
, p

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 24, 1935No. 173 Telephone STagg 2-3878

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Thomas Walker, fašisto Her 
arsto laikraščių rašytojas apie 
“baisų badą” Sovietų Sąjungoj, 
tapo nugabentas atgal į Colora
do kalėjimą, iš kurio buvo pa
bėgęs. Bet valdžia paleido jį 
be jokios naujos bausmės už 
užsienio pasportų klastavimą.

Ir apie tai jau nei cipt kle
rikalų “Darbininkas”. O kaip 
dar Čia senai “Darbininkas’’ go
džiai graibstė kriminalisto Wal- 
kerio šmeižtus iš Hearsto gel- 
tonlapių ir skelbė kaip “tikrą 
tiesą” apie Sovietų Rusiją!

KRISLAI
Th. Walker Kalėjime. 
Numaskuotas Beal. 
Streikierių Išdavikas. 
Prisiektas Liudijimas.

Rašo Komunaras

Darbininkai Visų Šalių, • 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Islaimesite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII
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PANAIKINTA ŠALPA 
SOUTH DAKOTOJE
South Dakotos valstijoj

Kuniginis “Darbininkas”, ta- 
čiaus, surado naują “autorite
tą” prieš Sovietus,—tai išgamą 
Fred Beal’ą, kuris .dabar pliau
škia Hearsto spaudoje.

Tas Beal’as savo laiku buvo panaikinta visa pašalpa 19,- 
areštuotas su keliais kitais Gas- 000 bedarbių. Tai todėl, 
tonijos streikieriais neva už še-,kad jie, girdi, nenorį eit į 
rifo nužudymą. Jis ‘peršoko” ir laukų darbus.
pranardino didelę kauciją Jpa-| Panašiai padaryta dauge- 
ranką), kuri įuvo užjį užsta-^yj farmeriškų miestelių Il

linois, Kansas, Nebraska ir 
kitose valstijose, kur laukų 
darbuose siūloma bedar- 

žadėdamas atsėdėti skirtą laiką1 ^vidutiniai 50 centų 
kalėjime.

Bet pamatęs šios šalies “ge-

tyta per Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo pastangas; ir 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą. 
Paskui Beal sugrįžo Amerikon,!

Naziai Išsklaidė Tarptautinę 
Artistų Organizacijų

BERLYNAS. — Slaptoji 
hitlerininkų policija panai
kino tarptautinę organizaci
ją kabaretų, vodevilių ir 
cirkų artistų, nes tarp jų 
buvę “neištikimų” elemen- j 
tų. Mat, tie artistai savo 
programose pašiepdavo na
zių partijos vadus.

VALDŽIA ATIMINĖS1 .Niekam Nevalia Prasižiot 
PAŠALPOS DARBUS _____________ — Po

licija paskelbė, ' kad bus 
•skaudžiai baudžiami visi, 
kas tik pakritikuos bet ko
kius policijos žingsnius.

48 Unijos Paskelbė Generalį Streiką, Nors. A ” U 1 • D * v* *17 n. • ’Ji
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WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia išvien su 
įvairių miestų valdybomis 
rengiasi laukan “išvalyti” iš ,, , , , v, , . .
Ipašalpinių darbų tuos be- Magdeburg’e, areštuota ir j 
darbius, kuriem pfivatiški koncentracijos stovyklą pa- 
samdytojai siūlo kad ir pi
giausiai n apmokamus dar-, 
bus. Per vieną tik mėnesį | 
Washingtonan suplaukė rei- 

H. ikalavimai 135,000 darbinin- 
o šuva papjovė kelias kų vergiškiems laukų dar-

siųsta 6 žmonės, kurie, gir
di, “vengę” darbo.

Už Vištas Nušovė Žmogų
WING, Ill. — Wm. 

Hoke’
Treti Dantys

Augštie ji Vadai Priešinosi; Karo Stovis 
ir 2,000 Milicijos; Kova Eina Platyn

G j .
h

iki $1.50 per dieną.
Kuriasi apmaudingas ma- F. W. Garrisono vištas; už bams, taipgi suprantama, ir 

rovę”, Beal antru kartu išdūmė sinis bedarbių judėjimas tai Garrison nušovė patį 
prieš tokius pašalpų atim- Hoke’ą.
inėjimus.

į Sovietų Sąjungą. Dabar gi, 
vėl sugrįžęs Amerikon ir par
sidavęs fašistui Hearstui jis ati
darė savo judošišką burnelę 
apie gyvenimo “baisumus” So
vietų šalyje.

žomgžudis suim
skebavimui prieš streikie- 
rius.

tas.

DIDĖJA N.A7JŲ ŠĖLIMAS PRIEŠ ŽYDUS

Gal.-

60,000 Darbininkų Sustreikavo, Reikalaudami, kad Cohun- | 
bian Kompanija Pavarytų Skebus ir Galvažudžius, Kurie 
Buvo Naudojami prieš Šešis Šimtus Pirmesnių Streikierią

TERRE HAUTE, Ind. — klų, žibalo valyklų ir įvai- 
Visuotinas darbininkų strei- rių.kitų dirbtuvių. Negana 
kas apėmė šį 66,000 gyven-!Pat^es.. ni^es^0 > N

Bet štai paaiškėja ir naujos 
niekšystės to Fred Beal’o.

Dar būdamas "Sovietų šalyje, 
Charkove, jis rengėsi parsiduot1 
Hearstui ir įduot valdžiai ki
tus besislapstančius Gastonįjos 
streiko veikėjus, kaltinamus še
rifo nužudymu. ..

Savo plarius tuomet Beal ati
dengė amerikiečiui Leonardui

Berlynas. — Julius Stei- 
cher, didžiausias žydų ėdi
kas, pasiskelbė, jog jis pats 
vadovaus darbui žydų išvi
jimo iš’Berlyno arba kad ne, 
tai suvarys juos visus į tam 
tikrą paskirtą miesto dalį 
(ghetto), taip kad žydai ne
galėtų maišytis su vokie-

Masonui, atsilankiusiam į So- čiais ir kitais “arijais.
vietų Sąjungą., Bet pirm savo 
intencijas parodant, Beal užsi
tikrino, kad Leonard Mason ne
priklauso jokiai darbininkiškai 
organizacijai. Tuomet jis pa
prašė, kad Leonard Mason par
vežtų Hearsto laikraščiui “New 
York Americanui” Beal’o laiš
ką su tokiais planais:

Beal norėtų sugrįžti^ Jungti
nes Valstijas, jeigu kaltinimai 
prieš jį būtų panaikinti. Jei 
“American’o” redaktorius jam 
pagelbėtų tame reikale, tai Beal 
suteiktų tam redaktoriui svar
bių žinių apie Gastonijos strei
ką ir kas nužudė šerifą. Beal 
taipgi galėtų duot žinių “iš vi
daus” apie Sovietų Sąjungą, ir 
tai būtų tokios žinios, kad “ati
darytų skaitytojams akis.”

Leonard Mason atsisakė vež
ti Amerikon tokį niekšišką laiš
ką, kuomet Beal’o akyse per
skaitė jo turinį.

Dabar gi L. Mason pridavė 
savo pas notarą prisiektą paliu
dijimą “Daily Workeriui” apie 
tą pasikalbėjimą su Beal’u ir 
apie jo laišką.

Hitlerininkų 1 a i k raščiai 
viešai skelbia vardus vokie- 
jčių ir kitų “arijų” moterų 
ir merginų, kurios “sėbrau
ja” su žydais.

Naziai vis labiau veja žy
dus iš bendrų maudyklų ir

kitų viešų vietų įvairiuose 
miestuose.

Sekmadienį naziai vėl 
daužė žydų užeigų langus 
Berlyne.

Osann-am-Mosel miestelio 
valdyba nutarė, kad nei vie
nam žydui nebus leista, ap
sigyventi arba bet kokiu 
bizniu bei darbu užsiimti ta
me miestelyje.

Berlyno Universiteto val
dyba savo iškabose paskel
bė, jog nei vienas vokietys 
ar kitoks “arijus’ studen
tas neišlaikys kvotimų, ku
ris samdysis žydą “tutorių” 
(pagelbininką mokintis).

ROMA. — Mussolinio val
džia 40 nuošimčių nukirto 
užtikrinimą auksu popieri
niams pinigams, išleistiems 
1929 m. Auksą išpumpuoja 
įvežimai iš užsienio įvairių 
karui reikalingų medžiagų, 
už kurias tenka apmokėt 
auksu. >

SAN FRANCISCO, 
Inžinieriui Ed. M. Taylor, 
82 metų amžiaus, dygsta 
treti dantys. Jis turi jau 
tris dantis šio trečio “seto”.

kas apėmė šį 66,000 gyven-!PatT^v. ^esto; streikas 
tojų miestą ir plačią apielin- skleidžiasi ir apielinkese, 
kę. Streikuoja darbininkai ^aiP pat apimdamas kasyk-.

jlas. Sakoma, kad streikangatvekarių, busų, taxi-cabų, 
gazolino stočių, bravorų, 
valgyklų, krautuvių, skerdy-

VOKIETIJOJ GRESIA NAUJOS ŽUDYNES

Sov. Darb. Kooperatyvą 
Nuosavybe Neliečiama

MASKVA. — Pasirodo, 
kad vietiniai valdininkai 
įvairiose vietose “nacionali
zavo,” tai yra perėmė į val
stybės nuosavybę daugelį 
darbininkų k o o p e r a tyvų. 
Bet tie valdininkai pasielgė 
sauvališkai, be leidimo So
vietų šalies vyriausybės. To
dėl Sovietų Sąjungos pirmi
ninkas M. Kalinin dabar pa
skelbė, jog tie valdininkai 
turi tuoj aus atšaukt savo 
patvarkymus apie koopera
tyvų perėmimą į valdžios

Skelbiamas Karas prieš Katalikus ir žydus — Prisi
rengimas Naujai Kraujo Pirčiai

Badeno provincijos galva kad Hitleris rengiasi daryt 
Walter Koehler, Vokietijoj, liaują kruviną “apvalymą” 
grasina vartoti paskučiau- ,n.e prieš komunistus so- 
sias priemones prieš katali- ciahstus, katalikus 11 žydus, 
kus, kritikuojančius, hitleri- ' """°
'ninku partiją.

Duisburgo miesto majo
ras :

i "neištikimus” 
pačių nazių eilėse.

įsakė visiems darbinin- A1HIJ Religines Klausės 
kams ir valdžios tarnauto- Plečiasi ir Smarkėja

Sakoma, kad streikan 
bus išėję jau iki 60,000 dar
bininkų.

Indianos g u b e r natorius 
McNutt atsiuntė 2,000 mili
cijos, ir tapo įvestas karo 
stovis.

Amerikos Darbo Federa
cijos unijų tarybos vadai 
Terre Haute mieste buvo 
priešingi visuotinam strei
kui; bet susirinko atstovai 
48 įvairių darbo unijų ir pa
skelbė visuotiną “darbp . 
šventę” vadovybėje L. G. 
Browno, pirmininko Ename
ling and Stamping Darbi- . j 
ninku Unijos. .

Šis generalis streikas iŠ- 
šauktas kaip protestas prieš 
Columbian Enameling and 
Stamping Kompaniją del to, 
kad jinai net iš kitur gabe
no skebus ir ginkluotus pa
daužas prieš 600 savo dar
bininkų, kurie išstreikavo . 
jau tris mėnesius.

New Yorko “Times” ir 
kiti kapitalistų laikraščiai 
pripažįsta, jog kaip tik vi- || 
suotinas streikas buvo už
vakar paskelbtas, nuo tos 
pačios dienos metė darbus 
90 nuošimčių visų darbinin
kų.

Terre Haute buvo gimti
nė ir gyvenimo vieta Eu
gene V. Debs’o, kovingo 
darbininkų vado.

Roosevelto Streiklaužis«* ;
WASHINGTON.-— Sykiu 

‘su atsiuntimu milicijos *į-J 
Terre Haute, prezidento Ro
osevelto Darbo ministerė 
Perkins pasiuntė savo tar- 
pininką C. L. Richardsoną 
darbininkus mulkinti ir bo
sam padėti streiką laužyti

f “i 
į, M

jams atsimest nuo katali
kiškų . darbo unijų ir iš
traukt savo vaikus iš religi
nių mokyklų.
darys, praras 
tarnybą.

“Voelkischer
Hitlerio organas, vadina ka
talikystę aršiausiu (“pirmo 
numerio”) priešu.

Passau mieste kalbėda
mas, dr. Robert Ley, fašisti- 

., v . , . v . . . nio darbo fronto vadas, už-jda užsimanys taip seimmm- rej§|ęg.
kauti, tai bus traukiami tei-, 
sman ir skaudžiai baudžia-' 
mi. 1

Drg. Kalininas priminė vįdaug
ministeris W. Frick uždrau’ 
dė visoms katalikiškoms ir 
protestoniškoms jaunimo 
organizacijoms pasirodyti 
su savo uniformomis bei ki
tokiais ženklais.

Katalikų misionieriai M. 
Utsch ir R. Wilmsen tapę 
nuteisti 4 ir 3 metam kalė
jimo ir 75,000 ir 20,000 mar
kių pabaudos už tai, kad jie 
siuntinėję vokiečių markes į 
užsienį.

Nedorybes prieš žydus
BERLYNAS.—Naziai iš

terliojo ir niekinančiais žy
dus obalsiais ištepliojo šie-

rialistą Reikalavimus
MASKVA. - Išlaukinės J?’'

Anglija Palieka Tautą Liaudiškoji Mongolija 
Lygai Spręsti Italijos- Atmeta Japonijos Impe- 

Ethiopijos Kivirčius
LONDON.—Anglijos mi-

nisterių kabinetas nutarė, Mongolijos Liaudiška Res- 
|kad jų valdžia tiesioginiai publika atmetė Japonijos- 
“nesikiš” į kivirčius tarp Manchukuo r e i k a lavimą, 
Italijos ir Ethiopijos. Visą kad Japonijai - Manchukui 
klausimą paliksią Tautų Ly- ^ūtų leisią pastoviai laikyti 
gai spręsti.

Vis dar neleidžiama An-'jus” išlaukinėj Mongolijoj, 
glijos kompanijoms • parda
vinėti ir vežt ginklus Ethio- 
pijai.

savo karininkus “tėmyto-

Taipgi atmestas jų reikala
vimas leist Japonijai-Man- 
chukui pravest savo telegra
fo liniją į Išlaukinę Mongo-

kad Sovietų tvarkoj darbi
ninkų kooperatyvams yra 
duodama pilna laisvė gyvuo
ti ir plėtotis.

“Laisvoj”

Kas to nepa- 
darbą arba

Beobachter,”

BELFAST.
Airijos . valstybėj katalikų 
minia sudegino protestonų 
bažnyčią Kilmallock’e. Li- 
merick’e laivakroviai pa
skelbė streiką prieš katali
kų žudymą protestoniškoj 
Šiaurinėj Airijoj, kur pro
testonų minios išnaujo suju
do deginti katalikų namus, 
daužyti langus ir abelnai te
rorizuoti katalikus gyvento
jus.

/ •?

i«

! “Mes visai nepakęsime jo- 
|kios skirtingos partijos bei 
filosofijos.”

ŽINIOS K LIETUVOS

Sugriuvo Graikijos 
MinisteriŲ KabinetasNužudė 

vafd™taAGr7iSsPfišiUs- Neva už Norą “Pabėgt 
tinio ministerio pirmininko 
Tsaldario ir jo karo minis- 

jterio gen. Kondylio sugriu- Vokietijos į Čechoslovak 
ją, paduoda valdiškas nazių 

, kurios parodo,

L. Mason, be kitko, rašo, jog 
tuo laiku Beal gyveno labai ge
rame dviejų kambarių apart- 
mente su elektros šviesa ir ki
tais naujoviškais įrengimais, 
kur ir pats Mason su Beal’u na
kvojo. Mason taipgi liudija, 
kad jis sykiu su Beal’u valgė 
traktorių fabriko kafeterijoj, ir'v0 viSa ministerija. Kondy- 
valgiai buvo labai puikūs. Tuollis nQrįs sugr<žinti 
pačiu laiku Beal gyrė Masonui 
Sovietų gyvenimo sąlygas ir tik 
sakė, kad pasiilgęs Amerikos.

O dabar Beal Hearsto gelton- 
lapiuose peckioja, kad tuo laiku 
Sovietuose jis patyręs “didžiau
sią skurdą!”

Taip numaskuotas tapo nau
jas Sovietų šmeižikas Beal, kai
po paskučiausias melagis, par
sidavėlis ir buvusių savo drau
gų streikierių išdavikas.

Bet,

ris
v

PRAGA.—“Neue Vorwa- 
erts,” laikraštis pabėgusių

. kara- skaitlines, __
(liaus valdžią Graikijon per jOg per metus nuo 1933 m.

Connecticut Unijos už 
Darbo Partijos Kūrimą

NEW LONDON, Conn.— 
Antrojoj metinėj konferen
cijoj del Darbo Partijos įkū
rimo Čia dalyvavo delegatai 
168 darbo unijų, atstovau
dami 48,000 organizuotų 
darbininkų.

šelpia Bažnyčias šalies 
Pinigais

KAUNAS.—Fašistų valdžia 
paskyrė pinigais ir miško me
džiaga bažnyčių, koplyčių, šven
torių remonto reikalams: Ma
niškių, Slabadų, Veiverių ir Vil
kaviškio katalikų bažnyčioms iš 
viso 6,150 litų ir Alytaus sta
čiatikių koplyčiai ir kapinių 
tvoroms remontuoti 1,000 litų.

žemės ūkio ministerija Ąžuo
lų Būdoje šaulių būrio stato
mai bažnyčiai sutiko duot Ąžuo
lų Būdos girininkijoje 3,780 
ketvirtainių metrų žemės skly
pą.

karinę spėką, o Tsaldaris, 
girdi, norėtų leist tą klau
simą piliečiams išspręst per 
visuotiną balsavimą. Gręsia 
ginkluoti susikirtimai.

Angly Policija Nušovei-J w . ... .'genten gatvei. Hitlerio

suprantama, klerikalų

birželio iki 1934 m. birželio 
Vokietijoj buvo nušauta 
184 politiniai kaliniai neva 
už “bandymą pabėgti.” Tai 
paprastas nazių pasiaiškini
mas, kuomet jie nužudo po-

“Darbininkas” užtylės ir šiuos litinį savo priešą be teismo, 
faktus apie naują savo “didvy-į Daugelį jie nugalabijo ir 
rį” Fredą Bealą. Tokie tai yra koncentracijos stovyklose, 
darbininkų “švietėjai” tie ku-'paskui pranešdami, kad tie 
niginiai laikraščiai! I žmonės “nusižudę.”

10 Mahometoną Indijoj
BOMBAY, Indija.—Laho- 

re mieste angliška policija 
nušovė bent 10 indusų ma
hometonų, kurių 5,000 mi
nia buvo išėjus demonstruot 
prieš savo pamaldų trukdy
tojus. 1 Verda mahomėtonų 
bruzdėjirpąs visoj Indijoj.

smogikai išdaužė langus žy
dų amatų profesinės moky
klos Nieder-Schoenhausene 
ir primušė vieną berniuką. 
Nazių govėda užpuolė žydų 
poilsio namą Arendsee, iš- 
beldė langus, nukirto van
dens tiekimo vamzdžius ir 
elektros vielas.

Visoj šalyj nujaučiama,

Daukšai ir Atkocevičiui 
Bausmės Dovanotos

KAUNAS.—Smetona savo ak
tu “plečkaitininkams” Daukšai 
ir Atkocevičiui dovanojo mir
ties bausmę, ją pąkeisdamas ka
lėjimu iki gyvos galvos. Jie sa
vo laiku politiškais išskaičiavi
mas! yra nužudę Kėdainių 
krities šnipą Macijauską, 
byla kelis kartus svarstyta 
riuomenčs teisme ir vyr. 
bunole. •

Pavargėlė Motina Prigirdė 
Tris Savo Kūdikius

LINDSAY, Ont., Kana- 
doj, Guy Wallace’iene pri
girdė tris iš penkių savo kū
dikių. Jos vyras yra suža- . 
lotas pereito karo vetera
nas, ir šeimyna pusbadžiai 
gyveno. Ta moteris 
patraukta teisman 
žmogžudė.

S

ap- 
Jų 

ka- 
tri-

■r-..“

in-

Boston, Mass.—Už 
000 išplėšimą iš pašto 
ko, Fall River’yj, penki 
ditai liko nuteisti 25 
tam kalėjimo.
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Smūgiai Japonijai
J a p o n i jos imperialistai 

šėlsta Chinijoje' ir provo-

pas jas Washingtono ponai 
užsakytų orlaivius ir sumo
kėtų dešimtimis milionų do
lerių.

_____$5.50 
____ $7.50 

!7.50 
5.50 
3.00 
4.09 
4.09

-------$B.OO

8UB8CRIPTION RATES i
United Statos, per year ------
Brooklyn, N. Y„ per year 
Foreign coontrLs, per year 
Canada and Brazil, per year 
United Stages, six montns _ 
Brooklyn, N. Y^ six months

Už Ch. Krumbein Laisvę
; Rugpjūčio 3 dieną sukaks lygiai šeši 
j menesiai, kai Charles Krumbein, žymus 
, komunistų veikėjas ir darbuotojas dar
bininkų klasės, sėdi federaliam Lewisbur- 
go (Pa.) kalėjime. Jis buvo nusmerktas

1 l&-kai mėnesių kalėti del naudojimo kito 
j asmens vardu pasporto, kuomet Krum- 
’ bein buvo apsilankęs Chinijoj. Paminė- 
l tą dieną,-* vadinasi, Krumbeino vienas 

trečdalis paskirto laiko jau bus atka-
■ lėta ir todėl jis galės paduoti prašymą 

paliuosuoti jį iš kalėjimo.
Jis prašymą duoda Parolės Tarybai, 

Washingtone. Mes, kurie gyvename lai
svėje, turime paremti šią draugo Krum- 

j beino kovą. Reikia siųsti laiškai arba 
• telegramos minėtai tarybai, reikalaujant 

Krumbeino paliuosavimo. Organizaci
joms buvo išsiuntinėta tam tikros rezo
liucijos tuo reikalu—jos reikalinga iš
pildyti ir pasiųsti.

Jei Krumbein nebūtų buvęs komunistas, 
kovotojas, tai teismas nebūtų jį smerkęs 
j kalėjimą 18-kai mėnesių. Štai Hearsto 
bendradarbis, kriminalistas Walker, ku
ris yra pabėgęs iš kalėjimo, vėl tapo pa
leistas, laisvas, o tokį kaip d. Krumbein 
kapitalistai laiko kalėjime.

Siųskit laiškus ir telegramas sekamu 
vardu ir antrašu: Board of Parole, De
partment of Justice, Washington, D.C.
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Negražu, Signore Pirandello!
Šiomis dienomis į New Yorką pribuvo 

Italų rašytojas, Luigi Pirandello, laimė
tojas Nobelio dovanos už 1934 m.1 Jau 
nuo senai šis žmogus žinomas kaipo kon- 
servatyvas, tačiaus niekas nesitikėjo, kad 
jis būtų tokis reakcininkas, kad jis taip 
garbintų Italijos fašizmą. 7

Pribuvęs Čionai, svečias 3au turėjo pa
gaminęs raštišką pareiškimą laikraš
čiams, kuriame\Pirandello ne tik išgar
bina Mussolinį, bet teisina dabartinę Ita
lijos fašistų kruviną ^ivantūrą Ethiopi- 
joj, teisina imperialistinį karą. Signore 
Pirandello, beje, nesigėdina lyginti ruo
šiamą Mussolinio karą su Amerikos civi
liniu karu, panaikinusiu Vergiją!

Nobelio dovanos gavėjas tikrina, kad 
“jūs negalite sumaišyti meno su politi
ka,” bet pats, būdamas menininku, Pi
randello, kai pasamdytas Mussolinio 
agentas, gina kruvinąjį fašizmą, gina 
imperialistinius Italijos kapitalistų žy
gius Ethiopijoj, gina viską, kas tik yra 
bjauru, prieš ką geriausi darbininkų kla
sės kovotojai bekovodami prarado savo 
gyvybes. .. .

Pirandello neprisimena nei žodžiu-apie 
Mussolinio kalėjimus, kur sėdi geriausi 
Italijos darbininkų klasės kovotojai!

IR Socialistą Partijoj
Nesenai įvykęs New Yorke Amerikos 

Socialistų Partijos Veik. Komiteto suva
žiavimas, pagaliaus, “suvienijo” tą par
tiją. Prieš tai buvo, paskirtas speciališ- 
kas komitetas, kuris tyrinėjo partijoj ne
sutikimus. Kaip žinia, kova partijoj vi
rė tarpe kairiųjų ir dešiniųjų. Pirmie-

Scranton, Pa.
p i Kviečiame į Talką

Kaip buvo ‘'Laisvėje” rašy
ta, Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 39 
kuopa nupirko tris lotus žemės 
del parko piknikams laikyti. 
Taigi, draugai ir draugės 39 
kuopos nariai, “Laisvės” skai
tytojai ir viši simpatikai, mes 
jus visus prašome, kad atei-

šiem vadovavo Norman Thomas, Hap- 
good ir kt., o dešiniesiem-—Oneal, Wald
man ir kt. New Yorko valstijos socialis
tų partijos organizacija buvo išimtinai 
dešiniųjų kontrolėj. Čionai leidžiamas
“New Leader” savaitraštis—panašiai. 
(Nepatenkinti “New Leaderio” dešinu- 
mu, kairieji pradėjo leisti savo savait
raštį “Socialist Call.”) New Yorko so
cialistų lyderiai išgujo iš partijos įstai
gų Jaunųjų Socialistų Sąjungą (Young 
Socialist Peoples League), be to, atsisa
kė priimti į partijos eiles jaunuosius šb- 
cialistus, iki jie nepasiekia 21 metų am
žiaus. Suspenduota visa eilė kuopų, žo
džiu, dešinieji čionai šeimininkavo, kaip 
tik norėjo.

Dešinieji nerimo del pereitais metais 
partijos konvencijoj priimtos principų 
deklaracijos, kurioj buvo kalbama apie 
proletariato diktatūrą (labai neaiškiai). 
Dabar, kaip sakyta, tapo įvykinta vieny
bė. Kieno iškaščiais? Kairiųjų. Thomas 
ir jo bičiuliai kairieji perėjo pas deši
niuosius; jie balsavo su Onealu ir kt ir 
todėl “vienybė įvykinta.” Priimta komu
nizmo apsklembimas, kuris yra komedi
ja, o daugiau niekas. Sulyg šituo ap- 
sklembimu, dešinieji dabar bandys kai
riuosius “disciplinuoti.”

Prieš šitokios rūšies vienybę balsavo 
kairieji Bowers Hapgood, Franz Daniel, 
Maynard Krueger ir Devere Allen.

Kaip gi dabar žiūri į tą vienybę patys 
socialistų lyderiai? “New Leader” pil
niausiai pasitenkinęs. Panašiai pareiškė 
ir atskiri asmenys, pav., New Yorko 
miesto socialistų partijos pirmininkas, 
Algernon Lee. Thomas ir čia bando vi
duriu išlysti. Tiktai redakcija savaitraš
čio “Socialist Call” pareiškia griežtą ‘pro
testą prieš tai (klausimas, kaip ilgai ji

“Dalys socialistų partijos narių,” ra
šo kairiųjų laikraštukas, “priimančių 
tarptautinio socializmo principus, turi 
pilną teisę pareikšti savo nepasitenkini
mą Nacionalio Pild. Komiteto derinimu 
rimtos vidujinės partijos padėties... 
Sutartis, kuri bandė išrišti partijos kri- 
zį, neišsprendžia neit vienos, pamatinės5 
problembs disciplinos ‘klausimu. .L NPK* 
žingsnis yra pasisukimas į dešinę, tolyn 
nuo Detroito konvencijos dvasios...”

“Socialist Call” pranašauja didesnes 
• kovas Partijos viduj ir partijai nuostolį. 
Iki šiol socialistų partija merdėjo—mora
liai ir organizaciniai. Nepadės jai nieko 
ir šis eleksyras, kurį pagamino Thomas- 
Oneal-Waldman ir kt. Bet apie tai teks 
pakalbėti dar ne kartą.

Irgi Aiškinimas
“Naujienos” išspausdino Smetonos 

agentūros “Tsb;” pranešimą apie “žemes 
ūkio darbininkų uždarbius Lietuvoj’ pra
nešimą, kuris yra, aišku, išmargintas ne
tiesioginiais smetoniniam’ režimui pagy
rais. Neveizint to, Grigaitis, pripažinęs, 
kad “Lietuva pergyvena defliacijos” kri- 
zį, surinka:

Kol litas bus brangus, Lietuvai teks ko
voti su ekonominiais sunkumais.

Supraskit: įvedus infliaciją (pinigų at
piginimą), Lietuviai nereikėsią kovoti su 
ekonominiais sunkumais, sako Grigaitis. 
Bet fai juk nesąmonė. Defliacija ar in
fliacija, kuomet šalyje yra krizis, tai jis 
atsiliepia ant visų darbo žmonių juo sun
kiau. Amerikoj buvo defliacija, o dabar 
doleris atpigintas, beveik ant pusės: ar 
čia tuomi pasinaikino ekonominiai sun
kumai? Aišku, ne. Jie didės, jie plėsis. 
Panašiai bus ir Lietuvoj. *

Kapitalizmo niekas neišvaduos iš eko
nominių sunkumų. Grigaitis, kuris tiek 
daug mokinosi (darbininkų sudėtomis au
komis) turėtų tai žinoti.

tumėt į pagelbą kas kuomi iš
galite, ar tai su finansais, ar 
su rankų darbu. Neturite tin
giniauti. Meskite į šalį tingi
nį ir stokite prie darbo. O dar
bo yra visiems, kaip vyrams, 
taip ir moterims, kaip suaugu
siems, taip jaunuoliams. Mat, 
ištaisymas parko reikalauja 
daug darbo pridėti.

O gal draugai sakys, kad 
jsaulė perdaug kepina nugarą. 
To, drauguČiai, nesibijokite, 
nes čionai randasi didelių me-

džių, klevų ir ąžuolų, kurie 
čia dirbančius žmones laiko 
apsupę nuo saulės spindulių 
nuo. pat ryto iki pat vakaro.

Aš čia daug nerašysiu apie 
šios vietos gražumą. Bet gali
ma užtikrinti, kad kuomet.mes 
mažus medelius išrausime, o 
paliksime didžiuosius, tik rei
kalingus, tai bus tokia vieta, 
kuria-visi galėsite didžiuotis ir

Berlyne šiemet įvyksfa pasaulio kalėjimų viršininkų 
konferencija, kur bus aptariami “progresyvčs kalėjimų 
sistemos” reikalai. Paveiksle matom Sing Sing kalėjimo 
viršininką Lewis E. Lawes, su žmona ir dukterim, va
žiuojantį ten. Gerą vietą pasirinko tie ponai 

konferencijai!
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{VAIRUMAI
Šiaurių Užkariavimas

Septyni Sovietų laivai 
plaukia iš Vladivostoko ap
linkui Sibirą linkui Archan
gelsko ir Murmansko. Vie
nas, “Vanzetti”, iš Lenin
grado į Vladivostoką, Šiau
lių Didysis Vandeny Kelias 
■pilnhi veikia.” ; • {

Ledlaužis “Krasinas” va
dovauja tai garlaivių eks
pedicijai iš Tolimų, Rytų, o 
kiti ledlaužiai Veikia iš Ar
changelsko, praleidžiant de- 
sėtkus kitų laivų į šiauri
nius Sibiro portus.

I£ Tolimų RyAj su krovŲ. 
niais plaukia sekami garlai
viai: 
grad,” “Smolensk, 
ki’ ir
Greitai juos paseks dar gar
laiviai “Krasnyji Partizan” 
ir “Mikojan.”

“Krasinas” atliks ne vien 
tų garlaivių pravedimo per 
storus ledus darbą, bet tuom 
pat kartu jis, išplaukdamas 
iš Petropavlovsko, Kamčat- 
kos, pasiėmė daug reikme
nų ir žmones, kurie vyksta, 
ant Vrangelio salos, kad pa
keitus tą grupę darbuotojų, 
kurie ten gyveno. Ant “Kra- 
sino” yra didelė grupė mok
slininkų hydrochemikų, hy- 
drobiologų, astronomų, hy- 
drofizikų, , magnitologų ir 
kitų specialistų.

kada specialė didelė mok
slininkų* kęmisija ’ išvyko 
“Krasinu,” tai tuom pat lai
ku kitas Sovietų, ledlaužis 
“Sadko” išplaukę iš Ar
changelsko į tolimus šiau
rius tyrinejinio tikslais. 
“Sadko” turi pasiėmęs del 
dviejų metų maisto. Į erd
vingas laivo įtalpas sukro
vė 40 tonų miltų, dešimts 
tūkstančių dėžių su konser
vais, 40 maišų cukraus, 50 
bačkų sviesto, daug sūrių, 
žuvų, rūkytos mėsos, arba
tos, vaisių, 64 baksus muilo

“Anadyr”, “Štalin- 
” “Uric- 

“Tovarišč Krasin.”

lometrai į valandą ir be ap
sistojimo jis galės padaryti 
9,600 kilometrų kelionę.

Tai tik pradžia; jį seks 
daugiau tos rūšies karo ma
sinu.

ŠYPSENOS
Paprato

Kartą čigoną korė už vo
gimą arklių. Virvė nebuvo

Kadangi tas duoda kom-idrūta, nutrūko. Čigonas pa- 
panijai daug pelnų, tai ir ki- įbėgo į mišką, pas pačią. Pa-
tos orlaivių gaminimo kom- ti išsigandus klausia: 
panijos lenktyniuoja, kad 
dar didesnius ir greitesnius
lėktuvus pagaminus, kad ir “bet aš papratau kariamas 
pas jas Washingtono ponai nenumiriau.”

J. šilingas.

“Čigone, ar tave korė?” 
“Taip,” atsakė čigonas,

šypsenų Red. Atsakymai
Trakiškiui. — Draugo vė

liausios šypsenos gautos ir 
tilps, kai tik progos bus. 

’Ačiū, drauge, kad nepamirš- 
kuoja karą' Rytuose Betikto- Iš pirmiau priduotų 

oriai- ’juokelių tūli, juk, tilpo, o 
kurie netilpo—regimai-^-bu- 
vo del kokių nors priežas- 

U’’čių nespausdintini.L . Nepy-

tankiai susikulia jų
viai. 1 •

Dabar gaunama žinių, Ų.'
, i ,y ... . , ' .tiu Hcopauouinunij . . iNtuy-kad Mandzunjoje vis tan- kite del to Rašykite dau.
t\ yr "i i i • • V Igiau—daugiau ir tilps.
Manchukuo kareivių sukih-

ir milioną cigaretų. Daug 
pasiimta čokolado saldainių, 
kurios šiaurių tyrinėjime 
labai reikalingos, nes apsau
goja žmones nuo , tam tikros 
ligos.

Ant “Sadko” yra du or
laiviai “KR-1” ir “Š-2”; ant 
pastarojo iš Maskvos į Ar-

mai. Netoli Chanchuno sto
vėjo 22-ras Manchuko rai
telių pulkas. Sukilo kulkas- 
vaidininkų kuopos kaip ra
šo laikraštis “Manchukuo- 
Bao.” Sukilę raiteliai užmu
šė japoną oficierių Jasimą 
ir sužeidė kuopos vadą 
Chui-Ciniuį’, o patys pasi
griebę šautuvus, granatas ir 
jkulkasvaidžius p r a sišalino 
jį kalnus. Greitai pribuvo 
prieš juos baudžiamoji ka
riuomenė ir prasidėjo mū
šis. Laikraštis praneša, kad 
visi sukilėliai žuvo mūšyje, 
bet nemažai užmušta ir jų 
malšintojų.

15,000 Turistų
Į Sovietų Sąjungą laukia

ma mažiausiai 15,000 tūris- 
tų iš kapitalistinių šalių 
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo

changelską atskrido ’žino-'mėnesiais. Iš Francijos or- 
mas lakūnas Babuškinas. Iganizųojasi virš 40 turistų 
Garlaivis turi 4 radio stotis'grupių, iš Jungtiniu Valsti- 
ir vieną atsargoj^ Ant led- jų Amerikos apie 50 grupių.
laužio yra 13 įvairių labora
torijų, kurios turi naujos 
rūšės technikinių prietaisų.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Š—kas.

Palengvinimas Motinoms
Sovietų Sąjungos Sverd- 

lovo Gimdymų Institute pil
nai pritaikinta nauji būdai, 
kurie užmuša motinų skaus
mus laike gimdymų. Profe
sorius A. Lurie rašo, kad 
motina, kuri pirmu kartu 
kūdikį gimdo, jaučia skaus
mus jau prieš tai už 24'va
landų, o motina, kuriai gim
dymai jau nepirmi, • 
valandų.

Instituto vedėjai išanali
zavo ir surado, kad skaus- 
mąi eina tam tikru nervų liai) bet> rodoSj tik kauiuose, 
lanku. Jie pritaikė įčirški-jįr ne vienoj vietoj: kaip kada 
mą į pilvo plėvę tam tikrų ■ ■ ................
vaistų, kurie ant trijų va
landų užmuša skausmus. 
Daktaras Firsov dar dau
giau tą būdą patobulino. ■ ’■ ■ ..

Profesorius Lurie rašo, 
kad tas metodas nekenkia ’ 
nei kūdikiui; * nei motinai. 
Jis yra tobulesnis ir geres
nis už visus pirmiau varto
tus būdus palengvinimui 
motinoms laike gimdymų.

J. šilingui.—Vis gauname 
draugo šypsenų ir ačiuoja- 
me už jas. Matote, jog jos 
ir telpa, kai tik vietos pasi
taiko. Rašykite ir ateityje, 
drauge.

J. J. Butkui.—“Vats tu 
maru,” drauge? Kas atsiti
ko, kad Jūsų šypsenų šalti
nis išdžiūvo ? Juk, rodos, šią 
vasarą lietaus net perdaž- 
nai yra... Rašykite, drau- •• 
ge; Jūsų šypsenos jau visai 
išbaigtos. . - ■

Nedavierkai.—Turime po
rą Jūsų ilgokų rašinėlių 
šypsenoms. Prie progos, į- . 
talpinsime, bet, reikės nema
žai taisyti. , Ačiū, drauge. , . 
Rašinėkite ir daugiau, bet 
bandykite trumpesnių daly
kėlių. ■':. . • ,

Ir nauji kandidatai dar 
priimami į “šypsenų” { be.n-, 
drabu’tį: ‘ Rašykite, draugai, 
kas tik ką juokingo žinote. 
Gera proga pakliūti “į spau-

“šypsenų” Red.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKAUDA KAIRĮ ŠONĄ

Drauge gydytojau, malonė-

♦

ja, nervo gėlimas, arba gali 
da kas būti, apie kaulus, jų ga
lus, narius.

Sakote, kaip visa tai permai
nyti, kai negalima. Taip, 
Drauge, kol kas daug neper
mainysi, bet vis viena galima 
šis-tas ir dabar pakeisti. Ne 
pavieniui, bet organizuotu ke
liu.

Kas viduriams geriausia 
vartoti? O gi nieko, nie jokio 
vaisto.

Maistas, man rodos, dau
giausia Jums padės prašalinti 
tą skausmą ir padės viduriams. 
Vartokite tik bent »daugiau 
daržovių ir vaisių, vis dažniau 
visai žalių, nevirtų. Reikia ir 
kitokio maisto. Reikia dažniau 
pasilsėti, ant saulės pabūti, gi
liai pakvėpuoti. Įvairumo gy
venime, kokio pamarginimo 
Jums reikia.

Kad užtikrinus Jums reikia
mą vitaminų išteklių, vartoki
te netik kad paprastą, gamti
nį maistą, bet dar ir dapildo- 
mojo maisto: žuvų aliejaus, po 
šaukštą-kitą mielių, po plyte- 
lę-kitą, galima ir po 3-6 ply
teles kas diena,—bus geriau 
nervams, šonui ir viduriams.

Būtinai imkite iodų tinktū
ros, po lašą kas pora dienų, 
visą gyvenimą. Karšti kompre<. 
sM, braukymai, šildymai .ir gi 
naudinga.

* I

UŽ 12 | kite ir man patarti per “Lais-

bą, idant rugpjūčio 1-8 d. jau

jėgos kiekvienas. Šio karo 
baisūno greitis yra 368 ki-

.y įyį'f '-T i ui nįįi»i *

platformos.
- Parko Darbininkas.

vę.” Aš esu moteris 43 metų, 
*5 pėdų ir 4 colių, 132 sv. Tu- 
iriu trejetą vaikų. Man skauda 
i kairį šoną, bet, tarytum, negi-

Naujas Bomberis.
Dar niekados pirmiau tai

kos metu Amerikoje tiek 
pinigų nebuvo skiriama ka
ro reikalams, kaip dabar. 
Roosevelto valdžia siekia 
pasigaminti virš 4,000 karo 
orlaivių.

Naujas bomberis, kurį pa
gamino Aircraft Co., galės

labai aukštai netoli rankos, o 
kaip kada’ žemiau. Man pir
ma tik prieš mėnesines taip 
skaudėdavo, o dabar jau skau
da dažnai. Bijau eiti pas gydy
toją: o gal jau kokia džiova 
ar koks kitas galas. Man 8 me
tai, kaip ir gi taip skaudėjo, 
tai mane gydė su spinduliais 
ir sakė, kad tai man nervai, 
paeina nuo rūpesčio ir nelinks
mo gyvenimo. . žinoma, mano 
gyvenimas yra labai liūdnas ir 
nemalonus, bet kaip visą tai 
permainysi, kai negalima. Aš 
dirbu dirbtuvėj kas diena. Ro
dos, darbas nelabai sunkus. Ir 
mano viduriai nedirba gerai. 
Kas būtų geriausia vartoti. Aš 
mėsos daug nevalgau ir svai
galų nevartoju.

Atsakymas

Taip, Drauge, liūdnas, rūs
tus, pririštas, monotoningas 
gyvenimas įveikia žmogui ner
vus, privargina visą organiz
mą, o tada gali atsirasti ir to
kių skaudėjimų, kaip kad jūsų. 
Jums gali būti kokia neuralgi-

galėtumėme šokti virš šimtas vežti 6 tonus bombų. Jis tu- 
grožėtis. Taigi, turime suburti porą,;-ant naujos ąžuolinės rį 4 motorus po 800 arklių
visas spėkas, kad kuogreičiau- 
šiai užbaigus visą taisymo dar-



sudėti šebelbonai būna minkš- 
ti ir skanūs.

I

Lietuvos Pramonė ir Darbininkų 
Klasės Padėtis

J. JALAS

Tąsa
Dabar pažiūrėkime konkrečiai, kaip įvairūs sindika

tai ir kartelės apiplėšia darbo žmones, kaip ta kapitalis- 
tų-monopolistų saujalė sau milžiniškus pelnus krauna, 
kuomet darbininkai ir darbo žmonės paskendę skurde ir 
varguose, neturint buržuaziniam surėdyme, prie fašisti
nės diktatūros, jokių perspektyvų padėties pagerėjimui.

Aš čia nekalbėsiu apie tas kapitalistines bendroves, 
kaip “Maistą”, “Pienocentrą”, “Lietūkį”, “Cukrų”, ku
rios lošia vyriaujančią rolę Lietuvos ūkyj, kurios, vardu 
“skleisti supratimą” apie žemės ūkį, yra didžiausieji Lie
tuvos darbo žmonių išnaudotojai—plėšikai. Nekalbėsiu 
aš čia apie jas, nes labai plačiai ir giliai jos yra išnagri
nėtos drg. Kapsuko “Priekale” No. 8—1934 m. jo straip- 
snys “Kas ištikrųjų valdo dabar Lietuvą” (patartina jis
kiekvienam skaitytojui perskaityti). Aš čia paliesiu kai kamam J. V. kongresui. Rei- 
kuriuos kitus sindikatus bei karteles, kad dar aiškiau kia rimtai susirūpinti rinkimu 
parodyti tą akiplėšišką Lietuvos darbo žmonių išnaudo- parašų, reikia ir finansiniai

Trečias Puslapis

Darbininkė ir Šeimininkė
Bėgamais Reikalais šei-

tarimai.

0

Prieš

Skyriaus Reikalais
ga-

Naujos Rašytojos

o ant to 
bonkas. 
sustato- 
dugno.)

Draugės, rašinėkite j mūsų 
skyrių. Lai vasaros karštis 
neišdildo jūsų energiją. Drau
gus taipjau kviečiame talkon!

Fa- 
yra 
pa
de
gė-

jimo, užsispyrimo ir
Draugės, pamėginkite,

Deportacijai. Tai 
gyvas paveikslas iš 
žmonos-motinos gy- 
rinkinys faktų, del-

paremti LKPK ir F. Moterų 
Komitetą.

Tikimės, kad ją pa- 
daugiau draugių ir

Draugė Kumečio Duktė, ka
nadietė, prisiuntė dviejų veik
smų vaizdelį “Aštuntoji Ko
vo.” Ant greitųjų peržvelgus,

»:niMlamwMK

Milionas Parašų, Kad Karo 
Nebūtų

Dar nesigirdi, kiek mūsų 
draugės surinko parašų už vi
suotiną nusiginklavimą. Blan- 
kos buvo išsiuntinėtos visoms 
ALDLD kuopoms. Blankos ko
pija taip pat tilpo “Laisvėje” 
moterų skyriuje,. 3 liepos. Ly
gos Kovai Prieš Karą ir 
šizmą Moterų Komitetas 
užsimojęs surinkti milioną 
rašų ir per plačią moterų 

įlegaciją nuvežti ir įteikti

jimą.
Muilo sindikatas. Į jį įeina visi muilo fabrikantai. Ka

da buvo sudarytas muilo sindikatas,muilas tuoj pabrango 
25%. Kaip sindikatas tą padarė? O gi paprastai. Prieš 
sindikato sudarymą buvo gaminama muilo gabalai po 
500 gramų, o sudarius sindikatą gamino po 400 gr. ir 
už mažesnį gabalą ėmė tokią pačią kainą. Be to, pats 

, sindikatas atidarė savo centralinius sandėlius Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoj, kur pristatymas iš fabrikų pabran
gino muilą dar 5% muilo vertės.

Alaus sindikatas. Lietuvoj veikia 9 bravorai, visi su
jungti į sindikatą, kuomet prieš karą vien Kauno guber
nijoj jų buvo 18. Visa alaus gamyba sukoncentruota į 
saujalės kapitalistų rankas, kurių pelnas siekia astrono
miškas sumas. Kaip paduoda fašistų “Lietuvos Aidas”, 
1932 metais, tai vietoj to, kad vartotojams sumokėti apie 
3 mil. litų, sumokėjo apie 16 mil. litų! Tai yra, kad fab
rikantų kišenėse pasiliko viršpelnas apie 12 mil. litų.

Net ir sirgti Lietuvoj negalima darbininkams ir darbo 
žmonėms, nes veikia ir vaistų sindikatai. Kaip bjauriai 
vaistų sindikatai išnaudoja darbo žmones! Pažiūrėkim.

Šiauliuose susikūrė vaistų sindikatas, į kurį įeina višos 
vaistinės ir ryšyj su tuo vaistai parduodami brangiau 
nuo 200 ligi 400 ir net daugiau nuošimčių. Sulyg Šiaulių 
vaistiniij sindikato kainomis plačiai vartojamas vaistas 

♦kaip ramulis kainuoja Šiaulių vaistinėse 1,50 litų viena 
doza (100 gr.), kuomet centraliniam valstybės sandėlyj 
kilogramas kainuoja 45 centų. Tokioj maždaug proporci
joj randasi kainos terpetino, jodo, valerijono lašų, vaze
lino ir kt. Difterito serumas centraliniam valstybės san
dėlyje kainuoja viena doza (400 gr.) 2,60 litų, Šiaulių vai-

;e gi--10 litų! Skarletinos serumas — 15,50 litų, 
uose 22 litai.. Ir taip visi vaistai.
dar reikia geresnių davinių, kad parodyti, kaip sin- 

iplėŠia darbo žmonės?
A; 

d i kata:
Odos sindikatas. Jis jungia ne vien odos pramonininkus, 

bet ir odos urmininkus, t. y. monopolizuota ne tik gamy
ba, bet ir prekyba. Sindikatas savo augštomis kainomis 
verčia kaimiečius “grįžti prie vyžų laikų”, darbininkus 
eiti suplyšusiais batais.

Tabako sindikatas. Jis yra pasidalinęs visos Lietuvos 
teritoriją rajonais ir verčia už augštas kainas vieno ar 
kito rajono gyventojus rūkyti papirosus ar tabaką, ne 
Lokius nori patys gyventojai, o kokius sindikatas jiems 
parduoda. A.

Dar verta pažymėti apie malūnininkų sindikatą. Kas 
gi nevalgo duonos? Bet visiems yra žinoma, kad už duo
ną visi moka monopolistines kainas. Paprastai, duonos 
kaina yra 2-3 kartais brangesnė už javų kainą. Tiesa, 
palyginus su 1929 m. dabar ir duonos kaina yra nukri
tusi. Bet kuomet rugių kainos nukritusios beveik ant 
800%, tai duonos’kaina nukrito tik 50-70 nuoš.

Taigi, kuomet darbininkams vis mažina darbo užmo
kestį, kuomet vis blogėja jų padėtis, malūnininkų sau- 
jalė, susijungusi į sindikatą, veikiantį visoj Lietuvoj, 
bjauriausiai apiplėšia tas mases!

Cukraus monopolis, vadovaujamas fašistų valdžios, 
taipgi baisiai apiplėšia darbo mases. Jei cukraus kilogra
mas, atvežtas iš užsienio į Klaipėdos uostą, kainuoja 
19-20 centų, tai lietuviškas cukrus kainuoja 1,35 litų ki
logramas. Todėl nieko stebėtina, kad 1933 m. “savo cuk

raus suvartojimas sumažėjo veik 30% ir pasidarė link
simu maisto produktu. Bet užtat' sacharinas pasidarė 
pirmaeilis produktas” (“Lietuvos Žinios”—1933 m.).

Fašistų valdžia atidavė degtukų monopolį švedų kapi
talistams, kas taip gi nemažai išnaudoja darbo žmones. 
Sąryšyj su degtukų monopoliu, pabrango degtukai, dau
guma fabrikų neveikia, sumažėjo gamyba, visai sustojo 
degtukų eksportas, o sau pelnus krauna, plėšiant mases 
augštomis kainomis, švedų kapitalistai ir fašistų valdžia.

Taigi, matom, kaip įvairiose ūkio bei prekybos srityse 
viešpatauja ir apiplėšia plačiąsias mases įvairūs sindika
tai. Tiesa, dar ne apie visus kapitalistų apvienijimus 
čia rašiau. Jų dar desėtkų galima priskaityti. Bet pa

žangiau bus)

Brošiūra Apie Stelių 
Petrosky

Kova ir Propaganda 
Deportaciją

“Laisvėje” ir kituose dar
bininkų laikraščiuose jau ne
kartą buvo rašyta apie tai, 
kad deportacijomis buržuazi
nė valdžia nori sulaikyti dar
bininkus nuo kovos už duoną 
ir žmogaus teises. Dies bilius, 
vienas iš daugelio prieš darbi
ninkus atsuktų bilių, siūlo iš- 
deportuoti 5 milionus ateivių. 
Ir valdžia tai vykina nei ne
laukus, kol tie biliai taps įsta
tymais. Reikia kelti stiprų pro
testą prieš tuos bilius. Reikia 
ginti jau pakliuvusius į de
portacijos vortinklius.

Ateivių Gynimo Komitetas 
išleido anglų • kalboj puikią 
brošiūraitę, užvardintą “Pavo
jinga Moteris” Stella Petrosky 
Sulaikyta 
yra labai 
mainierių 
venimo ir 
ko Stellą nori deportuoti. Fak
tai yra stipri agitacija prieš 
deportaciją ir už ateivių gyni
mą. Mūs draugės turėtų par
sitraukti ir pąsklęisti tarp ang
liškai skaitančios ė publikos ir 
savo vaikų, kad 'ir jie žinotų, 
delko jų pačių tėvai gali vieną 
gražią dieną taptideportaci
jos aukomis. / * . • į

Brošiūraitę patraukiančiu 
viršeliu, su Stellos Petrosky ir 
jos 8 vaikų paveikslu. Parsi
duoda po 3 centus kopija. Ga
lite užsisakyti sekamai: C. for 
P of Foreign Born, 100 Fifth 
Ave., New York City, arba per 
šį skyrių. Su užsakymu siųs
kit ir pinigus.

Mary Mulisauskas iš Gary, 
Ind., jau užsisakė per mus 25 
kopijas, 
seks ir 
draugų.

atrodo, kad vaizdelis smagiai datekliuje gyvenančioms 
skaitysis ir bus rekomenduoti- ( mynoms svarbu kenavimo pa
nas vaidinti. Jame gerai at-j ' 
vaizduojama šių dienų mote
rų darbo ir gyvenimo sąlygos 
ir jų atsinešimas į tas aplinky
bes. Prie pirmos progos tilps 
šiame skyriuje. Draugės turė
tų jį sekti ir pasitaupinti, nes 
išleisti atskiroj knygutėj gal 
neišgalėsim.

Kita gerai mums žinoma 
šio skyriaus bendradarbė ir 
veikėja taipgi planuoja ką 
nors originalio parašyti. Šiuo 
tarpu jos sąlygos labai nepa
lankios, neleido jai tą pada
ryti, bot su laiku susilauksime 
ką naujo.

Smagu, kad draugės prade
da rūpintis parašymu origina
lių raštų, ypatingai veikalų 
moterų gyvenimo reikalais. 
Sumanančių rašyti yra, tik 
reikia daugiau savimi pasitikė- 

darbo.

Nuo draugių ir draugų 
vom pluoštą gerų patarimų 
valgių gaminimui ir daržovių 
bei vaisių kenavimui. Ačiū vi
siems. Visi tilps savo eilės su
laukę. Prašom rašyti daugiau.

Ankstybųjų uogų bei vaisių 
kenavimo sezonas vienų bai
giasi, kitų prasideda. Draugės 
ir draugai prašomi suteikti in
formacijų šiam skyriui. Ypa
tingai šiais nedarbo metais ne- šebelbonų išbandytas ir taip

Sudėjimas Daržovių 
Į Stiklines

Minkšti Šebelbonai (Stringless 
Beans)

Minkštus šebelbonus pavi- 
rint apie 15 minutų. Nupilt tą 
vandenį ir nuplaut tyru vande
niu. Tada dėti į bonkas su
pjaustytus ar čielus, įpilti 
šaukštuką druskos 
bonką ir pripilt tyro vandenio 
pilnas bonkas, uždėt gurnus ir 
liuosai užsukt viršelius; tada į 
katilą (boiler) įdėt tam tikrą 
vielų prietaisą o jei prietai- 
sos nėra, tai storą skudurą pa
tiest ant dugno katilo, 
skuduro sustatyt 
(Bonkos trūksta, jei 
mos ant katilo pliko 
Tada pripilt katilą vendenio, 
kad apsemtų bonkų viršus ir 
virinti dvi valandas. Laikas 
skaitomas, kada vanduo pra
deda virt. Kaip kas virina tris 
valandas. Kada šebelbonai iš
virę, imt bonkas lauk ir drū
čiai užsukt viršelius. Jei daug 
šebelbonų reik dėt tuo pačiu 
laiku, tai vienas bonkas išė
mus iš katilo į jį dedamos ki
tos, bet tada į bonkas, pridė
tas šebelbonų, pilama karštas 
vanduo, nes šaltas bonkas de
dant į karštą vandenį gali su- 
trūkt. šitas būdas sudėjimo

Pomidorai (tomatės) ge
riausia dėt į bonkas panašiu 
būdu, tik pomidorams užtenka 
virt vieną valandą ar biskį 
mažiau, šeimininkės žino, kad 
pomidorus pirmiausia reik nu
šutini, nulupt žieves, o tada 
dėt į bonkas ir drūčiai pa
spaust, kad bonkas pripildyt 
pilnai, tada uždėt gurnus, dėt 
šaukštuką druskos į kožną 
bonką ir liuosai užsukus virše
lius dėt į katilą.del virimo.

Burokų lapai ir kambliai 
dedami į bonkas sekamu bū
du : Sveikus gražius 'lapus su 
kambliais nuplauti gerai, su
pjaustyt, įpilt vandenio, įdėt 
druskos tiek, kiek dedama į 

į kožną bilę sriubą .ir virint, kol bus 
minkšti. Bonkas, gurnus ir vir
šelius reik turėt verdančiam 
vandeny. Verdančius burokų 
lapus dėti į karštas bonkas, 
uždėti gurnus ir viršelius drū
čiai užsukt. Galima ir mažų 
burokų įpjaustyt sykiu su 
kambliais. Iš šitaip sudėtų bu
rokų lapų pagaminama skanūs 
barščiai, dadedant uksuso ar 
namie daryto rūgštaus vyno 
del tinkamo rūgštumo. Toki 
barščiai skanūs virti su bile 
mėsa ar be mėsos, su pienu ar 
Smetona.

Cauliflower dedami į bon
kas kaip ir burokų lapai. 
Taip pat ir špinakai (spinach), 
kas juos mėgsta.

Sekamą savaitę rasit, kaip 
kenuoti mėsą, ir kitų patari
mų.

M
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Visuomet pasirengę ginti Wall gatvės interesus, Jungt. Valstijų karo laivai apsilankė Shanghajuj, Chinijoj, 
kuomet ten dalykų padėtis ėmė maišytis. .

T=*

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

antrą dovaną — rną Kuboj. Tai svarbi tema ir kiek- 
sidabrinį puodą. Lietuviai turė
jo įtaisę “float”, kuri perstatė 
rugpjūtę.

vienam svarbu išklausyt ką kalbėto
jai apie tai mums pasakys. Taipgi 

! subatoj, 27 d. liepos bus laikomas 
masinis mitingas ant atviro oro, ant 
2-ros ir Springarden gatvių.

P. Puodis.
-(172-173)

Įvairios Žinios
Prieškarinis ir Priešfašisti- 

nis Komitetas smarkiai rengia 
milžinišką prieškarinę demon
straciją, kuri įvyks rugpjūčio 
3 d:, 3 vai. po pietų, Kirby 
Park band stand e, Wilkes- 
Barre, Pa. Demonstracijoj bus 
perstatomas prieškarinis vei
kalas. Lošėjai bus iš Philadel- 
phijos Workers’ Theatre. Bus 
dainų ir prakalbos.

Raginame visus lietuvius 
rengtis dalyvauti šioj svarbioje 
demonstracijoje.
Svarbios Lekcijos, Kurias Visi 

Lankykite
Harry M. Wicks, Philadel- 

phijos darbininkų mokyklos 
direktorius, Wilkes Barre lai
kys kelias labai svarbias pre- 
lekcijas, kurias turėtų lankyti 
kiekvienas lietuvis darbinin
kas.

Pirmoji prelekcija įvyks 
rugpjūčio 6 d. ir bus temoje: 
“On the situation among the 
miners and 1936 agreement.”

Antra lekcija bus rugpjūčio 
8 d. temoje: “War and Fas
cism—what it means to the 
workers.”

Trečia lekcija: sekmadienį, 
rugsėjo. 11 d.: “What kind of 
a labor party should we sup
port ?”

Ketvirta lekcija, rugpjūčio 
13 d.: “Roosevelt’s security 
program for the youth.”

Penkta lekcija, rugpjūčio 15 
program for 
fight for the

Scranton, Pa
CLEVELAND, OHIO

Clevelando vajininkai rengia dide
lį spaudos pikniką, kuris įvyks 28 d. 
liepos, Michutos darže, ant Green Rd. 
Šiame piknike atsilankę turės progą 
laimėti ?15.00 dovanų. 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 Avey^l rytus iki Green 
Rd. ir čia pasukę į kalną tuojaus 
rasite pikniko iškabas. _

J. N. Simans.

Aplankykite Sergančią Draugę
Sunkiai serga draugė Pilo- 

tienė, ALDLD 39 kuopos narė 
ir sena “Laisvės” skaitytoja. 
Jau virš penki metai, kaip ji- 
fiai negali dalyvauti darbinin
kiškame judėjime iš priežas
ties ligos. Bet spaudą jinai se
ka ir įdomaujasi darbininkų 
judėjimu.

Draugė Pilotienė, kaip buvo 
sveika, visados buvo veikli 
draugė ir atlankydavo sergan
čias nares. Todėl, draugės, at
lankykite draugę, nes visi ži
nome, kad sergant jautiesi 
smagiau, kuomet draugai bei 
draugės atlanko.

O. Janušauskienė.

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 apskričio konferencija 

įvyks 28 d. liepos, Lietuvių svetai
nėje, 315 Clinton St., Binghamton, 
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
kles į apskritį.

Sekr. F. M. Indruk.

Birželio 14, 15, 16 čion lankė-įsai nepasirodė. Draugai, dau- 
si vyskupas, Teofilius Matulio- giau kreipkime domės į savo 
nis, kuris pereitą metą važinė- j organizacinius reikalus, buda- 
jo Amerikoj po lietuvių parapi-1 . . . . .1 i vokime savo klasines organiza

cijas, plėskime savo darbą, 
dirbdami visi bendrai.

jines kolonijas, pasakodamas 
'apie Sovietų kalėjimus. Kaip 
žinoma, po caro nuvertimo Ma
tulionis užsiėmė šnipinėjimu 
caristų naudai. Sovietai sučiu
pę padėjo jį kalėjiman pasitai
symui. Vėliaus, susitarus su 

nes kučiams kempes neva labdary- Lietuvos valdžia, tapo išmainy-____ _____ _ _____ _
kiekvienos stubelės bes tikslais. Tikrenybėje, kam'tas su kitais kunigais ant Lie-'šaukiamas kitas susirinkimas, 
Į/tVa Viorynbs, žolės, [novs į0 yra puikus pelnas, tuvos revoliucinių kalinių. Da- kuris įvyks sekmadienį, liepos 

medžių. O ir į užmiestį išbėgti (Tokia pasirodė Gates of Mercy bdr jis čion lankėsi, kaipo atsi-|28 d., 9:30 vai. ryte, pas d. Ig. 
kai kuriems nepertoliausia. Did-1 labdarybė, kuri randasi 53 Le- sveikindamas, p a r e i k š damas j Chuladą, 61 Howe Ct., Me- 
miestyje to viso nėra. Yra kur.wįs st., New Yorke. Jos agen- grįžtąs vėl į'Sovietų Rusiją. Pa- thuen, Mass.

PAS MUS NESIRŪPINAMA VAIKŲ KEMPĖMIS
Vasara jau įspusėjus. Seno- įsteigti vaikučiams kempes val

kai užsidarė mokyklos ir vaikai džios lėšomis, 
liuosi. Mažesniuose miesteliu©-Į Tūlos įstaigos irgi steigia vai
sė pusė bėdos vaikams, 
veik prie I ___ ______
yra šioks toks kiemelis, žolės, jnors iš to yra puikus pelnas, tuvos revoliucinių kalinių.

nekur vieša žaislavietė. Tačiau tai net prisimygę kaulija iš siilgęs draugų,
mažai kas gali jas pasiekti ir žmonių ir surenka stambias su-
pasiekiamosios būna persipildę .mas pinigų neva užlaikymui
vaikais. Kamša didžiausia, žie- kempės Newton, Conn., bet ta

r. vmUnvin 1^ Ksimes mauaynes. t b baisu tuose Sovietų ka_
kime, tai perpildytoje zaislavie-j Gi valgių gaminimui ir mdų i- -- t i t •• dauir;au 
tėję. Apie vakaciją laukuose nei mazgojimui vanduo imamas iš 
pasvajoti netenka. upelio, kuris susidaro persipil-

Gi augantiem ’ ypatingai ^džius maudymosi prūdui, 
reikalinga vieta, kur galėtų pa
kvėpuoti tyru oru, laisvai ir 
nuoširdžiai pažaisti, pasimiklin- 
ti, raumenis išvystyti. Argi ga
lima tas gatvėje, kur vežimas, 
vežimą veja ir viens pro kitą 
zuja? žinoma, kad ne. Laisvas 
žaislas augančiam taip reikalin
gas, kaip alkanam duona. Bet 
pas mus visai tuomi nesirūpina
ma.

Matomai, jis pasiilgo Sovietų 
gardžios duoneles ir skanaus vy- 

. , . , , T . no, kurį jis gėrė. Dabar vėlkempė tikra kiaulydė. Jokių pa-'

kojos nekeltų.

Minimo raporto išklausymui 
ir išdirbimui planų veikimui 
prieš karą ir fašizmą, taipgi 

Ipąsidarymui planų mūsų vei- 
ikimui rudeniniu sezonu, yra

Visų mūsų organizacijų na
riai, “Laisvės” skaitytojai ir 
visi darbininkai ir intelektua
lai, kurie mato reikalą veikti

mį dalyvauti šiame susirinki
me.

Bankieto Tikietai Smarkiai 
Platinasi

Gali Drąsiai 
Veidą Rodyt gerų kalbėtojų, lie- 

kalbose. Shenandoah 
Wilkes Barrio mer- 
ir Mainierių kvarte- 
prograpaą. Svetainė

Darbininkų Kempes
Daugelyje kolonijų darbinin

kų organizacijos turi įrengę vai
kams kempes ir ten priima vai
kus stebėtinai mažomis kaino
mis. Tiesa, pakol kas tos kem
pės permažos, tad nei negali 
sutalpinti visus norinčius ten 
pasiųsti vaikus. Tačiau organ i- Į 
zacjjoms paskiriamos tam tik
ros kvotos. Nesimato spaudoje 
lietuvių organizacijas diskusuo- 
jant, kaip pasiųsti savo kvotą. 
Nesigirdi ir asmeniškai žinomo
se kolonijose, kad kas būtų da
roma.

Radosi žmonių, kurie pabijo
jo apie savo vaikų sveikatą ir 
pranešė valdžiai. New Yorko 
sveikatos komisionierius Hudson 
ištyrė ir įsakė tuojau uždaryti, 
kaipo pavojingą sveikatai ir 
vaikus tuojau grąžinti.

Įsteigus kempes valdžios lė
šomis palengvėtų pragyvenimo 
našta bedarbių ir biednų darbi
ninkų šeimoms. Pabuvę tyram 
ore ir saulėj vaikučiai augtų 
stipresni ir atsparesni visokioms 
ligoms, taipgi būtų ’ sekminges- 
ni moksle. Tas taip pat pastotų 
kelią visokių labdarybių apga
vikams kaulyti iš žmonių pini
gus ir tuo pat sykiu nuodyti1 
biednų darbininkų vaikų sveika
tą tokiose kiaulydėse. Moterys 
(ypatingai turėtu kelti kempių 
klausimą.

Įvykusios muštynės So. Bos
tono sklokininkų piknike, liepos 
13 d., ant Molukų ežero, “Kel
eivio” Maikai susuko galvą. 
Pirmam puslapy j padėjo visai 
neteisingą žinią, kad būk Bosto
no gengstefiai užpuolė gėralų 
dabotoją ant Balčiūnienės far- 
mos ir baisiai sumušė. Iš tos 
žinios visi vietiniai juokiasi.

Brooklynietė.

Montello, Mass
Darbininkų kempės ne vien 

tik suteikia vaikučiams tyrą orą, 
pasilsį, žaislavietę ir šviežią 
maistą. Ten suteikia ir klasinę 
\apšvietą. Per 9 mėnesius buržu
azinė mokykla vaikams pumpuo
ja viską, kas tik naudon buržu
azijai, nuodija vaikučių protą 
išpustu ir paraku pašvinkusiu 
patriotizmu.1 Darbininkų kem- 
pėj mokina darbininkų vaikus barius darbininkiškos publikos 
darbininkams naudingo mokslo1 
ir pabuvojimas ten porą savai
čių ne vienam iš gabesnių vai
kų atidaro akis. Deja, pas mus 
neįžiūrima to didelio dalyko.
I Reikalaukim Iš Valdžios 

Kempių
Darbininkų kempes remti, di-

f siųsti į jąs vaikų yra labai 
svarbu, kaip sveikatos, taip ir 
judėjimo budavojimo atžvilgiu.

- Bet darbininkų klasė kapitalis- 
‘ t i nė j tvarkoje niekada nepajėgs

S istpicr+.i nakankamni kp.mnin vi-

Rugp. 3 d., Maple Parke, 
mūsų draugijos ir Liaudies 
Choras bendrai rengia didelį 
ir linksmą bankietą. Įžanga 
porai $1.50, o pavieniem $1. 
Bus duota geri ir gardūs val
giai, šalti ir šilti įvaifūs gėri
mai. Taipgi bus muzika šo
kiam, dainos, žaislai, 
linksminimai iki vėlumai 
ties.

pasij 
nak-

ku-Tikietų pardavinėtojai 
rie parduos nemažiau $10 ver
tės tikietų, gaus tikietą į ban
kietą veltui.

Tikietai parsiduoda kaip 
“hot cakes”; tūli draugai jau

“Naujosos Gadynės” kores
pondentas “Sodietis” savo šlam
što korespondencijoj rašo apie 
vietinės Komunistų Parti
jos, Liet. Frakcijos, atsibuvu
sius šokius Liet. Taut. Namo po antrą sykį pasiėmė tikietų. 
Parke birželio 29, būk rengėjai Reiškia, parduoda daugiau, 
slepią Komunistų Partijos var-ĮnegU tikėjo parduoti.
dą, nesaką, kas rengė ir tt. Pas o kai-kas iš mūsiškių kalbė- 
šitą mažą žmogelį apsireiškia j0> kad į bankietą bus sunku . • _ . -W • XZ 1 •proto bankrūtas. Jo pareiški
mas visai neteisingas. Komuni
stų Partija to parengimo visai 
neslėpė ir buvo pusėtinai daug 
publikos. Partijai liks nema
žai pelno.

-sutraukti publikos, nes esą kas 
tenai rangia privatišką parę 
“shower.”

rugpjūčio 18 
“Shall it be

d.: “Roosevelt’s 
veterans and the 
bonus.”

šešta lekcija, 
d., sekmadienį:
hunger doles or real unem
ployment insurance?”

Visos prelekcijos prasidės 8 
vai. vakare ir bus laikomos 
Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Įžanga į visas pre- 
lekcijas tik 30 centų.

Raymond, Wash
Apie Medžio Darbininkų Streiką

Liepos 13 d., 7 vai. vakare, 
buvo laikytas masinis susirinki
mas Labor Temple. Buvo trys 
kalbėtojai, visi nariai streikie- 
rių komiteto. Kadangi diena pa
puolė labai karšta, tai prakal
bas sakė per garsiakalbį ir vi
sur žmonės ant gatvių girdėjo. 
Žmonių buvo keli tūkstančiai, 
kurie klausėsi prakalbų.

Streikierių komitetas nesigai
lėjo A. Muir,. nurodė, kaip jisai 
su gub. Martin ir .su kazokais

Bet

SHENANDOAH, PA.
Darbininkiškos organizacijos ren

gia lietuvių Darbininkų Dieną 11 d. 
rugpjūčio, (August) ant White City ’ 
Park, tarpe Pottsville ir Tamaqua. 
Turėsim keletą 
tuvių ir anglų 
Lyros Choras, 
ginų kvartetas 
tas duos gerą
didele 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 sėkmin
gą.

Motuzienė.

SHENANDOAH, PA.
ALDLIY 17 kp. svarus 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 nesate užsimokėję 
tu laiku užsimokėkite.

pIENAS yra jai gražumo 
* vaistas. Kuomet veidas 
buna nemaloniai spuoguo
tas, pienas tankiai pagelbs
ti, kur kitos priemonės tyu- 
vo veltui. Paprastas, švie
sias, gardusis pienas! Bent 
vieną stiklą per dieną. Tai 
atrodo net perlengvas da
lykas. Permažai lėšuoja. 
Bet štai, kodėl jis taip vei
kia. Pienas yra turtingiau
sias kalkėmis iš visų kitų

• maisto daiktų. O kalkes 
yra vienas iš pirmutinių 
dalykų, ką odos specialistai 
liepia naudot nuo odos ne
sveikumų. Jūs gaunate kal
kių kvaistą gražumui su 
kiekvienu stiklu pieno, kurį 
išgeriate!

Pabandykite. Pasiskirki
te, kiek reguliariai turite 
išgert kasdien Pieno, ir 
laikykitės tos taisyklės. 
Tegul jis bus jūsų gėrimas 
ir per pietus.

Nuskaistinkite ~ - 
savo vaido odą 

pienu

MAŽINKITE SAVO SVORI PIE
NU—P ra Ja linkjte nereikalingą 
kūno fcvorj moksliškai, bet išlai
kykite smagų gyvumų. Mes mie
lu noru pasiųsime jums VELTUI 

. hollywood’o knyge-
lę “The Milky

IA Jwl A Way.” Valgiai Ju-
<lžių Ž v a i g ždžių.

įMyįMpįį* Atsiųskite mum at- 
virlaiškj hu savo • 
vardu ir adregn :

THE STATE OF NEW YORK 
Bureau of Milk Publicity, Albany.

iš Visuotino 
Taipgi kurie 
duoklių, grei-

Ko mite t a$.

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

niką, kuris įvyks 28 d. liepos, Lau- 
deman’s giraitėje, 10 vai. ryto. Kvie
čiam 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) •

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

,t PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Daugeliui lawrenciečių pri- 
vatiškos parės daug svarbiau, bandė streiką sulaužyti.

reikalai, jam nelabai sekasi. Tai milici
ninkai liepos 12 d. surengė kru
viną terorą prieš streikierius 
Tacomoj, kur mūšis ėjo^2 va
landas. Kazokai buvo ginkluoti 
nuo galvos iki kojų, o darbi
ninkai beginkliai. Todėl dar
bininkai turėjo nukentėti.

Raymonde iki šiol dar nėra 
kazokų (national guards), bet 
gali bile dieną ir čionai pribūti.

Taip vadinamas “City Com
mittee” su majoru priešakyje 
bandė sutaikyti streiką Ray
monde, bet nepasisekė. Darb
daviai nenori pripažinti uniją. 
Nors jau prižada pakelti algas 
po 5 centus į valandą ir skai
tytis su šapos komitetu.

Ligi šiolei Raymonde dar nė
ra nė vieno skebo. Darbininkai 
labai gerai laikosi. Jau du sy
kiu sakė, kad pradės dirbt, ale 
nė vieną sykį negayo nė vieno 
darbininko, kuris sutiktų štreik- 
laužiauti.

Ponas A. Muir atvažiavo į 
Aberdeen, Wash. Aberdeen ei
na su streikierių komitetu, su 
Muir visai čionai nesiskaito 
niekas. Bet Aberdeepe dabar 
yra trys šimtai kazokų, tai ir 
Muir atvažiavo padėti streiką 
laužyti.

negu organizaciniai 
bet dar didesnei dalei jos jau 
įsipyko. Ypatingai daugelis 
atšalo nuo jų po kun. Valat
kos klapčiuko, P. Baumilos pa
res, kurioj tūli ir mūsų draugų 
dalyvalo ir skundžiasi, kad 
buvę nuskriausti, o Baumila 
sako: “f.....”. “Už dolerį 
norit i prisiėsti ir prisigerti kaip 
kiaulės.”

Tiesa, gal kurie ir dabar 
nueis ant privatiškos pares, 
vietoj ateiti ant rengiamos mū
sų organizacijų, bet jų vieta 
bus lengvai užpildyta svečiais 
iš kitų kolonijų, kurių čia bus 
apsčiai. Net iš tokių kolonijų 
kaip Milford ir Hudson dd. 
Repšys, Jaskevičius, Grigai ir 
kiti pasirengę atvažiuoti. Iš ki
tų kolonijų dar daugiau pri
bus.

Mat, Maple Parke, ant ryto 
įvyks Komunistų Partijos lie
tuvių skyriaus distrikto pikni
kas, į kurį suvažiuos visos 
Mass, valstijos ir apielinkių 
pažangiausieji lietuviai dar
bininkai ir plačios masės pri
tarėjų. Daugelis jų pribus iš 
vakaro ir dalyvaus .mūsų ban- 
kiete. Nakvynės visiefns užtik
rintos; kas mylės stubose, mū
sų draugai mielai priims, o kas _ __ __

natikn N„tnrS Vnv, „rU« ka k v ir • i. . • 4 i- , mylSs ant š‘eno> Sana Jo'yra dieną rengt? paradus7tai šiemet 
patiko. Nutaie kovą pries ka- ba naktimi, bet gi daugelis to- ten pat Maple Parke. 
TU ir frlRlZTYin tPRfl ir tolimi llriu Iziirin nnrlii’bn nolzGmi u').1 _ • A i'.

Delegatų Raportas iš Visuo
tino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo, 
Atsibuvusio Birželio 30 ir 
Liepos 1, 1935, Cleveland, 
Ohio.
Liepos 19 d., nors buvo šilta 

4r dušnus oras, vakare kaip 8 į 
[Lietuvių Svetainės mažus kam-

susirinko apie 50 ypatų. Dele
gatai, K. Ustupas, J. Stigienė ir 

jStyvis Baronas, išdavė raportą 
iš ' suvažiavimo, pažymėdami 
faktais visus tarimus. J. Sti
gienė prisiminė ir iš Komunis
tų Partijos, Lietuvių Frakcijos, 
susirinkimo, kuris atsibuvo 
pirm suvažiavimo, pareikšdama,
I
£ylXIll OU, V d<CjAC4» V AAllV/p £>CIX v? A £\.O V4.C4 A11CX j 

kad Komunistų Partija vado-

įsteigti .pakankamai kempių vi
siems vaikams ir juos ten užlai-

Šalna.

Lawrence, Mass
Labai Svarbus Susirinkimas
Nariai visų progresyviŠkų 

organizacijų, tai yra, ALDLD, 
LDS ir Liaudies Choro, būkite 
liepo 28 d., 10 vai. ryte, ant 
Maple Parko, nes turėsime 
svarbų susirinkimą. Atvažiuo
kite laiku. Kurie dar negavote 
knygos “Povilas Jurka,” 
gausite šiame susirinkime.

Šį susirinkimą šaukia ben
drai visų organizacijų komite
tai, nes turėsime svarstyti vi
siems bendrus reikalus.

Sekr. S. Penkauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 5-ta sekcija 

rengia masines prakalbas penktadie
nį, 26 d. liepos, 8 vai. vakare, 735 
Fairmount Ave. Kalbėtojai kalbės 
temoj: “Kapitalizmas Kuboj,” tai bus 
protestas prieš Amerikos kapitaliz-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

vauja darbininkų judėjimu ir 
gelbsti visose jų kovose; kad jei 
ne Komunistų Partija, nebūtų 
įvykęs ir minėtas suvažiavimas.

Lawrencieciai Apsileidę
Pereitą penktadienį buvo 

šaukiamas platus susirinkimas
Stepanija Gutauskaitė išda- išklausymui raporto delegato

Ryti per visą vasarą. Ten pateks' 
tik maža dalis, o didžiuma pri
versti praleisti atostogas šut- 
riuose kambariuose ir purvino
se gatvėse. Dėlto nepakanka rū
pintis vien darbininkų kempė
mis, bet kartu reikia vystyti 
stiprų judėjimą reikalavimui

vė raportą iš Jaunuolių atsibu
vusio suvažiavimo, irgi pažy
mėdama faktais, kaip jaunuo
liai žiūri į karą ir fašizmą ir 
kaip padarė tarimus visais bū
dais kovoti prieš gręsiantį im
perialistinį ' karą. Susirinku
siems raportai iš suvažiavimo

iš Visuotino Amerikos Lietu- 
|Vių Suvažiavimo, Clevelande, 
;bet į susirinkimą neatėjo nė 
tuzinas.

Tai iau perdaug apsileista, 
kad į tokį svarbų susirinkimą 
nekreipiama domės.,

Tiesa, dalis darbininkų dir- Raymonde yra mada liepos 4

I
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kių, kurie nedirba naktimi, vi lo K. Ėiuras.
ir lietuviai dalyvavo. Iš vienuo
likos tautų, dalyvavusių parade,

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

. prieinamą kąiųą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,



Įspūdžiai Iš Visuotino 
Suvažiavimo

♦ ------------- ----------------------

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

darbui daugiau nekliudo.
Draugės ir draugai, stiprin- 

kim bedarbių organizaciją ir 
stokim į vienybę. Kada mes 
turėsim stiprią savo organiza
ciją, tai galėsim nors kiek pa
gerint savo būvį.

Beje, reikia primint, kad

svarbų darbą. Pelnas nuo Šio 
pikniko bus “Vilniai”, “Lais
vei” ir Kanados “Darbininkų 
žodžiui.”

Važiuodami mašinomis bile 
iš kur, važiuokite Euclid Ave. 
iki Green Rd. ir ten į kalną,

kol rasite rodyklę. Gatveka- 
riais, imkite Euclid-Green Rd. 
iki pabaigos linijos ir paėję 
kalnan rasite pikniko vietą.

Na, tai visi ruoškitės daly
vauti šiame spaudos piknike^ 

Darbietė.

(Tąsa)
Ne tik mūsiškiai sankeleiviai, bet ir 

keletas tuo tarpu buvusių ten kitataučių 
su pasitenkinimu klausėsi, gėrėjosi.

Naktelė perėjo nemiegota. Tiesa, vie- 
nas-kitas, kaip tai prisitaikęs, prisigūžęs, 
gavo kiek prisnūsti, bet daugumoje mū
siškiai nemiegojo. Užtat jau tų dainelių, 
dainuškėlių, visokių balabaikų! Tai tik 

i spėk klausytis. Ir iš. kur, regis, jos se
miasi? Iš kur visas tas su kaupu entu- 
zijazmas, tas ūpo pakilimas? Visą gi 
mielą naktužę, lyg, tarytum, pasamdyti, 
vieni kitus pavaduodami, vieni kitiems 
padėdami, šaukė, dainavo mūsų daino- 
riai šaunieji... Kur jiems miegas!

Užtat, aušrelei-brėkštant, dienelei auš
tant, aprimo, aptilo ir mūsų nenuoalsūs 
čainoriai-dainorkos. Snudurys apgalėjo 
vieną paskui kitą. Ramiausiai, regis, 
primigo Juodiškiūtė. Lyg ta katukė, su
sirietus sau, kaip nieko nebuvę, kad jau 
miega, tai miega. Nejaučia net ir to 
kratymo, trūkčiojimo. Stančiukas, 
Kairiūkštis, Pakalniškis ir gi, matyt/ga
vo prisnūsti neblogiausiai. Čia sąjaus- 

^mingas kaimynas prilaiko pavargusios 
kaimynės galvukę, kad jai davus progos 
kiek ramiau užsnūsti, o čia tas nuolati
nis juokdarys Duobinis prišoks ir rė
kia: ‘‘Nevalia miegot,.jau rytas išaušo!” 
O ne, tai gribštels tau už nosies, paku
tens kur—ir neduoda miegot...

Gal apie šeštą valandą šeštadienio ryte 
įvažiavom galop ir į Klyvlandą. Štai su
stoja busas ties Lietuvių Svetaine. Išli
pam, išsinešdinam su savo nešulėliais, su 
lagaminais, su krepšeliais, prieglaudos 
sau ieškodami. Suvargę, sulamdyti, lyg 
tie paukščiai nuleistais pašiurusiais 
sparnais. Akys tau taip lipte ir limpa. 
Norėtųsi, kad tuojau į salę, gult kur ant 
suolo ir užmigt negyvu/niegu. Bet kur 
tau! Salė tebėra uždaryta, ani-gugu! 
Pratrepsėjom, prasnapsojom gal visą ge- 

♦rą valandą, kaip galų gale vienas pri
puolamai perėjęs pro šalį klyvlandietis 
vargais-negalais atidarė mums svetainę, 
ir visi mes sugužėjom į vidų. Čia jau be 
jokių ceremonijų bent keli tuoj ir pasi
tiesė ant suolų ir, kaip matai, užmigo 
nekalto kūdikio miegu. O pats pirmuti
nis tai d. Mizara. Jis kitiems pavyzdį 
davė. Ir gi taip sklandžiai užmigo, kaip 
negyvas. Ir numigo taip ant suolo gal 
ir trejetą valandų! Buvo ir kitų tokių, 
bet jau netaip ryškiai miegojo.

Beje, prie salei radom belaukiančius 
ir da tolimesnius svečius, net iš Masačiu- 
zės: d. Račkauskienę, Karsoną, Pen- 
kauską. Kiek-tiek pasikalbėjom, laukda
mi, kol ateis kas svečių pasitikti ir pa
skirstyti nakvynes... Nakvynes, rytui 
gerokai įpusėjus...

* Gal apie 9 valandą atėjo ir ta laukta 
‘ svečiams priimti komisija. Mane su (J.
Mizara nuvedė pas dd. Mažeikas, kur 
radom jau ir d. Siurbą. Galit sau įsi
vaizdinti, kad miego ilgai laukt nereikė
jo: kaip matai, sumigom, ir nuo 11-tos 
iki pjrmai sklandžiai, sukoncentruotai 
snuste rėjom!

Pašokę, apsiprausę ir kiek pasiganę, 
nužingsniavom į mažąją svetainę. Čia 
buvo jau prasidėjęs mitingas komunistų 
lietuvių, frakcijos. Žiūriu, dairaus, kiek 
matytis pažįstamų veidų. Gražus būrys. 
Išviso galėjo būti apie 70-80. Draugas 
A. Bimba gražiai, nuosakiai išduoda ra
portą. Sekretoriau j ar d. Skeberdytė. Kal
ba draugės ir draugai iš įvairių kolioni- 
jų, nurodo savo nuopelnus ar trūkumusu 
Gražaus įspūdžio padarė d. Brogos, ka
nadiečio iš Toronto, kalba. Kaip tolimes- 

^nio svečio, iš kitos “karalystės,” tai* di
desniu susidomėjimu klausėm. Kalbėjo 
ir kitas kanadietis, d. Gudas ir visa eilė 
dalyvių vienaip ar kitaip pareiškė savo 
nuomonę.

Jau gal po 12 vai., vidurnaktyj, išsis
kirstėm kas kur sau.

Sekmadienis, birželio 30 diena. Visuo
tino Suvažiavimo pradžia. Į salę pribu- 
vom visa valanda anksčiau, kad susiėjus, 
pasišnekėjus su kitų kolionijų delegatais. 
Užsiregistravom, mandatus įteikėm ir 
gavom prisegti po raudoną stūgelę... .

Tik spėk dairytis ir kratytis rankas. 
Čia draugė, čia draugas, čia vėl draugė,

)

ir vėl ir vėl draugė... Naujos pažintys, 
senos pažintys, klausimai-klausimėliai...

Kaip tai instinktyviai susiėjom su d. 
Broga. Išsikalbėjom. Na gi pasirodo, d. 
Broga mano visai artimas kaimynas iš 
tėviškės. Jis Dusetiškis, o aš Jūžintiškis,
nors gyvenęs po Antazave. Skaniai-sau 
pasišnekučiavom, lyg kad du broliai, se
nai besimatę...

Prasideda ir pats Suvažiavimas. Isto
rinis įvykis: Visuotinas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimas! Kaip ir 
paprastai, keletas įžengiamųjų prakalbų, 
pranešimų, pasveikinimų. Tai įvadas, 
preliudija. O štai ir pati opera. Pirmi
ninku išrinktas d. Pranas Jočionis, labai 
taktingas, mikluš, įgudęs tvarkos vedė
jas. Pirmininkavo, kaip negalima ge
riau. Ten juokelis, ten taiki pastabėlė, 
ten sudraudimas. Daug .sutaupė laiko 
ir energijos. vJo taktika, jo bukli stra
tegija daug kuo padėjo suvesti visus Su
važiavimo reikalus per tas dvi trumputes 
dienas.

Pirmininko padėjėja Petkienė laikotar
piais jį savingai pavaduoja. Sekretoriau
ja nenuilstama d. Skeberdytė. Jai padė
jėju paskirtas d. Gudas, montrealietis.

Išrinkta įvairios komisijos. Skaito ra
portą Prirengiamojo Komiteto Sekreto
rius d. Siurba. Rūpestingai ir sklandžiai 
prirengtas dokumentas, karinių ir fašis
tinių dirvonų analyze. Seka apsvarsty
mai, diskusijos. Pasėkoje jų ant ryto
jaus d. Siurba pateikia da ir priedą — 
Lietuvos padėties analyzę.

Paskui eina kitų komitetų raportai. So- 
cijalės apdraudos klausimu raportuoja d. 
Mizara. Buvusio Priešfašistinio Susivie
nijimo raportą parengė d. Weiss, bet, 
jam nesant Suvažiavime, man pavesta 
perskaityti. Apsvarstymai, dapildymai, 
diskusijos.

Sekmadienio vakare koncertas, kur 
šauniai pasirodė vietos ir kitų kolonijų 
artistinės jėgos. Gražaus esama Klyv- 
lande choro! Paskui šokiai, pasikalbėji
mai. Tuo patim tarpu draugės moterys 
turėjo savo susirinkimą, svarstė būdus, 
kaip įtraukti į bendrą frontą daugiau 
lietuvių moterų. Tam tikslui išrinkta 
komitetas.

Ant rytojaus, iš pat ankstyvo ryto 
jaunuoliai svarsto artimesnius sau rei
kalus. Ilgą, platų ir gražiai sutvarkytą 
raportą perskaitė d. J. Ormanas. Jau
nuoliai rodė gyvo susidomėjimo visais 
klausimais, kalbėjo, teiravosi, užrašus 
darė.

Jaunuoliams suvedus savo, reikalus, vėl 
eina bendri posėdžiai. Platų, sklandų ra
portą apie ekonominę ir politinę būklę 
Lietuvoje ir apie Am. liet, darbininkų 
reikalus išdavė d. Abekas. Rekomenda
vo siųsti delegatus į Kauno kongresą.

Rezoliucijų komisija patiekė visą eilę 
įvairiais klausimais rezoliucijų. Nuo or
ganizacinės komisijos išduoda smulkme- 
nigai raportą d. Bimba. Tai ateities vei
kimo planas. Veiks du komitetai: ma
žesnis, Lietuvos Draugų Komitetas 
(Brukline) rems Lietuvos darbininkų 
kovas, ir didesnis, Nacionalis Veikimo 
Komitetas (Šikagoj) vadovaus judėji
mą prieš karą ir fašizmą tarpe Am. lie
tuvių darbininkų, draugėj su Amerikine 
Lyga prieš Karą ir Fašizmą.

Mandatų ir pasveikinimų komisija pa
reiškia, jog išviso delegatų lig šiolei už
siregistravo apie 260; atstovauja apie 56 
tūkstančius, liet, darbininkų. Ši skait
linė turėtų būti daug didesnė, nes iš dau
gelio tolimesnių kolionijų nebuvo galima 
atsiųsti delegatų, vienok Prirengiamoji 
Komisija buvo gavusi daugybę pritari
mų ir užgyrimų laiškais, kai kur net ir 
su aukomis, varde įvairių organizacijų 
bei draugijų. Su pasveikinimais prisiųs
ta $341.35 aukų.

Vakarinis pirmadienio posėdis ypač 
buvo skaitlingas, nes, be delegatų, tirštai 
susidarė dar ir šiaip publikos pasiklau
syti, kas čia dedasi. Salė buvo kimšti- 
nai prikimšta, net ir stačių stovėjo eilės. 
Karšta, tvanku ore, bet tai niekiek nesu
mažina dalyvių ūpo ir nepagadina nuo
taikos.

(Daugiau bus)

Wilkes-Barre, Pa.
Žinios iš Bėdarbię Veikimb

Bedarbių Tarybos šioj apie- 
linkėj pusėtinai gerai veikia 
šiuom laiku. Buvo, sustabdyta 
keletas šeimynų nuo išmetimo
iš namų ir daug buvo iškovo- čia yra labai puolami ateiviai 
ta pašalpos. Tik yra nemažai darbininkai, šiomis dienomis ir 
tokių bedarbių, kurie nepaiso, vėl “State truperiai 
kaip jiems Bedarbių Taryba' gracijos agentais suėmė nekal- 
iškovoja nors tą pusiau bado 
pašalpą, tai jie ir atsitraukia 
nuo bedarbių, nelanko susi
rinkimų ir nieko kito neveikia.

Bedarbių žinių laikraštukas, 
kurio buvo senai laukiama, iš
ėjo iš spaudos 13 dieną liepos. 
Laikraštukas nedidelis, 6 pus
lapių ir jame daug gerų žinu
čių yra. Kaip laikraštį atvežė 
į Darbininkų Centrą, ten buvo 
jaunuolių, laukiančių, ir ant 
greitųjų išėjo pardavinėt. Bet 
miesto valdininkams tas labai 
netiko ir areštavo 2 jaunuo
lius. Paskui, liepos 15 dieną, 
pačiam miesto centre areštavo 
2 > augusius vyrus ir išlaikė per 
dieną. Bet vakare paleido, at
iduodami ir laikraščius ir po
licijos viršininkas pasakė, “ga
lite eit ir parduoti, kiek nori
te.”

Tiesa, kada draugai sužino
jo, kad laikraščio platintojai 
areštuoti, sudarė gerą komisi
ją ir pasiuntė pas miesto gas- 
padorių ir policijos viršininką 
ir privertė juos paleist areš
tuotus ir laimėjo teisę parda
vinėt laikraštį. Dabar laikraš
tis platinamas ir nieks tam

su imi-

tus darbininkus, čia visų par
eiga stot į kovą, kad atmušt 
tą jųjų puolimą ant nekaltų 
darbininkų.

Rengiamas Didelis 
Išvažiavimas

Labai svarbus pranešimas 
visiems scrantonieČiams. Lie
pos 28 d. Valley View Parke, 
Inkerman, Pa., yra rengiamas 
tarptautiškas išvažiavimas ant 
dviejų pavietų—Luzern ės ir 
Lackawanna. Išlaidos daly
viams bus labai mažos, nes iš 
Scrantono. į abi pusi tikietas 
tiktai 25 centai. O įžangos 
kaina į išvažiavimą tik 15 cen
tų ypatai.

Taigi, visi 
d. traukite 
Parka. Bus
geri kalbėtojai ir išduos ra
portą jaunas mainierys, dar 
nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos. Bus malonu išgirsti, 
kaip tas jaunas mainierys en
tuziastiškai kalba apie darbi
ninkų šalį, kuri apima vieną 
šeštadalį viso pasaulio.

Bedarbis.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ir visos liepos >28 
į Valley View 
gera programa,

ŽINIOS Iš PIETINIO 1111N0IS
Liepos 9 d

Frankfort, Ill., atsibuvo rapor
tai delegatų , iš Visuotino Lietu
vių Kongreso prieš Karą ir Fa
šizmą. Raportus išgirsti atvy
ko apie 40 narių įvairių orga
nizacijų. Po raportų sekė gana 
ilgos ir gyvos diskusijos. • Ma
tyti, jog publika buvo ir yra 
suinteresuota taip svarbiu da
lyku, kaip kova prieš karą ir 
fašizmą.

Delegatai įrodė reikalingumą 
kreiptis į visas lietuviškas or
ganizacijas ir prašyti, kad dė
tųs į bendrą frontą tam klausi
me ir del įgyvendinimo visų ki
tų programo punktų, kurie bu
vo priimti. Taipgi lai kožna 
kuopa ir organizacija išsirenka 
po 2 draugus į komitetą, kuris 
sudarys jų vietinius komitetus.

Pakeltas buvo klausimas au
kų del delegatų pasiuntimo į 
Kauno Išeivių Kongresą, bet ši
tą dalyką turės draugai 
organizacijose pakelti per 
rinkimus.

Toliau Johnston City, 
delegatai pranešė, jog

West Iš jųt50c išmokėta del kelio
nes lėšų—likusieji randasi pas 
Yotkienę ir trumpoj ateityj 
bus sunaudota del vietinio 
pietinio lllinojaus komiteto ko
vai prieš karą ir fašizmą, arba 
bus paaukoti Nacionaliam Ko
mitetui.

Herrin o draugai nariai LDS 
turi

savo 
susi-

III., 
jiem 

pasidarė išlaidų atvykstant į 
W. Frankfort del išdavimo ra
porto. Buvo per svetainę pa
linkta aukų, surinkta viso 79c 
—50c iš tų buvo išmokėta del 
kelionės lėšų, likusieji pinigai 
randasi pas A. Yotkienę.

Liepos 15 Herrin, III., at
sibuvo panašus delegatų rapor
tas. Bet čia nebuvo masinis mi
tingas, tik L.D.S. kp. ekstra su
sirinkimas. Mat, per klaidą tas 
nesmagumas įvyko. Daug bar
nių šita klaida sukėlė narių 
tarpe—bet, man rodos, -nėr čia 

Jeigu įvyko 
Visi

naudingus

prie

kreiptis ir į katalikus ir 
kuopas, del prisidėjimo 
bendro fronto.

Vietinė Skurdė.

CIevelando Žinios
Kodėl CIevelando Lietuviai 
Darbininkai Turi Remti Spau

dos Pikniką? 
k

Mums darbininkams netu
rint savo spaudos, kapitalistų 
klasė galėtų labiau pavergti 
darbininkus. Darbininkų spau
da pagelbsti mums organizuo
tis ir išvystyti mūsų kovas už 
kasdieninius reikalavimus.

Kožna didesnė kolonija ren
gia mūsų spaudos palaikymui 
piknikus. Mes, clevelandiečiai, 
neatsiliekame. Mes išlaikysime 
savo miesto vardą. Mūsų spau
dote piknikas įvyks liepos 28 d., 
Mičiutos darže ant Green 
Road. Dalyvaus ne tik visas 
Clevelandas, bet gaunam ži
nių, kad atvažiuoja būrys 
draugų net iš Pittsburgho,1 
Youngstowno, Akrono ir net iš 
Chicagos.' O farmeriai'sako ir
gi neatsiliksią. Ketina atvežti 
sūrių ir šviežių kiaušinių, ku
riuos bus galima gerti su alum. 
Šiame piknike bus galima susi
eiti draugų bei draugių iš įvai
rių kolonijų.

Programa bus įvairi. Kalbės 
jaunas lietuvis gabus kalbėto
jas D. F. Kučinskas, kuris da
bar yra CIevelando Jaunųjų 
Komunistų Lygos distrikto or
ganizatorius. O kas nežino 
draugo O. Fordo, kandidato į 
miesto majorus, kuris taipgiapie 30 L 

pasikalbę- kalbės šiame piknike?

taip ko bartis, 
klaida, tai ką padarysi, 
mes ’ padarom tų klaidų. Kitą 
kartą ši klaida bus nepadaryta 
ir nuo dabar būkim savo kriti
koj draugiškesni, laiko negai- 
šįnkim veltui. Daug darbo tu
rime ir savo energiją sunaudo
kime dirbdami tuos 
darbus. x

Raportą išklausė 
DS narių ir po ilgo
jimo, draugės ir draugai priža
dėjo, kad reguliariame savo 
kuopos susirinkime pakels au
kų klausimą del deleg. į Kau
ną, irgi stengsis sutverti komi
tetą iš įvairių organizacijų del 
įvykinimo į realybę seimo įvai
rių planų.

Čia irgi buvo parinkta au
kų del kelionės lėšų Johnston 
City delegatų/Surinkta $1.30.

O gal svarbiausia, tai šiame 
piknike jau veikiausia gausime 
žinių nuo savo delegato iš Lie
tuvos, kukis jau porą' savaičių 
ten lankosi. Taip gi bus muzi
kos programa. Gi mūsų jau
nuoliai rengiasi visu smarku
mu su savo sporto gėmiais.

Atvažiavę į gį pikniką nesi
gailėsite. Praleisite • smagiai 
laiką. Taipgi paremsite labai

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

LAISVES” NAUDAI

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

įžangos; bus ne Vytauto Parke, 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. Samdykimčs 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 ir 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c

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

CLEVELAND, OHIO

PIKNIKAS
RENGIA CLEVELANDO VAJININKAI

Nedėlioj, Liepos (July) 28, 1935
MICHUTOS DARŽE 

GHEEN ROAD

Skiriama $15.00 Dovanom:

New Yorko Apielinkes Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS

Nedėlioj, Rugpj. (Aug.), 11, 1935
E AŪLE ROCK, CRYSTAL LAKE 

WEST ORANGE, N. J.
Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai.
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Nenoriu nei biskį persūdyti 
aprašydamas pereito nedėldie- 
nio rusų parengimą, kuris į- 
vyko Bayside, L. L, Vernon 
Hall, bet reik pasakyti, kad 
šiAndien ne tik Sovietai savo 
šalyje atsižymi nepaprastu 
progresu mene, dailėje, ypa
tingai su dainomis, su šokiais, 
bet rusų progresyviškos orga
nizacijos taip pat turtingesnės 
meno spėkomis ir čia Ameriko
je- . ’ . .

Štai, kad ir virš minėtame 
parengime: pirmiausiai sudai
nuoja Great Necko Choras 
Pirmyn, po vadovyste jaunuo
lės, Aldonos Klimiūtės—pir
mas pasirodymas ant scenos 
šio choro su nauja mokytoja 
buvo gana puikus.

Antras numeris, tai rusai 
jaunuoliai-lės su tautiškais ko
stiumais šoka tautiškus šokius; 
įspūdį sudaro gana jaukų, šo
kėjai pasirodo su nepaprastu
savo miklumu, kaip merginos, Bet ir čia nesutilpo, lauko pu- 
taip ir vaikinai.

Na, o trečias 
meris, tai solo armonistas D. 
Sobchak, kuris 
bliką iki sočiai
dainomis, pats pritardamas 
sau su armonika; pastarojo 
dainuškos pritaikintos papras
tam šių dienų Amerikoj dar
bo žmonių gyvenimui.

Gale programos vienas drau
gas pasakė rusų kalba prakal- 
bėlę. ,

Abelnai, parengimas buvo 
gyvas ir galima vadinti pasise
kusiu. Jį rengė RNMAS Dr-tė. 
Beje, ant galo noriu paminėti, 
kad rusų jaunimas yra labiau 
mylintis abelnai įvairius šo
kius, negu kitų tautų jauni
mas^

Demonstracija prieš Japoni
jos Imperialistų Karo 
Provokacijas

šiandien, 12 valandą dieną, 
yra rengiamos demonstracijos 
prie Japonijos konsulato, 500 
Fifth Ave., New Yorke. De
monstracijos ruošiamos prieš 
Japonijos imperialistų verži
mąsi į Chiniją ir karo provo
kacijas prieš Sovietų Sąjungą 
ir Mongolijos Liaudies Respu
bliką.

Demonstracijas rengia visa 
darbininkų organizacijų, 
tik galite, dalyvaukite

eilė 
Kas 
se.

jo-

Iš Veteranų Susirinkimo
Liepos 21 dieną buvo 

šauktas pasaulinio karo karei
vių susirinkimas, 69 E. 3rd St., 
New Yorke.

Susirinko daug žmonių, tat 
pasirodė, kad yra permaža 
svetainė. Ant greitųjų nuran- 
davota didesnė, 62 E. 4th St.

su-

programos nu-

prijuokino pu- 
su komiškomis

Ten Buvęs.

sėje pasiliko dar apie 250 
žmonių. Tokiu būdu dar rei
kėjo nurandavoti kitą svetainę.

Buvo ir delegatų nuo laiva- 
krovių, TarptVitinio Darbinin
kų Apsigynimo, Bedarbių Ta
rybų ir tūlų kitų organizacijų.

Susirinkimas nutarė, kad 
vesti kovą už unijinę algą prie 
pašalpos darbų. Kovoti prieš 
karą ir fašizmą. Plėsti kovą už 
darbininkų socialę apdraudą ir 
bedarbių reikalus, išreikštus 
HR 2827 biliuje. Reikalauti, 
kad bedarbiams pilnai atmo
kėtų valgyklų kainos tikietus 
'ir pavesti jų pačių valiai pasi
rinkti, kur jie turi valgyti. Tu
ri būti apmokama šviesa, 
kambarys ir privalo gauti iš 
federalės valdžios į mėnesį lai
ko nemažiau $25 pinigais, del 
drapanų ir kitų reikalų. Ser
gantiems privalo būti apmokė
ta ligoninė ir medicinos, pa- 

■■ taisymas dantų ir eilė kitų da
lykų.

Buvusieji karo veteranai, 
dabar bedarbiai, nutarė pikie- 
tuoti tais reikalais “rūpinan
čią” valdžios įstaigą 902 
Broadway, New Yorke. Pikie- 
tavimas turėjo prasidėti pir
madienį, 11 valandą ryto ir 
tęstis iki 5 :30 valandos vaka
ro. ’ ’' 1 i”

Iš LAPK Atsibuvusio Pikniko
Sekmadienį, Klaščiaus par

ke, įvyko Lietuvių ^Amerikos 
Piliečių Kliubo metinis pikni
kas. žmonių galėjo būti dau
giau, bet gal šiltas.oras dauge
lį išvarė į maudynes.

Buvo ir programa, kurią pil
dė Matusevičiaus ir V. Buk- 
šnaičio vadovaujama vaikų 
mokykla. Mano supratimu, ji 
buvo perilga ir neatatinkama 
šiam parengimui.

Kiekvienas jautė, kad sto- 
kavo agitacijos už patį kliubą. 
Juk parengimas buvo kliubo, 
o kalba sukosi tik apie vaikų 
mokyklą, šiuom laiku kliubas 
turi vajų už naujus narius, 
jaunuolius, kurie yra priimami 
iki 25 metų amžiaus be jokio 
įstojimo. Piknike buvo daug 
jaunimo ir būtinai reikėjo jis 
paagituoti, pakviesti prisidėti 
prie kliubo. Tą spragą jautė 
kiekvienas, bet kas kaltas, 
sunku pasakyti. > • • i

Taip žmonės smagiai šoko 
be pertraukos griežiant dviems 
pasikeičiantiems benams.

Po medžiais šnekučiavosi, 
smagiai laiką praleido. Vis gi ant 12th St. ir Driggs Ave 
manoma, kad kliubas turės 
šiek tiek ir finansinės naudos, 
nors Klaščiaus parke rengiant 
biznį daro patsai savininkas.

Kliubo Narys.

Kas Mieste Girdėti
Radio valandos vedėjas Ma

tusevičius sakosi, kad jis rengs 
dar vieną pikniką 21 d. rugsė
jo, Clinton Parke.

1 1

J. Ginkus Klaščiaus salėje, 
taipgi rengia savo parengimą 
6 d. spalių.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos ruošiasi bendrai prie 
vieno didelio parengimo, vie
ton to, kaip pirmiaus kiekvie
na rengdavo mažesnius.

Apverkė Carą Budelį
Rusų stačiatikių bažnyčioje

bus ketvirtadienį, 25 d. liepos, 
“Laisves” svetainėje. Būtinai 
būkite laiku, 8 vai. vakare.

Bendras Kuopų Komitetas.
LORIMER RESTAURANT

turėjo 
pla- 

komiteto, 
gyveni m an 

tari-

Dar Apie New Yorko Org. Surado Moterį Skenduolę 
Sąryšio Konferenciją

Sekmadienį, 21 dieną liepos, 
“Laisvės” name, virš minėtų 
organizacijų sąryšis 
konferenciją išrinkimui 
taus ir veikiančio 
kad pravedus
Cleveland© suvažiavimo 
mus. Delegatų buvo 22 nuo 
septynių organizacijų kuopų.

Pirmiausia perbėgta rapor
tais visas Sąryšio veikimas. 
Pinigų ižde yra $50.00. Paskui 
ėjo raportai iš vsų kuopų. Pa
sirodė, jog kuopos gyvuoja ga
na puikiai..

Toliaus ėjo apdiskusavimas 
ir rinkimas veikiančio komite
to, Išrinkta nuo septynių org. 
šie draugai: D. M. šolomskas, 
Plepys, Kūlikas, Kunig.ėnas, 
Mureika, Buknys ir Baltrušai
tis.

Biskį kalbėta apie suorgani
zavimą visų organizacijų drūto 
komiteto surengimui vieno ir 
didelio baliaus visų kuopų bei 
organizacijų naudai. Kad pel
nas būtų duodamas tai organi
zacijai, kuriai pasirodys di
džiausias reikalas.

Pabaigoje nutarta pasiųsti 
protesto telegramą imigracijos 
biurui, kad nebūtų deportuo
jama Petrovska, astuonių vai
kų motina.

Vandens bangos išplovė ant 
kranto ties 160th St. moters 
lavoną. Kol kas nežinoma, kas 
ji yra. Moteris buvo apie 35 
metų amžiaus, 5 pėdų ir 6 co
lių dydžio, rudais plaukais, 
mėlina suknelė ir juodais ba
tukais. Lavonas vandenyje iš
buvęs apie 24 valandas laiko. 
Gal bus kokia bedarbė atsiė- 
mus sau gyvastį.

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 kuponai. 
Kas pristatys iš paeiliu supirk
tų “Dhily Workeriu”, 10 ku
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
tinę, 35 E. 12th St., New York, 
ir gausite tą knygą.

J. N.

Visi į Demonstracijas Prieš
Italijos Fašistų Karą

Italijos fašistai sumanė 
trėkšti vienatinę Afrikoje

su-
ne-

Visi j Demonstracijas, „ 
Įvykstančias Brooklyne

Brooklyne ant kampų Grand 
St. Extension ir Havemeyer 
gatvių įvyksta labai svarbios 
demonstracijos. Jos atsibus 
trečiadienį, 24 d. liepos, 8 va
landą vakare. Demonstracijos 
rengiamos Amerikos Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą. Bus

prigulmingą šalį Abyssiniją geri kaIbėtojai. Bus kalbama, 
(Ethiopiją), kurios gyventojus kodeJ imperiali5tai ta!p smar. 
sudaro negi ai. Italijos fašistai kjaj rengias karan ;ir kas rei- 
jaušiasi kelis kartus galingos- kia jarbihinkįnis daryti. Atei
ni, o tam dar jie ^yra padalę k;,e visi, pasakykite apie tai 
šutai tį ii su Anglijos impel ia- gavo kaimynams ir pažjsta-
listais.

Ethiopijos valdžia mušė te
legramą į New Yorką Ameri
kos Lygai Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą, kuriame sako, kad 
Ethiopija nori taikos, bet jei
gu ant jos puls Italija, tai ji 
bus priversta gintis.

New Yorko darbininkai šau
kia į masinę demonstraciją 
prie Italijos - konsulato, 
monstracija 
27 d. liepos, 
E. 70th St., 
darbininkai 
demonstracijas!

miems. Bus kalbama ir apie 
bedarbių reikalus.

De- 
atsibus šeštadienį, 
12 vai. diena, 134 
New Yorke. Visi 
ir darbininkės į

CHAKLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q f C 
KIRPIMAS Z

SKUTIMAS 1 C C

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

o Senai dirbąs graborystes pro- S 
S fesijoįe ir Brooklyno apielin- r 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar s 
u atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c
8 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
S Parsamdo automobilius šerme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms & 
q ir kitokioms parems g 
8 Šaukite dien< ar naktj £

| 423 Metropolitan Avė. g 
Brooklyn, N. Y. c

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergrėfcn B-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku r Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi į PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

no mat IIOIHQIIIQIIIQIII mani llllQIIIOIIIQIIOHIQIHi iiiaiiioiiiaiiiaiiiaii

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, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1379 Tel. Stagg 2-299A

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.

GIIICIIIQIIIQIIIQIIIQIirQIIIQIIIQIIIOIIIDIIIQIIIOIIIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIHQItIGIIIQIIICIII

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, Seredomis Ir Subatomis
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. (

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 Iki 12 vai. ii r,to KampL^Šrd^t.

T ITT! K* 562 Rroad st. 
1 1 NEWARK, N. J. 

, Dabar Rodo
Sovietų Rusijos Epišką Judi

“SONG OF HAPPINESS”
Tai vieninteli* vertingas jp&linls 

“CHAPAYEV’O'’
RusISicos dainos, muzika, kalba Ir scenos. 

Anglilki užvardljimai 
1 lkl 5 vakarais 

OU" iisklriant nedildien| 
y< i iki 11130 vakarais 

taipgi nedildleni

Brooklyne, buvo susirinkę per
eitą sekmadienj caristai ir ap
verkė carą. Jų tarpe btivo bal
tagvardiečių galva archivysku- 
pas Vitaly, kuris skelbiasi visų 
rusų bažnyčių “caru” Ameri
koje. Jie laikė mišias ir kitas 
iškilmes minėdami 17-kos me
tų caro sušaudymą, apverkė jį, 
keikė Sovietus ir bolševikus.

I Į šias baltagvardiečių iškil
mes dar kelis šimtus sutraukė 

, žmonių, žinoma, daugiausiai 
buvo senų vyrų, moterų ir vai
kų. Bet buvo ir vidutinio am
žiaus žmonių, kurįe apkvailin
ti religijos nuodais.

Persišovė ir Nusiskandino
Birželio 10 dieną Sands 

Pointe jūrų bangos ant krašto 
išmetė žmogaus lavoną. Jis bu
vo peršautas kulkos. Niekas 
nežinojo, kas jis yra ir taip jį 
palaidojo Manhassete. Bet da
bar pagal jo. skepetaitę, ant 
kurios buvo išsiūtos raidės, su
žinota, kad tai buvo Frank 
Conley, buvęs paveikslų trau- 
kikas.

Jo brolis iš Syracuse, N. Y., 
prisiuntė Franko rašytą bro
liui laišką, kuriame jis rašė: 
“Aš einu suvaryti kulką į savo 
galvą. Tą atliksiu ten, kur yra 
įgilus vanduo.” Reiškia, jis-nu
sišovė ir kartu nusiskandino, 
žmogus jau tikrai gyvas neno
rėjo išlikti. Kapitalistinė tvar
ka pagimdo daug visokių šird- 
peršų, kurios silpnesnių nervų 
žmones išveda iš lygsvaros ir 
atveda prie saužudystės.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Kazimieras Sereika, 66 me

tų, 246 Varet St. Mirė liepos 
18 d. Palaidotas liepos 22 d. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Visų Kuopą Atydai!
Visos ALDLD, LDS, TDA, 

kuopos Brooklyn© ir New Yor
ko ruošiasi prie didelio ben
dro parengimo visų organiza
cijų naudai. Jau keli susirinki
mai atsibuvo. Bet vis dar ne 
visos organizacijos prisiunčia 
savo atstovus. Čia yra kviečia
ma kiekviena organizacijos 
kuopa. Jeigu dar neturite iš
rinkę delegato, tai turi daly
vauti kas nors iš kuopos valdy
bos.

Sekamas susirinkimas atsi-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

K. Nečlunskas.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
if 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 Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

II., . !!■■■■ )....... ' I

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainiui 

parėse ir kitokiose
. parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7(1
6 Skirtingą Rūšią ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugij'om, Ku
rio® Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET,

Brooklyn, N. Y.

ROBERT

HARMAN

AIOI Ml M M M M M RR M M M M M M RR.RR.M.RR RR RR M M

Notary Public Tel STagg 2-5043

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y. 

MATHEW P. BALLAS
a . * ’ ' •

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
I

660 GRAND ST, BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M, BruckJjenner's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

\ BRANGAKMENIŲ ir
1 KABLIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.
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LIPTON 
{staiga

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiu ir 
Susižeidavi* 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

♦ Gydoma Kraujo 
. N e n ormaiumai, 

Y Odos Išbėrimai, 
j Nervų Lięos, 

Bęjidras Nusilpi- 
mas, Nervu JS- 

\ į gos išeikvojimai, 
f. Į K a t a r i n iai ir 
ų / Chrbniski Skau- 
L// dūliai. Skilvio ir 
y Žarnų Ligos, 
L Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal. Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reuinatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų netfveikumai, ‘Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęrydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai IV 
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;
Į Bronx žvėrių daržą nema

žai atgabeno naujų žvėrių ir 
I kitų gyvūnų ir kitų šalių.

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

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




