkų pareigą 
rengtis prie jo p* gerai garsyti.

(4) šaukti visuotiną plačią 
Btooklyno ir apielinkės lietu
vių visų darbininkiškų organi- 
žacijų konferenciją, kurioje 
bus aptarta kaip pravesti Vi-, 
sūotino Lietuvių Darbininkų 
Organizacijų Suvažiavimo nu
tarimai, kaip vesti darbininkiš
kas kovas.

(5) Iki minėta konferencija 
bus sušaukta, tai minėto suva- 
žiąylmo nutarimų reikalu tu-'

? r rėš rūpintis Sąryšio Komitetas.
D. M. Šolomskas, 

Sąryšio Sekretorius.

Skaitykite “Daily Workerj”
Dabar yra išleista drg. E. 

Browder knyga “Communism 
in the United States.” Ji yra 
didelė ir labai naudinga. Re- 
guliarė kaina $2. Bet “Daily 
Worker” duoda savo skaityto
jams progą ją gauti tik už $1.

Kaip? “Daily Workeryje” 
kiekvieną dieną telpa jos gar
sinimas ir tam tikri kūponai. 
Kas pristatys iš paeiliu supirk
tų “Daily Workeriu”, 10 kū-j
ponų sekančių vienas kitą, tai 
tas gaus už $1 tą labai,reika
lingą knygą. Skaitykite kiek
vieną dieną “Daily Workerj,” 
iškirpkite 10 kuponų, nuneš
kite juos ir $1 į “D. W.” raš-

Nežinai Kur Mirtis Laukia
Pereitą šeštadienį Brighton 

Beache, New Yorko maudynė
se, žaibas užmušė keturis žmo
nes ir keturis sužeidė. Užmušti 
yra Dr. J. Borak, 43 metų am
žiaus; M. Chęsner, 17 metų 
amžiaus; J. Harris, 42 metų; 
M. Harris, 12 metų amžiaus, 
J. Harriso sūnus.

Sužeisti yra keturi asmenys. 
Keli kiti pritrenkti. Virš mies
to perėjo du su perkūnija de
besiai. Tarpe jų buvo tarpas 
15 minučių. Laike pirmos au
dros daugelis maudytojų išbė
go iš vandens, bet Chesner 
pasiliko vandenyje su 15 metų 
Rūta Hening ir daugelis kitų. 
Tą pat jie padarė ir laikė an
tros audros. Vandenyje žaibas 
jį Užmušė, o ją pritrenkė. Dr. 
Borak ir kiti užmušti, kada jie 
stovėjo ant pieskų. Sako, kad 
daktaras dar kalbėjo, kad pa
vojinga būti vandenyje laike 
perkūnijos.' ' ’ t

žmogus nežinai kur gyve
nimo siūlas nutrūks. Bet jau 
nuo senai yra patirta, kad lai
ke perkūnijos yra pavojinga 
būti prie vandens, o dar 
giau —vandenyje.

Mirė Vincas Prakevičius
Liepos 17 dieną mirė 

Prakevičius, rodos vienas 
seniausių Brooklyuo lietuvių
gyventojų, čia jis išgyveno 44 
metus. Buvo apie 80 metų am
žiaus. Paskutinius 15 metų gy
veno Canarsėj, kartu su žentu 
Jasvinskiu. Paliko sūnų A. 
Prakevičių ir dvi dukteris: Ag. 
Jasvinskienę ir Oną. Velionis 
buvo gero būdo ir draugiškas 
žmogus. š.

Automobilius užmušė 7 n 
tų berniuką L. Man do, ku 
gyveno 137 Norfolk St., N< 
Yorke. Automobiliaus valdyj 
jas Harry Shapiro 
k y tas.

Plaukiotojai turi 
motorinių laivelių, 
gatvėse automobilių. Ketvirta
dienį tokio laivelio 
muštas M a r ius 
brooklynietis.

Nežinomas vyras, 
metų amžiaus, užmuštas gais- 

į automobiliaus ant 
42nd St. ir Park Ave., New 
Yorke.1 Jis yra apie 5 pėdų ir 
9 colių aūgščio.

Kambaryje Sumušė Moterį
Katrė Collins, 32 metų am-1 

žiaus, 9 W. 75th St., New Yor
ke, paimta į Harlem ligoninę.' 
Moteris sako, kad kokis tai 
piktadaris įsigavo į-jos kamba
rį ir ją skaudžiai sumušė. Ke
lis “stičius” davė jai susiuvant 
galvą ir veidą. ,

Policija mano, kad ši mo
teris buvo įvelta į slaptai .par- 
davinėjimą parkotikų ir to pa-; 
sėkmėje buvo sumušta.

Aplankė Merginą-Rado Mirtį
Savo laiku du ir pusę metus 

sėdėjęs Sing Sing kalėjime M. 
Macagnone, 22 metų amžiaus, 
dabar gyvenęs 333 Ellery St., 
Brobklyn, nušautas, kada jis 
ėjo namo po aplankymo mer
ginos. Mergina gyvenanti 400

bos.
Sekamas susirinkimas atsi

bus ketvirtadienį, 25 d. liepos, 
** Laisvės” svetainėje. 1 
būkite laiku, 8 vai. vakare.

Bendras Kuopų Komitetas, rusų kalbas.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

25‘

Telephone, Evergreen I-.770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomla Ir Snbatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J ' 

Kampas E. 23rd Si.

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS g 
5. Sena! dirbąs graborystės pro- 8 
5 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar §
3 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
S balsamavimu ir palaidojimu c 
S mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim s 
j Parsamdo automobilius Serme- g 

■B nims, vestuvėms, krikštynoms fi 
:« ir kitokioms parėms g 
Q * šaukite dien* ar naktį ;C

g 423 Metropolitan Avė. £ 
į; Brooklyn, N. Y,. £

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp, Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Parkr 
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejy Svary Dėžė 7 n
6 Skirtingy Rūšių ■ B C

Persiuntimas Apmokėtas
* r •

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestf. Galite mokėti pašto 

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu: 

“JLaisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
Įvykiams

HARMAN

Specialiai ' 
Žemos . „ 
Kainos ’ 

Vedybių ir 
Susižeid avi

mo Žiedų , 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. ' .

Pasirašius prekybos sutartkE. 13th St., pasikvietė jį pas 
tarpe Sovietų Sąjungos ir save į svečius. Kada jis išėjo 
Jungtinių Valstijų valdžios'iŠ jos nanjų, tai pravažiuojan-1 

mokinti rusų kalbos, j tis didelis automobilius apsi- 
erlltz mokykloj, 1 stojo ir paleido į jį. penkis šū- 

DeKalb Avė., Brooklyne.
Vyriausias mokyklos vede-'tais buvo kartą peršautas gat- 

. , jas sako, kad prekybos pasiraivėje. Jis prieš mirtį dar kal- 
Būtinai. žymas suteiks nemažai darbo bėjo, kad būk nežino jokių 

tiems, kurie mokės anglų ir priešų, ki&ie turėjo jam ker- 
. I Sinti

BROOKLYN, N. Y

/

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

• BRANGAKMENIŲ Ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėritpai, 
Nervų L i ę 
Bendras Nusi 
mas, Nervu 
gos išeikvojin 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilviu ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės il

gos, Hemorrboidąi, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reianatiški 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 jūš turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai I>- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. ir Irvine PL 

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




