
IWMRMMSraW

No. 185 Telephone STagg 2-3878
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KRISLŲ VIETOJ
Svarbūs Dokumentai.
Komunistai ir Darbiečiai.
Kominterno Taisytojai.
Kova — Mokykla.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

dar-

įtal-

Rytoj bus “Laisvėj” išspaus
dinta labai svarbi drg. Dimi- 
trovo prakalba, pasakyta da
bartiniame Komunistų Interna
cionalo Kongrese, apie visų ga
limų jėgų sujungimą prieš fa
šizmą. Drg. Dimitrov yra vie
nas iš didžiųjų Vokietijos 
bininkų karžygių.

Kiek pirmiau “Laisvė”
pino Vokietijos Kom. Partijos 
delegato drg. W. Piecko rapor
tą šiam Kominterno Kongre
sui ; paskui įdėjo Kongreso pri
imtą rezoliuciją, kur nustatoma 
vyriausi šiais laikais darbinin
kų kovos punktai.

Vis tai brangūs dokumentai, 
kuriuos draugai skaitytojai tu
rėtų taupyti, karts nuo karto 
perstudijuoti ir sulig jų dar
buotis miniose.

Kalėjimo Viršylos Davė ir 
Raktus Negrų Korikam
Pittsboro miestelyj, 

Mississippi valstijoj, bal
tųjų govėda atsirakino 
apskričio kalėjimo vartus, 
paskui kameros duris; iš
plėšė negrą Bodie Bates, 
nusitempė jį mylią toliau 
ir pakorė po Calhoun City 
tiltu. Paskui tie patys 
žmogžudžiai sugrįžę atsi
rakino karperą kito negro 
kalinio, išsitempė jį lau
kan ir veikiausia taipgi 
nulynčiavo, nors žinių dar 
nėra, kaip ir kur. Abudu 
negrai buvo areštuoti ne
va už “bandymą išžagin
ti” tūlą baltą moterį.

Govėdoje dalyvavo ko
kie 50 fašistinių baltųjų. 
Kalėjimo viršininkai, su
prantama, buvo davę 
tiems galvažudžiams rak
tus.

Graikijos Sukilėliai Baliūnas-Parašiūtas
"W T" A *W "W "d A HI A OTZir aUžkariavo Heraklion 
Miestą Kretos Saloj

Anglijos Komunistų Partijos 
delegatas Harry Pollitt savo 
kalboj Komunistų Internaciona
lo Kongrese rugpjūčio 5 d. iš
kėlė pasiūlymą, kad tos šalies 
Komunistų Partija galėtų sueit 
4 bendrą konferenciją su Darbo 
Partija ir išdirbt suvienyto 
fronto programą* kovai prieš 
imperialistinę konservatų bei 
liberalų politiką, o už sudarymą 
darbo partijos valdžios. Komu
nistų Partija, sako, galėtų ir 
organizaciniai susirišti su Dar
bo Partija, palaikydama, ta
čiaus, savivaldybę ir savaran-! 
kurną darbuotėje, siekiančioje | 
toliaus, negu Darbo Partija, ir 
vedančioje mases linkui visiško 
pasiliuosavimo nuo kapitalizmo.
Rinkimuose tuomet komunistai Skundžiasi, kad Europos

SELASSIE LYGINA
ETIOPUS D GVIDUI

remtų bendrus Darbo Partijos 
kandidatus; tik tose vietose, 
kur yra gerai žinomi komunisti
niai darbininkams 
Darbo Partija turėtų 
kandidatūras tiems 
tams.

Tūli Komunistų Internaciona
lo “taisytojai” ir “kritikai” sa
kys, jog Kom. Internacionalas 
“dešinėja.” Bet kas tokių fi
losofų paisys?

Komunistų Internacionalas

šalys Suturi Ginklus 
Ethiopijai Apsigint

kovotojai, 1 Ethiopijos imperatorius 
užleist Haile Selassie savo pareiš- 

komunis- Lime New Yorko “Times’e” 
primena Italijai biblišką pa
davimą, kaip mažas žydų 

iDovidas akmenuku užmušė 
1 priešų milžiną Galiotą, apsi
ginklavusį nuo galvos iki 
kojų. Reiškia, taip gali at- 

: sitikt ir Italijai. Selassie di-1
atsižvelgia į einamojo momento, džiuojasi, kad jis esąs ainys 
reikalą — į visų jėgų vienijimą Dovjdo sūnaus Salemono., 
kovai prieš imperialistinį karą, j g kiu Ethiopijos imperato-i 
pries fašizmą ir uz išlaikymą riu skundžiasi kad Eur0. | 
demokratinių laisvių likučių. v ■■ ._jV.

Socialistai Darbininkai Laikosi Išvien su Komunistais; Prie 
Jy Prisideda net Venizelistai Oficieriai, Taipgi Ir 

Kunigai, Priešingi Karaliaus Valdžios Grąžinimui
ATHENAI. — Sukilę dar-] legrafo kompanijos namo, 

bininkai užėmė Graikijos Tas
salos Kretos miestą Herak- Kret°s salą su šalies sostine 
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lioną. Sukilimas išsivystė 
laipsniškai: iš pradžios 
streikai del Algų ir kitų są
lygų pagerinimo; paskui

telegrafas sujungia

Athenais. Žandarams, sa
koma, kol kas pavykę tele
grafą apginti.

Prie darbininkų prisidėjo
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banga visuotinų streikų JT. pnesmgi karaliui, stacia- 
prieš diktatoriaus Tsaldario tlkllJ . kunigai kurie eme

sugrąžint karaliaus varPals skambinti, saukda-norą 
valdžią Graikijoj, ir paga-1 
liaus atviri susikirtimai su

i mi žmones į gatves. Sukili
mui, kurį bendrai vadovau

policija, žandarais ir fašis- įa. komunistai su socialis- 
karinin- ^ais> Padėjo ir šimtai atsta-tiniais Tsaldario 

kais.
Pirmadienio susikirtimuo

se du darbininkai užmušti ir 
30 sužeistų. Bet 4,000 dar
bininkų minia nugalėjo prie
šus, mūšyje sužeidė penkis 
policininkus ir 12 kareivių 
ir paėmė miesto centrą. 

| Daugiau ginklų darbininkai 
gavo, šturmuodami jų san
dėlį, ir pasigrobdami didelį 
skaičių šautuvų.

tytų oficierių venizelistų, 
kovojančių priėš karaliaus 
sugrąžinimą. Šaudymasis 
tęsėsi 26 valandas.

Athenuose paradų aikštė
je sukilo dalis kareivių ir 
šaudė į žandarus, kurie bu
vo atsiųsti juos malšint.

Fašistinis diktatorius 
Tsaldaris siunčia karo lai
vus prieš sukilėlius. Jo ge
nerolas Bakopttolos paskel
bė karo stovį Kretos saloje.

Ypač smarki kova įvyko Fašistų valdžia įvedė aš- 
del užgrobimo pojūrinio te- triausią žinių cenzūrą.

“Daily Workerio” Finansų Vajus—Pareiga 
Kožno Klasiniai Sąmoningo Darbininko
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r šimtai tūkstančių darbinin- Pos “čL JI"?
kų, kurie dar neprisirengę at- ; . - - . - -
virai stot po komunistų vėlia- apsiginti. Sako, tuom JOS pa- 
va delei kapitalizmo nuvertimo deda Italijai.

kų, kurie dar neprisirengę at- klų, reikalingų Ethiopijai■č,

ir proletariato diktatūros įkū
rimo, tie šimtai tūkstančių jau 
remia kovą prieš fašizmą ir im
perialistinę žudynę. O toliau pa
čioj kovoj prieš tas gręsiančias 
blogybes, už darbininkų pilietiš
kų laisvių ir būklės atlaikymą 
jie daugiau ko išmoks ir pa
matys,—jog vienintelė išeitis 
yra būtent tuo keliu, kurį rodo 
komunistai.

Ir draugų anglų raportas pa
rodė, kaip stambiai padidėjo jų 
Partijos įtaka miniose per par- 
tijiečių vadovaujamas kovas 
prieš fašistus, už demokratines 
laisves, už taiką, prieš pašal
pų kapojimus bedarbiams, 
žmoniškesnes darbininkams 
gas ir tt.

Kurie jau sykį išvien su
munistais kovojo už tuos reika
lus, toliau ne taip jų baidysis, 
o paskui daugelis jų dasiauklės 
ir iki sužinių Kom. Partijos rė
mėjų bei josios narių. Komunis
tai gi tuo tarpu nepaklys.

Komunistų Partijos dien
raščio “Daily Workerio” ve
dėjai rašo, kad jie neužims 
spaudoje daug vietos atsi
šaukimams — aukoti, kad 
per tris mėnesius sukelti 
$60,000 fondą jam palaikyki. 
Sako, daugiau vietos turiNaziai Nuteisė Nukirst

Galvą Komunistu Vadui būt paliekama žinioms ir n Ali i • ir • • straipsniams apie darbinin- Drg. Albertui Keysenui kų reikalus ir jų kovas. Sa- 
vo skaitytojams ir partiji- 

BERLYNAS.. Vadina- n§ms organizacijoms, todėl, 
“23 žmonių teismas nu- u- -- 
sprendė nukirst galvą buvu- pareiškia:

vo skaitytojams ir partiji-
mas “žmonių teismas” nu- “Daily Workerio” vedėjai

uz 
ai-

ko

“Nusikaltėlių” Sutartis
KAUNAS. — Pasirašyta 

sutartis tarp Italijos atsto
vo ir Lietuvos valdžios del 
nusikaltėlių išdavimo. Reiš
kia, Mussolini- išduos Sme
tonai nusikaltėlius lietuvius 
Italijoj, o Smetona atiduos 
Mussoliniui n u s i k a Itėlius

šiam Vokietijos seimo atsto
vui, komunistui Albertui j 
Keyseriui, už tai, kad jis, j 
girdi, rengėsi. “išduot šalį.” 1 „
Jis nusmerktas mirtin todėl, į kiek atsišaukimų bei patvar- 
kad organizavo slaptas Ko- ' 
munistų Partijos kuopeles 
po to, kai 1933 m. buvo pa
leistas iš koncentracijos sto
vyklos.

Manoma, kad ir žymiau
siam Vokietijos darbininkų 
vadui E. Thaelmannui grę- 
sia kirvis už darbininkų or
ganizavimą į Komunistų 
Partiją, kaip už “rengimą
si išduot šalį.”

Tuo pačiu atveju, kai drg. 
Keyser tapo nusmerktas nu
žudymui, keturi kiti komu
nistai liko nuteisti po 12 iki 
15 metų kalėjimo.

“Jūsų pačių iniciatyva, 
sumanumas ir veiklumas, 
yra svarbiau, negu kažin

v
Brooklyne per 6 mėnesius,

Italijos piliečius Lietuvoj. 1935 metų, nuo pašalpos listo 
si sutartis, suprantama, pir-jyra nuimta 11,000 žjnbhių. Dau- 
moj vietoj paliečia politinius • gelis iš jų badauja, ka?da jiems 
nusikaltėlius. | atėmė šalpą.

Skymų. Jūs pažįstate darbi
ninkus savo gyvenamose,, 
vietose, jūs žinote jų kan
čias; jūs didvyriškai dar
buojatės suorganizūot juos 
kovai prieš kapitalizmą. Mes 
esame tikri, kad jūs mokėsi
te tinkamai prie jų prieiti ir 
prašant finansinės paramos. 
Pernai metais jūs padarėte 
sėkmingiausią ‘Daily Wor- 
kerio’ finansavimo vajų iš 
visų, kurie tik kada pirmiau 
įvyko. Mes tikimės, jog šie
met jūs sumušite ir pernyk
ščių savo rekordą!

“Darykite rinkliavas, kur 
tik galima — susirinkimuo
se, darbavietėse ir lankyda
miesi į darbininkų namus. 
Ruoškite taip pat parengi
mus ‘Daily Workeriui/ Dar 
yra laiko piknikams ir ki
tiems pasilinksminimams at-

virame ore.
“Kuomet praeis ši savai

tė, pasitikime, galėsime ra- 
portuot, jog skirta jai aukų 
kvota buvo išpildyta.”
VYS T O SI GENERALIS 
STREIKAS PRIEŠ MĖSOS 
BRANGUMĄ DETROITE

DETROIT, Mich. — Šį 
penktadienį ir šeštadienį į- 
vyks masiniai pikietai strei
ke prieš mėsos brangumą. 
Skelbiama visuotinas strei
kas prieš mėsos naudojimą, 
kol nebus numušta jos kai
na 20 nuošimčių. Įvairiose 
miesto dalyse suorganizuota 
veikimo komitetai. Streike 
kovoja daugiausia moterys, 
nors prisideda ir daugelis 
vyrų, i Daugėja skaičius ’■ inė- 
;sos krautuvininkų,; kurie ei
na išvien su-.' streikieriais. 
Jie reikalauja, kadi didieji 
mėsos sandėliai ir ■ trustai 
numuštų kainas, 'krautuvi
ninkams.

Amerikos Ex-Kareiviai 
Atsisako Griežt Naziam

KANSAS CITY, Mo. — 
Orkestrą vietinio Ex-Karei- 
vių organizacijos 
riaus buvo pakviesta 
žiuot Vokietijon su 
muzika teatruose bei 
kuose. Bet ex-kareiviai at
metė nazių pakvietimą, pri
durdami, jx)g dabartinė Vo
kietijos valdžia yra priešin
ga visokiems demokratinės 
laisvės principams.

sky- 
va- 

savo 
par-

MASKVA. — Tichon 
Kulinicenko išrado baliū- 
ną-parašiutą. Kada reikia 
iškilusiam baliūnui leistis 
žemyn, paleidžia iš jo du
jas, kurios yra lengvesnės 
už orą. Sunikdamas že
myn, baliūno maišas laip
sniškai susidaro į parašiu
tą, lyg kad milžinišką liet
sargį, kuris tuomet su la- 
kūnu-baliūnistu palengva 
leidžiasi žemyn. Tokiu ba- 
liūnu-parašiutu 1,850 kū- 
biškų metrų įtalpos užva
kar sovietiniai orlaivinin- 
kai padarė sėkmingą ban
dymą, ir nusileido kaip su 
parašiutu iš 16,000 pėdų 
augščio. Šis išradimas su
teikia nepalyginamai di
desnį saugumą baliūnis- 
tams; ir tai pirmas toks 
išradimas pasaulyj.

Išsivysto Jau Atviras 
'Karas’ Tarp Nazių ir 
Katalikų Bažnyčios? V. &

BAUDŽIA 5 DOLERIAIS 
Už DAVIMĄ ALMUŽNOS

BAR CELONOS miestas 
Ispanijoj išleido įstatymą 
prieš elgetavimą ir per ke
lias dienas suėmė apie 1,000 
elgetų. Duodantieji išmal
das (almužnas) taipgi bau
džiami iki $5.

Naziai Rėkia, kad Katalikai» ,'
Einą Išvien su Bolševikais 
Prieš Hitlerišką Valstybę
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' ''

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų propagandos ministe- 
ris P. J. Goebbels išlipdino 
ant sienų ir tvorų didžiau
sius rožavus plakatus, kur 
sako, kad “valdžia ir (ha- 
zių) partija greitai sunai
kins begėdišką veikimą” ka
talikų, kurie priešinasi Hit
lerio diktat. Goebbels rėkia, 
kad katalikų bažnyčios poli
tikai darbuojąsi “išvien su 
bolševizmu ir naudoją jo 
priemones prieš nazių socia- 
lę valstybę, kuri, girdi, iš
gelbėjo Europą ir jos kulto- 
ra nuo sunaikinimo iš bol
ševikų pusės.”

Hitlerio skalikas Goebbels, 
visai nerausdamas, daro to- 

ją sodės citrato, kad krau-i^i primetimą, būk patys ka- 
jas nesukrekėtų; apmarino1 talikų organizacijų nariai 
ją etheriu ir ;
Kada beždžionė paskui buvo 
atšildyta, jis įleido į jos gys
las naujo, kitos beždžionės 
kraujo ir įšmirkštė vaisto, 
vadinamo “adrenaline chlo
ride.”

Jis tikisi tuo būdu išgy
dyt beždžionę nuo džiovos. 
Su laiku gal toks gydymas 
būsiąs pritaikytas ir žmo
nėms.

Per 5 Dienas Sušaldyta
Beždžionė Vėl Atgijo
LOS ANGELES, Cal. — 

! Daktaras Ralph Willard 
■‘penkias dienas išlaikė šaldy
tuve vieną beždžionę, kol ji

fUMCDAI MATADC sušalo visa ir sustiro kaip 1UV i Ui\d ragas. Paskui jis ja laips-

DVIGUBI PELNAI niškai atšildė. Beždžionė at
gijo ir ėmė ėst paduotą jai 
obuolį.

Tai Vaisius Padvigubinto pi™„ idėjinio j šaldytuvą, 
Darbininkų Išnaudojimo

Su NRA Pagelba
Dr. Willard įleido į jos krau-

!

tu
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NEW YORK. — General 
Motors Korporacija skelbia, 
jog per paskutinius 12 mė
nesių pasidarė antra tiek 
daugiau pelno jos šėrinin- 
kams, negu 1932 m. Tada 
paprastas šėras davė po $1 
pelno, o dabar jau po $2. Tie 
padvigubinti pelnai yra iš
veržti iš darbininkų per pa
smarkintą paskubą ir kito
kį jų išnaudojimą. O išnau
dojimo mašinerija buvo iš
tobulinta su NRA pagelba. 
NRA su savo tarpininkais, 
kaip žinoma, krikdė bei lau
žė automobilių darbininkų 
kovas už žmoniškesnes sąly
gas.

Su Laivakrovių Vadu H. 
Bridges Priversta Skai

tytis ir Ministerija
WASHINGTON. — Eina'

konferencija tarp laivakro- del oro skystumo tenai, 
vių unijų vadų ir tavorinių | ----- —----- -----
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paliko šalti. I drauge ,su komunistais iš-
i • i ’k-iln’i’i 4-vilo o Vnfolilzin HO7-, bjaurioję tūlas katalikų baž

nyčias ir išniekinę vieną ka
talikų vyskupą, o paskui pa
skelbę, kad naziai tatai pa
darė, norėdami sukelt visus 
katalikus prieš Hitlerio val-

Iš 32,800 Pėdų Augščio 
Nukrito Garsus Lakūnas1

PARYŽIUS. — Iš 32,800 
pėdų augštumos nukrito vie
nas iš puikiausių Franci jo j 
lėktuvų F-AKFK ir užsimu
šė garsus jo lakūnas Marcei 
Cogno. Jis norėjo ištirti 
stratosferos orą ir kitus 
gamtos reiškinius toj augš- 
tumoj. Manoma, kad taip 
augštai iškilęs jis apsvaigo

Berlyno katalikų vyskū- 
.pas, grafas Preysing, atsa
kydamas į nazių grasini
mus, išleido pareiškimą ti
kintiesiems, pavadindamas 
jį “Karo Stovis.” Tame at
sišaukime jis išdėsto, kaip 
Hitleris sulaužė savo sutar
tį su popiežium, kas liečia 
katalikų jaunimo ir kitų or
ganizacijų laisvę ir religines 
mokyklas; kaip. hitlerinin
kai šiurkščiais veiksmais 
skleidžia pagoniją ir perse
kioja katalikystę. Vyskupas 
ragina katalikus ramiai, bet 
tvirtai laikytis ir nepasiduo
ti naziams, o bažnyčios per
galė prieš juos, girdi, bus

i laimėta.

laivų savininkų. Pati darbo ChinilOS VieSUloj ŽUVO 
ministerija susauke siuos £
pasitarimus. Ji nori išvengt 
streikų, kurie galėtų įvykt, Šimtai Žmonių
kuomet pasibaigs sutartys' AMOY, Chinija. Fukien 
tarp unijų ir samdytojų P™vlnc>J°J ^vakarselobai- x b v V u m -m r\rii 1 I Iriitii nii vt n i Irt v\ n
rugsėjo mėnesį.

1 Darbo ministerija, be ki-
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Manila. — Per viesulą 
vandens ištvinimus Cent 
Luzon Saloj, Filipinuose, 
vo 37 žmonės.
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Konqresmanai už Dides
nį TurčiŲ Aptaksavimą

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų Kongreso at
stovų rūmas 282 balsaią 
prieš 96 nutarė tiek pakelti 
valdžios taksus ant korpo
racijų pelnų ir turčių pali
kimų, kad per metus susida
rytų šalies iždui $250,000- 
000 daugiau iš to šaltinio. 
Laisvomis nuo tokių taksų 
paliekama, tačiaus, dovanos 
labdarybei iki 5 nuošimčio 
visų įplaukų. Virš to nuo
šimčio ir už dovanas turi 
būt mokama taksai.

Dar nežinia, ar senatas 
priims tą sumanymą.

si viesulą, .|<ufi sunaikino 
2,000 namų ir užmušė šim- 

' Viesulos 
smarkumu buvo išvarytas 

| vanduo iš upių ir daugelis 
žmonių tuo būdu liko prigir
dyta.

tų, pakvietė ir Harry Bri- ^us . Syven^JU-
dges, kovingą San Francis
co laivakrovių vadą. Laivų 
savininkų advokatas EI. 
Hanson, vos atsidarius kon
ferencijai, pareiškė, kad 
svarbiausia tai išmest iš tų 
unijų komunistus ir jų pri
tarėjus. Darbo Federacijos 
Laivakfovių Sąjungos gelto
nasis prezidentas Joseph 
Ryan jau senai reikalauja 
visų pirma iššluot laukan 
Harry Bridges, paskui ir ki
tus raudonuosius. •

Bet kad darbo ministerija 
pasišaukė ir'Harry Bridges 
į konferenciją, iš to reikia 
suprast, kokią didelę įtaką 
jis turi tarp prieplaukų dar-

bininkų.
Harry Bridges vadovybė

je pernai per streiką San 
Francisco ir kitų vakarinių 
prieplauką laivakroviai lai
mėjo tokius pagerinimus: 
pridėta jiems alįos, įvesta 
šešių valandų darbo diena, 
iškovota, kad darbininkai 
būtų samdomi iš unijinių 
svetainių, p ne iš kompaniš- 
kų ir kad ląįvakroviai butų 
darban injąmi paeiliui, o ne 
taip, kaip bosams patinka.

,jL,. W:‘'>.1 ' / įu•''■■i - 1 i, - ...••• ■ .
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Disciplina ir Budrumas
■ SSSR orlaivininkų—Levanevskio ir kt. 

~4pradėtas žygis lėkti iš Maskvos per 
šiaurinį polių į San Francisco yra nepa
prastu pavyzdžiu bolševikiškų mokslinin
kų budrumo ir disciplinos. Pradėję jie 
skristi tokion pavojingon ir ilgon kelio
nėn, oŲaivininkai suranda, kad ne vis
kas tvarkoj su aliejine orlaivio sistema 
ir kad tas gali privesti prie apgailėtinų 
pasekmių. Jie praneša apie tai žinias 
tiems, kurie juos siunčia ir podraug klau-? 
šia, ar leistina jiems sugrįžti atgal į SS
SR pataisyti orlaivį. Be abejo, ta teisė 
suteikta ir jie laimingai nusileido Lenin
grade, kur taiso tuos nedidelius defek
tus, surastus orlaivy j jau išlėkus.

Tai pavyzdys Sovietų Sąjungos didvy
rių budrumo ir disciplinos!

Levanevskio sugrįžimas atgal pataisyti 
orlaivį nereiškia jų bandymo nepasek- 
mingumą. Kaip tik priešingai. Tai paro
do, kaip akylai, kaip pasirįžusiai viskas 
daroma tam, idant užkariavus gamtą, 
idanfc ištyrus pačius pavojingiausiu? ir 
p&čiiH kebliausius žemės skritulio kam
pelius?

Ar jiems tas pavyks? Niekas, kuris 
seka Sovietų Sąjungos mokslininkij įvai
ria? ekspedicijas ir pasiekimus orlaivi- 
ninkystėje, neabejoja. Nepavyko pirmas 
bandymas, pavyks antras. O jei ir tas 
nepavyks, tai trečias arba ketvirtas. Bol
ševikai turi užtenkamai ištvermės, užten
kamai pasirįžimo pasiekti savo tikslą.

gaitis jąu turį surinkęs apie $40,000, o 
isvisd originaliai,’ reikėjo tik $18,000.

Akyva ir tas: “Kelionei pavykus, Vait
kus stos į Lietuvos, kariuomenę.” Be 
ąbęjo, tai nėra iš piršto išlaužtas daly
kas. Vadinasi, viskas tvirtina mūsų pa
sakymus. Mes visuomet sakėme, kad šis 
biznis yra daromas tįkslu, kad pavėnius 
Lįetuvos fašizmą. Rinkimas tam tikšlui 
Lietuvoj aukų (kurios eina fašistų kiše- 
niuosna) jau ir yra vieno iš tų įrodymų 
patvirtintas.

Juokingiausias pasakymas tai tas: 
“Vaitkūs gali išskristi rytoj.” Vadinasi, 
jau virš mėnesis laiko atgal panašiai taip 
rašyta Lietuvoj, o Vaitkus dar ir šiuos 
žodžius rašant tebesiranda Brooklyne.

Aišku, mums del to. nei šilta, nei šalta. 
Mes manome, kad panašiai yra ir tiems, 
kurie aukojo pinigus. Kokia gi jiems 
nauda bus, jei Vaitkus ir skristų? Ar-, 
ba: kokia nauda gali būtį Lietuvos dar
bo žmonėms? Vaitkui neškridus,ii iš jų 
plėšiama pinigai, ha, o jei skristų-^-dar 
daugiau plėštų! . / ; ' ;

Mes tą viską rašome vyriausiai tam, 
kad parodžiuš, kaip Chicagos “mokslinio 
socializmo žinovas,” moka daryti puikų 
biznį, ir kaip, prisidengus “mokslo daly-" 
kais,” galima daug svieto apsukti. '

Iš Mask vos Į San Francisco
Apie Sovietų Lakūnus ir 
Skridimą pęr šiaurinį Polių

Pereitą šeštadienį .yisę pa
saulio buvo atkreipta atyda 
į Sovietų Sąjungos lakūnų 
žygį, kurie pakilo Maskvoje 
ir leidosi į kelionę per Šiau
rių Jūras, šiaurių Polių, 
Kanadą, į San Francisco. 
Planas atlikti ilgiausią pa
saulyje, apie 6,250 mylių ke
lionę be apsistojimo ir per 
pavojingiausią pasaulyje 
vieta, v

Pirmas Skridimas
1 ! i i • ; i

Daug pasaulyje lakūnų, 
yra jau atlikę ilgų ir didelių 
kelionių; ’bet dar niekas ne
bandė atlikti šią kelionę. So
vietų Sąjungos lakūnai S; 
Levanevski, jo pagelbinin- 
kas G. F. Baidukov ir radio 
operatorius V. Levčenko pa
kilo iš Maskvos ir leidosi į 
tą pavojingą kelionę. Mas
kvoje oras buvo prastas. 
Pirmus 200 mylių oriaivi-

pirmo bandymo -daugiąu pa
tyrimo,' vėl leisis į tą pasau
lyje ilgiausią ir pavojingiau
sią kelionę.

X

Kelio Ruožtas
Sovietų lakūnų kelias eina 

iš Maskvos linkui Šiaurinio 
Poliaus prie 40 laipsnio geo
grafinės rytinės ilgumos tie
siai į šiaurės. Jis eina per 
šiaurinę dalį Sovietų Sąjun
gos, Baltąs jūras, Murmans
ko pussalį, pro Franz Josef 
salas, kurios yra prie Šiau
rinio Poliaus juostos ir tie
siai per Šiaurinį pblių.

; Nuo Šiaurinio Ppliaus la
kūnų kelias yrą prie 120 ge
ografinio vakadųės ilgu
mos laipsnio per: Šiaurinę? 
jūras, esančias tarpe Šiau
rių Poliaus ir Kanados, per 
Kanadą, Kaliforniją į San 
Francisco. Tai kelias per 
Žemės viršų, kaip jį teisin
gai vadina spauda. Kelias 
pavojingiausias ir reikalau-

Kiek Daug Išnaudojimo Grigaičio 
, Biznio Vardu!-

K, Vi&rtas mūsų skaitytojas ir artimas 
g draugas šiomis dienomis gavo iš Kauno 
1. laišką, rašytą savo giminaičio, kuris yra 
į katalikas ir, aišku, pritarėjas smetoninei 
: valdžiai. Jis yra šoferis ir dirba valdiš- 
'ką darbą. Jis rašo, klausdamas mūsų 
skaitytojo, kada gi pagaliaus lėks tas

• “Jūsų Vaitkus?” Pas mus, nurodo jis, 
į Vaitkaus ekspedicijai remti renkami pi

nigai. Mus, valdžios tarnautojus, ypačiai 
apdeda visokiais mokesčiais, štai, Vait- 

‘ kaus lėkimo reikalams iš manęs jau iš- x 
. trauke 80 litų... Tiesa, tuos pinigus ima 

iš tarnautojų neva neverstinai, bet gali
ama suprasti, kas būtų, jei atsisakytum 
juos duoti...

Pasirodo, kad ne tik Jungtinėse Vals
tijose išnaudojamatevisuomenė tam Gri- 
gaičio gešeftui, bet ir Lietuvoj. Fašis-

I tų valdžia mato gerą būdą pasipinigavi- 
#lhui, pasiremiant tuo. Na, tai ir pini- 

gaujasi. Plėšia iš kiekvieno, iš kurio tik 
gali. Na, ir žmonės, nežinodami, kas sto- Į 
vi už Vaitkaus pečių, keikia ne tikruo
sius kaltininkus, bet patį Vaitkų, kuris, 

į mūsų nuomone, čia yra tiktai auka tam 
/tikrų žmonių darbelių.

^Vienas kunigų laikraštis pranęša, kaip 
*dabar Lietuvoj fašistinė spauda plačiai 
;■ rašo apie tą biznį. Įvairiausių žinių ten 
B telpa. Pav.:

Solidarumo Kongresas Argentinoj
“Rytojus” praneša, kad'nesenai Bue

nos Aires mieste įvyko Solidarumo Kon
gresas, atsuktas prieš fašizmą ir karą. 
Nors šnipai provokacijų keliu bandė da
ryti viską, kad kongreso neprileidus, 
nors buvo keletas kongreso rengėjų sua
reštuota, tačiaus kongresas įvyko ir jis 
buvo pasekmingas. “Rytojus” nurodo, 
kad

Šio taip svarbaus kongreso tikslas buvo 
patiekimas programos patronatu veikimui ir 
sustiprinimui judėjimo už paramą Europos 
nukentėjusioms aukoms nuo fašizmo ir 
prieš vietinį fašizmą.

Kongresą atidarė dr. Bunge ir sąyo įžan
gine prakąlba nušvietė dabartinės kapitalis
tų sistemęs eiga ir fašizmo barbariškumus 
Europoje. 'Paskiau kalbęjo eilė kalbėtojų 
įvairiomis temomis, kurių tarpe Nydia La- 
marque ir nuo jaunuolių Prieškarinio-Prieš- 
fašistinio Komiteto. .

šių paskutinių kalbos ir buvo svarbiausiu 
kongreso pagrindu, kurie išdėstė fašizmo 
vystymosi formą Europoje ir jo' galimumą 
sustiprėti Pietų Amerikoje, kaip kad neku- 
rie demagogai bando prirodyti,1 kad P. Ame
rikoj o ypač Argentinoj fašizmo įsigalėji
mas negalimas. Studentas Giudice savo kal
ba aiškiai sukirto tas pacifistų svajones 
ir gryniausiais faktais prirodė, kad jau im
perialistų finansuojamos fašistų bandos bu
joja Argentinoje ir kitose P. Amerikos val

stybėse. Minimas kalbėtojas ne vien tik 
Vurodė fašistų pavojų, bet ir kaip turi būti 
-vedama kova prieš tą viską.

Vadinasi, visose šalyse ruošiami kon
gresai kovai prįeš karą ir fašizmą. Jie 
šaukiami bendro fronto pagrindu. Mobi
lizuojamos darbo žmonių pajėgos visais 
frontais. Tik tokiu būdu bus galima pa
sekmingai kovoti fašizmas.

Juodi bruožai parodo liniją, kuria LėvaneVskls su ; 
draugais lėkė iš Maskvos Į San Frančiščd per šiauri- < > 

(nį polių. Pasitaisę orlaivį, sakoma; jie ir vėl;ta pačia 
lįniją sįiris iš IV|a^kvojs*-*-tolurĄas dąugiau 6,0Q0 rnylių. t ; .

: ‘'Renkamos klikos F. Vaitkui sutikti.”
B “Vaitkaus lėktuvas griežtoje apsaugoje.”

L ‘'Latviai apie Vaitkų.”
°Ltn. Vaitkus, greičiausiai, į Kauną at-

skris birželio 16 d.”
* “Vaitkus gali išskristi rytoj.”

ML “Ruoškimės, sutikti Feliksą Vaitkų.”
“Kelionei pavykus, Vaitkus stos į Lietu- 

' yo? kariuomenę.”
■B/r °Leit. Vaitkaus skridimu domisi net ki

niečiai. ”
■HRB/. .... vČia, kaip matome, patvirtina ir virspa- 
J/jninėtą faktą, būtent, kad fašistai “ren- 

aukas? “Vaitkui sutikti.” Ar įstabu, 
žmonės keikia Vaitkų? Tų aukų 

^Smetona jau prisiuntė vieną tūkstantį 
įgĮįffirių ne sutikimui, bet išleidimui. Tū- 

laikraščiai rašo, kad tam tikslų^ Gri

Humbugas!
“Draugas” talpina adv. C. Kai (Kaz

lausko) prakalbą, sakytą liep. men. 28 
d., š.m., Chicagoj, atidengiant Dariui-Gi- 
rėnui paminklą. Užbaigdamas savo kal
bą ir įteikdamas tris vėliavas trims as
menims, p. Kai sakė: *

‘O dabar, ponas Edvardas Kelly, kaipo vy
riausias Jųngt. Valstybių1 valstybės (?— 
“L.” Red.) priimkite šią dryžą-žvaigždėtą ve-, 
liavą. Tegul ji plevėsuoja ilgiausius amžius,.

. kaipo laisvės simbolis. 1 . ■ :
Gerbiamas .konsule Antanai Kalvąiti, at

stovas Lietuvos valstybės, priimk šią tri
spalvę Lietuvos Respublikos vėliavą, taip 
mielą ir brangią mūsų širdims; maža Lietu
vos valstybę Pabalti jo j, tegul ji būva lais
vės švyturiu rytinei Europai.

Ir Jūs, Lietuvos Kankiny (Sapnuoja p. 
Kai., Matulionis nėra jokis kankinys. Tai 
paprastas buvęs lenkų imperialistų žvalgy
bininkas SSSR ir del to pakliuvęs į kalėji
mą.—“L.” Red.),garbingas Ganytojau,^vys
kupe Teofiliau, priimk šią auksinspalvę po
piežiaus vėliavą.

Kaip ilgai visos trys šios vėliavos plevė
suos, taip ilgai žmonių laisvė bus užtikrinta. 
Išauš diena, kurios rytmečio saulei tekant 
prasidės amžina žmonių taika, ir ramybė 
ant žemės.
Pbnui Kai, be abejo, nepatiks tai, ką 

pasakysime, bet męs pasakysime, 
kad viską?, ką jis kalbėjo, yrą humbugas,

minkai atliko lietuje, bet 
paskui jie išvažiavo į terito
rijas, kur oras buvo geras.

Lėktuvas buvo sunkus, 
apie 12 tonų. Iš karto jie 
skrido 1,000 pėdų augščio, 
vėliau pakilo iki 2,500 pėdų. 
Kada jie buvo jau padarę 
virš 500 mylių nuo Maskvos, 
tai per radio pranešė: “Vis
kas Gerai!”

Orlaivis veikė gerai. Dau
giau darė mylių į valandą, 
kaip buvo manyta. Jis darė 
108 mylias į valandą, ne
paisant didelio gazolino kro
vinio; tas siūlė lakūnams 
greičiau pribūti į San Fran
cisco, kaip pirmiaus jie ma
nė.

Vėliaus pasireiškė moto
re perdidelis aliejaus pom- 
pavimas. Ta? ant žemės 
lengvą pataisyti, bet ore, 
kada motoras veikia, nebų- 

j vo galima. Orlaivininkaį ga
lėjo skristi toliaus, bet jiems 
būtų pritrūkę aliejaus, ir ta
da grūmojo katastrofa. Jie 

1 apie tai pranešė į Maskvą ir 
iš ten gavo-įsakymą'grįžti 
atgal į Sovietų orlaivių lau
ką, pasitaisyti ir tada skris
ti.' Orlaivihihkai jau buvo 
virs Berencovo jūrų, artino
si Šiaurinio Polio jūpstos, 
padarę apie 900 mylių. Jie 
pasuko orlaivį atgal ir sėk
mingai sugrįžo į Sovietų or
laivių lauką, kur orlaivis bu
vo pataisytas. . . .

) I

Ajątrų Kartu Skris
Sovietų orlaivininkai nea- 

tidėjo skridimą. Jie pasilsės, 
ištirs priežastis motore pū- 
sireiškusio netarnavįmo, pa
sitaisys ir, turedamį jau iš

j antis gerai įrengto lėktuvo, 
pasišventusiu ir patyrusių 
lakūnų. ,

Iš Sovietų Sąjungos pusės 
sovietiniai lakūnai yra jau 
gerokai ištyrę Šidurių jūras 
veik iki Šiaurių Poliaus 
juostos. Nuo Mąskvos iki 
Šiaurių Poliaus yra 2,352 
mylios, kita dalis iš 6,250 
mylių yra nuo Šiaurių Po
liaus linkui San Francisco. 
Apie 2,500 mylių kelionės 
eis per tas vietas, kur nėra 
ištirta, kur didžiumoje vieš
patauja ledų laukai, nuola
tinis šaltis, nėra jokių žem- 
lapių, kur grūmoja orlaivio 
apšalimas ir daugelis kitų 
keblumų.

Šiaurių Poliaus teritorijo
je dabar yra nuolatinė die
na, bet ta šviesa pusėtinai 
varginanti žmogaus akis.

Lęktuvo Įrengimas
Sovietų lėktuvas vįsas yra 

pagamintas iš savų mędžia- 
gų ir savo darbo. Jis; mono
planas ilgais sparnais’, trum? 
pu kūnu,: su visliu motbrltj’ 
kuris tui’i 960 arklių jėgą. 
Lėktuvo sparnai nedažyti 
Raudonai su jo pažęnklinimų 
“USSR—0-25.” Jo “kūnas” 
nudažytas pilkai su tamsiais 
bruožais. Lėktuvas pąga^ 
mintas pagal inžinieriaus A. 
N. Tupulieyo planą, kurio, 
lėktuvų daugiausiai yra So
vietų Sąjungoje.

Šiuom kartu jis buvo pa
siėmęs daug aliejaus ir 6 to
nus gazolino, patsai lėktu
vas sveria apie 5 tonus, taip, 
kad su aliejum, lakūnais, ga
zolinu, maistu ir kitais prie
taisais jis ?yėrė apie 12 ta

nų.- Jis turi radio susisie
kimo stotį; ■ kurios bangos 
gali būti jaučiamos už 6,000 
kilęmetrų. 7 Lakūnai su sa
vimi buvo pasiėmę ir kitą 
dar mažesnę radio stotį, 
naudojimui atsitikime, jeigu 
pirmoji sugestų arba orlai
vis susikaltų. Jie turi šiltus 
drabužius, maisto 3 mėne
siams laiko ir kitokius prie
taisus.

Iš karto orlaivis planavo 
skristi neaugštai, nes jis 
sunkus ir ten gerai žinomas 
kelias. Šiaurių Poliaus srity
je skristi augščiau, nes ten 
gali būti augšti ledų kalnai, 
paskui, orlaiviui palengvė- 
jus ir artinantis Rocky 
Mountains —> dideli kalnai 
Amerikoje,— tai orlaivis 
dar daugiau kils į orą ir 
paskui suks į Ramųjį Van
denyną ir Kalifornijos pa
kraščiu artinsis savo tikslo:

Orlaivį aptarnaus žinięmis 
apie 50 Sovietų radio stočių, 
kurios yra įsteigtos Šiaurių 
pakraščiais ir ant salų. Pas
kui jam tarnaus ir Kanados 
bei. Jungtinių Valstijų sto
tys teikiant žinias apie orą.

^Skridimo tikslas yra mok
slinis, daugiau patirti apie 
neištirtą žemės viršų, dau
giau gauti žinių, kad vėliau 
būtų galima nuolatinį kelią 
atidaryti per Šiaurių Polių 
tarpe Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

Jeigu šis Sovietų Lakūnų 
žygis bus užbaigtas sėkmin
gai, tai jis daug žada ir or- 
laivininkystei ir abelnai pa
čiam mokslui apie Šiaurių 
Polių.

Ne tik darbininkai, Sovie
tų Sąjungos draugai, bet vi
si moksįo žmonės su dideliu 
domesiu laukė pirmo pakili
mo, sekė pįrmus’ žygius ir 
laukiu antro . žygio, kuris' 
dąug ząda.,.

Sovietų lakūnai yra pasi
ryžę jį atlikti sėkmingai. Jie 
puikiai supranta ir valdo 
techniką.

D. M. šolomskas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIĄUČIUS 
371 Lake Street » Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Kaulus Skauda. Šlapintis Vaj-o

Jau kokie trys mėnesiai, 
kaip prašiau patarimo per 
“Laisvę.” esu vyras 58 metų, 
5 pėdų 5 colių, 150 svarų. Dir
bau dirbtuvėj, kur man reik
davo atsiklaupusiam ant ce
mentinių grindų dirbti. Pradė
jo skaudėti kaulus, ir šlapini- 
mas sustojo. Metės į kelius 
skaudėti, krūtinę, rankas, gal
vą,—visur po kaulus.

! Gydytojai nieko negelbėjo. 
Buvau ligoninėj 3 savaites. Ko- 
Įįąis’ Spind ui iais 14 kartų, de- 
gin<>,:-kai kur net kūną apdė- 
ghio.į Ligoninėj sakė, gal ve? 
žys įar kaulų rėupiatizmąs. Ir 
valgymo nenustatę. Nieko ne
gelbėjo. Dabar tiįras ligonis. 
Ir guliu lovoj nįo’prasidėjimo- 
ligos, j aii antri metai.

Ar galima man išeiti iš tos 
ligos ? Kas tai do Jiga ? šla
pintis varo kas valančia ir po 
biskį. Viduriai gerai valos, ir 
apetitą turiu ir valgau viską. 
Guliu sukudęs, sublogęs, ir 
naujos nėra.

Atsakymas.

Jums ligoninėj šildė spindu
liais, bet valgymo nežiūrėjo.

kuriam ir pats Kai (Kazlauskas) netiki. 
Jei jis būtų pasakęs, jog “Kaip ilgai vi
sos trys šios vėliavos plevesuos, taip il

gai išnaudotojų ir koįgijoš laisvė bus 
užtikrinta slėgti ir išnaudoti darbo žmo
nes,” iąį būtų buvusi ’

Philadelphia, Pa.
Naujos Streikų Bangos

Rugpj. 1 dieną buvo gana 
aštrių susikirtimų streikierių 
prie vienos pančiakų dirbtu
vės ant Budinę St. su policija,, 
kuomet raitoji, policija pradė
jo pulti streikierius, kurių bu
vo virš 3,500 ant pikieto. Vie
nas kazokas likosi numuštas 
plyta nuo arklio, ir keletas ge
rai apkulta. Keletą streikierių 
sužalojo policija. Buvo areš
tuota 18 streikierių. Bet kom
panija turėjo pasiduoti strei- 
kięriam. Prie to, streikierių 
masinis spaudimas teisme pri
vertė teisėją paliuosuoti strei
kierius.

Nors kompanija per daugelį 
metų nenorėjo pripažinti uni
jos, bet šiuo kartu buvo pri
versta pripažinti ir išpildyt 
darbininkų reikalavimus,. Tai 
dar vienas darbininkų laimėji
mas, tai dar viena dirbtuve 
daugiąu organizuotų dąrbinin- 
kų Phila.

Philco Radio kompanijos 
darbininkai išeina į streiką 
rugpj. 5 dieną (žinia rašyta 
rugpj. 3 d.—Red.). Jie reika
lauja geresnių darbo sąlygų ir 
didesnių algų. Kaip ilgai tu
rės kovot, ateitis parodys. Bet 
darbininkai yra visi pasiryžę 
laikytis vienybėj, kol bus iš
pildyta jų visi reikalavimai. 
Šis streikas paliečia virš 6000 
darbininkų.

Blamingtol kom. darbinin
kai bruzda ir rengiasi išeit į 
streiką. Jie reikalauja, kad 
būtų pripažinta unija ir dar
bininkams pakeltos algos. Mi
nėta kompanija išdirba saldai
nius. Joje dirba virš 400 dar
bininkų.

Kaip vienoj dirbtuvėj, taip 
ir kitoj dirba nemažai lietuvių 
darbininkų ir darbininkių. Da
lis jų skaito “Laisvę” ir prigu
li organizacijose. Tad “Lais
vėj” turėtų būt tikras atspindis 
tų kovų, kad kiti darbipinkai, 
nedirbanti tose industrijosė, 
ga'lėtų pagelbėti laimėti strei
ką. Tiktai visų darbininkų ben
dras veikimas privers kompa
nijas išpildyti darbininkų rei
kalavimus.

Report.

Jūs valgote viską, čia, manau, 
ir yra pats svarbiausis punk
tas. Jums reikėjo nustatyt ata
tinkama dijeta. šildymas ir ne
blogas daiktas, bet reikia pa
mato—reikia maisto, gyvo 
maisto, su visais natūraliniais 
dėsniais, kad atpildžius orga
nizmui trūkumus. Tada galės 
ir geriau darytis, po truputėlį.

Jūs valgote viską, apetitas 
geras. Tai Jūs, Drauge, kuo 
daugiausia gyvenkite daržovė
mis ir vaisiais, vis šviežiais, 
nevirtais. Lapų; šaknų, ankš? 
Čių, žalėsių, vaisių, uogų, rie
šutų. žinoma, ir pieniškų, 
kiaušinių, žuvų, po truputį ke
penų ir inkstų. Dažnai gerkite 
naminio limonado.

Po valgio imkite Calcium 
lactate, 10 grs., 100 tablets, po 
dvi tableti su vandeniu ar li
monadu, per daug mėnesių. 
Taip gi būtinai imkite žuvų 
aliejaus, po paukštą po valgio. 
Ir būkite dažniau ant saulės. 
Imkite Thyroid gland, ‘ gr., 
1OO tablets, po vieną prieš val
gį. lodo po lašą kas’ diena, į 
vandenį, per porą ar trejetą 
mėnesių. Paskiau—po lašą kas 
dvi dienos, visą gyvenimą. 
Mielių—yeast—imkite po vie-
ną ar dvi plyteles 3 kartus kas 
didna, ant tuščių vidurių. Ma
sažuoti Jus, braukyti, maudy
ti, šildytį ir gi būtų naudingą.

i



. Trečias Puslapis

Darbininkė ir ŠeimininkėS

Aštuntoji Kovo
Dviejų Veiksmų Vaizdelis

Parašė Kumečio Duktė

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
4 TILĖ, susipratusi darbininkė, 35 metų.

k MAGDĖ, taip pat susipratusi darbininkė, 
30 metų.
' JERUNIENĖ, simpatizuojanti kairiems, 26 

( metų.
ONYTĖ, mergina, 18 metų.
MILĖ, organizatorė revoliucinės unijos, 24 

1 metų.
BARBORA ir AGOTA, kitos dirbtuvės su

sipratusios darbininkės, vidutinio amžiaus.
DIRBTUVĖS UŽVEIZDA, 45 metų.
GURBIENĖ, džiova serganti moteris, 48 m.
MOTERIŠKĖ, 38 metų ir
ŠEŠIOS DARBININKĖS be žodžių.

VEIKSMAS I.
Scena vaizduoja Jerunienės prastą kambarį, 

lopšys su vaiku, stalas, kdleta kėdžių. Taba- 
, ko dirbtuvės darbininkės renkasi laikyti slap- | 

tfy susirinkimą unijos klausiniu. Trys darbi
ninkės sėdi prie stalo. Jerumienė supa lopšėlį.

TILĖ: Jau penkiolika minučių po aštuno- 
nių, o jos dar vis nėra.

MAGDĖ: Manai, kad ji taip jau gali paspė
ti laiku. Juk reikalų turi gana daug.

ONYTĖ: Kas jau jos ten per reikalai. Gal 
susitiko kokį žavėtakį, tai ir plepa.

TILĖ: Ką gi jau tu čia kalbi. Manai, kad 
jai taip daug rūpi tie žavėtakiai, kaip ir tau.

ONYTĖ: O kas gi jai gali daugiau rūpėt? 
Jauna, graži, tai ir svajoja apie jaunikaičius, 
tai nors tada užmiršta savo vargus, įvairius 
nesmagumus.

TILĖ: žinoma, o mums jau kas kita. 
Mes parėjusios namo iš darbo atrandame šal
tus namus, išalkusius ir verkiančius vaikus, 
tai tik ir skubėk, kad viską sutvarkius, vai- 

t kus numalšinus.
JERUNIENĖ: Kaip ir aš šiandien parėjus 

namo iš darbo, tik dabar atsisėdau prie lop
šelio, visą laiką buvau užimta įvairia namų 
ruoša. Kai gauni atsisėsti, biskį kvėptelti, tai 
rodos ir akyse-šviesiau pasidaro.

ONYTĖ: Tai kam tekėjote, kad dabar per 
turite jokios laimės ir poilsio?

MAGDĖ (perkirsdama) : Tu tai niekados 
nesiliauni taip įžeidžiančiai kalbėti, šiandien 
lyg pasamdyta!

ONYTĖ: Kas čia per įžeidimas, ar ne tie
są sakau, kad jūs nelaimingos moterėlės. Ne 
tik pačioms duoną reikia užsidirbti, bet taipgi 

» vaikams ir dar vyrui. ‘
MiAGDĖ: Tai bene vyro kaltė, kad jis ne-

I gauna darbo?
> ONYTĖ: Tai kam tekėti už tokio vyro, ku

ris neturi darbo. Aš, tai tekėsiu už tokio yy-
I f ro, kuris mane užlaikyti galės, o ne aš jam 

' duoną uždirbsiu!
TILĖ: Kaip mes tekėjome, tai ir taip kal

bėjome, bet gyvenimas parodė visai ką kitą.
MAGDĖ (Onytei) : Tokios merginos, kaip 

tu, kurios tikisi laimę rasti ištekėdamos už 
turtingo vaikino, labai dažnai gyvenime apsi- 
vilia...

JERUNIENĖ: Kai aš ištekėjau, tai irgi 
kurį laiką nereikėjo eiti dirbti, bet vėliau /

mano vyras nuo darbo buvo atleistas, tai tu
rėjau pati eiti j ieškoti darbo, nes vyras, nors 
ir labai stengėsi kur nors gauti darbą, bet 
negąy^.

TILĖ: Dabartiniu laiku vyrams daug sun
kiau gauti darbas, negu moterims ir juo to
lyn, juo daugiau moterys išstumia vyrus iš 
darbo, pačios užimdamos jų vietas.

MAGDĖ: Dėlto, kad moterys dirba už daug 
mažesnį atlyginimą, negu vyrai, nežiūrint, 
nors produkcijos pagamina tiek pat, kiek vy 
rai, o kartais dar daugiau.

TILĖ: Kad ir pavyzdį paimti iš mūs pa
čios dirbtuvės: skubinimo sistema nesvietiš
ka. O jau tų darbininkių bailumas! P^ma- 
čiusios darbdavį, tai dreba iš baimės! O jei
gu kurią darbdavys priėjęs pagyrė, tai nors 
ir pastiptų bedirbdamos, kad tik geriau įtikti 
darbdaviui.

ONYTĖ: Ką jūs čia vis bėdavojate ir bė* 
davojate. Kalbėkite ką nors ne taip nuobo
daus, juk mes šiuos įvykius kasdieną sutin
kame. Geriaus pamirškime bent kuriam lai
kui !

JERUNIENĖ: Kas ką jaučia, tai apie tą 
ir dejuoja. Pirmiaus buvo kiti laikai, kito
kios ir kalbos.

ONYTĖ: Aš tokių laikų nemyliu, kai da
bar yra, bobos atėmė darbus iš vyrų, o juos 
nemieje laiko ir dar šeria!

JERUNIENĖ: Jeigu tu turėtum bedarbį 
vyrą, tai ir tu, kaip ponia, šertum, kai ir ki
tos!

ONYTĖ: Oho! Aš tokių kvailysčių, tai 
niekuomet nedaryčiau! Jei jis nesumanus, už
siėmimo jokio neturi, tai lai vaikščioja pilvą 
susivaržęs!

TILĖ (Onytei) : Kokį gi tu vyrą skaitai su
maniu?

OJ>JYTĖ: Tokį, kuriam nereikia badauti ir 
žiūrėti iš žmonos, kad ji jam'duoną uždirbtų! 
Kuris savo gabumais padaro gerą gyvenimą.

MAGDĖ (Onytei) : Bet gaila, kad iš -pa
prastų darbininkų neatsiranda tokių sumanių, 
kurie tik iš savo rankų darbo galėtų gerai gy
venti, nes jo darbas nėra užtikrintas—nežino, 
ką rytojus pasakys; šiandien dirba, o ryt jau 
gali būti bedarbių eilėse.

ONYTĖ:,: Jei nėra darbo, lai eina į biznį; 
ir paliks taip turtingais, kaip ir kiti, kurie 
iš biznio turtus susikrovė!

VISOS . / juokiasi) : MAGDĖ (pajuokian
čiai) : Onyte, girdėjau, kad tu labai pamilai 
Alfonsą Ptipkį. Jis dabar nedirba ir, girdė
jau, rengiasi eiti į “sup-lainę,” tai geriau ap- 
šiveskite ir eikite į biznį. Tu juk nemažai 
sutaupei, uždirbdama po 3-5 dolerius į sa
vaitę.

ONYTĖ (supykus pašoka nuo kėdės) : Ak! 
Su jumis, bobomis, kalbėti, tai reikia pupų 
rėtį pasidėti, kaip tas priežodis sako: jums 
sakyk, kad skustas tai jūs sakysite, kad kirp
tas !. . .

SCENA II.
(Įeina organizatorka Milė, su ja dvi drau

gės—Barbora ir Agota.)
MILĖ (pirma įeidama) : Gerą vakarą, 

draugės!
VISOS (kartu atsako) : Gerą vakarą, drau

ge, Mile!
MILĖ: Būkite pažįstamos su mano draugė

mis, su kuriomis nemažai pasidarbavau kar
tu, kol jų dirbtuvės streikas buvo laimėtas.

VISOS (viena po kitai pasisveikina).
('Daugiau bus sekamoj šio skyriaus laidoj.)

NUO NOSIES—NE BUČKI AI—CAMDENO STREIKLAUŽIAMS

Moterys čia! Gražios ir smagios. Gal piknikauja? Ne, tai New York Shipbuild- k 
ing Corp. Camden, N. J., streikuojančios darbininkes sėdi ant šaligatvio ir ati
duoda streiklaužiams jiems pritinkamą pasveikinimą.

Negrių Motery Organi
zacija Įsitraukia į Kovą

Šiomis dienomis CleVelande 
įvyko negrių moterų organiza
cijos, National Association of 
Colored Women, konvencija, 
kurioj delegatės pasisakė, kad 
nuo šiol jų organizacija akty
viai dalyvaus kovose už Hern- 
dono laisvę. Jos pasiuntė tele
gramą Georgia gubernatoriui 
Talmadge, reikalaujant išlais
vinti Angelo Herndon, jauną 
kovojantį negrą, kuris yra nu
teistas nuo 18 iki 20 metų re
težių kalėjiman už vadovavi
mą negrų ir baltų bedarbių 
kovai už pašalpą.

Konvencijoj dalyvavo 500 
delegačių, atstovaujančių 100,- 
000 moterų, organizuotų į 
kliubus, bažnyčias ir kitokias 
grupes. Konvencija nutarė 
rinkti parašus po peticijomis 
už paliuosavimą Herndono, ir 
panaikinimą to įstatymo, ku- 
riuomi jis nuteistas, taipgi pla
tinti brošiūras ir rinkti aukas 
jo gynimui. Delegatės, kalbė
jusios už Herndono gynimą, 
susilaukė didžiausių ovacijų.

Pas jas pilnai politiniai tas j 
klausimas rišamas. Savo laiške 
Tarptautiniam Darbini nkų 
Apsigynimui, Daktarė Mary F. 
Waring, tos organizacijos pir
mininkė, rašo:

“Herndonas yra pionierius 
kovoje už Amerikos piliečių 
negrų teises. Kaipo pirmininkė 
šios organizacijos, aš pasižadu 
duot pilniausią paramą kovai ’ 
už besąlyginį Herndono pa- i 
liuosavima.” *•

Ar Ištiesę Bus Ponais? *
_____ i

“Mano vaikutis vikrus ir 
gudrus. Aš ne taip jį. išauklė- 
siu, kaip mane tėvai išauklė
jo. Nedirbs jis, kaip mano vv- 

: ras kad dirba : pareina iš fab- 
| riko murzinas ir nerangus— 
i pavargęs. Tiek to, vargstame 
mes, bet jau mano vaikas to 
nematys. Ji išleisim mokslą, o 
mokytas biednioku nebus.” 
Tain man aiškino mano jauna 
kaiminka, kurios nuomonė, be 
abeio, atatinka. daugelio jaunų 
motinų supratimui.

Po pasikalbėjimo su jauna 
motina, nuėjau valgyklom At
sisėdus prie stalo, priėjo jauna, 
graži mergina, cirkui tinka
muos ,d r a bužiuos-uniformoje, 
tiksliai pagamintoj tam, kad 
patraukti svečiu atyda.—‘.‘Gal 
paimsit pakelį ‘Beach Nut’ gu
rno ?” jinai švelniai pasiūlė. 
Tai užbaigus kolegiją mergi
na. Jos motina ramindavosi sa
ve pasilsėsianti pas dukterį- 
ponią, kada jos rankos būdavo

I pasriuvę krauju nuo ilgo skal
bimo, kad uždirbti dukrelės—

i būsimos ponios—mokslui. Ne
toliese gulėjo kapitalistinis 
laikraštis. Ant jo didelis pa
veikslas. Jame eilė jaunų vyrv 
stumia vežimėlius su juose sė 

1 dinčiais žmonėmis. Tai gal bur 
scena kokios katastrofos, o gal 
ligonbučio paradas, ar, gal 
paveikslas iš Chinijos? žingei 
džiai stvėriau laikraštį.—Kole
gijos vaikinai pamėgo ‘rikšas’ 

| (chinų vežimėlis, panašus ligo' 
' nio kedei, kuriame biedni sam- 
Į diniai vežioja ponus)—rašc 
' po paveikslu. Bet aš vis dar 
maniau, kad ta nelaimė tik 
chinams. Tačiau tolyn skaitant 
paaiškėjo, kad tai užbaigusie
ji kolegijas jaunuoliai savimi 
vežioja ponus visai ne Chini- 
joj, o Saratoga, N. Y., kur to
mis dienomis buvo arklių lenk
tynės ir buvo sulėkę visoki pa
razitai. Mat, reikia kolegijos 
mokslo, kad stumti vežimėliu 
parazitą 1

Skaudu pasidarė už tas mo-

KUNIGŲ “DARBININKO” IR CO. ŽINIAI

Tie linksmi, gerai maitinami vaikai gyvena Sovietų Są
jungoj, kur, kaip rašo kapitalistas William Randolph 
Hearst ir jo lietuviški' pakalikai “Darbininke,” visi ba-% 
daują. Tie vaikai dalyvavo nesenai įvykusioj meno šven
tėj Maskvoj ir jų šokiais grožėjosi svetimšaliai svečiai.

j pitalistinės vergijos. Iš pradžių 
Įjos dukrelės Aldona ir Viola- 
Į Veronika buvo pradėję dalyvau
ti darbininkiškuose parengimuo
se, kaipo smuikininkės ir pianis- 

! tės, bet vėliau pasitraukė del 
| kokių ten ypatiškumų, kaip d.
Pilotienė pati man pasakojo. 
Linkėtina, kad d. Pilotienės du
krelės išmoktų iš paties gyveni
mo tą, ko nepajėgė joms išaiš
kinti pavyzdinga bemokslė mo
tina — reikalą dalyvauti dar
bininkų judėjime.

Draugė Pilotienė likosi pa- - 
laidota 26 liepos, kur susirinko 
daug žmonių atiduoti jai pas- 
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
su daugeliu automobiliu. Kam
barys buvo pilnas gražių gėlių • 
vainikų nuo jos ir jos dukterų, 
draugų-ių ir org., būtent nuo 
ALDLD 39 kuopos buvo labai H

| gražus vainikas.
Ilsėkis, brangi drauge, sau ra- jtm 

j miai žemelėj, o mes pasilikę tę- 
] sime jūsų dirbtą darbą tolyn 
, ir stengsimės gauti naujų narių 
lį jūsų vietą, tai yra į A. Liet.
Darb. Literatūros Draugiją. * . 
Taipgi reiškiame gilią užuojau
tą visai Pilotų šeimai.

A. J. K. Navdlinskai. ■ ■ -

“Vilnies” Mot Skyriaus Kontestas ir Vajus

“Vilnies” Moterų Skyriaus 
Redakcinė Komisija paskelbė 
rašinių kontestą ir vajų. Toks 
dvigubas draugių užsimojimas 
turi tikslą pagerinti Moterų 
Skyrių ir paskleisti jį kuo pla
čiausia darbininkų masėse.

Kontestui raginama rašyti se
kamais klausimais:

Kas bloga ir kas gera Mot. 
Darb. Skyriuje?

Koki raštai pageidaujami 
Mot. Skyriuje?

Kokiais būdais pasekmingiau- 
sia galima išplatinti Mot. Darb. 
Skyrių dalininkių taip e?

Už geriausius tris raštus ko
misija skiria tris dovanas kny
gomis: $3, $2 ir $1 vertės. Do
vanoms skiriamų knygų sąraše 
randame sekamas: Sveikata,

baigoj rugsėjo mėnesio. Reikia 
imtis už rašymo kontestui ir 
prenumeratų gavimo tuojau. 
Kontestas turėtų paakstinti va
jų, o vajus kontestą, tad abu 
darbu svarbūs. Rytietės turėtu
me neatsilikti šiuose darbuose. 
Dirbkite ir savo darbo pasek
mes tuojau praneškite šiam 
skyriui.

S. Sasna.

Scranton, Pa.
Draugė Ona Pilotienė mirė, 

nelaboji mirtis ištraukė ją iš 
mūsų tarpo 23tliepos, šių metų.

Tai buvo brangi ir mylima 
draugė mūsų ir kitų draugų-ių.

’ t

VALGIU GAMI
NIMAS

Aviena su Daržovėm
Vieną ir pusę svaro avienos 

'ar veršienos, 1 puoduką su
pjaustytų morkų, 1 keną žirnių 

j (galima ir šviežių), 1 puoduką 
supjaustytų svogūnų, 4 bulves, 
6 uncijų svorio kenuką grybų.

Supjaustyk mėsą į kavalku- 
čius, apibarstyk biskiu miltų. 
Dėk skauradon 2 šaukštu taukų 
ir juose apkepink apmiltuotą 
mėsą; įdėk svogūnus ir užden- 

' gus šutink. Jeigu turi kauliu* 
i kų nuo mėsos, tai pavirink, tu- 
1 rėsi del soso. Pavirink morkas 
ir bulves 5 minutes.

I Sudėk mėsą į kepamo bliūdo 
i (gerai. būna stiklinis) vidurį, o. 
daržoves sudėk aplinkui. Dėk 1 
šaukštą sviesto skauradon ir du

Caro Kalėjimuos, Moteris ir So- Praeityje yra daug pasidarba- Šaukštu miltų, įpilk 1 puoduką 
cializmas. vusi komunistiniame judėjime. 1 nuę kaulų viralo ir maišyk pa-

Vajaus sąlygos už gavimą Ne tik buvo nare Amerikos Lie- ’ kol užvirs; pavirink dvi mi- 
naujų skaitytojų taipgi labai i tuvių Darbininkų Literatūros nutes ir užpilk ant mėsos ir 
parankios. Savaitinė “Vilnis” Draugijos 39 kuopos, o seniau daržovių, dadėk druskos ir pi-
su Moterų Skyrium duodama 
tik už $1.50 metams. Tai labai 
pigu Už tokį laikraštį, kokiu
yra “Vilnis” su Moterų Sky- ( aukomis prisidėdavo visados, 
rium. O mes rasime tūkstan
čius moterų, atsisakančių užsi
sakyti dienraštį del įvairiausių 
priežasčių, kurių pas moteris 
nestoka. Ot, čia ir yra auksinė 
proga įteikti moterims savait
raštį. Mūsų draugės visose ko
lonijose turėtų tik sveikinti tokį 
draugių vilniečių pasimojimą ir 
stoti talkon, gauti nors keletą 
prenumeratų “V.” Moterų Sky
riui.

Vajininkams skiriamos dvi pi
niginės dovanos: pirma, Uz ne
mažiau 15 naujų skaitytojų— 
$3; antra, už nemažiau 10 nau
jų skaitytojų — $1.50.

Kontestas ir vajus baigsis pa-

ir LDSA 54 kp., bet aktyviai pirų sulyg pageidavimo, už-' 
dalyvaudavo susirinkimuose ir dengk ir kepk pečiuje, kol bus 
parengimuose. Ypač darbu ir iškepę.

Sveikas ir gardus valgis, ypač 
vasara. .

O. J. — Scranton, Pa.

priešdarbininkišką
Sekdavo kasdieninius

Tomačių Sriuba
Penkias dideles tomates, 1 

kvortą pieno, mažą cibulį, 3 
šaukštus sviesto, 2 šaukštus 
miltų, žiupsniuką petruškų.

Užvirink tomates. Ištarp'ink 
sviestą. Supjaustyk smulkiai ci
bulį ir pakepink iki parus, pri- 

! dėk miltus; pašildyk pieną ir

Paskutiniais penkiais metais 
jau mažai kur galėdavo daly
vauti del sunkios ligos. Bet po
litika visados interesuodavos, 
ypatingai komunistiniu judėji
mu. Ir dažnai smerkdavo sklo-' 
kininkus už jų žalingą ir pra
gaištingą 
veikimą,
nuotikius skaitydama darbinin
kiškus laikraščius, būtent “Vil
nį” ir “Laisvę.”

Velionė buvo gera šeimininkė įacja povaliai sumaišyk su svies- 
ir geia motina, kuri gražiai j.u miiĮais> Prieš pat valgj 
išaugino savo tris dukrelę, Oną, lsumaišyk tomates su pienu, pri- < i 
Aldoną ir Veroniką, visas išlei- dgk druskos ir pipirlJ pagal ;..’;

skonį.
Galima tomates naudot ke- 

neturėtų j nuotas, vieton šviežių. Jei nau- 
do ji šviežias, tai gali nulupt 
prieš virsiant, ar pavirinus per- / ■ 
sunkt.

do mokslą. Pati sunkiai dirb
dama vis troško, kad jos dukre
lės būtų mokytos ir ] 
taip sunkiai dirbti, kaip ji dir
bo jaunatvėje ir šeimyną augin
dama*. šiuo klausimu jos troški
mas išsipildė: Ona, vyresnioji

* duktė, dirba banke, Aldona mo- 
. kytojauja augštesnėj mokykloj, 
;o Veronika dirba ligonbutyje 
už perdėtinę.

Tik gaila, kad d. Pilotienės • 1 • 111 • • 1 1

tinas, kurios pūslėtomis ir su- 
plaišėjusiomis rankomis skal
bė, prosino, šveitė grindis ir ki
tokius darbus prakaitavo, kad i 
išleisti sūnelį į prezidentus, jei 
jau ne Jungtinių Valstijų, tai į 
nors pusėtino banko. Ii; tai dar! 
:os laimingesnės už daugelį 
motinų, kurių jaunuoliai, jau 
pakirsti nedarbo ir skurdo, at-; 
sidūrė kalėjimuose už blogda- 
rybes, arba paleistuvybės ur
vuose. Ar ne geriau būt buvę, binįnkiškame judėjime, kaip ir i/2 šaukštuko druskos, Vž šauk- 
kad tos motinos būtų tiek pra- daugelis čia Amerikoje gimusių štuko vanilla.
kaitavę pasiųsti savo vaikus į įr augusių lietuvių darbininkų | Ištrink gerai sviestą pride- 
Pionierių mokyklą/ kempę ar j jaunuolių. Tur būt mūsų drau- 
organizaciją, kur jie būtų su- gaį_g^s ne gana savo vaikus 
žinoję, iš kur ir delko ateina' agituoja, ne gana su jais kalba- 
jų vargas, kur būtų prisirengę si-diskusuoja apie darbininkų 
kovoti prieš šią supuvusią sis-' SUnkią padėtį. Manau, ir mūsų 
temą, kur išmoktų iškovoti draugė Pilotienė buvo viena iš 
sau naudingą darbą su žmo-,tų motinų, kuri nepajėgė savo 
niška alga, vieton savimi vii- dukrelėms išaiškinti to, į ką ji

Oatmeal Pyragaičiai 
(Cookies)

Vieną puoduką oatmeal (avi
žų miltų), pusę puoduko suka- 

, pageidavimas kol kas nesipildo potų razinkų, % puoduko svies- 
I vienu atžvilgiu — jos dukterys to, 1 puoduką cukraus, 2 kiau- 
jdar neina motinos pramintais šinius, 1 puoduką miltų, 2 
! takais, tai yra nedalyvauja dar- šaukštukus “baking powder”,

kus parazitus?
Motinos, atsakykite!

J.L. ......

dant po biskį cukrų, dėk kiau
šinių trynius, biskį paplaktus; 
miltus, persijotus su kitais sau
sais dalykais pirm dėjimo; su- ? 
dėk razinkas, sumaišyk viską ir 
pilk į gerai išplaktą kiaušinių 
baltymą. Dabar, paimant su 
šaukštu, sudėstyk ant gerai iš- j 

pati tikėjo ir kam ji dirbo visą taukuotos bletos ir kepk apie
įsavo gyvenimą —- del darbiniu- 15 minučių.

M. Įkų klasės pasiliuosavimo iš ka-' E. V.—Johnson City, N. Y.

r
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Soviet 
filmą

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

AKRON, OHIO
Akrono Friends of the 

Union rodys didelį Sovietų 
penktadienį, 9 d. rugpjūčio (Aug.),
7 vai. ir 9 vai. vakare. Bus rodoma: 
“Chapayev” ir trumpas veikaliukas, 
Rialto Theatre, kampas Goodyear 
Blvd, ir E. Market St. Įžanga 25 cen
tai suaugusiems ir 10 centų vaikams.

Kviečia Friends of Soviet Union.

tingesni nuo kitų, tad kviečiam kaip 
vietinius taip ir apielinkės draugus 
skaitlingai dalyvaut ir paremt šią 
organizaciją, nes visi mato kaip ta 
organizacija sparčiai taiso kapines, 
žinot kaip buvo kapinės ir kaip da
bar atrodo.

Kviečia Rengėjai.

&

I

Paterson, N. JŽINIOS IŠ ARGENTINOS

•9

neturėjo Uokio įrodymo, išmetė 
iš darbo fpriversdami išvažiuot

propaganda 
vietos poli- 
darbininku, 
kaltę. Nors

iki 12 vai. dienos, kas 
visus darbininkus prie 
Darbininkai gėrėjosi ir 
atsišaukimus, kurie už- 

darbi-

dieną. įžanga tik 15 centų.
Kviečia Komisija.

(185-186)

ir laidotuvių

PRANEŠIMAI E KITUR

Sfi

BETTI NA HALU žavinti žvaigž
dė “Anything Goes!” 

New Yorko No. 1 rnuzikalio 
pasisekimo PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro pamokos prasidės su 
d. rugpjūčio (Aug.), 7:30 vai. va

kare, 735 Fairmount Ave. Visi daly
vaukite, nes nedaug laiko yra iki 
“Laisvės” pikniko ir turim geriau 
pasirodyt su dainoms negu kiti cho
rai. Jau vakacijos pasibaigė, dabar 
visi j talką' ir bendrai dirbkime, kad 
padarius veikimą šią žiemą sėkmin
gu, turim naujš mokytoją, kuris ža
da sunkiai pasidarbuot, kąd padarius 
šį chorą pasekmingu, visi padėkim 
jam

Kaip Darbininkai Minėjo 1-mą 
Gegužės

I PORTO ALEGRE. — Kiek
vienas darbininkas žino, kad 
1-ma Gegužės yra proletaria
to kovos diena—mobilizacija, 
peržiūrėjimas darbo masių jė
gos. 1-mą Gegužės darbinin
kai statydami savo reikalavi
mus ir protestuodami prieš' 
buržuazinius planus išsiveržia į 
gatves.

Nors nevisur, buržuazinėse 
šalyse darbininkai galėjo mi
nėti ir demonstruoti šią dieną, 
nes kapitalistų agentai iš anks
to ruošė visokias provokacijas, 
skerdynes darbininkams, šian
dien buržuazija matydama 
darbininkų pasiryžimą ir ener
giją griebiasi naujų išmislų, 
darydami visokias fašistines 
šventes, prisisavindami sau 
1-mą Gegužės, vien del mulki- 
nimo..darbo masių.

Pavyzdžiui fašistų Lietuvoj 
1-mą Gegužės paversta į ąžuo
lo sodinimo šventę; Vokietijoj 
įkūrimo nazių ir tt. Brazilijoj 
buržuazija su pagelba kunigų 
1-mą Gegužės išmislijo kokio 
tai Juozapo šventę. Nešiojo 
per gatves balvoną, nulipdytą 
iš molio, apkabinėtą visokiom 
karunkom. Mat, jau ir šven
tas Juozapas daug naudos pa
daręs darbininkams, taip aiš
kino kunigai.

Nežiūrint, kad kunigai viso
kiais būdais šaukė darbininkus 
į demonstraciją ir pamaldas, 
bet ant buržujų išmislytos 
šventės žmonių buvo labai ma
žai, vien tik kunigai ir apie 
pora šimtų religinių fanatikų. 
Bet revoliuciniai darbininkai 
visai kitaip šventė 1-mą Gegu-

žės Nežiūrint puolimų, areštų, 
kur šnipai, policija ir raitarija 
siautė per ištisas naktis, kad 
sugaut darbininkus platinant 
propagandą. Miesto centre bu
vo apsaugojamos valdiškos įs
taigos ir gatvėse vaikščiojo 
kareivių patrulčs, bet sulaikyti 
revoliucinį judėjimą negalėjo.

Gatvėse buvo plačiai išmė
tyta ir išklijuota komunistų 
atsišaukimai, iškabinta įvairio
se miesto dalyse 7 vėliavos su 
darbininkų obalsiais, kas žval
gybai įvarė didelį pasiutimą, 
nepagaunant nei vieną darbi
ninką.

Darbininkų kliubuose ir sin
dikatuose buvo prisikimšę dar
bininkų, kurie klausėsi kalbė
tojų apie darbininkų padėtį 
Brazilijoj ir apie gyvenimą So
vietų Sąjungoj. Nekuriuose 
kliubuose buvo sugriežtas In
ternacionalas 
maršas.

Taip šventė proletariatas 
1-mą Gegužės Porto Alegre, 
nežiūrėdamas į juodašimčių 
kunigų kvietimus į demonstra
ciją, nes darbininkai gerai su
pranta, kad vien tik del bur
žuazijos naudos tarnauja ku
nigai ir tuo nori atitraukti 
juos nuo kovos už savo reika
lus.

1-mos Gegužės dieną P. Al
egre prasidėjo su dideliu re
voliuciniu pakilimu, kas supur
tė išnaudotojų klasę ir jai pa
rodė, kad darbininkai yra nu
sistatę kovoti.
Kaip Praėjo Pirma Gegužes 

C. Rivadavia
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t e. -.’.C • r

. į (> M• ‘ 1i 'y y* hIt

JINAI LAIKOSI 
PIENIŠKO KELIO

“Aš turiu išlaikyti savo jauną 
svorį if gabumą,” sako Bettina 
Hali. “Todėl pienas yta mano 
mitybos pamatas. Niekada ne
su praleidus nei vieno vaidini
mo per ilgą ‘Anything Goes!’ 
perstatymų eilę, ir aš atrandu, 
kad mano ištvermė paeina nuo 
atydaus maisto pasirinkimo ir 
nuo to, kad vieną dieną kiek
vieną savaitę aš nieko daugiau 
nevalgau kaip tik pieną, šian
dieninėj mityboj jeigu, deja, 
‘Anything Goes’, tai yra, kas 
nors nueina, klaidingai, tai pie
nas turi papildyti tą mitybą 
gaivinančiais elementais, kurių 
jai paprastai stokuoja.”

Bettina Hali, suprantama, sa
ko tiesą. Pidu jūs taip pat 
galite išsilaikyt sveikas ir ga
bus. Jeigu jūs norėtumėte su- 
mažint sau svorį, parašykite 
reikalaudami kny
gelės: “The Milky 
Way.” Tai Žvaigž
džių Valgių recep
tai. Atsiųskite at- 

. virlaiškį su savo
vardu ir adresu:

THE STATE OF NEW YORK
Bureau of Milk Publicity 

Albany,

Iš ALDLD 84 Kp. Susirinkimo
Liepos 24 dieną buvo vietos 

ALDLD 84 kuopos laikytas su
sirinkimas, kuriame buvo daug 
raportų. Iš ALDLD 2 Apskri
čio konferencijos buvo rapor
tas. Šiuom klausimu buvo ilgų 
diskusijų, nariai nepasitenkinę 
ir nutarė išnešti 2 Apskričio 
valdybai papeikimą. Antro 
A.pkričio valdyba labai apsilei
do kas parodo, kad apskričio 
piknikas, įvykęs Eagle Rocks 
Parke, kuris turėjo būti dide
lis, masinis, tai buvo menkas. 
Kodėl? Todėl, kad piknikas 
įvyko nedėlioję, o plakatus ga
vome tik iš vakaro—subatoje. 
Kasgi gali taip trumpu laiku 
išplatinti. O dar daugiau, jau 
žmonės būna pasirengę kitur 
vykti ir jie savo plano nekei
čia.

Dar blogiau, kitados būdavo 
prisiunčia iš kalno kuopoms 
pikniko tikietus, o dabar tikie- 
tai visai nebuvo prisiųsti. Taip
gi ir protokolas netilpo mūsų 
organe.

Tą viską apsvarstę ALDLD 
84 kuopos nariai išnešė 2 Aps
kričio komitetui papeikimą. 
Matydami tą apsileidimą ir 
esame priversti kelti šį klausi
mą per organą “Laisvę.”

ALDLD 84 Kp. Valdyba:
Org., S. Vilkas,
Pro. Sek., F. Busliavičius,
Fin. Sekr., J. Matačiunas.

Šių metų 1-mą Gegužės, ne
žiūrint reakijos siautimo Co- 
modoro Rivadavioj ir jos zono
se, petrolejaus įmonėse bu
vo pravesta pusėtinai. Kaip 
Kom. Partija taip ir visos dar
bininkų organizacijos prisiren
gė, sulig galimybių, paminėji- 
tnui 1-mos Gegužės, darbinin
kų kovos dienos prieš karą, fa
šizmą ir reakciją,-prieš bado 
ir skurdo sistemą.

K. Partija patiekė pasiūly
mą Socialistų Partijos Centrui 
C. Rivadavioj, sudarymui ben
dro fronto per 1-mą Gegužės 
kovai prieš reakciją ir fašizmą 
ir tt.

Socialistų Centras atmetė šį 
pasiūlymą, tada K. Partija ir 
visos organizacijos, kurios ei
na su ja, organizavo mases į 
vieną mitingą su socialistais, 
kad neskaidyti masių vienybę. Į 
K. P. paskyrė draugus kalbėti 
mitinge, bet del įvykusių išva
karėse areštų, kurie buvo są- 
ryšyj su tuo, K. Partijos vardu 
negalėjo kalbėti. Kalbėjo vie
na moteris nuo darbininkių 
moterų susivienijimo C. Riva
davioj, į ką susirinkusieji apie 
400 asmenų labai pritarė.

Buvo išplatinta daug Kom
partijos ir Komjaunuolių atsi
šaukimų ir iškabinta kelios 
raudonos vėlia,vos, kurios ple
vėsavo iki 11 vai. dienos. Vie
na vėliava net buvo iškabinta 
ant rytojaus. ' ,

Sąryšyj su 1-ma Gegužės, 
buvo areštuoti 6 draugai ir iš
laikyti po kelias dienas.

Petrolejaus įmonėse buvo 
matyti taip pat daug propa
gandos. Y. P. F. kilm. 3 ir 
kilm. 8 buvo iškabinta dvi vė
liavos ant petrolejaus šulinių 
40 metrų augštumoj ir išple- 

{vėsavo 
žadino 
kovos, 
skaitė
interesavo petrolejaus 
ninkus.

Sąryšyj su šia 
administracija su 
cija pasišaukė du 
primesdami jiems

NEWARK, N. J.
9-tą dieną rugpjūčio, 8 vai. vaka

re, 180 New York Avenue yra šau
kiamas labai svarbus susirinkimas, 
ALDLD 5-tos kuopos ir TDA 19-tos 
kuopos. Visi nariai abiejų kuopų tu
rėtų dalyvaut ant šio svarbaus susi
rinki rijo. Mes; turim labai daug svar
bių, dalykų aptart, taipgi turim iš*- 
rinkt darbininkus ant spaudos pik
niko, kuris įvyks 11 d. rugp., Crystal 
Lake, Eagle Rock, N. J.

jSekr. Dobinis.
• ; (185-186)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. susirinkimas 

bus rugpj. 8 d., 7:30 vai. vakare, 
4620 Melrose St. Tad visi nariai da
lyvaukite susirinkime. Bus nominuo
jami nauji kandidatai j ALDLD cen
trą, tad svarbu, kad visi nariai daly- 
vautumėt nominacijose.

Sekretorius.
(185-186)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko komiteto svarbus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 9 d. 
rugpjūčio (August), 7:30 vai. vakare, 
Darbiniu. Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarbių pranešimų busų reikale: 
busų prižiūrėtojų rinkimas, taipgi 
rinkti komisiją del įžangos tikietų, 
plakatų dalinimo, ir kitų nesuminėtų 
dalykų. Visi virš minėti draugai bei 
komisijos dalyvaukite.

A. Ramanauskas.
(185-186)

tą padaryt.
E. Mulokiute.

(185-186)

CLEVELAND, OHIO .
Į>DS 55 kp. rengia didelį pikniką, 

kuris įvyks 11 d. rugpjūčio (August), 
J. Michutos darže, ant Green Rd. 
Bus didelė muzikališka programa, 
dalyvaus Junior Lyros Choras po va
dovyste Paltanavičiaus ir bus kitų 
dalyvių. Turėsim skanių valgių ir 
gėrimų. Piknikas prasidės apie 12 
vai.

iš C. Rivadavios. (Skundikas 
šių darbininkų bus vėliau/pa- 
skelbtas).

(Pabaiga bus.)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių ir Rusų darbininkiškos or

ganizacijos bendrai rengia didelį pik
niką, kuris įvyks nedėlioj, 11 d. rug
pjūčio (August), Laurel Springs, N. 
J. Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Tu
rėsim gerą muzikališką programą, 
dainuos chorai, turėsim akrobatiškų

šokikų ir ristikų ir mandolinų orkes
trą. Taipgi bus skanių valgių, gėri
mų ir gera orkestrą šokiams. Įžanga 
tik 25 centai. Specialiai busai nuveš 
j pikniką nuo sekamų vietų: 735 
Fairmount Ave., 10:30, 11:30, 12:30 
ir kaip 1 po pietų; nuo 319 Wash
ington Ave., kaip 11:30. Kaina į abi 
puses 40 centų. Kurie nesuspėsite bu- 
su, tai galite paimt busą ant 6-tos 
ir Rice St. arba prie City Hali, 
Laurel Springs-Barlin busą.

Komisija.
(185-186)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 8 d. rugpjūčio (Aug.), 
16011 Waterloo Rd. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turim svarbii} 
dalykų apsvarstyt, taipgi turim blan
kas ir reikės nominuot centro val
dyba, ir išrinkt komisija, kuri dirbtų, 
kad padarius 20 metų sukaktuves 
sėkmingomis. Galėsite ir naują kny
gą “Poviląs Jurka” atsiimt. Nepa
mirškite ir duoklių užsimokėt.

Org., P. N.
(185-186)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks ket

virtadienį, 8 d. rugpjūčio (Aug.), 8 
vai. vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes jau vasaros sezonas ir 
vakacijos baigiasi, dabar turim pra
dėt smarkiai dirbt ii' išplanuot vei
kimą del rudenio, yra nutarta rude
nį surengi juokų vakarą. Visi pribū
kite laiku.

Org., Paukštaitienė.

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp., LDS 217 (jau

nimo) kp., TDA Kazio Giedrio kp. 
ir Laisvės Choras bendrai rengia di
delį pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 11 
d. rupgjūčio (Aug.), Mary Grove

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

I

i
I
i

Parke, 12 vai. dieną, šokiams grieš : Laudemann’s giraitėje, čia yra graži 
gera orkestrą ir turėsim skanių už- • vieta, yra gera vieta šokiams ir sta- 
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 15 c. Į lai de! valgių. Rengėjai deda visas 
Čia yra gera vieta maudytis ir gra- i pastangas padaryti šį pikniką skir- 
žus miškas pasivaikščiot, didelė sve
taine šokiams. Bus duodama trys 
dovanos prie įžangos tikieto: 1) kei- 
sas alaus, 2) kartūnas cigaretų, 3) 
baksas šokolado saldainių.

KELRODIS: Važiuokit iki Walled 
Lake miestelio, tada sukit po deši
nei, ant S. Main St. Nuo ten maty
site iškabas, kurios rodys kelią. Ku
rie neturite automobilių nuvažiuoti, 
tai trokas važiuos nuo 3014 Yemans 
St. ir nuveš už 10 centų. Norintieji 
važiuoti—būkite prie svetaines ne 
vėliau 10:30 vai. ryto.

Kviečia Rengėjai.
(184-185)

SHENANDOAH, PA.
Yra rengiamas gražus piknikas, 

naudai Lietuvių Laisvės Kapinių, ne
dėlioj, 11 d. rugpjūčio (Aug.), vi
siems gerai' žinomoj vietoj, tai yra:

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

2 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS

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

| Veltui Chapel Šermenim
S Parsamdo automobilius šerme- 
5 nims, vestuvėms, krikštytiems
3 ir kitokioms parems
4 Saukiu dieny ar naktj

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

Tel. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Brucktieimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ lt 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai paveža.
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LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės” 

Nedalioje, 1 d. Rugsėjo (September), p 
Ant rytojaus bus Labor Day šventė, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite 

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. J
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO. 47, NUO NEW YORKO KELIAS No. 130 

Gražus prūdas 200x200 pėdų maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.

Prašome įsitemyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailės nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

Paskirta Dovanam Prie Įžangos; ===:== Dovanų Bus 01
UU I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų, fc I VUUII

$75’M Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos Pinigais
DAINŲ IR SPORTO 

PROGRAMA
Aido Choras, iš Brooklyno
Sietyno Choras, iš Newarko z
Merginų Oktetas, iš

Wilkes-Barre
Lyros Choras, iš Philadelphijos
Mainierių Kvartetas, iš 

Shenandoah, Pa.
Lyros Choras, iš Shenandoah
Rusų Darbininkų Choras, iš

Philadelphijos
Italų Atletų Grupė, iš

Philadelphijos
Akrobatės Šokikės, iš Phila. Shenandorio Mamierių Kvartetas

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

: \ .. . . l. Ji* ♦ ' Vut .fair.1 2
<1 *

•



Atviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

4

JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)
Bet “specialistas” Trybas ne tik 

kad spekuliavo mūsų kąsniais, apgaudi
nėdamas Sovietų valdžią, bet nedirbda
mas dirbtuvėj, o naudodamasis geriau
siu maistu, eidavo ant rinkos ir ten už
siimdavo spekuliacija—užsienio valiu
ta.. . Turėjo ryšius su Maskvos ir Lenin- 

^grado spekuliantais... Pas jį buvo pilnas 
, bumašninkas įvairios valiutos: markių, 

dolerių; jis pats rodė ir gyrėsi nekuriems 
amerikiečiams^ sakydamas: “Jūs, durniai* 
esate taip kaip rusai. Čia žmogui pui
kiausiai galima be darbo gyventi, žiūrėk 
kaip aš nedirbu ir pinigų turiu...”

Matote, pirmiaus būdavo, kad už va
liutą buvo galima gauti tokių deficitinių 
prekių, bet už rublius ne. Tai toks spe
kuliantas Trybas tuo naudojosi—speku
liavo ...

Pasiėmęs kambarį pas drg. Fabricą, 
susirado kokią tai vieną dailiąją lytį, na 
ir prasidėjo “šeimynos” gyvenime orgi
jos... baliuškos, riksmas, snukių dau
žymas. Fabricams sudaužė veidrodį ir 
kitus rakandus ir už nuostolius neatly
gino.

' Bet vyrui greit musų valstybės orga
nai užkirto kelią... Pradėjo nujausti, 
kad bus riestai. Rengėsi bėgti, bet spe
kuliuoti nepametė—tik atsargiai... Na
bagą paėmė už apikarpos ir ištrenkė už 
Sovietų rubežiaus.

Sovietų valdžios organai su tokiu ap
gaviku ir spekuliantu, man rodos, per
daug džentelmoniškai pasielgė. Už to
kius darbus jį reikėjo pasiųsti kur nors 
kanalą kasti... Dirbdamas naudingą so
cialistinį darbą būtų gal pametęs savo 
kenksmingą veikimą ir virtęs naudingu 
proletariato kovotoju.

Tas spekuliantas, atsidūręs Amerikoj, 
paleido savo liežuvį prieš Sovietų respub
liką. O socializmo spekulianto—pono 
Grigaičio agentai kiekvieną, grįžusį iš 
Sovietų Sąjungos žmogų, kurį tik sutin
ka, gerokai apuosto, jeigu ta$ pradeda

zurzėti prieš Sovietų Sąjungą, surenka 
“medžiagą,” gerokai ją pazalifija, na ir 
maitina savo skaitytojus, tarp kurių yra 
vienas kitas darbininkas.

M. Brazis iš Chicagos, III. — Metalis
tas bepartinis. Atvažiavo į Sovietų Są
jungą kaipo turistas su tikslu apsigy
venti. Gavo darbo viename iš Maskvos 
gigantų-fabrike. Jam pasiūlė priimti So
vietų pilietybę, priešingai reikės grįžti 
atgal, tai tas ištižėlis pasirinko geriaus 
grįžti į Ameriką, nes kokia tai jo nuosa
vybė eęanti — lotas žemės. O kita, jei 
jam fabriko direkcija duosianti arti fab
riko kambarį, tai pasiliksiąs, nes tram
vajų važiuoti jis negali, numina kojas, 
“šiušiai minkštos odos, kojas gali su
laužyti ir kaulus įlaužti... ” Griežtai nu
sistatė grįžti, nežiūrint mano patarimų. 
Grįžo į Lietuvą, iš Lietuvos—į Ameriką. 
Už kelių mėnesių gaunu laišką iš Chica
gos, III., nuo M. Brazio. Laiške ankieta 
gatavai užpildyta perdavimui užsienio 
reikalų komisariatui, kad pavelytų jam 
atgal grįžti ir kad aš tuo reikalu jam pa
gelbėčiau. Laiške rašo, kad jis dabar 
galutinai įsitikino ir klaidą padaręs grįž
damas į Ameriką. Rašo, kad jis dabar 
sutinka priimti Sovietų pilietybę ir dirbs 
su energija socialistinės statybos darbą.

Joneliūnas, Akron, O. — Leningrade 
gavo darbą, turi specialybę suvirinti bei 
sulieti kokį ten gelžkelių-rėlių metalą. 
Apie tai jis rašė vienam iš Maskvos anglų 
darbininkų laikraštyj “Moscow News,” 
su patarimu, kaip geriaus padaryti, nes 
čia Sovietuos blogai, netaip dirba, ilgai 
eina ir ne taip stipriai padaro. (Dabar 
jau ir mes dar geriaus padarome) Reiš
kia, specialistas tokiam darbui su savų 
specialybe galėjo daug mums padėti... 
Už kiek laiko išgirdau, kad Joneliūnas 
grįžo į Ameriką, o taipgi ir tūli kiti akro- 
niečiai. 1; •

1 (Daugiaus bus)

ki ajoto jai.
Todėl Newarko ir apielin

kės lietuviai darbininkai, kul
tūros ir dailės mylėtojai, sek
madienį 11 d. Rugpj., nepai
sant bent kokio oro, visi trau
kime į spaudos pikniką! Bū
kime tame tvirti, nepaisykime 
blogo oro, nors paryčiu oras 
būtų ir paniuręs, vienok pikni
kas įvyks, atidėt jį toje vietoje 
negalima. O karšto oro taip
gi nesibijokite, nes augšti, la
poti medžiai ir augštam kalne 
vėsus oras apsaugoja nuo 
karščio.

Kalbant apie spaudą reikia 
prisiminti, kad Newarke kele
to “Laisvės“ skaitytojų yra pa
sibaigus prenumerata. Sten
kitės, draugai, atsinaujinti, o 
kuriuos spaudžia sunkios eko
nominės aplinkybės, tai daly
vauki! ALDLD susirinkimuos ir 
kelkite tokius klausimus, gal 
bendromis spėkomis apgalėsi
me tuos sunkumus. Laiko ne
vilkinkite, nelikite be darbi
ninkiško laikraščio. Būkime 
ištikimi savo spaudai.

dys. Gi tuom pat kartu kom
panija įrengdinėja naujus kon
vejerius, kurie pavaduos desėt- 
kų darbininkų rankų darbą.

Išnaudotojai nustato ir dar
bininkų darbo kiekio našumą. 
Išnaudotojai darbini nkams 
moka tiek, kiek jie nori, nes 
darbininkai yra neorganizuoti 
ir pasipriešinti negali. Vienas 
būdas Naugatucko gumos dar
bininkams pagerinti savo dar
bo sąlygas ir algas, tai orga
nizuotis į unijas.

Tik per upelį yra antra da
lis miesto, kuri vadinasi Union 
City. Čia pirmiaus buvo Wa- 
termano liejykla. Per tūlą lai
ką ji visai mažai dirbo ar sto
vėjo. Pastaruoju laiku kompa
nija pradėjo dirbtuvę didinti, 
naujas mašinas įvesti ir leisti 
darban. Vietos gyventojai kal
ba, kad kompanija susidėjo su 
kita liejykla iš New Jersey 
valstijos, tai už tai ir dirbtuvę 
plečia.

Darbininkų algos mažos, net 
lavinti darbininkai ir tai algos 
į savaitę gauna tik apie $15. 
Didžiuma darbininkų yra len

kai, kol kas, atsilikę nuo pro
greso. Sunkus darbininkų gy
venimas. Pagerinti galima tik 
per kovą.

Naugatuck, Conn.
Naugatucko darbininkų yra 

didelis išnaudojimas. Nuo pa
vasario darbininkai jau bėda
vojo, kad vietos gumos gami
nimo fabriko kompanija ne
gauna užsakymų. Bet nežiū
rint, kad kompanijos virši
ninkai taip skelbė, bet iki da
bar dar darbininkai dirbo ant 
dviejų pakaitų—dienomis ir 
naktimis. Skubinimo sistema 
didinama nuolatos.

Dabar kompanija jau pra
dėjo darbininkus atleisdinėti ir 
eina gandai, kad būk naktinį 
šiftą (pakaitą) visai sustab-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

512
JONAS

Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

'BROOKLYN, N. Y.
Glenmore 5-6191

Wilkes Barre, Pa.
Žinios Iš Darbininkų Judėjimo

Šiuom laikotarpiu eina dide
lis bedarbių judėjimas už viso
kius bedarbių reikalus. Daug 
buvo bedarbių susirinkimų at
virame ore kaip mieste, taip 
ir artimoj apielinkėj. Taipogi 
buvo daug sustabdyta bedar
bių nuo išmėtymo iš namų už 
raudos nemokėjimą. Daug dar
bininkų dalyvavo kaip prakal
bose, taip ir apgynime nuo me
timo iš namų.

£
Taipogi buvo didelė demon

stracija prie vyriausio pašal- 
■ pos administratoriaus su rei

kalavimu, kad būt mokama 
pilna renda už tuos namus, 
kur bedarbiai gyvena ir kad 
būt sustabdyta tas bedarbių 
mėtymas iš namų, ir daug ki
tokių darbininkiškų reikalavi
mų.

Dabar bedarbiai pradėjo ga
na smarkiai veikt ir jeigu taip 
bus darbma ant toliaus, tai 
bus galima daug ką geresnio 
išsikovot iš valdančiosios kla
sės.

Nors šiuom laiku bedarbių 
veikimas daug pagerėjo, bet 
da daug bedarbių yra, kurie 
nieku neprisideda prie tų, ku
rie kovoja už bedarbių reika
lus. Yra nemažai tokių, kurie 
sako, “kaip jie iškovos, tai ir 
aš gausiu tiek pat ir nekovo-

v jęs.”
Draugai, stokim visi į kovą, 

j geresnę vienybę. Tik taip 
veikdami galėsim nors kiek pa
gerint mes savo būvį. Kitas la- 

, bai peiktinas dalykas, tai 
draugai nerašo mūsų spaudoj; 
daug visokių atsitikimų buvo, 
bet niekam nei galvoj parašyt. 
Žiūrima taip, kai kad būtų vi
sai ne jųjų reikalas, arba lau
kia ko kito, kad rašytų.

Draugės ir draugai, daug 
jūsų yra, kurie ir gerai galit

rašyt, todėl imkitės už darbo, 
nepamirškit ' mūsų spaudos, 
pradėkit rašinėt visokias tei
singas žinias iš šios apielinkės.

Veišiejiškis.

Aplankykite Ligonį

Daugeliui darbininkų žino
mas J. Vilkelis jau geras lai
kas, kaip liogninėj randasi. 
Kuriems laikas leidžia, aplan
kykite jį.

Lankymo valandas daugu
mas žino.

Jis randasi General Hospi
tal, ant pirmo flioro.

Waterbury, Conn./
Ant Nepiliečių Darbininkų 
Naujas Pasikėsinimas. Ve

ja lauk iš Dirbtuvių.

štai kaip vietinė kapitalisti
nė spauda rugpj. 3, praneša:

“Nepiliečiai bus išvaryti iš 
dirbtuvių. Vietiniai fabrikai ir 
dirbtuvės, kur yra dirbama 
valdžios darbai, priims prie 
darbo ir palaikys tik tuos dar
bininkus, kurie yra pilni Ame
rikos piliečiai. Toje šakoje bus 
padarytas sučekiavimas.”

I

Štai kokis didelis pasimoji- 
mas ant sveturgimių darbinin
kų, kurie per dešimtis metų 
dirbdami padėjo savo sveikatą, 
o dabar bus išmesti iš darbo, 
padėti į baisiausią padėtį, jei
gu įvairių pažvalgų darbinin
kai nesusijungs kovai prieš tą 
baisų pasimojimą.

K o m u n i s tinė darbininkų 
spauda senai darbininkams 
nurodinėjo, kad kapitalistų 
klasė ir jos tarnaitė valdžia 
rengia žabangus darbininkam. 
Ragino ir ragina, kad darbi
ninkai visų pažiūrų sudarytų 
bendrą frontą, atmušimui tų 
puolimų. , 'H

J. Ž—tis.
f t* « "f J

j Newark, N. J.
Kalbėjom ir Apie Pikniką

“Laisvės“ 182 num., šešta
dienio laidoję, Meno Skyriuje, 
skaitau d. J. N. aprašymą me
nininkų III Apskričio valdybos 
susirinkimėlio tarimų, kur ra- 
šėjo turėta mintyje, tik ne
pasakyta, kad III Apskričio 
svarbiausias uždavinys, tai la
vinti jaunuolius chorams va
dovauti, o redakcijos labai tin
kama pastaba “Ar tik tas?’’

Ne, draugai ir draugės, bu
vo plačiai kalbėta ir apie spau
dos pikniką, kuris įvyks 11 d. 
rugpjūčio (August), toje isto
riškoje vietoje, Eagle Rock, 
East Orange, N. J. Kaip ži
nome, kad šis piknikas yra 
rengiamas visų nacionalių or
ganizacijų vietinių apskričių 
bendromis spėkomis. Ir ka
dangi apie kiekvieną atskirą 
organizaciją, jos kuopas ir 
apskričius spiečiasi atskiri 
žmones, bet daugiausia apie 
chorus, tai buyo ir kalbėta, 
idant chorai vestų didžiausią 
agitaciją, kad kuodaugiausia 
su savimi nusivežtų savo pase
kėjų į spaudos pikniką. Svarbu 
chorų palaikymas, svarbu virš 
minėtos mokyklėlės, bet šimtą 
kartų svarbiau mūsų spaudos 
rėmimas ir jos palaikymas. 
Tiktai įsivaizdinkim tą, kartais 
mes užeinam, sakysim į “Lais
vės“ įstaigą, čia mes matome 
gražų namą, įvairias mašinas, 
didelius knygų sandėlius, dar
bininkus, įknibusius prie, jų 
nuolatinio darbo. Tą viską rei
kia suprasti, kad tai yra mūsų 
turtas, kuris mūs kruvinai už
dirbtais centais įgytas, mūs 
kultūros išdavas, kitaip sa
kant, mūsų spauda: “Laisvė“, 
“Vilnis“, perėję per tas nekal
bamas stebėtinas mašinas, yra 
tas švyturys, teisingą kelią ro
dantis, be kurio mes būtume

r» -r-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

Užtik aad mano patarnavi
mas h.is atatmKamiausias ir už 
prieinamą Kama ’ Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekanMn •
1439 South 2nd

Marselėj, Francijoj, per 
susikirtimą tarp fašistinių 
karaliaus valdžios šalininkų 
ir jų priešų iš kaires tapo 
sužeista 4 asmenys.

• J

Lietuviu Anglių Kompanija ml

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašoma 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

'■•■Aye
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Aštunta Metinė Conn. Valstijoj -v*
■ Į 1 * MT’ ■. ‘DAINŲ DIENA

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKIŠKI CHORAI

Nedelioje, 11d. Rugpjūčio (August), 1935
LIETUVIU PARKE, UŽ LAKEWOOD CHESTNUT HILL RD.

WATERBURY, CONN.

Choras Daina, New Haven, Conn.

Bus didele programa, kurią išpildys Bridgeporto Jaunuolių Choras, New Haven Dainos Choras, 
Hartford Laisves Choras, New Britain Vilijos Choras ir Waterbury Vilijos Choras. Taipgi kalbės drg. 
R. Mizara, LDS prezidentas, iš New Yorko. Bus visokių sporto žaislų ir kitokių pamarginimų. šokiams 
grieš MERRYMAKERS ORKESTRĄ, žada pribūti daug svečių iš New Yorko ir Mass, valstijų. Bū
kite visi, nes čia galėsite susieit su daugeliu pažįstamų draugų.
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 25 centai. Kviečia RENGĖJAI.
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Šeštas Puslapis j

Trečiai., Rugpjūčio 7, 1935

Taipgi prašome ir naujų na
rių atsivesti. Visi būkite lai
ku.NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS Kuopos Valdyba.

Svarbu Visiem Būti Madison Square 
Garden Mitinge

Rytoj vakarą, tai yra 8 rug-|buvo tikslu reikalauti tuojauti- 
pjūčio, didžiojoj Madison Sq. nio paliuosavimo amerikono 

jūrininko, Lawrence B. Simp
son, kurį pagrobė riaziM, kuo
met laivas, ant kurio minėtas 
jūrininkas dirbo, pribuvo į 
Vokietijos prieplauką.

Tą begėdišką pagrobimą 
LaGuardia tėviškai globoja, o 
puola ■ priešfašistus. Tas paro
do, kad fašizmas ne vien tik 
aprėpė ir kankina Vokietijos 
gyventojus, žydus, katalikus, 
unijistus ir visus* kovojančius Į 
už savo teises darbininkus, bet ! 
kad jis rimtai rumoja ir Ame-

reikia rikos gyventojams. Todėl visų 
pareiga dalyvauti didžiajam 
anti-nazi mitinge/ Lai išgirsta 
fašistų klapčiukai čia New 
Yorke, kad New Yorko darbo 
žmonėm netoleruos fašizmo.

Garden svetainėj ruošiamas 
milžiniškas masinis mitingas 
prieš nazių terorą. Mitingą 
ruošia Anti-Nazi Federacija.

Šiame mitinge raportuos jū
rininkų delegacija, kuri lankė
si pas majorą LaGuardia pro
testuoti areštą jūreivių prie 
laivo Bremen įvykusioj demon
stracijoj. Kaip žinia, LaGuar
dia atsisakė matyti delegaci
ją, “perdaug užimtas” esąs. 
Tačiau jis niekad nebuvo “už
imtas,” kada naziams
pagalbos. Juk tai buvo tiesio
ginė pagalba naziam, kuomet 
LaGuardijos policija puolė jū
rininkų demonstraciją prie lai
vo Bremen. O demonstracija

Kailiasiuvių Viršininkų 
Rinkimai

Visi kailiasiuviai ir turintie
ji santikių su kailiasiuviais \ 
darbininkais turėtų įsitėmyti ir 
vieni kitiems priminti, kad 
šiandien ir rytoj, tai yra tre
čiadieni ir ketvirtadieni baig
sis kailiasiuvių suvienytos uni
jos viršininkų rinkimai. Suvie
nytą uniją sudaro nesenai susi- 
dėjusios dvi unijos: Industrine 
su AF of L Unija.

Suvienytos unijos eiliniai na
riai stato savo kandidatus. 
Jais yra: Ben Gold, Maurice 
H., Cohen, Julius Fleiss, Gus 
H o p m a n, Max Kochinsky, 
Herman Paul, Jack Schneider, 
Joseph Vinogradsky, Anton 
Emeneth, William įtaise?, ' IMark M. Boerum, \ Philip 
Brown, Philip Glantzma\i, Hy- 
mie Greenberg, Isidor . Opo- 
chinsky, Mannie Schwartz, 
Louis Tellis, Sol Wollin, Le
vitch e Cohen, Sam Davis, Lu
cas Premice, Sam Resnick, 
Harry Berkowitz. Mary Flei- 
shman, Clara Meltzer, Ida 
Thai.

Nuo būsimų viršininku daug 
priklausys unijos veikimas, 
tad labai svarbu, kad kiekvie
nas uniiistas dalyvautų rinki
muose. Vieta: 840 Sixth Ave., 
kampas 29th St., New Yorke.

Springsų Dirbėjų Areštai
Keturi šimtai su virš darbi

ninkų, dirbusių Kay Manufac
turing Co., 22 Warren St., 
Brooklyne, kuri išdirba lovom 
springsus, streikuoja jau šeš
ta savaitė. Streikas prasidėjo, 
kada kompanija norėjo prava
ryti 10 n'uoš. nukapojimą algų 
ir pailginti valandas nuo 44 
iki 48 į savaitę. ,

Darbininkai masiniai pikie- 
tuoja. Tas veda bosus į pasiu
timą. Pirmadienio rytą užsiun
dė ant pikietų gaują policijos, 
kuri suareštavo net 72 pikie- 
tus. Tai jau ne pirmi areštai. 
Dvidešimt areštuotų merginų 
sukėlė kalėjime audrą ptotes-’ 
tų, kam jas be išklausinėjimo 
ir teismo sukimšo kalėjiman, 
tad teisme jas dar kaltino1 ir 
“ardyme ramybės.” Jas1 teisė
jas Rudich, 43rd ‘St. teismabu- 
tyje, nuteisė užsimokėti po'$5 
arba po dvi dieni kalėti. Mer
ginos nuėjo kalėjiman. Kitų 
52 streikierių teismas atidėtas 
iki rugpjūčio 15-tos, o likusių! 
48 teismas įvyks rugpj. 19.

Kelio Galą Privažiavo
K 'Sakoma: kelias be tralo. Bet 

E. McLaughlin, iš Flushing, 
įr trys jo svečiai surado, kad 
kelias gali būti ir su galu. 
Veždamas automobiliumi sve
čius namo, kad sutrumpinti 
kebą, važiavo Van Alst Avė. 
extension, Long Island City, 
kuri užsibaigia pakrantėj prie 
Long Island gelžkelio. Jis pa- 
m i r š o p a s u kti paskutiniu 
skersgatviu ir nudardėjo pa
krante, kol atsimušė į gelžke- 
lio bėgius. Čia elektros viela 
padegė automobilių, tačiau vi
si keleiviai išėjo menkai su
žeisti, o draiveris visai nesu
žeistas.

A

Jv.

g ’TA

Automobiliai Ant Šaligatvių
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį užėjo kokia tai automo
bilių šaligatviais važinėjimo 
epidemija. To pasekmėje Sta
ten Island užmušė vieną vai
ką ir sunkiai sužeidė du. Au- 

už mylios

vieną. Automobilio

tomobilius rastas
apleistas. West New Yorke už
važiavęs ant šaligatvio auto
mobilius užmušė du vaiku ir 
sužeidė
draiveris Buccarella sulaikytas 
ir kaltinamas žmogžudystėje. 
Yonkerse sunkiai sužeisti trys 
jaunuoliai, o draiveris Scofield 
taip pat sulaikytas.- Net ant 
šaligatvių vaikams nesaugu.

t

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks ketvirtadie- 

Kuomet senosios pašalpinės or-; ni’ ru&PJŪčio (August), 
ganizacijos gyvena krizį, jos pas draugus Laukaičius, 6 -45 
puola nariais ir finansais, tai, ^>errj' Avc., 8 vai. vakare.
LDS kyla nariais ir finansiniai. | Visi nariai dalyvaukite, nes 

Todėl 1 kuopbs parengimas, ^ra rcika1^ kuriuos reiktl^ ap“ 
“Vestuvės Pušyne”, bus pasi- svarstyti šiame susirinkime, 
tenkinimo ir džiaugsmo sukak- daugelio narių nemo-

,,tuvęs. LDS 1 kuopa prašo visų k^os duoklės, tad neužmirški- 
savo rįąrių, visų-apielinkės sa-Ae a^e^i užsimokėti.

' ' ; Sekr. (185-186)

t 1 t

Į Darbininkų pareiga padėti pi- lėjinis parengimas. Parengi- 
kiete, taipgi pripildyti teismą- mas bus džiuginantis materia- 
bučius teismo dienomis. Strei- liai ir moraliai, nes LDS auga, 
kilojančių ir areštuotų skaičiu
je randasi ir lietuvių.

D.

Sykį Atsilankę Persitikrin&it 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

CTjiiaiiiamamsmoiiidmdmsiHSiiiaiiisiHOtiisiiiaiMgiiiamaiiiaiiioiiKaiitaiiioiiisiiiaiiioĮ

Turtingas IDS 1 Kuopos 
Susirinkimas

(Pabaiga)
Kuopos Didelis Parengimas, vo sesučių (LDS kuopų) irki-'
P.Hkh. S1.k»kH.vgs One. I CENTRAl BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 7 d. rugpj. (Ąug.), 

j. 7 vai. vakare, po numeriu 79 Hudson 
i Ave. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt.

Pehkių Metų Sukaktuvęs, Ope- organizacijų dalyvauti sy- 
retė “Vestuvės Pušyne” įju su, ^DS 1 kuopa šiose iš-

Būvo gerų diskusijų klausi- ■— 
mu apie kuopos didelį parėti- Į 
girdą. Komisija pranešė, kad j . . 
ji susirašinėjo . su 5Lyros‘ Cho-' . _ H4th St. 500 žmonių sa
rti (iš Shenanddahrio) apie su- sigrūdo, kada susimušė strei-. 
vaidinimą operete "Vestuvės kuo,anti ■ busų , darbininkai^ ir 
Pušyne.” Choras sutiko. Kuo
pos susirinkimas vienbalsiai 
priėmę kuopos komisijos reko
mendaciją. Vadinasi, ruošia
masi prie didelio kuopos pa
rengimo. šis parengimas įvyks! 
15 gruodžio, 1935 metų, La- 

Ibbr Lyceum svetainėj, Brook
lyne.

Komisija mano, kad šis pa
rengimas bus ne tik parengi
mas, bet ir visos kuopos pakė
limas, nauda visai LDS organi
zacijai, kad ją pakelti ir su
pažindinti su platesnėmis mi
niomis. Prie to, šiais metais su
eina 5 metai nuo įsikūrimo 
LDS. Todėl parengimas $turi ir i 
tą tikslą, kad atžymėt penkme- 
tines LDS sukaktuves šiame čio, 
parengime.

Pirma kuopa, kaip dauge
liui žinoma, yra ta kuopa, ku
ri daugiausia darbavosi LDS 
organižavimui. šios kuopos na
riai tapo t>irrrii LDS nacionalio 
veikimo darbuotojai. Draugas 

■ Mižara — LDS' pirmininkas, 
E. Jesllevičiūtė — LDS sek^e-, 
torė, J. Šiurba — redaktorius. 
Šiem draugam reikėjb dau
giausia darbuotis ' įsteigiant 
LDS. Jie visi biivo LDS 1 kuo
pos nariais. :Ėe‘ Minėtų drau
gų, kurie tapė LDS Centro vir
šininkais, visa eilė 1 kuopos 
n Ariu dalyvavo šios organiza- 

’ ęijos tvėrime.'
l'ai Šis parengimas bus j ūbi- 

, • t f * , • • . • ,

kilmėse.
• LDS 1 Kp. Koresp.

streiklaužiai. Muštynėse sužei
sta vienas praeinantis 14 metų 
berniukas.

Organizacijų Atylai
Sekantis Didžiojo New Yor- 

. ko Sąryšio Komiteto posėdis 
bus trečiadienį, 14 d. rugpjū
čio, 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Komitetą su
daro kuopų atstovai. Kurios 
dar neišrinkote, tai tą grei
tai padarykite. Būtinai visų 
kuopų atstovai turi dalyvauti.

Sąryšio Sekretorius.

Valdyba.
(185-186)

BROOKLYN? N. Y.
Švento Jurgio Draugystes mėnesi

nis susirink'mas įvyks seredoj, 7 <1. j 
rugpjūčio-Aug., 1935, Amerikos Lie- - 
tuvių piliečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė., 7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas bus svarbus, iš 
priežasties, kad mūs finansų sekreto
rius susirgo ir reikės naujas išrinkti. 
Visi nariai dalyvaukite. .

J. Kairys.
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!ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 8 d. rugpjū-

8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, įvyks ALDLD 1 kuo
pos susirinkimas. Šis susirinki
mas bus tuomi svarbus, 
jame bus nominacijos 
1936-1937 mętams. Bus 
eilė svarbių raportų ir prisi
rengimų prie parengimų.
) Iš būsimų parengimų bus 
vienas iš svarbiausių, tai mi
nėjimas 20-ties metų ALDLD 
sukaktuvių. ALDLD 1 kuopa 
buvo pirmoji, tat nuo jos rei
kalaujama ir sukaktuves ge
riausiai atžymėti.

Dar yra eilė draugų ir drau
gių, nesumokėjusių duokles už 
1935 metus, visi jie yra prašo
mi ątšilankyti, tą, tuo jaus pa
daryti ir atsiimti knygą.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

30 metų sukaktuvių pikniką
gia Lietuvių Muzikantų Unija, 15 
d. rugsėjo (Sept.), Klaščiaus, Clinton 
Park, ant Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I. Bus 50 muzikantų, 
kurie grieš be perstojimo. Taipgi bus 
duodamos trys piniginės dovanos, už 
valsą, polką ir tango. Piknikas pra
sidės 2 vai. po pietų; įžanga 40c. 
Lietuvių Muzikantų Unija kviečia vi
sus skaitlingai atsilankyti, nes užtik- 
rinam visiems gerą laiką.

_ Liet. Muz. Unijos Komitetas.
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<♦>
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 

Kazlaucko, paeina iš Lietuvos, Kau
no gubernijos, , 
Paliepinių vienkiemio. Jau apie 20 
metų kaip jis Amerikoje, pirma gy- ■ 
veno Chicagoje. Turiu svarbų rei- 

Į kalą ir būsįu dėkingas už atsiliepi
mą arba už pranešimą per kitus: 
Antanas Tamošiūnas, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. . .

, , . (184-186)

<!>

<!>
icx uiuiuvu^, i\au

Anykščių parapijos, Į<L

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteris prižiū

rėt mažo vaiko. Del tolimesnių in
formacijų gali atsišaukt telefonu ar
ba j namus- ateit, bet" ne anksčiau 
kaip 6 vai. vakare. Tel.: Evergreen 
7-6909. L. Touchus, 499 Grartd St., 
Brooklyn, N. Y.

(184-186)

New Yorko Apielinkės Darbininku Spaudos

METINIS PIKNIKAS
Nedelioje 11 Rugpjūčio (August), 1935

Eagle Rock, J  t r ■ ■> . J 1   J ' Crystal Lake
, , . ............... .

Rengia trys darbininkišką Organizacijų aps-
i . w. • A f j 1 . I A- .'v •••
Kengia trys darbininkiškų. Organizacijų aps- , Kfekvienas turės progą laimėti 3 dovanas su 
knciai: ALDLD 2-ras apsK, IDS 3 apsk,,

Meno Sąjungos 3 apsk.
' iv ■ ■ /.U1.

įžangos tikiehi: 1-nta, $3; 2-ra, $2; 3-eia, $1.

Dainuos keturi chorai: Aido Choras iš Brooklvno, Sietyno Choras iš
• ___ T / ų • • * ’ ) J , <

Newarko, Pirmyn Choras iš Great Neck, ir Bangos Choraš iš Elizabeth

Charlie Kwarren’s Muzika Šukiams
¥

KELRODIS: Atvykę į Ney^arką, imkite West Orange trolley No. 21 ant Broad St. arba busą No. 24 
ant Park Place ir Centre St., prie Hudson Tubes, ir važiuokite iki Eagle Rock kalno, kur kelias eina 
kalnanj Automobiliais reikia važiuoti per Newarką Bloomfield Ave. ligi Park Ave. Park Ave. pasi
baigus,* suktis po dešinę į Main St. ir važiuoti apie 7 blokus, kur kelias kairėn pusėn eina kalnan.

Bus visokių valgių ir gėrimų, 
kokių kas norės.

Prasidės nuo ryto ir tęsis ligi 
vėlumos nakties,

Visi lietuviai darbininkai kviečiami dalyvauti šiame puikiame darbininkų spaudos naudai 
piknike. Jame dalyvaudamas kiekvienas turės puikų pasilinksminą gražioj, prie ežero, vie
toj, taipgi parems darbininkišką spaudą, kuri visiems darbininkams yra taip brangi kovose už 
geresnį gyvenimą. Visi į darbininkų spaudos pikninką! ĮŽANGA 25 CENTAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1379 Tel. Stagg 2-2990

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.

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

WILLIAMSBURGHEi
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

bra Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SKUTIMAS

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS’

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N, Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231'Bedford A»#nue 
BROOKLYN, N. Y.
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ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Mkiams
Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00 

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

----------------------,

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų); No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu j’ūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. i

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. ir Irving PL 

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




