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“Lietuvos žinios,” Kauno 
liaudininku laikraštis, kiek pir
miau nematydavo nieko gero 
Sovietu Sąjungoj, arba žodžiais ! 
stengdavosi “sunaikint” apčiuo
piamus faktus. Bet nei liežuviu 
nei plunksna negalima sunaikint 
bei paslėpt pasauliniai didelius 
pažangos dalykus, kurie dedasi

• Sovietu šalyj. Todėl jau ir “Lie
tuvos žinios,” pagalinus, duoda 
Sovietam savotiško kredito, ir 
sako:

“Gyvenimas Rusijoj tikrai 
yra labai ‘suburžuazčjęs’ ir 
vokiečių propagandistai vel
tui nerias iš kailio įtikinėda
mi, kad Rusiją valdo žmogėd- ( 
ros, tykojantieji pagrobti visą | 
pasaulį ir sukelti skerdynes.”
Patį žodį “suburžuazėjęs” 

“Lietuvos žinios” jau nedrąsiai 
pritaiko, rašydamos apie Sovie
tų Respublikos medžiaginį ir 
kultūrinį progresą. Tą žodį jos 
deda į kabutes (“ ”). Ką ta
tai reiškia? — Ogi kad ir “Lie- 1

* L^ivos Žinios” supranta, jog So
vietų pažanga yra darbininkiš
ka, proletarinė, ne buržuazinė.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti®

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878

Naujausias Jungtinių Valstijų kariškas lėktuvasbombininkas Boeing. Jis lekia po 320 mylių per 
valandą, ginkluotas penkiais kulkasvaidžiais įvairiose pozicijose; gali vežti 6 tonus bombų. Nuo 
vieno sparno galo iki kito šis orlaivis yra 105 pėdų pločio. Turi 4 motorus. Jis yra pavojingiau
sias ligšiolinis žudynių įrankis iš oro. Taip Amerikos imperialistai rengiasi “taikos palaikymui.”

Kom. Partija Saukia Kovon 
Visus WPA Darbininkus...----- :--- A. ...

Reikalauja Unijinės Algos Visuose Roosevelto Pašalpos 
Darbuose; Ragina Išvyt Nevidoną Generolą Johnsoną

“Maskva — pacifizmo sosti
nė, Maskva—ramaus darbo ir | 
gyvenimo centras — toks yra 
naujas vaizdas, kurį Sovietams 
vis daugiau pavyksta sudaryti , 
net ir savo priešų eilėse,”—to- ; 
liau rašo tautiečių-liaudininkų i 
organas “Lietuvos žinios” lie-1 
pos 20 d. Bet ir čia įmeta sa
vo spirgutį, kuomet pavadina 
buržuaziniu žodžiu “pacifiz
mas” tikrą, daiktišką Sovietų 
taikos politiką.

“Lietuvos žinios” vis dar no- duot 
retų pasakyt, kad religija So
vietuose buvo persekiojama kai
po, religija—kas, žinoma, yra 
netiesa. Tik dabar “Lietuvos 
žinios” atranda didesnę tikybos 
laisvę Sovietų šalyj, ir sako:

“Bažnyčiai palengvinimai 
yra tos pat politikos integra
line dalis” (Sovietuose).

Ethiopai Užleisly lidam BŪTINAS DARBO UNI- 
Savo Žemės Plot?? UU VIENAS FRONTAS 

PARYŽIUS. — Havas ži-Į MASKVA. — Raudonųjų 
nių agentūra praneša, kad . Darbo Unijų Internacionalo 
Ethiopijos imperatorius Ha- vadas S. A. Lozovski sėkma- 
ile Selassie pasakė, jog jis dienį kalbėjo Septintam Pa- 
sutiktų užleist Italijai dalį I sauliniam Komunistų Inter-

; Ethiopu provincijos Ogade* nacionalo Kongresui apie 
• no, bet už tai Italija turėtų reikalą suvienyti visas uni- 

Ethiopijai priėjimą [«jų jėgas kovai prieš karą 
prie marių su prieplauka ir 4r fašizmą. Jis ypač atsišau- 
suteikt Ethiopijai paskolų, kė į dešiniųjų ir socialisti- 

Bet, matyt, pats impera- nių unijų Amsterdaminį In- 
torius numato, kad Italija ternacionalą: 
su tuom nesutiks; ir jis sta- r- 
tyjina stiprią tvirtovę apie 
savo sostinę Addis Ababą '

“Jūs pakartotinai sakėte, 
, J priešinatės fašizmui ir 
i karui ir pasiruošę esate ko- 
Ivoti prieš užpuolimus, da- 
Iromus iš kapitalizmo pusės.

Italai Išradę Naują Oro STAMBIAI PADIDĖJO 
KAPITALO PELNAI 
WASHINGTON. — Jung- 

, JOS kariniai tinių Valstijų prekybos mi- 
jos inžinieriai išrado naują j nisterija ūpskaitliuoja, kad

Žudynių [rankį
ROMA. — Mussolinio val

džia skelbia

galingą pabūklą karui iš 
oro prieš Ethiopiją. Išradi
mas laikomas didelėj slapty
bėj.

Italijoj daroma karo ma
nevrai kalnuose, kad išla- 
vint kareivius kovai Ethio- 
pijos kalnynuose.

įvairūs bizniai 1934 metais 
gavo $5,000,000,000 daugiau 
įplaukų negu 1933 m.

Taip NRA patarnavo ka
pitalistams. Tik be pamato 
ministerija pasakoja, būk

NEW YORK. — Komu- žiau, net iki $19 .per ištisą 
nistų Partijos Centro Komi- mėnesį.
tetas savo pareiškime svei- į Atsižiūrėdami į valdžios 
kina New Yorko Darbo į mokamas algas, privatiški 
Unijų Centrą ir Statybos!
Darbininkų Unijų Tarybą, 
kad jos paskelbė visuotiną 
streiką valdiškuose WPA 
(Works Progress Adminis
tration ) darbuose. Streiko 
tikslas yra priverst valdžią 
mokėt pašalpiniams darbi-1 je 50 metų išsikovojo per 
ninkams reguliares unijistų | savo organizaciją ir strei- 
algas. įkus,—sako Kom. Partija.

I samdytojai taipgi pradės 
masiniai kapoti savo darbi
ninkams uždarbius iki to
kio pat lygmens.

Statybos darbininkams 
gręsia pavojus prarasti lai
mėjimus, kuriuos jie bėgy-

1934 m.\ darbininkam tekę.i 
11 nuošimčių daugiau algų

Viską krūvon sudedami, “Lie
tuvos žinių” liaudininkai mato 
augančią Sovietų galią, atmeta 
svajones apie sovietinės tvar
kos “griuvimą,” ir priduria, jog 
ir

“Visokie ‘mladorosai’ (“jau- 
narusiai”) ir kiti senai su
prato, kad prieškarinė tvar
ka” (Rusijoj) “negali grįžti 
ir iškėlė naujus šūkius.”
Iš jų naujų šūkių prieš So

vietus, žinoma, taip pat greit 
paliks tik senas, bergždžias 
rištinių džiovininkų plaučių 
jas prieš galingąjį Sovietų 
žangos inžiną.

ca-
vė-
pa-

Ethiopu Pasilikai ir
Maldos Prieš Italijąrasite tokio darbininko-ku-

ADDIS ABABA. — Siu

Hitleris Giriasi, kad
Visai Nieko Nebijąs i

BERLYNAS. — Fašistu!
Rosenheim kuopos sukaktu-1

algas.
Tuose darbuose Roosevel- 

tas skiria ne daugiau kaip 
i $93.50 per mėnesį pilnai iš
lavintiems darbininkams 
už 120 valandų darbo, tai 
yra tik 78 centus valandai, 
daugių-daugiausia. Šitokia 
alga yra dar 50 nuošimčių 
numušamas jų darbo mo
kesnis žemiau to laipsnio, 

' iki kurio buvo pirmiau nu- 
: mušta.

Bet dauguma negaus nei 
tų $93.50 per mėnesį; jie tu
rės tenkintis $52 ir dar ma-

- j Taigi kovokime išvien. Ne- ves apvaikščiojant, Hitleris 
f rasite tokio darbininko, ku- L.....  - -----

iu ll^S tikėtų, kad daugiau gali- tOkiOs galybės ant žemės, 
pasiekt . pasiskirsčius, kad drįstų užpulti Vokieti-ma ]

inegu kad susivienijus.
“Jeigu įvairiose šalyse su- 

skelbia maldas, kad Italija sivienija kairiosios unijos su 
neužpultų jų šalį. Bet Ita- dešiniosiomis, tai mes sto- 
lijos imperialistai nebijo jame už vieną darbo unijų 
nei maldų nei pasnikų.

dovas Selassie paskelbė vie
no mėnesio pasniką; dabar

Hooveris Rooseveltą 
Vadina Diktatorium

i internacionalą. Mes esame 
gatavi ir dabar svarstyti 
(su jumis)... kaip pasiekti 
tarptautinės unijų vieny
bės.”

Paskui drg. Lozovski kri-

užreiškė, kad “dabar nėra 
; žemės,

Iją.” Naziai, girdi, padarę 
i Vokietiją šalim “kovotojų 
vyriškų vyrų.”

Hitleris sakėsi norįs tai
kos, bet visam pasauliui ži-1 
noma jo kariški geismai 
prieš Pabaltijos valstybes ir 
Sovietų Sąjungą.

iš kapitalo įplaukų, negu 
1929 m.

Nuosavybės įplaukos 1934 
j m. buvo 14.4 nuošimčio, o 
i 1929 m. i 14.8 nuoš. Taigi. 
stambesnių savininkų pelnai1 
prie NRA beveik pasivijo. 
geruosius laikus. Ameri-1 
kos darbininku klasė gi! 
apskritai 1934 m", gavo 40-50 tautiniame fiziologijos, 
nuošimčių mažiau negu 

’ rovės laikais.

Bet jie neturi pasiduot, o, 
visi išstot į kovą už unijines 
algas.

Komunistų Partija ragi
na pašalpinius darbininkus 
masiniais savo išstojimais 
išvyt dabartinį New Yorko 
viešųjų darbų administra
torių gen. H. Johnsoną, ku
ris pagrūmojo darbininkų 
kraują lieti, jeigu jie 
streikuos už unijines algas. 
Gen. Johnson dasigiedojo 
net iki to, kad tokius strei
kus apšaukė streikais prieš 
savo šąli, v

Užsieniu Mokslininkai Sveikina Sovietų 
Vyriausybes Gausingą Paramą Mokslui

LENINGRAD. — Tarp-

ŽINIŲ ŽINELES

faktais įrodė, jog pašalinus 
iš kūno vienos ar kitos li
gos perus, tuom dar nebūna 
visuomet pašalinta pati liga. 
Tatai jis patvirtino pavyz
džiais iš .patyrimo. Prof. 
Speranski atrado, kad pe- 
rai-bakterijos padaro pra-

Buffalo, N. Y., apielinkėj 
skleidžiasi falšyvos, dirbti
nos *šimtadolerinės.

ge- slo kongrese dalyvauja 
11,500 mokslininkų iš dau
giau kaip 30 įvairių šalių.— 
Fiziologija yra mokslas 
apie gyvų organizmų veiki
mą.—Kongresui pirminin
kauja garsiausias pasaulyje I džią, pažeidžia nervus bei 
sovietinis fiziologas prof. |suerzina organizmą; o tuo- 
Ivan Pavlov. į met jau ir paliuosavus kū-

New York
respondentas Walter Du-! 
ranty rašo, jog užsieniniai 

i mokslininkai labai įvertina, 
kad Sovietų vyriausybė sa
vo lėšomis organizuotai plė
toja mokslą, ir skiria gau
singas sumas pinigų jo pa
žangai. Buržuazinėse šaly
se moksliniai tyrinėjimai 
turi tenkinti turčių auko
mis bei augštųjų mokyklų 
darbais.

Savo prelekcijose Sovietų 
mokslininkai taipgi pravedė 
tą mintį, kad jie darbuojasi 
visai šaliai. Idant paleng
vint mokslo svečiams iš už
sienių, sovietiniai mokslinin
kai nusitarė savo prelekci- 
jas duoti francūzų, vokiečių 
ir anglų kalbomis, nors tū
liems tatai ir 
padaryti.

Suvažiavę į Sovietų šalį, 
mokslininkai 
nuoširdžiai priimti pačiame 
Sovietų vyriausybes centre 
Kremliuje, Maskvoje.

Sekmadienį sovietinis mo
kslininkas A. D. Speranski c

Graiką Uniją Generalis
ętrmlrac niiftc Karaliii Worthingtone, Minn., sek- 
□Heliui^ piled Raldliy madienį nukrito lėktuvas ir
ATHENAL—-Graikų Dar- užsimušė lakūnas P. Lef- 

bo Federacija išvien su Ko- rance su trimis pasažyriais. j 
munistų Partija šiandien jjs Ore visaip vartėsi laike 
šaukia visuotiną unijistų ir iškilmių delei lėktuvų aikš- 
nPArorflni7.imf.ii darbininkų ; tės “pašventimo.” 
streiką prieš fašistinio dik- 

CHICAGO, Ill. — Buvęs! tikavo Raudonųjų Unijų In- 
prezidentas H. Hooveris, re- j ternacionalo vadovybę ir 
publikonas, išleido pareiški-, Pats savo tezį, kur jis tvir- 
mą, kur kaltina dabartinį. tindavo, kad “reformistinės 
prezidentą Rooseveltą kaipo, unijos^yra kapitalizmo mo- 

i Šalies konstitucijos laužyto- kykla.” nnnuo-anwnnl-nAnot Hooverio, Roose- Nuo 1921 iki 1927 m. Rau- neorganizuotų
'veltas elgiasi kain diktato- donųjų Unijų Internaciona- ‘ - . . .. _________ _ _

las 20 sykių siūlo reformis- Tsaldano politiką, x n.i«.uvipiujvo, x
. . tinių uniiu Amsterdamo In- ?? k"na Als. ,siekla sugra- įbo Unijų Centras užgyrė

Hooveris reikalauja, kad ternacionalui vienybę tam

Retkarčiais gaunama patari
mų mažiau su skloka argumen- 
tuotis per “Laisvę.” Bet mas
kvietis mūsų draugas Julius 
Daubaras turi skirtingą nuomo-, . 
nę. Jis mario, kad neturime vėl-] Anot Hooverio, Roose- 
tui praleist jokio sklokos “Nau-, 
josios Gadynės” išmislo. Jis sa-! rilis, 
ko, kad privalome tinkamai at
sakyt į kiekvieną politikierišką 
sklokos manevrą.

Ir drg. Daubarai sako 
Mes negalime tylėti ir 
sklokos vadams amžinai 
džioti ligšiolinius 
negalime palikti jiems klaidint

Rooseveltas pasakytų, ko
kius planus jis turi del kon
stitucijos pakeitimo. Hoo
veris. kaltina, kad Roosevel- 

. tas ypač stiprino ‘monopo
lius ir didžiuosius trustus,

tiesą.
leisti
suve

ju sekėjus;

ir kitus darbininkus. Sykiu tu- kol Vykiausias Teismas jį 
rime duot faktų ir teisingų ko- sustabdė. . _ _
munistinių išvadų mūsų drau
gams kolonijose, kur jiems daž
nai tenka susidurti su sklokos 
leitenantais.

tikrais kovos reikalais; bet 
Amsterdaminis Internacio
nalas arba nieko neatsakė 
arba atmetė tuos pasiūly
mus.

Philadeiphijos, Pa., Dar-

“Times” ko- ina nuo tų perų’liga gali tęs" 
— - — į tis ir eiti blogyn, jeigu ne

bus naudojama tam tikros 
gydymo priemonės.

. Bet juk tą patį 
darė ir Hooveris.

Iš dabartinio .Hooverio pa
reiškimo matyt, kad jis vėl 
rengiasi kandidatuot į šalies 
prezidentus.

FARMERIAI KOVOJA
PRIEŠ AAA ĮSTATUS
CHICAGO, Ill. — Nepri

klausoma Farmerių Taryba
nusprendė kovot prieš Roo- Į j0 su Fr. Crea, 17 metu ber- 
sevelto AAA (Žemdirbystes ninku, naktį taip jį apkram- 

S. Sutvarkymo Įstatymą) kai- te, kad berniukas paimtas į
po kenksmingą. ligoninę.

Yonkers. N. Y. — Prijau
kinta ir išlavinta balta pe
lė, kuri vienoj lovoj miego-

Tacoma, Wash. — Jau
nuoliai T. Vitos ir Gr. Ring 
padarė $200 laižybas su vie
nu vaistininku, kad jiedu 
miške išgyvens 30 dienų be 
iokio maisto iš kitur. Vai
kinai viso apsirengę tik 
turmpom kelinaitėm ir čeve- 
rykais.

Italijos garlaivis “Calior- 
nia” atvežė didelį skaičių 
kariniu slaugių (norsių) į 
Eritrėją, Ethiopijos pašo
nėj. ‘

•t-

žint Graikijai karaliaus vai-j streiką prieš vergiškas ai
džią. Tsaldario karo minis- gas pašalpiniuose Roosevel- 
teris Kondylis mobilizuoja to darbuose. Pikietuojama 
armiją sukriušint šį streiką.. karo laivų stoties dirbtuvės.

e---------r------  . I -------
Norėję Nužudyt Meksi-J i ]O], per paskutinių dienų

kos Prezid. Cardenasą? liūtis h p°tvinius žuv° 13 žmonių.MEXICO CITY. — Suim
ta septyni žmonės, kurie tai
kėsi nužudyt Meksikos pre
zidentą Cardenasą. .Val
džia kol kas neskelbia net^ 
suimtųjų vardų nei partijos, 
kuriai jie priklausė. ‘

Tabasco valstijos, Meksi
koj, diktatorius T. Garrido 
Canabal lėktuvu pabėgo į 
Nicaraguą. Jis buvo pasi
žymėjęs kruvinais darbais 
prieš katalikus., I

Varšava. — Gaisras su
naikino Sczercew priemies- 
S200 šeimynų liko be pa- 

ogės.

Spring Lake, N. J. — Vir
ginijos Pratt’aitės jojamas, 
pasibaidęs arklys atsimušė į 
pravažiuojantį automobilį; 
apvertė mašiną ir pats užsi
mušė. Jojikė ir du automo- 

I bilistai sužeisti.

sunku buvo

buvo labai

Vienysis 5 Centrelines 
Amerikos Respublikos?

SAN SALVADOR. — 
Guatemala, Centralinės Am
erikos respublika, ketina su
šaukt konferenciją su atsto
vais keturių kitų toj srityj 
respublikų, kad sudaryt jų 
ekonominę ir prekybos są
jungą. Paskui jau būsią ga
lima kalbėt apie politinį jų 
susivienijimą.

Minima sąjunga apimtų 
šis respublikas: Guatemala, 
Salvador, Honduras, Ecua
dor ir Costa Rica. Joms 
apsivienijus, būtų lengviau 
atsilaikyt prieš Jungtinių 
Valstijų imperialistus.

Banbury, Anglijoj, kalvis 
W. Gibbs, susipykęs su savo 
šeimyna, bevažiuojant su ja 

moterį, 
pašalinį

busu, bušove savo 
dukterį ir viena 
žmogų.
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turėjęs caras; Stalinas, esą, viską valdo, 
Komunistų Partija ten nieko nereiškia. 
Šitos nuomonės buvo ne tik kunigai, bet 
ir vienas “labai mokytas” gudragalvis 
Chicagoje. Jeigu taip, tai koks reikalas 
dabar Stalinui eiti prie carizmo, ar kad 
sumažinti savo galią?

Nepaisant, iš kurios pusės imsi šituds 
kunigų “sanprotavimus,” jie pasilieka 
nesąmonėmis! '/■

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
□te Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Skipičiui Čia Patiko
Parvykęs Lietuvon, p. Skipitis džiau

giasi, kad jam Amerikoje patikę. Visur 
jį čia vaišinę , visur jis baliavojęs. Bet tas 
ponas nepasako, kiek naudos jis čia pa
darė “lietuvybei.” Be užkorimo ant vie
no kito smetonlaižio Gedimino medalio, ir 
be to, kad jis čia bandė suderinti kai ku
rias fašistų atskalas, nieko daugiau jis 
čia nenuveikė.

O kad jam čia buvo gerai, tai mes ne- 
sistebim. Tūlas Lietuvis* ‘Keleivyj” pa
žymi, kouei Skipičiui buvo gerai. Pasak 
jo:

Skipitis atvažiuoja Amerikon. Apsistoja 
puošniausiuose Amerikos hoteliuose. Vieti
niai lietuviai (turiu omenyje profesionalus) 
laukia jį pasitikti stotyje, parvežti namo, 
kad jam butų patogiau, nes jis juk atva
žiuoja pas lietuvius. Bet kur tau ! Jis at
vyksta j hotelį ir duoda telefonu žinią, kad 
jau aš čia. Koks Visų nusistebėjimas! Dėl 
ko tas daroma ir kieno pinigais tas daro
ma? Nagi ir musų ąmerikiečių, ir musų tė
vų Lietuvoje sąskaiton -tas eina. Ar čia ne 
rusų poniškumas?

Mes atsimename ir šiandien turime tokių 
pasišventėlių, kurie praleido savo visą už
darbį, kad tik lietuviams ką gero padarius. 
O musų ponai lošia “grafų” roles, tik in
strukcijomis švaistosi, kad mes turime tą ir 
tą atlikti!

Teisingai! Ir kodėl gi tas ponas pini
gų neleis, kad jų užtenkamai dar galima 
išplėšti iš Lietuvos darbo žmonių!

Beje, mes esame girdėję, kad Skipitis 
žadėjęs tūlai fašistų grupei prisiųsti di
delę sumą pinigų laikraščių leidimui. 
Apie tai prisieis pakalbėti kada nors at
skirai.

Argentiniečiai Pertvarko Savo 
Organizacijas

Mimeografu spausdinamas Argentinos 
lietuvių darbininkų laikraštis “Pareiga” 
praneša apie tūlas pakaitas organizaci
niam liet, darbininkų judėjime. Likraš- 
tis rašo: ...

— .*W-J •y c ~ t- «■ — <■■■

Visuotiname VII-me Lietuvių Darbininkų 
Organizacijų atstovų suvažiavime, svars
tant Argentinos lietuvių darbo masių veiki
mą tarptautiniame darbe pasirodė, kad mū
sų organizacijos yra atsilikusios nuo bend
ro Argentinos darbo masių judėjimo ir ko
vų. Kada visose Argentinos vietose eina 
smarkios darbininkų kovos, kada kiekviena
me žingsnyj reikia įstoti į aktyvų bendrą 
darbą, kada streikai plečiasi visose industri
jose, kuomet valstiečiai išeina į atviras ko
vas prieš žemvaldžius ir plačių populiarių 
masių smarkūs įstojimai prieš reakciją, fa
šizmą ir karą; tai mūsų organizacijos kaip: 
L.S.K.D. ir L.P.K. stovėjo gana toli atsili
kę nuo šiandieninių judėjimo ir kovu.

Tų atsilikimų svarbiausios priežastys pa
sirodė tos, kad L.S.K.D. būdama priešakyj 
lietuvių darbininkų judėjimo, buvo užsirube- į 
žiavusi vien tik lietuviškame judėjime su 
apšvietos ir savišalpos pagrindais, o tas, ži
noma, nemažai trukdė įsitraukti į tarptauti
nį judėjimą. Kad pagerinus lietuvių darbi
ninkų judėjimą ir įtraukus dauginus į ben
drą tarptautinį darbą ir kovas, o ypač ko- 

. voj prieš fašizmą ir karą; visuotiname su
važiavime buvo pasiūlyta, kad gcriaus tą už
davinį atlikus perreformuoti L.S.K.D. su
jungiant su L.P.K. ir sudarant vieną bendrą 
organizaciją, pastatant ant kitų darbo pa
matų, kuri tampriai rištųsi su Argentinos 
tarptautiniu darbo masių judėjimu ir kovo
mis. '■^•^'4!^

šis reformos-sujungimo pasiūlymas visa
pusiškai ir nuodugniai buvo svarstomas ir 
po ilgesnių diskusijų viso suvažiavimo bu
vo priimta: sujungti Liet. Safšl,.' Kult.
D-ją su Liet. Priešfhšistiniu‘Kom.,. sudarant ’ Į 
vieną organizaciją, kuri pavadinta Arg; 
Liet. Darb. Priešfašist'inė-Prieškarinė Są
junga, kuriai visą programą ir darbą nusta
to visuotinas suvažiavimas.

“Stalinas Slenka prie Carizmo,” 
Sako Kunigai

Visaip niekinę ir plūdę Sovietų Sąjun
gą, So. Bostono kunigai per savo “Darbi
ninką” ima pranašauti, kur link Stalinas 
čą šalį veda. Jie, žinoma, ne savo protu 
daro minėtas pranašystes, bet protu savo 
“brolių Kristuje” Kaune, kurie tą patį 
dalyką rašė per “Rytą.”
/‘Stalinas slenka prie carizmo,” rašo 

vienas jagamastėlių paminėtam So. Bos
tono laikraštyj. Įdomu, kaip tas viskas 
paliekama? Visiškai paprastai.
f Stalinas partijos kongrese, ten rašoma, 
/netikėtai davė nubalsuoti taip vadinamą 
’ “konstitucinę reformą,“ kurios svarbiausias 

punktas yra tas, kad vieton viešojo balsavi
mo įvedamas slaptas balsavimas. Tuo bū-, 
du komunistų partija jau nebegalės praves
ti rinkimų kaip tinkama, bet, pasidavus 
slaptam balsavimui, turės prieš save nepar
tinių balsus, kurių yra milžiniška didžiu
ma. Tas smūgis toks didelis, kad iš komu
nistų partijos paliks tik tuščia iškaba.

Na, ir va, Komunistų Partija iškriks, 
o tuomet Stalinas pasiims visą šalį ir val
dys vienas pats. Kaip lengva (kunigų 
protu) viskas padaryti! Jei Komunistų 
Partija skaitytų “Darbininko” šituos 
įspėjimus, tai, žinoma, tuomet jinai pa
matytų Stalino “triksą” ir dabar nesi
duotų save likivduoti. Deja, SSSR bol
ševikai “Darbininko” neskaito ir todėl 
leidžia, save Stalinui apgaudinėti.

Ar gi reikalinga dar įrodinėti, kad ši
tie kunigų “sanprotavimai” yra ne tik 
juokingi, bet kvaili? Aišku, ne! Ir štai 
delko: iki šiol “Darbininko” redaktoriai 
nuolat kartojo, kad Stalinas šiuo tarpu 
turi didesnę galią, negu kada nors yra

Neduoda Paskolą
Viena bėda—nebėda, sako priežodis, 

bet kuomet jų susirenka daug—tuomet 
jau jos ėda. Panašiai yra ir su SLA. j 
Tai organizacijai susirinko visa eilė to
kių priepuolių, kurie smarkiai ją kanki
na: prasti bonai, prasti morgičiai, pešty
nės centre, etc. Prie tų visų bėdų prisi
dėjo dar ir ta, kad SLA skolininkai, ku
rie skolino iš SLA pinigus baigimui savo 
mokslo (įvairių profesijų) nesugrąžina 
paskolų! Andai dr. Montvidas, o dabar 
pati SLA organo redakcija ėmė del to la
bai rūpintis. “Tėvynė” šitaip aiškina:

Susivienijimas yra išskolinęs arti septynis 
tūkstančius dolerių neturtingiems mokslei
viams, kad jie augštuosius mokslus išeitų. 
Tie pinigai buvo skolinta ta sąlyga, kad 
skolininkai išėję mokslus ir pradėję savo 
profesijose pragyvenimą užsidirbti, pasko
las organizacijai sugrąžintų. Paraginta 
praeitame Seime, Pildomoji Taryba padarė 
nutarimą ir įsakė SLA. Sekretoriui į tuos 
skolininkus paskolų reikale atsikreipti, pa
prašant paskolas sugrąžinti. Sekretorius la
bai mandagiais laiškais, įrodančiais kiek tie . 
pinigai dabar reikšmingi, kiek už juos butų 
galima moksleivių sušelpti, jiems taipgi pa
skolas teikiant, į tuos skolininkus atsikrei
pė. Bet kokios to pasėkos?

Pasėkos tokios: vienas skolininkas su
grąžino savo paskolą, o kitas—pažadėjo 
sugrąžinti. Kiti gi nei atsakymų neda
vė !

Ištikrųjų, septyni tūkstančiai dolerių 
—nemaža suma pinigų ir organizacijai, 
šiuo sunkmečio laiku, jie labai susigady- 
tų.

Pasidairius po Connec
ticut Valstiją

Keli Pietai atgal' Conn, vals
tijoje, kuomet farmeriai sam
dydavo padienius darbininkus, 
mokėdavo apie 4-5 dolerius į 
dieną. Dabar viso labo tegali

ma stipriam, jaunam, sveikam 
darbininkui uždirbti du dole
riai į dieną ir valgant savo 
maistą.

Kiek laiko atgal, Thomp
sonville, Conn., vietinė SLA 
kuopa buvo išstojusi prieš sa
vo ponus ir buvo berdaną visa 
kuopa susitverti Lietuvių ’Dar

bininkų Susivienijimo skyrių 
ar įstoti visiem į Sūnų ir Duk
terų Draugiją. Bet pribuvus 
sorkininkui Bagočiui į šį mies
telį ir smarkiai paagitavus, 
dar laikinai pasiliko Sla sa
vo vietoje. Vienok draugai, 
kurie pasiliko, yra nepatenkin
ti užkrautom naujom SLA po-

ĮVAIRUMAI
Sovietu lakūnai vis dau

giau ..užkariauja orą. Lie
pos 3 dieną, Charkove, Rau
donosios Armijos lakūnai 
Tkačuk ir Gutovski lėktuvu 
“R-5” iškilo į orą 8,371 met
rą (27,097 pėdas) be kvėpa
vimo apsaugojimo prietaisų. 
Jie sumušė pirmesnį Kova- 
levskio pasaulinį rekordą 
8,126 metrus.

Iškilti paėmė 1 valandą ir 
4 minutes. Šaltis buvo 37 
laipsniai. Gutovski visą lai
ką užrašinėjo patyrimus.

Ten pat Charkove 8 d. lie
pos lakūnas Tkačuk ir V. 
Kazulia tokiu pat lėktuvu 
iškilo 8,421 metrą (27,250 
pėdų) augščio. Reiškia, jie 
sumušė ir pirmesnį rekordą, 
kuriam pasaulyje nebuvo 
lygaus. Sovietų Sąjungos 
orlaivininkystė ir jos suga- 
būs lakūnai užima pirmą 
vietą pasaulyje, o tas daug 
žada apsigynime, jeigu im
perialistai išdrįs pulti dar
bininkų šalį.

Sovietų Bonų Vertė
Soviet American Securi

ties Corp, praneša, kad da
bartiniu laiku Sovietų bonų 
kursas yra: už 100 rublių 
auksu gvarantuota Sovietu 
boną reikia mokėti $88.74 
amerikoniškų pinigų. So
vietų bonų leidiniai yra po 
100, 500 ir 1,000 rubliu vie- 
name.

Sovietų Derlius
Iš Maskvos praneša ame

rikiniai reporteriai, kad So
vietų Sąjungoje yra labai 
geras derlius ir sėkmingai 
suvalomi nuo laukų javai. 
Jie daro palyginimus, kiek
kurį metą Sovietų šalyje bu- 
ivo suimta grūdų J 1933 me
tais buvo suimta- 89,400,000 
metriškų tonų grūdų. 1934 
metais — 89,800,000 tonų, o 
1935 metais manoma, kad ’ 
bus nemažiau 100,000,000 
metriškų tonų.

Jieško “Lusitania” Aukso

Laike pereito imperialisti
nio karo tūkstančiai laivų

Federalė valdžia gabena iš Philadelphijos į Washipg- 
toną keletos milionų dolerių sidabro. Amerika turi dau
giausiai' aukso ir sidabro, tačiaus milionai darbininkų 

gyvena pusbadžiai, nedavalgę.

nų mokestini.

T h o m p s onvillio miestelio 
draugai pereitą žiemą . rinko 
naujus prenumeratorius “Lai
svei,” jie pasiūlė užsiprenume
ruoti vienam suvargusiam 
žmogeliui D., kuris turi apie 
desėtką vaikučių ir prastą už
darbį teturėjo. Pastarasis at
sake, kad jokių laikraščių ne
norįs ir vietoj penkių dolerių 
mokėti prenumeratą, jis galįs i 
per penkius sekmadienius pa
sigerti ir linksmai laiką pra
leisti. Taip ir padarė; bet vie

buvo nuskandinta. Sovietų 
Sąjunga ne tik būdavo j a 
naujus laivus, bet ir trau
kia iš jūrų laike pereito ka
ro metų nuskandintus. Ka
pitalistinės šalys tuom neuž
siima, nes ir taip krizini 
viešpataujant t ū k s t ančiai 
laivų pūsta prieplaukose be 
jokio užsiėmimo.

Bet dabar kapitonas Rus
sell, išvykęs į Airijos kana
lą, tarpe Airijos ir Angli
jos, su specialiais prietai
sais jieškojimui laivo “Lusi
tania.” Jiems neapeina pat
sai laivas, bet sakoma, kad 
ant jo nuskendo apie $5,00- 
0,000 vertės aukso.

“Lusitania” buvo nuskan
dintas laike pereito karo per 
vokiečių submariną. Laivas 1 
yra 360 pėdų gilumoje. Na
rūnai Jim Jarrett įrengtas 
metalinis “kautas,” kuris 
sveria 3,360 svarų.

Plėšikai Dreba
Japonijos imperialistiniai 

plėšikai, kurie globia Chini- 
ją ir karą provokUpja prieš
Sovietų Sąjungą, kartu ir 
dreba. Tokio mieste buvo 
padaryta jau kelintas ban
dymas užpuolimo iš oro. 
Tuom laiku visi gyventojai 
turi slėptis, kaip tikro ka
ro metu.

Japonijos i m peri alistai 
pirštu rodo į Sovietų Sąjun
gą. Sako, kad Tokio yra tik 
700 mylių nuo Vladivostoko, 
o kariniai orlaiviai gali at
likti tūkstančius mylių be 
apsistojimo. į

Sovietų Sąjunga nieko ne
sirengė ir nesirengia užpul
ti, bet jeigu kas ją užpils,

Mainieriį Sunkūs Darbai ir Vargai

Scranton, Pa.

Kasyklose vadinami “Shoot 
Hole,” tai yra maži tuneliu
kai, sujungti dideliu kasyk
lų tuneliu. Tuos- tuneliukus 
muša nuo didelio tunelio į ša
lis ant 45 laipsnių augštyn po 

ną sekmadienį rado jį “toile- 
tc“ ant tvirtų siūlų pasikorusi. 
Tai rezultatai del stokos ap
švietos.

Draugas Gudaitis ir Kičas iš 
Warehouse Point, jie sako, 
kad pradėsią dirbti delei su
tvėrimo savo mažam miestely 
Lietuvių Darbiniiikų Susivieni
jimo kuopelę. Būtų gana gra
žus ir naudingąs darbas. Be 
abejonės, draugams pradėjus 
darbą, sulig išgalės LDŠ cen
tras stengsis pagelbėti tame 
darbe.

P. B.

tai gaus mirtiną atrėmimo 
smūgį. ;

i
Kur Slepia Auksą

Jungtinių Valstijų turčiai 
pereito karo ir pokariniu 
laikotarpiu susigriebė apie 
du trečdalius tuolaikinio vi- 
sapasaulinio aukso. Dabar 
suka galvą, kur slėpti jį. 
Bijosi karo ir revoliucijos.

1913 metais Jungtinių 
Valstijų valdžia turėjo sa
vo rezerve $1,300,000,000 
aukso vertės. Dabar jau tu
ri vėl $9,108,000,000. Dabar 
tas auksas sugabentas į 
tvirtumą Fort Knox, kuri 
randasi netoli Louisville, 
Kentucky valstijoje. Mat, 
mano, kad ten yra saugiau
sia vieta. Nuo Atlantiko 
didjūrio yra 600 mylių ir 
dengia Appalachian kalnai, 
o nuo Ramiojo vandenyno 
yra 2,000 mylių ir Rocky 
kalnai.

Auksas sukrautas po že
me taip tvirtuose fortuose, 
kad jokios kanuolės negalė
tų juos sudaužyti. Aukso 
kiekis užima keturis kamba
rius, kurie visi kartu turi 
60 pėdų ilgio, 25 pėdas plo
čio ir 11 pėdų augščio.

Jis yra labai apsaugotas 
technikiniais prietaisais ir 
ištikimais sargais. Užtektų 
Washingtone paspausti el
ektros guziką, kaip ten jau 
pradėtų veikti sargai ir 
technikiniai prietaisai, kurie 
sunaikintų tuos, kurie ban
dytų jį prieiti. Žinoma, 
spaudoje neskelbiamos tos 
technikinės prietaisos,' bet 
suprantama, kad jos yra 
baisios. Bet to dar negana 
kas ten yra, tvirtumos for
tai vis tobulinami, gerinami. 
Taip tai yra saugojama auk
sas. š-kas.

kokia 10 pėdų pločio ir 4-5 
pėdų augščio taip, kad anglis 
galėtų jų “badimu“ (dugnu) 
bėgti.; Kaip kur pasitaiko ak
mens (rako) storesnis sluogs- 
nis, tai ten ir tuneliukas būna 
ilgešnis. Kada jis gatavas, tai 
sudeda prietaisus—“šiutą” ir 
kitus ir leidžia anglį.

Prie tokio darbo dirba vie- bo, pati jam sako:
nas mainierys ir du jo pągel-1 “Tas lenktynių arklys net 
bininkai. Kartais tie tuneliukai J keturis kartus šaukė tave per 
tęsiasi net iki 800 pėdų ilgio, telefoną.“

(Tąsa 4-tam pus.) i Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Kur Geriau Gydytis 
Džiovininkui?

Malonėkite suteikti žinių’ 
dėl paliegėlių, kurie yra palie
gę, serga ant plaučių, kaip 
daktarai vadina, “Tbc” arba- 
tuberkuliozu, plaučių džiova. 
Į kokią valstiją būtų geriau
sia važiuoti? Ir gal Jūs turite 
kokių adresų, kur lietuviai jau 
yra taip apsigyvenę, su pana
šiomis ligomis. Tai mes galėtu
me su tais ligoniais susirašyti, 
gauti žinių apie vietos sąlygas.

Mano artimas draugas yra 
da šviežiai paliegęs ant plau
čių. Jam daktarai pripažino, 
kad jo plaučiai genda. Kai 
greitai, tai mažu galėtų pasi
gydyti. Malonėkite duoti grei
tą atsakymą.

Atsakymas.

Drauge, klimatas, oras bile 
koks geras džiovininkui, jei 
tik jis yra grynas, kur laukuo
se, pajūry, paežerėj. Bile kur, 
jei tik arčiau prie gamtos.

ŠYPSENOS

Jis Turės Pačią
6 metų Jonukas buvo su 

motina bažnyčioj ir girdėjo 
kunigo pamokslą apie su
tvėrimą Jievos. Grįžęs na
mon, po gerų pietų jis, lai
kydamasis sau už šonkaulių, 
pasislėpė į pakampę. Moti
na, radus jį, klausia:

“Kas su tavim, Jonuk?”
“Aš, tur būt, turėsiu pa

čią,” nedrąsiai atsiliepė Jo
nukas.

Prastas žvejojimas
“Ką Nojus veikė savo ar- 

, ko j laike tvano?” klausia 
i kunigas.

“Meldėsi,” tarė vienas mo-
i kinys.

“Žvejojo,” tarė antras.
“Kokis ten gali būti žve

jojimas, turint vos tik du 
slieku?!” tarė trečias moki
nys.

“Fordžiulajus” Nelaiku
Laivui skęstant, naktį)

I kapitonas, signaluodamas 
j kitiem laivam, šaudė rakie- 
i tas.
į “Blogas laikas tyčiotis iš 
mūs,” tarė vienas pasažie- 
rius. “Mes skęstame, o jūs

į ‘fordžiulajų’ minėjate!”
! -------

Del Mirties Gyduolės Atpigo
Pulaskio vaistinėj, ant Kos- 

ciuško gatvės, didelis išparda
vimas ir tam tikslui lange aiš
kinantis užrašas:

“Paminėjimui mirties pono 
Pilsudskio, pudros, perfumai, 
pilės.ii* kitokios gyduolės par
siduoda už pusę kainos.“

Arklys Telefonavo
Pati klausia vyro:
“Kas per viena ta Sylvia, 

f ką tu per miegus vis minė
jai?“

“O, tai vardas vieno lenkty
nėse dalyvaujančio arklio,”

• atsakė vyras.
Sugrįžus vakarą vyrui iš daf’-

Kiekvienoj valstijoj yra tokių 
pritinkamų vietų, ir kiekvienoj 
valstijoj gali džiovininkai gy
dytis, gamtiškai, ir išgyti, jei 
tik nėra pertoli nuėję ligoje 
ir jei gauna gero maisto.

Nuo džiovos vaistų nėra. ()t 
tik reikia gyventi gamtiškai. 
Geras, nesugadintas gamtinis 
maistas, geras poilsis, grynas 
oras, saulė—yra svarbiausi 
punktai. Be to, visuomet esti 
gerai vartoti da ir žuvų alie
jaus, pieno kalkių—Calcium 
lactate, 10 grs., 100 tablets, 
bent po 1 ar 2 tableti po val
gio: tai padeda užgyti žaiz
doms plaučiuose. Taip gi ge
rai vartoti ir mielių—yeast, po 
kėlės plyteles kas diena.

Arizonos kalnuose, kur oras 
grynas ir sausa, yra tinkamų 
vietų. Susižinokite su d-gu A. 
Aimanavičium: jis ten gyvena, 
gydos džiovą. Jo adresas:

A. Aiman,
R. 2, Box 702,

Phoenix, Arizona.
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LAISVE Puslapis Trečias

Sovietų Sąjungos Darbininkai Sveikina 
VII Kongresą

(Mūsų Specialio Korespondento)
Kai tik Maskvos radio ir sės broliams užrubežyje. 

laikraščiai paskelbė apie Maskvos fabriko “Serp i 
Kominterno ’VII Kongreso Molot” darbininkai savo 
atidarymą, Maskvos fabri- j sv^ikinime VII kongresui 
kuose, o taip pat Leningra-1°ngs ™Uli'o’’prispaus0 
do, Charkovo, Tūlos ir kt. j tieji, pasižiūrėkite į šia šalį 
miestuose įvyko darbininkų j (SSRS), kur viešpatauja 
milingai. Maskviškiai ture-Į darbininkų klasė! čia nėra 
j(| garbės patys sveikinti 
kongreso dalyvius. Fabri
kai pasiuntė pačius geriau
sius atsižymėjusius gamy
boj darbininkus, apdovano
tus Lenino, Raudonosios 
žvaigždės ir kitais ordenais. 
26 liepos jie savo fabrikuo
se išstojo mitinguose ir pa
pasakojo, ką jie matė gar
siojoj Kolonų salėj. “Aš bu
vau laimingas ir neapsako-

bedarbių, elgetų, benamių. 
Šios šalies miestu ir kaimu 
gatvėse — neapsak omas 
linksmumas!

“Mes, SSRS piliečiai, Le
nino—Stalino partijos vado
vaujami statom socializmą, 
statom pasiturintį linksmą 
gyvenimą darbo žmonėms.

“Jūs — atstovai komunis
tų partijų, kovojančių sun
kiausiose kapitalistinės pa-

niai išdidus, kad turėjau ga- j^pės sąlygose. Kartu su ju-
limybės būti žemės rutulio 
komunistų partijų kongre
se, galėjau matyti žmones, 
kurie kovoja už darbo žmo
nių paliuosavimą tokiose 
sunkiose sąlygose,” pareiškė 
“Krasnyj Proletarij” darbi
ninkas V. Usikovas, apdova
notas už savo udarną darbą 
ordenu.

Centralinių laikraščių re
dakcijos gauna šimtus svei
kinimų nuo įvairių fabrikų 
darbininkų, priimtų mitin
guose, susirinkimuose, pa
švęstuose VII Kongreso ati
darymui. Darbininkai svei
kina kongreso dalyvius ir jų 
asmenyje siunčia linkėji
mus visose žemės rutulio 
dalyse kovojantiems prole
tarams ir visiems darbo 
žmonėms, kovojanti ems 
pteieš kruvinąją reakciją, 
pries žvėriškąjį fašizmą, už 
darbo žmonių pasiliuosavi- 
mą nuo kapitalo vergijos. 
Sovietų Sąjungos darbinin- 

. kai ne vieną kartą aukavo 
savo dienos uždarbį, kad 
paremti savo klasės brolius, 
kovojančius prieš kapitalo 
puolimą. 1926 m., kai Angli
jos angliakasiai 9 mėnesius 
streikavo, reikalaudami pa
kelti darbo užmokestį, kai 
tūkstančių angliakasių šei
mynų butuose slankiojo ba
das, Sovietų Sąjungos dar
bininkai gausiai aukojo, kad 
paremti kovojančius anglia
kasius. Kai 1934 m. vasa
rio mėn. Austrijos buržua
zija gatvėse ir darbininkų 
namuose šaudė savo darbi
ninkus, pakilusius ginti sa
vo laisvės, kai tūkstančius 
kovotojų darbininkų buržu- 

. azija sukišo į kalėjimus, pa
likdama jų šeimas be duo
nos- kąsnio, kai šimtai bari
kadų mūšių dalyvių, išbėgu
sių į Čechoslovakiją nega
lėjo rasti prieglaudos šalyj, 
kur valdžioj dalyvauja ir 
socialdemokratų vadai, — 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai vėl ištiesė pagelbos ran- 

*ką didvyriškiems Austrijos 
proletariato k o v o t o j ams, 
nusiuntė gausią auką su
šelpti badaujančioms darbi
ninkų šeimoms pačioj Aust
rijoj, o keletą šimtų šucbun- 
diečių buvo pargabenti į So
vietų Sąjungą ir jiems buvo 
suteiktas darbas SSRS fab
rikuose ir dirbtuvėse. Ly
giai taip pat Sovietų sąjun
gos darbininkai gausiai su
šelpė Ispanijos kovotojus, 
pakėlusius Asturijos lauku- 
se sovietų vėliavą 1934 m. 
spalio mėn. Ir šiandien So
vietų Sąjungos darbininkai 
pilni pasirįžimo suteikti vi- 

-ftokeriopą pagelbą savo kla-

mis kongrese nematomai da
lyvauja draugai, žuvę kovo
je už proletariato diktatū
rą.

“Mes — Maskvos meta
lurgai, stiprinam šalies ap
saugą, plienu apvelkam jos 
rubežius, duodam plieną 
naujom traktorių kolonoms; 
naujiems varstotams ir ma
šinoms. Ir mes šiandien ga
lingu balsu sakom visų ša
lių darbo žmonėms: “Mes 
kartu su Thaelmannu, kar
tu su Rakoši! Gyvas mūsų 
Thaelmannas — H a m b ur- 
go proletaras! Fašistų bu
deliams nepavyks* nužudyti 
vokiečių darbininkų vado, 
leniniečio-staliniečio Erns- 
to Thaelmanno! Tegirdi vi-

si mūsų šauksmą: “Tegy
vuoja mūsų Thaelmannas!” 

“Brangūs draugai — kon
greso delegatai! Sovietų 
Sąjungos darbininkai kas
dien seka jūsų kovą. Sunkus 
jūsų kelias, bet sunkus buvo 
ir rusų bolševikų kelias. So
vietų valdžia kainavo daug 
kraujo ir aukų. Tačiau nė
ra kito kelio prie proletaria
to diktatūros, kaip žiauri 
klasinė kova.

“Brangūs draugai, kovin
gieji kovos patarėjai, mūsų 
širdis plaka išvien o su ju
mis. Mūsų mintys, siekimai, 
visas mūsų darbas nukreip
tas prie vieno bendro tikslo 
—prie proletariato perga
lės visam pasaulyj. Ateitis 
priklauso mums ir tiktai 
mums.”

I
Ir kai užvakar Franci jos Į 

Kompartijos delegatas d. 
Cachen, atsakydamas į dar
bininkų sveikinimus, pareiš
kė, kad “šiandien vakare 
mes atnaujinam iškilmingą 
priesaiką — visomis jėgo
mis, visokia kaina padėti 
gintis ir laimėti Sovietų Są
jungai!,” tai tiems jo žo
džiams garsiai plojo ne tik 
pilnutėlė delegatų salė, 
jiems plojo ir jų atstovau
jami dešimtys tūkstančių 
atsidavusių kovotojų kapi
talistinėse šalyse, plojo ir 
milionai darbo žmonių vi- f 
suose žemės rutulio kampe- ' 
liuose. Tarptautinis darbo 
žmonių solidarumas gyvas 
ir jo neužgesins nė jokie 
nacionalistinio šovini zmo 
garbintojai.

An. Ramutis.
1935-VII-27.

Pettibone, Trade Unijos va
dovai, be pasigailėjimo bus 
kapitalistų nužudyti, jeigu 
jūs darbininkai neužtarsite.’ 
5. Draugystė Švento Juoza
po, su vėliava ir nešė tran- 
porantą su parašu: ‘Šalin 
carizmas! Šalin despotai! 
Tegyvuoja laisvė ir susipra
timas!! Tegyvuoja socializ
mas!!!’ 6. Draugystė šven
to Jurgio. Vėliava ir tran- 
porantas su parašu: ‘Ar Ru
sijos padėjimas turi pasi-

Quay C. Haller, Iš York, 
Pa., aiškinasi, kaip jis 
darbavosi naudai Metro
politan Edison, Co., kad 
nepraleidus vieno J. V. 
kongrese biliaus, atsukto 
prieš panašias kompani
jas.

kartot Amerikoje?!’ 7. į 
Draugystė D.L.K. Gedimino. 
Vėliava ir transporantas su 
parašu: ‘Šalin despotizmas! 
Tegyvuoja revoliucija! Te
gyvuoja laisva Lietuva!! 
Teįvyksta socializmas!!!’ 8. 
D-tė Lietuvos; Sūnų. Raudo
na vėliava ir ‘transporantas 
su parašu: ‘Tegyvuoja dar
bininkų šventė, 1-ma gegu
žės! Tegyvuoja vienybė, 
brolybė ir susipratimas! Te
gyvuoja socializmas/!!’ 9. 
D-tė Lietuvių Laisvės. Tran- 
porantas su paraąu: /Reika
laujame pilno vaisiaus dar
bininkų triūsui ir nedau
giau kai 8 valandų darbo 
dienos’.”

Korespondentas sako,,kad' 
demonstracijoje dalyvavo! 
apie trys tūkstančiai lietu-1 
vių. Po demonstracijos, 10' 
valandą vakare atlaikytas 
masinis susirinkimas svetai
nėje ant Grand St. ir saky
ta revoliucinės prakalbos, 
deklamuota revoliucinės de
klamacijos ir dainuota revo
liucinės dainos. Tame susi
rinkime, pasak korespon
dento, dalyvavo virš dviejų 
tūkstančių žmonių.

Tai ištikrųjų buvo didelis 
Brooklyno organizuotų lie
tuvių darbininkų pasirody
mas. Jie sutraukė daiktan ✓
visas svarbiąsias draugijas, 
net ir “šventąsias” ir vienin
gai apvaikščiojo Pirmą Ge
gužės. Tai graži revoliuci
nė tradicija, kurią turėtų 
atminti kiekviena Brookly
no pašalpinė draugija. Šian
dien mūsų draugijose yra 
prigijus nenaudinga ideolo-

gija, kuri skamba šiaip: 
“Mūsų draugija pašalpinė, 
todėl neprivalo kištis į 
politiką.” Tada gi, 1906

metais, tokio supratimo, 
matomai, Brooklyno draugi
jose nebuvo.

Prašome Užsiregistruoti Važiavimui į 
“Laisvės” Pikniką 1 d. Rugs. (Sept.)

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J. 
Iš Brooklyno Bušais Važiuosime į Tą Savo Dienraščio 

Didžiąją Iškilmę.
Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais.
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams.

Kainos Busais iš Brooklyno Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

• Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare.
Williamsburigeciai susirinks prie “Laisvės”

Central Brooklyniečiai susirinks 33 Hudson Ave.
Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil

sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dar bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

Labai svarbu iš anksto užsiregistruoti, nes norime ži
noti, kiek busų samdyti.

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey, miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

“L.” ADMINISTRACIJA.
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICB.

Puikios Brooklyno Lietuvių Revoliucinės 
Tradicijos Didysis “Laisvės” Piknikas

prie 
vardais į apvaikščiojimo. Be tų, da

lyvaujančių visuose reika- 
I luose 8 draugysčių, dar pri
sidėjo Lietuvių Laisvės 
Draugystė ir prešerių uni
ja; pasidarė jau 10; ištikrų- 
jų turėjo būt 11, nes ir .mer
ginų siuvėjų unija taipgi no
rėjo daly vau t, bet per nesu
sipratimą jųjų agitatorių,I 
tas neįvyko. Delei vėlyvo i 
atsiliepimo tų draugysčių, 
transporantai (iškabos) bu
vo padaryti tik 9. Muzikės 
griežė 3 benai. Ant demon
stracijos išėjom miestan 
apie 8 vai. vakare, grįžome 
10-tą valandą. Demonstra
cijoje draugystės ėjo sekan
čia tvarka: 1 Lietuvių Siu
vėjų Unija ir preserių uni
ja ėjo pirmiausiai po viena 
raudona vėliava, nešė tran- 
porantą su šiuom parašu: 
‘Visos pasaulės darbininkai, 
vienykitės; nes tik vienybė
je randasi musų galybė!’ 2. 
Ėjo LSPA 19-ta kuopa. Ne
šė didelį raudoną transpo- 
rantą su parašu: ‘Darbinin
kai, glauskitės po raudona 
vėliava ir ginkitės, nes vei
kiai neteksite progos apsi
gynimui. Kapitalistai ren
giasi prie legališko žudymo 
Idaho valstijoj ir tą atkar
tos visur, jeigu 
pasiseks!’ 3. Ėjo 
jimas Lietuvių 
draugystė); ant 
ranto buvo parašas: ‘Reika
laujam lygių tiesų, taip kaip 
ir vyrams, visose sąlygose 
gyvenimo.’ 4. Švento Kazi
miero Draugystė. Nešė vė
liavą ir transporantą su pa
rašu: ‘Moyer, Haywood ir

Kuomet beveik visos pa- užkviečiant prisidėt 
šalpines šventais 
draugijos maršavo po rau
dona vėliava Pirmos Gegu
žės demonstracijoj.

Tai buvo 1906 metais. 
Amerikos lietuvių socialisti- 
nis-revoliucinis j u d ė j imas 
buvo dar tik pradėjęs orga
nizuotą veiklą. Lietuvių So
cialistų Partija Amerikoje 
(pirmtakūnė Lietuvių Soci
alistų Sąjungos) dar tik pir
mus metus tegyveno. Ta- 
čiaus, kaip atrodo, revoliuci
nės idėjos jau plačiai vyravo 
lietuvių masėse. Tai buvo 
vyriausias išdavas rusų re
voliucijos atbalsių.

Tais metais buvo labai 
plačiai pravesta Pirmosios 
Gegužės d e m on s t r acija 
Brooklyne. Apie tai randa
me LSPA. organe “Kovoje” 
(geg. 25, 1906), kur išėjo 
Philadelphijoj, labai įdomią 
korespondenciją. Tais lai
kais, atminkime, dar ir J. 
O. Sirvydas, dabar ištikimas 
Smetonos šalininkas, tikėjo 
į raudoną vėliavą,, buvo so
cialistas, netgi socialistų va
das, Lietuvių Socialistų 
Partijos Amerikoje galva— 
centralinis organizatorius.

Apie šią gegužinę demon
straciją, tarp kitko, minėto j 
korespondencijoje skaito
me:

“Mūsų miesto lietuviai šie
met iškilmingai apvaikščio
jo darbininkų šventę 1-mą 
gegužės. Vietinis revoliuci
jos šelpėjų komitetas, susi
dedantis iš atstovų 8 liet, 
draugysčių, išsiuntinėjo at
sišaukimus į visas Brookly
ne esančias liet, draugystes

jiems ten
Susivieni-

(moterų
transpo-

Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo (September),«
Ant rytojaus bus Labor Day švente, tad daug svečių atvyks iš kitų miestų. Pasimatykite ii* 

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 jsitėmyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailes nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

Paskirta Dovanom Prie Jžangos;=== Dovanų Bus 01
UU I Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. ■ VU V II

$75 Pirma Dovaną; Veik Visos Dovanos = Pinigais
DAINŲ IR SPORTO 

PROGRAMA
Aido Choras, iš Brooklyno 

Sietyno Choras, iš Newarko 

Merginų Oktetas, iš
Wilkes-Barre X-

Lyros Choras, iš Philadelphijos

Mainierių Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa.

Lyros Choras, iš Shenandoah

Rusų Darbininkų Choras, iš 
Philadelphijos

Italų Atletų Grupe, iš 
Philadelphijos

Akrobates Šokikes, iš Phila. Shenandorio Mainierių Kvartetas

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
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A.LD.LD. REIKALAI
centus už kopiją, žurnalukas 
labai geras ir būtinai reikalin
gas vaikams skaityti.

Daugelis kuopų tiesiai pa
siuntė užsakymus. Kitos ant 

J vietos nuo darbininkų Tevoliu- 
| cinių įstaigų gavo, o kaip ku
rios kuopos užsisakė 
trą. Mes užsakymus 
nuo sekamų kuopų:

167 kp., Sheboygan, Wis.— 
125 kopijas; 14 kp., Minersvil

le, Pa.—10 kopijų; 64 kp.,Me
iline, III.— 10 kopijų; 142 kp., 
Delair, N. J.—40 kopijų; 92 
kp., Cicero, III.—25 kopijas. 
Visi užsakymai perduoti į 

Į “New Pioneer” raštinę.
Dar galite ir dabar užsisa

kyti per mus arba tiesiai seka- 
I mu antrašu : New Pioneer, 50 
E. 13th St., New York, N. Y.

Kuopos Sumokėjo Duokles
Iš pirmiau paskelbtų kuo

pų, kurios dar buvo nemokėję 
duokles jau yra pasimokėję 
sekamos:

58 kp., E. St. Louis, Mo., už 
Bethle

hem Pa., už 7 narius; 106 k p., 
Centro Komitetas kuopoms Ambridge—Aliquippa, Pa., už 

nesiuntinės už šią brošiūrą bi- 4 narius; 111 kp., Pittsburgh, 
los. Mes suprantame, kad visa Pa. už 8 narius; 155 kp. Wor- 
organizacija dirbs išvien su cester, 
Centro Komitetu, kad mūsų i Kaip matote, jau eilė kuopų 
sukaktuves tinkamai paminė-1 atliko savo pareigą, 
jus. Brošiūrą pašaliniams ga
lima parduoti po 2 centus, o 
kur kuopos turi nors kiek pi
nigų, tai gali ir veltui ją iš
platinti. Pageidaujama, kad 
kuopos sukeltų kiek pinigų, 
nors po 2 centus už tas bro
šiūras, kurios viršins narių kie
kį ir prisiųstų į centrą. Tas 
nepadengs brošiūros išleidimo 
kaštus, bet nors persiuntimo 
lėšas.

Bet vyriausias kuopų užda
vinys turi būti, tai atlikusių 
brošiūrų platinimas. Jos reikia 
taip greitai paskleisti, kaip tik 
galima. Atminkite, kad brošiū
ra išleidžiama mūsų 20 metų 
sukaktuvių paminėjimui, ta 
proga supažindinimui darbi
ninkų ir darbininkių su 
mūsų organizacija ir todėl bro
šiūra turi būt greitai paskleis
ta.

Nominacijos Blankos
Visoms kuopoms yra išsiun

tinėta nominacijų blankos del 
1936-1937 metų Centro Komi
teto ir alternatų kandidatų. 
Daugelis kuopų jau nominavo 
ir blankas grąžino į centrą. Tą 
privalo atlikti visos kuopos. 

Nominacijų blankas reikia 
grąžinti į centrą ne vėliau 5 
d. rugsėjo (September), 1935.

Brošiurą Jau Gatava
Brošiūra “Kelias į Šviesą”, 

kurią ALDLD Centro Komite
tas išleido paminėjimui mūsų 
organizacijos 20 metų jubilė- į 
jaus sukaktuvių, jau gatava, i 
Greitai ji bus išsiuntinėta vi
soms kuopoms ir pavieniams 
nariams.

Tai bus ALDLD 40-tas lei
dinys. Mūsų organizacija mini 
20 metų sukaktuves, turėda- i J 
ma 40 leidinių ir dviejų metų 
“Šviesos” leidimą. Mūsų orga
nizacija per tą laiką atliko 
daug didelių darbų darbininkų 
klasės reikalams.

Brošiūros kopiją gaus kiek
vienas narys ir narė. Ji bus 
siuntinėta, kaip ir visos kny
gos, kuopų sekretoriams, o na
riai atsiims kuopos susirinki
me.

Brošiūros kuopoms siuntinė- 
sime veik du kartus tiek, kiek 
kuopa turi narių. Pusę brošiū
rų gaus nariai, kaip 
knygų gauna po vieną 
pliorį, o kitas reikia 
tarpe mūsų simpatikų.

per cen- 
gavome

tiško” tarptautinio kapitalistų 
korespondento H. R. Knicker
bocker, kuris apvažinėjo Pa- 
baltijos šalis, “išstudijavo” 
Suomijos biznierių —“bedar
bį”, Lietuvos individualą-buo- 
žę, Lenkijos bajorą-“samdinį” 
ir padarė “palyginimą”, kad 
šie geriau gyvena negu Sovie
tų šalies darbininkai.

Kaip ten nebūtų, bet Shaf
ter pranešimas apie Sov. Sąj. 
šioj anglies baronų kontroliuo- 
jamoj apielinkėj yra gyduolė 
skaudžiom, angliškai skaitan
čioms akims. Teisinga žinia 
apie Sov. Sąj., tai retenybė 
šioj apielinkėj.

Požeminis.

MAINIERIŲ SUNKŪS 
DARBAI IR VARGAI

ir visų
egzem-
platinti 8 narius; 93 kuopa,

Mass., už 42 nares.

Dar yra kelios kuopos, ku
rios nėra visai mokėję už šiuos 
metus, bet pasitikime, kad iki 
mūsų 20 metų sukaktuvių ne
liks nei vienos kuopos nepasi- 
mokėjusios duoklių. Taipgi vi
si seni nariai pasimokęs ir sto
sime darban naujų narių gavi
mui.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

Forty Fort, Pa.
Giria Sovietų Šalį 

Nėra Bedarbės; Maskvoje 
Statoma 173 Mokyklos 

Rugpjūčio 8 dieną iš So
vietų Sąjungos sugrįžo šio 
miestelio biznierius Harry 
Shafter su žmona ir jos sese- 
re, kur išbuvo 8 dienas. Jam 
sugrįžus Wilkes Barre, Pa. 
baronų laikraštis “Record” 
kuogreičiausiai pasiuntė savo 
reporterį tur būt su tikslu, kad 
išgirsti ką nors apie ten esa
mą “badą” ir, kaip blogai yra 
darbininkų šalyj. Bet p. 
Shafter jam pareiškė ve kaip: 
“Mes sustojome Suomijoj, Šve- 

: dijoj, Lenkijoj, Vokietijoj ir 
Jeigu kuri kuopa nėra ga-1 Francijoj, bet stebėtiniausia 

vus minėtų blankų, tai praneš- į buvo Maskvoje ir Lenin- 
kite į centrą ir jums greitai grade, kur iš 8 dienų bu

vimo ilgiausia laiką pralei
dom Maskvoje. Tai šalis, kur 
bedarbė nežinoma. Ten nėra 
skirtumo tarpe moterų ir vyrų, 
kaip darbuose taip ir profesi
jose. Viešbučiai jau taip ly
giai puikūs, kaip ir Amerikoj; 
kainos žemos. Maistas nors ir 
ne išgražintas, bet tikrai jo 
pilnai užtenkama. Maskvos 
požemius gelž. “Metro”, tai 
puikiausias inžinerijos tvari
nys, kam nerą/niekur lygaus. 
Maskvoje mačiau statomus 
173 budinkus mokykloms, ku
rių bus gatavi šiam mokslo se
zonui. Darbininkai, valdžios 
tarnautojai, valdininkai ir, žo
džiu, visi ten dirba penkias 
dienas, o šeštą ilsisi. Nedėl- 
dieniai ten užmirštas daly
kas.”

Su šiais žodžiais “Recordo” 
reporteris nutraukė pasikalbė
jimą, nes esą p. Shafter neno
rįs publikacijoj Bet, vis viena, 
pridūrė, kad tai esą ne kokios 
turistų agentūros įkalbinėji
mai, bet tai žodžiai ten buvu
sio.

Nors čia nukniaukiama daug 
darbininkų šalies milžiniškų 
atsiekimų visame kame, bet, 
vis vien, daugiau pasakoma 
tais keliais žodžiais, negu mi-

bus prisiųsta.

Narių Raginimas
Kiek laiko atgal centras 

išsiuntinėjo atvirlaiškius na
riams, kurių duoklės nebuvo 
centre gautos. Daugelis narių 
greitai atliko savo pareigas— 
pasimokėdami duokles. Kiti 
dar ir dabar nėra mokėję.

Vietomis buvo ir klaidų. 
Centras pasiuntė nariui atvir
laiškį, o tuom kartu arba už 
dienos aplaikėme nuo kuopos 
sekretoriaus nario duoklę. 
Kaip kur nariai “pipirų” duo
da sekretoriams. Manau, kad 
tag nereikalinga. Mes galime 
visi kooperuodami tuos klau
simus gražiai išrišti. Jeigu na
riai susimokėjo, tai kuopos 
valdybos pareiga greitai pini
gus siųsti į centrą. Kiek turi
te, tiek ir siųskite. Narių gi 
pareiga sumokėti savo duok
les, nes kitaip centras yra ap
sunkinamas.

“New Pioneer”
Kiek laiko atgal Centro Ko

mitetas išsiuntinėjo kuopoms 
specialius laiškus, raginant 
parsitraukti rugpjūčio mėne
sio “New Pioneer” laidos ir 
paplatinti tarpe vaikų. Jo kai
na 5 centai, bet perkant dau
giau, tai kuopos gauna po 4 lionais prirašytų to “brilijan-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Prisieina stumti “bogę,” kad 
net krūtinė braška. Kaip kur 
pasitaiko didesnių kalnelių, tai 
ten įtaiso elektros pajėga vel
kamą retežį, kad trauktų “bo
gę.” Kartais tas retežis trūks
ta ir atsitinka visokių nelai
mių.

Mainų darbas sunkus, dul
kių daug, valgyt nesinori, mai
nierys atsineša apie galioną 
vandens, kurį turi gerti.

Nelaimes.
Visai nesenai atsitiko nelai

mė dirbant tuose tuneliukuo
se, kur kartais “timberių” ne
galima pasistatyti arba skubė
dami mainieriai tą nepadaro. 
Pasileido anglis ir užgriuvo 
tris darbininkus. Vienas iš ar
timiausio numerio atbėgo prie 
mūs ir pranešė tą. Mes nusis
kubinome į pagelbą. Atbėgę 
radome vieno tik galva iš an
glių kyšo, jis jau negyvas. Tai 
buvo lietuvis Jonas Burkštai- 
tis, antras lietuvis L, Ticas, 
prispaustas šaukė pagelbos. 
Mes pradėjome atkasdinėti jį; 
jis prašė vanderįs, kurio tuo- 
jaus suteikėme jam, neš jo ko
jos buvo prispaustos. Anglis 
vis daugiau bėga r ir bėga— 
spaudžia jį. Atbėgo ir bosas, 
tai tas vieton gelbėti pradėjo 
klausinėti juos ar jie buvo pa
statę “timberius.” Klausėme, 
kur yra jų trečias darbinin
kas, tai gavome atsakymą, kad 
tas toliau užpiltas anglimi. 
Už pusės valandos išėmė ir jį. 
Kiek vėliau iškasėm ir trečią, 
kuris buvo lenkas Paulius ir 
tas jau negyvas. Išlikęs gyvas 
po dviejų dienų išėjo j iš ligo
ninės ir dalyvaudamas savo 
draugų laidotuvėse pasakojo, 
kaip labai smulkūs anglys pa
sileido bėgti tarpe trečio ir 
ketvirto “timberio.” Anglies 
bėgo keli tunai ir juos greitai 
užvertė, Ticas buvo kartu už-

griūti su lenku Paulim, Ticas 
pasakojo, kaip Pabus po an
glimi kalbėjo, kad reikia gel
bėtis, kastis ir abejomis ran
komis kasėsi, kad išlindus, 
bet anglies vis daugiau ir 
daugiau gulė ant jo, kol už
spaudė. Kada atkasėme Pau
lių, tai pilna jo burna buvo 
smulkių anglių, kurie jį už
smaugė. Taip tai dirba, vargs
ta ir žūva mainieriai gaminda
mi anglies baronams pelnus.

Kada iš ten jau pasitraukė
me, tai už poros valandų dar 
.griuvo apie 25 tonai anglies, 
išvartydami, i š d r a s k y darni 
stulpus (“timberius”). Kur bu
vo 10 pėdų augščio stulpai, 
tai visi buvo sulaužyti, suskal
dyti.

Tankiai tu čia dirbi, o aplin
kui tave po1 biskį byra smul
kus anglis. Nežinai kada jis 
gali pasileisti tonais. Bijotis 
nėra kada—reikia dirbt, o jei
gu nedirbsi, tai bosas atstatys 
iš darbo. Nesenai vienoje vie
toje bijojo dirbti 2 mainierįų 
pagelbininkai, tai bosas jiem 
davė po 2 dienas būti namie. 
Sako, jeigu jūs tinginiai, bijo
te, tai bus tokių, kurie nebijo.

Diržo Juosta.
“Belt Line,’ tai darbas, kur 

yra mažas anglies sluogsnis, 
kartais anglies yra tik kokia 
18 colių storio, ten negalima 
jokių “timberių” statyti. Ten 
mainierys ir jo pagelbininkas 
turi šliaužti ant pilvo ir traukti 
tą anglį. Kartais darbininkas 
nei pasisukti, nei apsiversti ne
gali. Keturi darbininkai turi 
ištraukti 60 tonų iš to žemo 
anglies sluoksnio. Jeigu darbi
ninkai tą “freit karį” prikrau
na į dieną, tai gauna po $6, 
o jeigu ne, tai tik po $5. Dirba 
labai sunkiai ir pavojingą dar
bą.

Žiaurus Išnaudojimas
Darbininkas mainierys jei

gu nori darbą gauti ir jį pa
laikyti, tai turi su bosais palai
kyti ranką, jiems fundyti, pi
nigų duoti, kartais parsivesti 
į namus ir čia vėl juos vaišin
ti. Tūli net iki to eina, kad 
bosams paveda savo moteris 
arba dukteris. Man žinomas 
įvykis, kur atėjo du bosai, vy
rus pasiuntė alaus parnešti, 
sakė, kad jie turi užtrukti, o 
bosai pasilikę su jų žmonomis 
žino ką daro, žino ir tie vyrai, 
kodėl jie\ turi užtrukti, žino
ma, ne visi tą daro, kiti kovo
ja, kitų moterys bosams nepa
tinka, treti pinigais atsiperka.

Darbininkas darbo prašyda
mas turi eiti kas dien pas bo
są, jis sėdi ir kaip kokis kuni
gas per langelį tau pasako 
duos ar ne darbą. Duos, jeigu 
su juom palaikai ranką, o jei
gu ne, tai gali vaikštinėti per 
savaites ir mėnesius, kol gausi.

United Mine Workers 
unija ima nuo darbininkų do-

(Tąsa 5 pusi.)

ją šaukė. Po to pakvietė vie
tinį drg. Spencerį kalbėti. 
Šiam užbaigus, antras buvo iš 
New Yorko jaunuolis. Jis kal
bėjo apie CCC kempes ir ki
tas įstaigas, kuriose yra jau
nuoliai rengiami karės dievai
čiui ir namie krušinimui dar
bininkų streikų ir demonstra
cijų. ,

Trečias kalbėtojas buvo iš* 
Philadelphijos irgi jauna mo
teris, bet puiki kalbėtoja. Ji 
labai aiškiai išaiškino skirtu
mą darbininkų klasės nuo ka
pitalistų. Ir kad darbininkai 
būtinai turi sudaryti bendrą 
frontą prieš karą ir fašizmą 
nepaisant rasių, tikėjimų ir 
partijų. Darbininkai visi lygūs, 
nes juos visus kapitalistų-klasė 
išnaudoja. Darbininkų - yra 
žiauriausias priešas, tai kapi
talistų klasė. Taipgi priimtos 
3 protesto rezoliucijos. Viena 
už paliuosavimą Tom Mooney, 
Scottsboro 9 negrų jaunuolių 
ir kitų politinių kalinių pa
liuosavimą; antrą — Italijos 
valdžiai prieš rengiamą karą 
ant Ethiopijos; trečia — Hit
lerio valdžiai prieš persekioji
mą ir kankinimą žmonių ne
pritariančių jo kruvinam rė
žimui. Priėmus rezoliucijas, 
netrukus užsibaigė ir mitin
gas.

Žibutė.

žiavimo, buvusio Hartforde.

Bombay. — Anglijos biz
nieriai iš Indijos siunčia 
daug maisto, čeverykų ir ki
tų reikmenų Italijos karei
viams rytinėj Afrikoj, su
telktiems prieš Ethiopiją.

rėsim skanių valgių, gėrimų ir gerą 
orkestrą linksmint svečius. Rengė
jai prašo publikos draugiškai parem
ti šį pikniką skaitlingu savo daly
vavimu. Prašome paraginti ir kitus.

I J. M. Karsonas.
(190-191)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 21 

d. rugpjūčio, Darbininkiškuose kam
bariuose, 7 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Nauji draugai bū
kite drąsūs, meskite šalin tuos senus 
papročius, eikite su savo klasės dar
bininkais, lankykitės ant susirinki
mo. Jūsų pareiga kovot ne vien tik 
del savo gerovės, bet del visos dar
bininkų klasės.

Kaimiečio Duktė.
- (190-192)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. rugpjūčio, ’ LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės būtinai turime 
visi dalyvaut, nes turim daug labai 
svarbių dalykų apsvarstyt.

* Sekr. V. K. Sheralis.
(190-191)

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kp. rengia didelį pikni

ką, kuris įvyks nedėlioj, 18 d. rugpj. 
August, Lynwood giraitėje. Bus vie
nas iš didžiausių piknikų, nes APLA 
kuopa yra didelė ir nariai visuomet 
remia savo organizaciją ir ragina 
kitus dalyvaut jų parengimuose ir 
prisirašyt prie kuopos. APLA kuopa 
visuomet turi linksmus piknikus, nes 
viskuom bando užganėdinti publiką. 
Piknike turėsim skanių valgių, gėri
mų ir gerą orkestrą linksmint visus. 
Tad visi dalyvaukite šiame piknike, 
kur algėsite linksmai dieną praleist 
ir tuom pat kartu paremsite darbi
ninkišką organizaciją.

Kuopos Valdyba.
(190-191)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 17 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
v. Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
St. Visi nariai stęngkitės dalyvauti, 
nes yra nominacijos blankos prisiųs
tos iš Centro ir reikės nominuot cen
tro valdybą. Apart to turime daug 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. M. Ginaitienė.
(190-191)

Easton, Pa.

Fašistas Huey Long vie
nam New Yorko viešbu
ty] rodo, kaip jis gali pa
sidaryti gerą “dririksą”, 
vadinamą “Long Fizz.” 

Jis tam meistras.

Pirmą Dieną Rugpjūčio De
monstracija Pavyko 

Neblogai

Kaip 8 valandą vakare, jau 
buvo pilnas Riverside parkas 
publikos. Jau laikas pradėti 
prakalbas, o dar vis su garsia
kalbiu važinėja gatvėmis, 
kviesdamas į mitingą prieš 
karą ir fašizmą, o šis protes
to mitingas buvo šaukiamas 
viešai komunistų vardu. Buvo 
garsinta per garsiakalbį ir la
pelius, kurių paskleista 5,000 
Kompartijos vardu. Tas paro
dė, kad jau darbininkai nebi
jo komunistų, o artinas prie 
jų. Tuo tarpu atvažiavo ir 
garsiakalbis į demonstracijos 
vietą. Ir netrukus pirmininkas 
pakviečia publiką ateiti ar
čiau. Pirmininkas perstatė pu
blikai, kokiam tikslui yra šau
kiama ši demonstracija ir kas

General Motors Ketina Labai 
Didini Dirbtuves

NEW YORK. — Per pas- 
kutinius dvyliką mėnesių 
General Motors automobilių 
korporacijos šėrininkai ga
vo antra tiek daugiau pel
no, negu pirmesniais metais. 
General Motors pelnai pa
dvigubėjo per padidinta pa
skubą ir pasmarkintą dar
bininkų išnaudojimą.

Dabar ‘General Motors 
prezidentas A. Pi Sloan pra
neša, kad jo korporacija pa
naujins ir dar stambiai, pa
didins savo fabrikus, ir tam 
tikslui skiria $50,000,000. 
General Motors ypač varo 
varžytines su Fordu.

Wallingford, Conn. — Su
sikūlus busui, trokui ir pri
vatiniam automobiliui prie 
tilto, tapo užmušti trys ka
ro veteranai, grįždami iš j 
Amerikonų Legiono šuva-1

«ROOKLYN~LABOR LYCEUM

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

LOWELL, MASS.
T.owclio Darbininkų Kliubas ren

gia dar vieną pikniką, kuris įvyks 
nedėlioj, 18 d. rugpjūčio-Aug. toj 
pačioj vietoj, kaip ir visuomet: 
Cobblestone Inn Park, Westford, 
Mass., 3 mailės už No. Chelmsfordo, 
važiuojant' Croton Rd. keliu. Auto
busas išeis nuo Kliubo Svetainės, 338 
Central St. 11:30 vai. ryte. Kelionės 
lėšos j abi puses tik 25 centai ypa- 
tai. Prašome nesivėluot, nes busas 
nelauks ilgai.

Piknikas gerai prirengtas, nes tu
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SHENANDOAH, PA.
Shenandoah Lyros Choras rengįą 

didelį pikniką, kuris įvyks 25 d. 
rugpjūčio, Laudeman’s giraitėje. Ly
ros Choras duos gerą programą. 
Draugai, “Laisvės” skaitytojai, kas 
patėmysite šį pranešimą, garsinkite 
žodžiu. Mes visi gerai žinome, kad 

i Lyros Choras niekuomet neatsisako 
dalyvaut darbininkiškose parengi
muose. Tad mūs dabar užduotis ir 
pareiga atsiteisti Lyros Chorui skait- 

| lingai dalyvaudami šiame piknike ir 
padedant jiems išgarsinti jų pikniką.

Kviečia Rengėjai.
(189-190)

IWIMlWWIWIUlWIlWWIWIWIWIWIWMIWWIMMMKaMIW

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

I
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. J

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

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

įsiems be skirtu- 
automobiliiiB

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju 
mo. Parsamda 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemod.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNI AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

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.
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Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams 

JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)
Jeigu kam nors, kas nors iš šio laiško 

bus neaišku ir nesuprantama, reikalaus 
platesnių paaiškinimų, tai aš čia gale šio 
laiško priduodu adresą, ant kurio kas 
norės, galės man prisiųsti laišką. Jei 
laiškas bus darbininkiško nusistatymo, 
atsakysiu.
4 šis-Tas

* Turiu pasakyti, kad Amerikos lietuvių 
revoliuciniu darbininku veikimas varo
mas gana smarkiai. Tas džiugina mus 
visus. Kovos už Lietuvos politkalinių 
paliuosavimą, iškeliant aikštėn jų terori
zavimą ir konkrečiai teikiama pagelba 
aukomis, tas parodo draugijų atsidavi
mą visos šalies proletariato bendrai ko
vai ir savo nacijos Lietuvos proletariato 
kovos su fašizmu, rėmimo Lietuvos poli
tiniu kaliniu.

Neblogai varomas masinis darbas ko
voj prieš karą ir fašizmą. Gerai veikia
ma už savo spaudos palaikymą-platini- 
mą, prenumeratų rinkimą ir 1.1.

Gerai, draugai, dirbkite, kovokite, per
galėdami visas tas kliūtis, kurios trukdo 

<ta kova—laimėjimas mūsų pusėj...
Bet ar visi draugai veikia? Seku jū

sų spaudą. Matau, kokie draugai, kur 
ką veikia, bet daug draugų nematyti, ne
girdėti. Visa eilė draugų, su kuriais ka
da tai teko veikti-kovoti, šiandien kur tai 
tupi, tyli. Tiesa, dalis jų jau maudosi 
renegatų oportunizmo dumblyne... Bet 
yra ir tokių, kurie ilsisi... Draugai, ar 
laikas dabar ilsėtis, kada Sovietų prole
tariatas su savo valdžia priešaky veda 
milžinišką kovą prieš tarptautinį imperi
alizmą, už taiką prieš karą ir fašizmą? 
Ar galima ilsėtis, kada Austrijos prole
tariato kraujas nenudžiūvęs nuo barika
dų kovos mūšių, ir ar galima ilsėtis ta
da, kaip keli mėnesiai atgal Ispanijos 
proletariatas didvyriškai kovojo su gerai 
apginkluota armija, kur geriausius savo 
sūnus Asturijos kalnuose nustojo?... Jei 
pas* ką nors kiek dar yra revoliucinės 
dvasios, tas negali ir neturi teisės “ilsė
tis.” Draugai, palikime tą miego ligą re
negatams ilsėtis, ponui Prūseikai, Butkui, 
Strazdui ir tam vargšui pastumdėliui 
Bacevičiui M. Jie gal pavargo bedrasky- 
dami jūsų revoliucines eiles. Revoliuci
nis proletariatas turi ir jo pareiga kovo
ti, o ne ilsėtis ir nuošaliai žiūrėti, kaip 
kiti kovoja.

Renegatų žvaigždė Gęsta
Proletarinė logika ir klasių kovos is

torija rodo, jei jau sykį spjovei ant re
voliucinio proletariato vadovaujančio 
štabo—Kominterno ir jo sekcijos AKP, 
sudraskei discipliną, pasirinkai “teori- 

*ją,” kuri veda*ir privedė prie galutino 
išsigimimo, tai žinok, kad toks kelias ga
lutiniu suniekšėjimu ir susmukimu...

Renegatų grupės išsigimimo procesas 
prasidėjo po to, kaip drg. Mizara sugrį
žo iš Maskvos—kur renegatų “teoreti
kas” paleido provokacinį šmeižtą prieš 
“Laisvę” apie šelpimą “Laisvės” Maskvos 
pinigais. Toliaus bendro fronto klausi
mai... Šmeižimas Vokietijos Kompar
tijos, ironiški pasityčiojimai iš Komin
terno, provokavimas Amerikos Kompar
tijos ir jos revoliucinių kovų... Bend
ras frontas su kontr-revoliuciniu trockiz- 
mu, Lovestonu, tautininkais-fašistais, de
mokratų agentu Grigaičiu prieš proleta
rinį bendrą frontą.

Ardymas, draskymas ir provokavimas 
revoliucinio proletariato bendro fronto. 
Užglostymas Petrikienės pasakytos Kau
ne per radio fašistinės prakalbos per ad
vokatą Prūseiką. Tas rodo, koks gilus 

^supuvimas—išsigimimas renegatų viršū
nėse.

Ponia Petrikienė skaitoma renegatų 
žvaigžde. Petrikienė nuėjo su renega
tais prieš Kominterną ir Amerikos Kom
partiją, stojo ant slidaus kelio, ant kelio, 
kur nėra kontrolės ir disciplinos, kur 
viešpatauja nuogas supuvęs oportuniz
mas, kuris ją privedė prie galutino su- 
niekšėjimo.

Ponas Prūseiką veltui prakaituoja per 
savo organą, tęsdamas oportunistinę teo
riją, stengdamasis užglostyti, sumažinti 
reikšmę Petrikienės prakalbos.

Lietuvos fašistų žvalgyba gerai žino

Petrikienę, kaipo komunistinės opozici
jos atstovę. Ne kiekvienas turi “laimę” 
kalbėti per fašistų radio, nes fašistų ra
dio kontroliuoja žvalgyba. Petrikienės 
prakalbą per radio sustatė-sudiktavo 
žvalgyba sykiu su ponia Petrikiene, nes 
per radio kalbos cenzūruojamos. Cenzo
riai žvalgybininkai.

Petrikienė, “komunistinės opozicijos” 
narė, atvažiavusi į Lietuvą, kokiu tai bū
du taip greit įsigijo fašistų simpatiją- 
pasitikėjimą... Kaipo “visuomenės vei
kėją,” prileido ją per radio pasakyti į 
Vilniaus lietuvius prakalbą...

Daubaras 1922 m. grįžo į Lietuvą, val
domą krikščionių demokratų, prie šiek 
tiek minkšesnio režimo, Kauno ponai ne
pasiūlė jam kalbėti per radio, bet pirmu
čiausiai, peržengus rubežių, pasitiko Ma
žeikių muitinėj su krata ir konfiskavimu 
keletos knygų. Atvykus į Biržus už 3-jų 
dienų smulki krata ir su aniuolais sar
gais kelionė į Panevėžį, 10-to žvalgybos 
punkto viršininko tardymas...

Už poros savaičių po mano pirmutinės 
pasakytos prieš rinkimus į seimą pra
kalbos, be kontrolės žvalgybos... vėl 
smulki krata.. .> prigrūmojo, kad dar 
sykį kalbėsiu, pasodys į kalėjimą, bet ži
nodami, kad jų grūmojimų nepaisysiu, 
tai per visą laiką, kol rinkimai nepasi
baigė, pastatė-priskyrė manęs saugoji
mui nuo agitacijos tarp darbininkų ir 
valstiečių, kad nepasakyčiau prakalbos 
miniai varguolių—paskyrė policistą su 
šautuvu, kuris ne tik paskui mane sekio
davo, bet ir mano butą saugodavo...

Nežiūrint krikščioniško aniuolo sargo, 
man visgi įvairiais būdais pasisekė 5-6 
rinkimines prakalbas pasakyti Biržuose 
ir jo apielinkėj... Bet vėliaus už tai jie, 
krikščioniški fašistai, padėjo saugioj vie
toj ant 3į metų...

Aš čia draugams privedžiau, kaipo 
faktą, bet ne del pasireklavimo, kad 
draugai žinotumėte ir matytumėte, kaip 
Lietuvos žvalgyba-fašistai pasitinka re
voliucionierių darbininką ir kaip “ko
munistinės opozicijos”—oportunistą...

Poni Petrikiene, tu kalbėjai apie Vil
niaus “brangius brolius ir seses”, tikėda
mosi, kad jie greit nusikratys lenkų jun
gą. Sakydama: “Aš tikiuosi, kad ir jūs 
broliai, sesės vilniečiai, greit nusikiatysit 
lenkų jungą ir būdami laisvi, džiaugsitės 
kartu su laisvos Lietuvos broliais ir se
serimis, kaip mes amerikiečiai, parvykę 
džiaugiamės, matydami didelę Lietuvos 
pažangą.” y

Kitoj vietoj sakai: “Jaunoji Lietuvos 
karta labai pažangi, žmonės visur man
dagūs, tvarka pavyzdinga... Policija 
mandagi, bent kokiam reikale, visuomet 
nuoširdžiai patarnauja... Kyšių ėmimas 
Lietuvoje dingęs...”

Tai kur nusirito renegato Prūseikos, 
Butkaus grupelės žvaigždė, ponia Petri
kienė! Pasirodo, kad Lietuvoj “nėra ky
šių,” kad laisvos Lietuvos broliai ir se
serys, “didelė Lietuvos pažanga, pavyz
dinga tvarka,” policija nuoširdžiai pa
tarnauja,”—kyšių ėmimas dingęs...” 
Tai tikra veidmainė, tai žodžiai niekšės, 
kuri teškia provokatoriškas obalsius tie
siog į Lietuvos revoliucinio kovojančio 
proletariato veidą!

Darbininkai žvalgybos urvuose terori
zuojami, pilni kalėjimai prigrūsti revo
liucinių darbininkų ir kaimo biednuome- 
nės, visos darbininkų profsąjungos pa
smaugtos, jų spauda giliai palėpėj pa- 
grūsta, kiekvienas proletarinės kultūros- 
švietimo reiškinys sunaikinamas...

Lietuvos varguoliai velka didžiausią 
priespaudą. Žvalgyba, policija po visą 
Lietuvą terorizuoja miestų ir kaimo 
biednuomenę. Visur skurdas, vargas ir 
badas. Už menkiausį pasipriešinimą— 
kratos, areštas-kalėjimas.

Valdanti ponai, tai vagių virtinė. Pra
dedant nuo Smetonos ir jo ministerių ir 
baigiant paprasčiausiu policininku. Del 
“Dievo ir tėvynės” meilės vagia ir kyšius 
lupa, kiek kuris pajėgia... Petrikienė, 
Prūseikos-Butkaus rūšies komunistė, ne
nori to viso matyti. Ne, ponia Petrikie
nė tą gerai žino, bet’ ji tą savo renega- 
tystės oportunizmą taip jau kvailiškai 
pritaikė prie fašizmo, kad jai visi pasi
rodė “lygūs ir laisvi laisvoj Lietuvoj.”

(Daugiau bus)

LAISVE :

."MAINIERIŲ SUNKŪS . 
DARBAI IR VARGAI

(Tąsa iš 4 pusi.)
lerius—duokles, bet jos virši
ninkai nesirūpina darbininkų 
reikalais. Atrodo, kad jiems 
tas visai nerūpi.

Mainierys.

SCRANTON, Pa.—Kiek lai
ko atgal mačiau “Laisvėj” tū
pusį atsakymą kokiam tai ko
respondentui apie angliaka- 
syklas aiškinant, kad bosai 
žiaurūs arba žiauriai elgiasi 
su darbininkais. Pirmutinio 
korespondento buvo rašyta, 
kad bosai draugiški darbinin
kams, tai paskaičius tokią ži
nią net nesmagu pasidarė 
ir “rašytoją” galima stačiai 
pavadinti melagium, arba bo
sų pakaliku.

Dirbant mamose ir žinant 
bosų elgesį ir padėjimą šiuom 
laiku, negali tylėti, nes kurie 
mamose nedirba, tai tie nežino 
ir jiems gali atrodyti, kad vis
kas gerai.

Taigi parašysiu jums kelius 
pavyzdžius, kaip mamose sun
ku dirbt ir kaip bosai išnaudo
ja darbininkus.

Capanse Collery, Penn. An
tracite Coal Co. yra vakarinėj 
Scrantono dalyje. Dirba apie 
500 mainierių. Dirba ant 3 pa
kaitų ir, kad ateitų iš viršu
tinių fabrikų darbininkai, tai 
nusigąstų, pamatę kasyklas. 
Darbininkai /yra išblyškę, pa
geltę, vos kojas velka. Beveik

jų nei rankų. Daugiausia aiitpasitarėm ir nusprendėm per
ba “jazmą.” Per 5 metus mi^
nėta kompanija paėmė tas ka
byklas, tai per tą laiką ma
žiausiai persimainė apie 6,000 
mainierių. Apie 60 buvo už
muštų, galybė sužeistų ir aš 
2 kartus buvau sužeistas ir ne
dirbu.

Kiti gavę “jazmą” kankina
si ligoninėse arba vaikščioja 
kaip pusiau mirę. Jau jie ne
darbininkai ir dar jauni žmo
nės.

Darbas Mechanizuotas

Dirbame kai vadina “Sheker 
Shuts”, kur aš dirbau “plei- 
sas” įvarytas 700 pėdų ilgio, 
o iš šono kas 50 pėdų varo 
kitus “pleisus” po 350 pėdų 
ilgio. Paki “šėkerio” inžinas 
patraukia, visada dirba 2 
“pleisai”: 7 žmonės turi išleis
ti 21 karą po 3 tonus anglies. 
Anglis 3 pėdų augščio, viršui 
yra “šleito”, kaip kur 6 colių 
ir 8. Mažiau nėra, jį reikia nu
mesti. Atsinešam. 2 baksus di
namito. Baksas po 25- svarus, f išgręžiam per abu “pleisu” 
nuo 28 iki 30 skylių po 8 pė
das ūgio ar trumpesnes, kaip 
kokios išeina, ir sudedam tuos 
du baksus dinamito, tada su
jungiam vielas ir šauname. 
Atėję žemyn valgom kaip jau 
dulkių pilnas pilvas, net krūti
nę kelia.

Pabuvę apie 30 minučių, ei
name anglį pilti į “šutas.” šeši 
žmonės pilam, o septintas ka
rus tvarko. Kol 21 karą už
pilam, tai jau nejauti nei ko-

kelių klūpodami, turime pri
sinešti propų apie^ keturioliką 
ir’“penus” užsitraukti. “Pe
nas” 10 pėdų ilgio, o po “pe
nu” krėslas beveik sunkumo 
kaip “penas.” Bedirbant jeigu 
nulūžta, tai paki kitą atsineši, 
o nulūžusį išimi, tai ir pras
lenka apie 40 minučių, o kelis 
karus anglies da išverčia, tai 
reikia pavakaroti ir už tą nie
ko nemoka, mat, bosams, kny
ga rodo, kad 21 karas turi 
būti prikrauta ir viskas, ar 
tau pagedo ar akmenai nu
griuvo, jie to nerokuoja ir į 
vietą 8 valandų—išdirbi 9-10 
ir jei nepasiseka 21 karą už- 
liuoduoti, tai bosas keikia ir 
šoka muštis.

Per 3 pakaitas prisieina iš
leisti 63 karus anglies, sude
ginti 150 svarų dinamito, ku
rio' dūmai ir smarvė smaugia. 
Taip žmogų nuvargina, kad 
tik akyse žalia, galva svaigsta, 
rankų ir kojų nepaveiki. Daug 
atsitinka, kad darbininką rei
kia išnešti ir paguldyti ant oro, 
kad atsigautų, nes kiti ir są
monę pameta. Jokios ventilia
cijos “pleisuose” nėra, mažai 
ir ant “gengvės” jos yra. Kar
tą mums trims “pleise” be
dirbant, sustojo mūsų “šeike- 
rio” inžinas, palaukę 3-4 mi- 
nutęs, vieną nusiuntėm pažiū
rėti, kas yra. Jis, nuėjęs 7£ 
pėdas, pradėjo rėkt nesavo 
balsu, kad degam. Baisiausi 
volai pilkų dūmų artinos prie 
mūs. Prieš mus 700 pėdų, rei
kia per jas eiti: sekundą kitą

dūmus, žūt būt. Nosis ir gerk
les užsiėmėm rankomis ir pa- 
kniupštomis, nieko nematyda
mi, palei “šutą,” o prie jo ne
galim prisiglausti, nes elektra 
krečia. Kuo toliau ėjome, tai 
dūmai karštesni ir kartesni. 
Jau ir visai karšta, matytis 
liepsnos—inžinas, aliejus ir 
propai aplinkui dega. Nesvie
tiškai karšta, o čia pro lieps
ną reikia išlysti. Tik suūžė 
galvoje ir rodosi įkritom į 
liepsną, vos ne vos išsikrapš- 
tėm. Pajuto ir kitam “pleise” 
dūmus. Jiem netoki karšti bu
vo, bet ir jie pritroško. Jau bu
vo apie 10:30 vakare. Turėjom 
tik 10 karų užliuodavę. Pasil
sėję apie 30 minučių, kaip tik 
kojas vilkdami, traukėm na
mo. Kada atėjom prie boso, 
tai jis užklausė—kiek turime 
užliuodavę karų. Sakom—10 
karų. Jis nedavė mums nei pa
sakyti kas atsitiko, bet kaip 
pradės keikti ir sako: “Aš 
jus visus išvysiu. Kada jam 
pasakėm, kas atsitiko, tai jis 
sako, kad mūsų pačių kalte, 
kad mes neapžiūrėjom inžino, 
o paskui mus iškoliojo.

Mainierys.

Abbeville, South Garoli- 
noj, prireikė pašaukt milici
ją su plikais durtuvais, kad 
apgint 11 negrų nuo baltų
jų govėdos, kuri susirinko 
juos išplėšt ir nulynčiuot. 
Negrai kaltinami, būk jie 
užpuolę baltąjį J. Stricklan- 
dą, “norėdami jį nužudyt.”

L aisv es’ ir 'Vilnies' Piknikas
Z

RENGIA

Trys Apskričiai: Literatūros Draugijos 3 Apskritys, IDS 5-tas Apskritys ir Proletmeno 4-tas Apskritys.

Labor Day, 2 d. Rugsėjo (September), 1935 
QUARTETTE CLUB PARK Barnesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN.
_ _______„Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos.

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižausko.

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisvės” išvažiavimai visuomet būna malonūs, dideli, nes pats laikraštis 
yra daug 'įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų, šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos C. K. sekretorius D. M. šolomskas. Aiškys kodėl reikalinga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto gėmiai ir tt.

ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI., * ___________ KVIEČIA KOMITETAS.

KELRODIS: Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti po kairei 
ir tuoj rasite parką.

Atsitikime jei lytų, tai išvažiavimas įvyktų Darb. Svetainėj, 53 Church St.
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
LaGuardijos Paskirta Komisija Kaltina 

Miestą už Harlem Įvykius
Majoro paskirta Komisija sukilimo vakarą Harleme, šau- 

Tirti Harlemo Padėtį, antram kė negrus ir baltus laikytis 
vieningai. Apart to nurodo po
licijos barbarišką mušimą 
areštuotų ir palikimą be mais
to ištisas 24 valandas.

Raportas yra dideliu 
ninku laimėjimu. O tai 
ta ačiū masių greitam 
mui. Pamename, kaip
po sukilimo Hearsto ir 
kapitalistinė ' spauda šaukė, 
būk komunistai vieninteliai 
kaltininkai, kuomet viso kalti
ninkais buvo buržuazijos dis
kriminacija ir policijos bruta- 
liškumas.

savo raporte, kurį paskelbė 
patsai majoras LaGuardia, pil
nai pripažįsta, kad miesto ad
ministracija kalta už kovo 19 
išsiveržimą Harleme. Raporte 
sakoma:

“Kad išsiveržimas buvo 
ūmus ir neplanuotas.

“Kad tai nebuvo rasių kova 
tarp negrų ir baltų grupių.

“Kad nebuvo komunistų su
kurstyta.

“Kad policijos elgimąsis, ne
abejotinai, buvo žemiau kriti
kos.

“Kad tas ūmus sulaužymas 
viešos tvarkos buvo sėkmė la- 

. bai įtemptos padėties tarp 
Harlemo negrų, paeinančios 
daugiausia nuo pakirstų nervų 
per ilgus metus nedarbo ir ne
užtikrinto būvio.

- “Prie to turi būti pridėta jų

prieš jų samdymą į krautuves, 
kuriose jie perkasi savo pra
gyvenimui reikmenis; diskri
minacija prieš juos mokyklų- 
sistemoj ir per policiją, taipgi 
visas blogas nuo susikimšime 
gyvenimo, neteisingų rendų ir 
neganėtino aprūpinimo įstai
gose. Galimas daiktas, kad jų 
nepasitenkinimo jausmas pa
teisinamas, kad jie buvo ir te
bėra aukos didžiausio neteisė
tumo ir neužpelnytos neapy
kantos, kas anksčiau ar vėliau 
turėjo privesti prie eksplozi
jos.”

Apie žmonių nusistatymą 
link policijos štai kas raporte 
sakoma:
’-^Apgailėtina padėtis, kad 
didelės miesto sekcijos gyven
tojai žiūri į žmones unifor
mose, kaipo įstatymų nežiūrin- 

v čius prispaudėjus, kurie nesu- 
silaiko nuo jokios brutalybės 
ar atėmimo žmogaus gyvybės. 
Tas jausmas yra jau senas ir 
jo spėką galima spręsti iš to, 
fakto, kad išsireiškimai mūs 
kvotimuose buvo lygiai stiprūs 
prieš negrus- policistus, kurių 
yra 110 Harleme, kaip ir prieš 
baltus.”

Raporte nurodo kelis įvykius 
policijos brutališkumo, kaip 
kad nušovimą Lloyd Hobbs, 
15 metų negro vaiko; išmuši- 

v mą akies negrui veteranui 
\ Aiken, užpuolus jį duonos lini

joj ; Edward Laurie, kurį girtą 
taip sumušė, jog už kelių va
landų mirė; taipgi nužudymą 
portorikiečio vaiko, šiuose vi
suose įvykiuose žudeikos buvo 
išteisinti.

Raportas pasmerkia sumu
šimą vaiko Kress krautuvėj, 
apie ką Harlem gyventojai 
tebemano, kad jis tapo nužu
dytas; taipgi areštą ir mušimą 
negrų ir baltų kalbėtojų, kurie 
visuose mitinguose, laikytuose

_____ _______ _ - ------------- -_____ -

Ben Gold Išrinktas

darbi- 
atsiek- 
ve i ki

tu o jau 
kita

Reikalaukim Tuojau Paliuo- 
suot Drg. Charles Krumbein

Unijos, visos kitos organiza
cijos ir atskiri asmenys, kurie 
jau siuntė reikalavimus paliuo- 
suoti d. Krumbein, raginami ir 
vėl rašyti, reikalaujant, kad 
United States Board of Parole 
mitingas būtų tuojau sušauk

tas ir d. Krumbein paliuosuo
tas.

Draugo Krumbein Paliuosa- 
vimo Komitetas ragina neda- 
leisti formalumams ir skers- 
painėms būti priežastimi ati
dėti svarstymą darbininkų va
do aplikacijos. Tas jų mitingas 
gali būti sušauktas tuojau.

žymus literatinis kritikas, 
Granville Hicks, yra vienas iš 
pasiuntusių tokį reikalavimą. 
Jisai savo laiške nurodo, kad 
už panašų prasikaltimą, neiš- 
laikymą formalumo atsinauji
nant pasportą, paprastai ski
riama kur kas mažesnė baus
mė ir kad d. Krumbein skirta 
tokia sunki bausmė dėlto, kad 
jis buvo Komunistų Partijos 

turi
sa-

organizatorius. “Dėlto jis 
būti tuojau paliuosuotas,’ 
ko Hicks.

i Drg. Bimba Pasiliuosavo 
Vakacijom

Pradedant su 12 rugpjūčio 
d. A. Bimba, vienas iš “Lais
vės” redaktorių,’ pasiliuosavo 
nuo darbo porai savaičių va- 
kacijų. Siųsdami laiškus orga
nizacijų reikalais ir laikraš
čiui malonėkite siųsti tiesiai 
toms įstaigoms, nes adresuo
jant asmeniškai gali susivėluo
ti.

Red.

Mergaitė Slapukė
Keturiolikos metų mergaitė 

Joan Bailey buvo pirmutinė 
pasiskolinti jūrėmis kelionę di
džiuoju garlaiviu Normandie. 
Ji New Yorke dasigavo į lai
vą ir pasislėpė, pasirodydama 
tik išplaukus į jūres. Ją grą
žins namo pas motiną.

Ben Gold, kovingas ir myli
mas kailiasiuvių darbininkų 
vadas, tapo išrinktas New 
York Joint Council, Int. Fur 
Workers Unijos, AF of L or
ganizacijos, vedėju. Gold ga
vo 5,029 balsus prieš Harold 
Goldstein, dabartinį vedėją, 
kandidatavusį perrinkimui, 
kuris gavo 1,994 balsus. Sykiu 
su Gold 
kairiųjų

Nusileido Automobilių 
Kieme

tapo išrinktas visas 
sąrašas—7 biznio

Rinkimai 35 Joint 
delegatų dar nebuvo

Sugedus motorui orlaivio, 
pasikėlusio iš Floyd Bennett 
Field, lakūnas Ernest Marquis 
su orlaiviu, vežančiu 8 kelei
vius, nusileido Manhattan 
Beach automobilių “parking” 
stotyje. Jų laimei, stoties vi
duryje buvo apie 800 pėdų 
dydžio tuščia vieta, kas padėjo 
išvengti nelaimės.

liaudies pagalbą. Toji konfe- 
rencija įvyks 8 d. rugsėjo, tad 
Sąryšio Komitetas turi darbuo
tis, kad konferencija būtų 
kuosekmingiausia.

Dabar Sąryšio komitetą su
daro kuopų atstovai. Jeigu ku
ri kuopa dar neišrinko savo i 
atstovo, tai išrinkite ir pri-j 
siųskite arba turi bent vienas i 
kuopos valdybos narys daly
vauti, jeigu neturi atstovo, šis v: 
komitetas veikia .tik iki būsi- i 
mai konferencijai, kuri turės 
išrinkti platų ir veiklų komi-I 
tetą. Bet jam yra daug darbo l 
ir todėl visų kuopų atstovai! 
yra kviečiami į šį susirinkimą.

D. M. Šolomskas,
Sąryšio Sekretorius.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Fersitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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savo pareiškime 
“Šis pažymėtinas 
savo pasitikėjimo

Council 
užsibaigę.

Kairieji statė savo sąraše 
tik vedėją ir 7 biznio agentus, 
tuomi palikdami galimybių iš
rinkti kolektyvę administraci
ją, išrenkant vedėjo pagelbi- 
ninką, finansų sekretorių ir 5 
biznio agentus iš priešingų 
grupių.

Ben Gold 
sako, kad: 
pareiškimas
ir ištikimybės kailiasiuvių dar
bininkų savo kairiojo sparno 
vadams yra demonstracija tik
ro ir įsitikinusio masių užgy- 
rimo mūs darbo unijų progra
mos ir metodų.”

“Mes ištiesų didžiuojamės 
tuomi ir skaitome brangiausiu 
atlyginimu, kokį darbininkų 
vadai bent kada susilaukė. 
Mes turėsime panaudoti tą 
mandatą . goriausiems 
ninku reikalams.”

Dvi Užduotys

“Mes turime dvi tuojautines 
ir dideles užduotis:

“1—Įvesti geresnį susipra
timą ir pilniausią vienybę 
tarp įvairių grupių ir krypčių 
unijoj, lygiai kaip’ ir geresnį 
susipratimą ir glaudesnę ko
operaciją su visa AF of L.

“2—Suvienyti -darbininkų
eiles ir sustiprinti mūšų AF of 
L uniją, kad tuomi palaikyti 
esamą darbo sutartį ir pra
vesti sėkmingą kovą už panai
kinimą kontraktinio blogo, 
nežmoniškos paskubos^ prava- 
rinėjimo darbininkų, ir kitų 
amato blogybių, kurios žemi- Į 
na uniją ir gyvenimo sąlygas 
tūkstančiams kailiasiuvių.”

darbi-

Plėšikai Naudojo Sargą Vadu
šeštadienio vakarą, prieš 

pat uždarant Montague Court 
Building, Brooklyne, pribuvo 
5 vyrai ir įsakė sargui Sch.ar- 
peger vedžioti jį po raštines 
tam name, kurių savo sąraše 
jie turėjo net 20.

Ant 5-tų lubų jie su saugu
mo šėpų atidarymo įrankiais 
atsidarinėjo šėpas ir susipylė 
rastus pinigus, palikdami tik 
čekius ir pašto perlaidas. Taip 
jie apkraustė dvi raštines. Pra-

Iš Spaudos Pikniko
ALDLD, LDS ir LPMS vie- 

tos apskričių rengtasis pikni
kas įvyko 11 rugpjūčio. Lijęs 
per ištisą naktį ir sekmadienio 
priešpietį lietus daug žalos pa
darė, sulaikė ypatingai toli
mųjų dalyvumą piknike, bet 
piknikas įvyko palyginamai 
geras sulyg buvusio oro. Prie
vakaris buvo giedras ir gra
žus, tad drąsūs pribuvusieji 
neliko nuskriausti.

Pikniko programą pildė ke
turi chorai: Aidas iš Brookly
no, Sietynas iš Newarko, Pir
myn iš Great Neck’o ir Banga 
iš Elizabeth. Jie dainavo visi 
bendrai ir atskirai. Aido ir 
Bangos daugelis narių gal ‘pa
bijojo lietaus’—chorai neskait
lingi atrodė. Sietynas galėjo 
būti priešpilnis. Pirmyn bene 
buvo pilniausias, kaipo iš to
kios mažos kolonijos, atrodė 
skaitlingas. Pažymėtina didelis 
Pirmyn Choro progresas. Teko 
girdėti Pirmyn Chorą dainuo
jant “Laisvės” bazare. Dabar
tinis Pirmyn toli pralenkęs 
buvusį. Bangą dirigavo Pociu- 
naitė ir Pirmyn—A. Klimaitė, 
dabartinės, jų mokytojos. Aidą 
ir Sietyną dirigavo visa eilė d. 
Šalinaitės lavipamų jaunų 
chorvedžių: Aidą — George 
Kazakevich ir Helena Mantus- 
ka; Sietyną — Mildred Jami
son, Lillian Žukauskas ir Al
dona Yuodeska.,

Prakalbas pasakė: Bertha 
Fulton, angliškai, ir D. M. šo- 
lomskas, Jietuviškai. Pirminin- 

ikavo d. A. Gilman. Laimėju
sių prie įžangos tikietų dova
nas vardus neteko sužinoti.

Draugės newarkietes vertos 
gero kredito už prigaminimą 
visokių šiltų ir šaltų valgių, ga
lėjai pietauti, kaip namie.

P.

Atydai Visą Organizaciją 
Atstovą Bendro Parengimo 
Reikale

ir Draugai:— 
kuopų atstovų arba 
narių susirinkimas

Draugės
Visų 

valdybų 
suruošimui vieno didelio ben
dro parengimo įvyks ketvirta
dienį, 15 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Visi būkite laiku, nes bent 
kokis pasivėlavimas priverčia 
kitus draugus ir drauges laukt 
ir laika eikvot.

Bendro Parengimo Valdyba.

LDS 13 KP. NARIAMS 
EAST NEW YORKE

Šį trečiadienį, rugpjūčio 14 
d., įvyks LDS 13-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas, Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Visi nariai pribūkite.

Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restaurantas 

geroje biznio vietoje, yra alaus ir 
likerio laisniai. Esame partneriais, 
jeigu kas nori gali pirkti visą arba 
stoti, j pųsininkus-partnerius. Parda
vimo priežastį dažinosite ant vietos. 
101 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

(189-191)

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

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

| Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius Serme- 0
8 nimp, vestuvėms, krikštyhoms S 
S ir kitokioms parems g
8 Saukite dieni ar naktj g

8 423 Metropolitan Avė. s
8 Brooklyn, N. Y. S

o

o

o

2
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Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima5 tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

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

License L-137® Tel. Stacg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

brh Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ROBERT

SKUTIMAS

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

HARMAN

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
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<!>

<*>

LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

54-tas

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus 
proga su pažystamais susieiti ir prie puikios muzikos smagiai 
pasišokti.

Muzikantai grieš Retikevičiaus lietuviškus šokius, o Kaizas 
grieš amerikoniškus šokius.

ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI į

Kviečia Rengimo Komitetas.

18 d. Rugpjūčio (August), 1935
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Aye., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų

54-tas

PIKNIKAS
RENGIA DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO 

SEKMADIENĮ

Prašome Pasižymėt į 
Kalendorių
Organizacijos ir Pavieniai, ku

rie rengia parengimus, pra
šome pasižymėti į savo ka
lendorių sekamą:
LDS 1 kuopa, kuri laiko sa

vo susirinkimus “Laisvės” sve
tainėje, nutarė suruošti didelį

dėję kraustyti trečią, užgirdo parengimą paminėjimui šios 
koridoriuje žingsnius ir pa-| organizacijos 5 metų gyvavimo 
klausė sargo, kas. tai galėtų 
būti. Jis painformavo, kad tai 
galįs būt slaptasis polic. Tas ir 
privertė . plėšikus pertraukti 
užsiėmimą. Sargą paliko pri-, 
rištą. Tik apie už valandos 
pasiliuosavęs sargas nubėgo 
policijoj. Apžiūrėjus šėpas, 
policija nusprendė, kad būta 
gerų ekspertų, bet jų nepa- 
gavo.

sukaktuvių. Parengimas įvyks ( 
gruodžio 15, 1935, Labor Ly
ceum svetainėj. Programoje 
dalyvaus Lyros Choras iš She- 
nandoahrio ir suvaidins opere
tę “Vestuvės Phšyne.” i

Todėl prašome organizacijų 
ir pavienių !narių tą dieną ne
rengti parengimų, nes visi no
rėsite dalyvauti ir pamatyti 
mainierių vaidinamą operetę.

Komisija.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Inc.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
‘Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią 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.

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.

Moterą Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos Moterų Komitetas 
šaukia Brooklyno moterų susi
rinkimą labai svarbiais reika-

ti ALDLD, LDS ir kitų organi
zacijų narės, taipgi ir nepri
klausančios jokiose organizaci
jose. Įvyks trečiadienį, 14 rug
pjūčio, “Laisvės” svetainėj, 

, kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne.

' ALDLD Moterų Komit.

Sąryšio Komiteto 
Susirinkimas

Trečiadienį, 14 d. rugpjūčio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
įstaigoje, įvyks Didžiojo New 
Yorko Sąryšio Komiteto susi
rinkimas. Visi draugai ir drau
gės privalo dalyvauti laiku.

Kaip žinote, yra šaukiama 
didžiulė konferencija prieš ka
rą ir fašizmą, už darbininkų 
unionizavimą ir ateivių teisių 
apgynimą, už Lietuvos darbo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES >
Marion St., kam p. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

512
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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_____ Brooklyn, N. Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiu^ 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKL

f

Sergančią Vyrą ir Moterą 
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. 
Mėšlą žarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai H- 
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 <th Ava. ir Irvine PI- 

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

L J. y J . v ' ' • -




