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Rašo S. B.

“Keleivis” buvo pastebėjęs 
kad J. Tyiliava, “Vienybės” re
daktorius, rašo taip, kaip bosai 
jam diktuoja.

Tysliava atsišiepė, kad jis 
esąs pats savo didžiausias ir 
vienintelis bosas.

Tysliava apsimeta nematan
čiu to, ką visi kiti mato.

Fašistų “Dirvos” Karpiukas 
išranda, kad Sovietai kada tai 
skelbę “laisvą” (suprask, palai
dą) meilę. Bet Karpiukui bū
tų tūkstantį sykių sunkiau tokį 
skelbimą įrodyti, negu iš Sme
tonos gaut medalį, tai yra, jis 
niekad negalėtų įrodyti to, ko 
nebuvo ir nėra.

Seattle Majoras Atsiprašo 
Už Japonų Caro “Įžeidimą”

SEATTLE  ̂"Wash. — Prie 
miestyje sportininkai buvo 
suruošę perstatymą, kur 
Japonijos karalių atvaizda
vo kaipo vergišku vežimė
liu “džinrikiša” vežantį Et
hiopijos imperatorių Haile 
Selassie. Del to perstatymo 
Seattle’io majoras Smith nu
sižeminusiai atsiprašė Japo-

Trijų diplomų advokatas Gri-'nijos konsulą šiame mieste, 
gaitis pranašaują, kad komu-1 
nistai, darydami bendrą frontą 
su katalikais, galėsią eit net iš
pažinties.

Matydami, kad vis < 
katalikų darbininkų pritaria ko
munistų kovoms ir reikalavi- 
mams už kasdieninės būklės pa
gerinimą, ir prieš fašizmą ir ka
rą, Grigaičiai nežino jau nei ką 
išmisliot prieš komunistus.

Kongresas Ims Svarstyt
daugiau Streiklaužišką Guffey

DARBININKU BENDRO PATERSONO UNIJOS Cleveland© Kepyklų Vežėjai į
FRONTO KOVA VIS I NUTARĖ STEIGTI 

AUGA FRANCIJOJ DARBO PARTIJĄ

PRIE STREIKO PAŠALPOS DARBUOSE 
PRISIDĖJO BEDARBIŲ TARYBOS IR 

ARCHITEKTAI, INŽINIERIAI IR KT.
Dalinai Laimėjo Streiką

CLEVELAND, Ohio. — 
700 kepyklų duonos išvežio- 
tojų dalinai laimėjo streiką, 
kuris tęsėsi nuo birželio 22 

I d. Kepyklos dabar pripažįs-
PATERSON, N. J.—Per- 

jeitą šeštadienį, Turn. Hali 
/svetainėj, susirinko 62 dele- ta pirmenybę unijų nariam 

veteranai protestavo, kad, gatai nuo 25 Amerikos Dar- darbe prieš neorganizuotus 
pen- bo Federacijos unijų įsteigt darbininkus; sutinka duoti 

prieš- kapitalistinę Darbo vienos savaitės apmokamas 
Partiją. Delegatai atstovą- vakacijas per metus; ir eina 
vo 28,000 darbininkų. Jų į derybas su išvežiotojais

MARSELeJ ir Nantes’e 
Francijoj, karo1

valdžia numuša jiems 
sijas.

Toulone 30,000 minia ly
dėjo į kapus du darbiniu- konferencija nutarė išstatyt delei algų padidinimo.

Kongresmanas Marcantonio Pasižada Kovoti už Šelpimą 
Visų Streikuojančių Valdiškuose WPA Darbuose

. NEW YORK.—Valdiškų kų darbų pašalpiniai darbi- 
WPA darbų administrate- ninkai išstotų streikan už 
rius gen. Hugh Johnson su- unijines algas. Tais atsišau- 
šilęs darbuojasi, kad strei- kimais raginama ir kiti dar
kąs nesustabdytų visus tuos, bininkai 
darbus mieste. Jis šaukia, 

ni v n n .0 I “vyručiai, nestreikuokite!” 
uUlftUZO oavo dlltartj OU Apsisukęs gi skelbia, kad 

“streiko nėra” arba kad 
streikuoją tik “keli šimtai” 
statybos darbininkų.

kus, kuriuos nušovė žanda- savo kandidatus j miesto 
rai pereitą ketvirtadienį, majorus ir kitus valdybos 
Darbininkai tada streikavo narius šio rudens rinkimuo- 

1 se.
Konferencijai pirmininka

vo Charles Vigorito, eilinis 
prezidentas Šilko Dažytojų 
Unijos 1733-čio lokalo.

Elektros Darbininkų Uni-

streikie-talkon 
riams.

NEWARKE, N. 
tybos Darbininkų 
apimanti ištisą New Jersey . į 
valstiją, nubalsavo streikuo
ti visuose WPA darbuose, 
kad prispirt valdžią mokėt . 5 
darbini nkams reguliares 
unijines algas.

Kadangi Rooseveltas pa
tvarkė, kad tokių darbų ; ; 
streikieriams neturi būt 
duodama jokia pašalpa iš || 
centralinės valdžios pinigų, 
tai ir miestų ir valstijų val
džios rengiasi nieko jiems • 
neduoti. Bet republikonas J 
kongresmanas Marcantonio * ; 
Washingtone, kalbėdamasis ($ 
su “Daily Workerio” kores
pondentu, pareiškė, kad - 
bent New Yorko valstijoj, 
pagal Wicks pašalpų įstąty-v.r¥^ 
mą, niekas neturi teisės su* 
turėt pašalpą streikuojan- r t'.'į 
tiems darbininkams. Mar- ;• 
cantonio pasižadėjo kovot, 
kad dabartiniai ar būsiemie-1' 
ji WPA darbų streikieriai 
būtų lygiai šelpiami, kaip ir 
visi kiti bedarbiai.

I Laivų Statybos Bosai
J.—Sta- 
Taryba,ir audringai demonstravo 

prieš valdžios įsakymus, pa
gal kuriuos nukertama dar
bo mokesnis 10 nuošimčių.

Amiens’e, Francijoj, susi
rinkę farmeriai smerkė La-

Bilių prieš Mainierius
WASHINGTON. — Kon- 

greso lėšų komitetas 12 bal
sų prieš 11 pritarė Guffey 

' bi- 
liui. Du komiteto nariai 
susilaikė nuo balsavimo. 
Taigi bilius bus šiaip taip 
perleistas kongresui svars
tyti.

Tas bilius reikalauja, kad romos į bankrutą. 
valdžios atstovai išvien su j 
didžiosiomis kasyklų kom- j b b ig k j 

T m r- pamjomis nustatytų anglies | ta„tn „ Va(1
matome J. Tareilą, Viniką, Lo-|įaįnas ir verstinai taikytų

ixci&iuo £>li sctniuyiu- • ... i
idant negalėtų būti organizuojasi juo plates-1 

b nems bendro fronto kovoms.

Bet dabartinė Grigaičio pra- anglies kontroliavimo
našystė nueis margiui ant uo
degos, kaip ir eilė pirmesnių jo 
pranašysčių.

Sandariečiai tautininkai tu
rėjo kelias slaptas konferenci
jas, parinkdami savo kandida
tus ateinantiems Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj viršininkų 
rinkimams. Tarp jų kandidatų

petą, Valaitį ir kitus. Bet vis 
tai žmonės, kurie nieko Su.sivie- V 
nijime nepakeistų geresnėn, 
darbininkiškesnėn pusėn.

Pirmiau “Naujienos

4,600 Streikierių
CAMDEN, N. J. — N. Y. j

Shipbuilding Korporacijai Tuo tarpu streikas sklei- 
__  — — — — — — * _t 1— _ _ _ _ — — J_ * 1  * I n z-. Ir X-3 w ▼ zx ■»/» r.4- 1 zJ r »
žint Industrinę Marininkų mokėt reguliares unijistų 
ir Laivastačių Uniją ir pri-. algas tuose darbuose, o ne 
dėt 15 nuošimčių algos strei- į kelis sykius mažiau, pagal 
kuojantiems 4,600' savo dar- .Roosevelto nustatymą. Ir 
bininkų. Tokias sąlygas streikierių spėkos auga, 
korporacija buvo priėmus 
pagal Roosevelto laivyno n

jos delegatas Peter Hoede- pirmidu buvo sutikus pripa- džiasi, kad priverst valdžią 
valio valdžios politiką, kuriimaįęer pareiškė, kad jeigu 
veda prie perdidelio nupigi-, komunistai bus priimti į
nimo kviečių, vynuogių ir 
kitų lauko ūkio produktų. 

jTuom ūkininkų minios va-

Francijos prezidentas Le- 
į “vi

są tautą,” kad ramiai lai
kytųsi. Bet darbo masėsangliakasius su samdyto

jais, : 
streikų.

Ir vardan tokio sumany-l , . , • ,
4. j mus, kurie tarnauja tik tur-rase, m0, tarnaujančio tik anglies ’ . .v q ė .

kad patalpa, kur stovi Vaitkaus baron pelnams, John L ............—
lėktuvas, yra griežtai saugoja- Lėwjg Jungtinės Mainierių 
57SX.S JS J“
ir pripylęs “Lituanicai II’ dvi LuilS sykius atidėjo streiką 
statines vandens vietoj gazolino. 400,000 minkštosios anglies

“Keleivis” rašo, kad “Vaitkus mainierių. Dabar streikas 
da vis laukia prielankesnio oro, atidėtas iki rugsėjo 16 d. 
bet tikisi išlėkt šią savaitę.

Tokių “šių savaičių” jau apie Ųuffey sumanymą, tai se- 
10 praėjo. Orai gi rudeniop ei- nįejį mainierių vadai steng- 
na blogyn, o ne geryn. sis neleist streikuoti.

ma.
paskui, betgi kas tai, prisitaikęs

prieš naujus valdžios įsaky

čiams ir išnaudotojams.

Darbo Partiją, tai atsimes 
jo unija, nors jis pats prita
ria komunistų priėmimui. 
Delegatai Ross ir ObermeU 
ster priešinosi priėmimui į x. o _____ ___ __ v
Darbo Partiją socialistų, ko- m i n i s t erijos “ultimatum 
munistų ir Bedarbių Sąjun- reikalavimą.
gų. Paskui bosai slapta pasi-

! Balsuojant 62 delegatai tarė su laivyno ministerija 
! pasisakė už šaukimą visų ir atmetė tą sutartį. Dabar 
i partijų darbininkų į bendrą
Darbo Partiją; ir tik 4 dele
gatai balsavo prieš.'

Prie mūrininkų ir kitų dar
bininkų dedasi inžinieriai, 
architektai, technikai, che
mikai, įvairūs augštai išla
vinti mechanikai ir knygve- 
džiai.

Dar daugiau streikierių 
jėgos sustiprėjo, kuomet Be-

Imperialistų Derybos 
Pasidalint Ethiopijų

PARYŽIUS. — Atvažiavo 
Anglijos ministerijos narys 
Anthony Eden su keliais ki
tais politikieriais į derybas 
su Franci jos valdžia delei 

.'Ethiopijos. Paskiau atvyks 
,ir Italijos atstovai. Dery- 
! bos bus vedamos pagrindais 
[1906 metų slaptos sutarties, 

WASHINGTON.—Jungti Washington. — Kongres-, kur Anglija, Francija ir Ita-
nių Valstijų senatorių komi-1 “s R H°ok Maun,a JUa susitarė pasidalint tarp 

$8,500 metinės^ algos iš vai- savęs Ethiopiją į “įtakos 
džios, bet jo tėvas ir 3 bro- sritis,” neva palikdamos Et- 

;liai ima bedarbių pašalpą 
Ironwoode, Mich.

’ O iš jaunuolių bedarbių 
CCC stovyklose valdžia at
ima tą pačią menkutę algą 
ir nusiunčia jų giminėms 
užlaikyti, kad nereikėtų iš 
valdiškų pinigų duot pašal
pos tų jaunuolių- šeimynų 
nariams.

Bet jeigu kongresas priims

na blogyn, o ne geryn.
9 _____ ______________________

Senatoriai Stengės Tur- kongresmano šeimy
na IMA PAŠALPĄčius Išsukt nuo Taksų

WASHINGTON.—Jungti v * * • • • 1 •

PAŠIEPIA PERDIDELĮ 
“SARMATLYVUMĄ”

Maskva.—Centralinis So
vietų valdžios organas “Iz- 
viestija” pašiepia tokius 
siaurus “dorininkus”, kurie

sija žymiai pakeitė prezid. 
Roosevelto bilių del turčių 
aptaksavimo. Tas bilius jau 
priimtas kongreso atstovų 
rūme. Senatoriai atmetė 
naujus taksus ant didžiųjų 
turčių palikimų. O vien iš 
to šaltinio valdžia turėtų 
apie $85,000,000 daugiau 
įplaukų per metus.

Pagal senatorių dabar ap
dirbtą bilių, valdžia per me
tus gautų $250,000,000 iki 
$450,000,000 daugiau įplau
kų negu iki šiol.

Senato komisija . priėmė 
sen. La Follette’o pataisymą 
paliuosuot nuo tokių taksų 
vedusius žmones, turinčius
iki $2,500 įplaukų per me- Rostove prie Dono buvo ūž
tus, ir pavienius, gaunančius darę parką todėl, kad ten 
iki $1,000. ' [buvo nuogų statulų (stovy-

Komisija išdirbo planą Tų). Pajuokiama ir tie ma- 
laipsniškai didinamiems žesnių vietų artistų vadai, 
taksams nuo $3,000 iki $5,- j kurie pasidarė tokie “sar- 
000,000 metinių įplaukų, matlyvi”, kad uždraudžia 
Gaunantieji virš $100,000 į žiūrėt į nuogus modelius, 
pajamų per metus, pagal tą piešiant paveikslus bei da- 
planą, turėtų mokėt virš 15 rant statulas.
ir pusę nuošimčio valdžiai. •

Bet apskritai senatorių j BALTIMORE, Md.—Na- 
komisija dėjo visas pastan- tional Central Banko vice- 
gas kuo mažiau paliesti di- ’ prezidentas H. H. Hahn nu- 
džiųjų kapitalistų pelnus. i suko $226,228. Jis suimtas ir n jr 1 *1 1 •• «

hiopijai “politinę nepriklau
somybę.”

Ethiopijos valdovas Haile 
.Selassie, kalbėdamas savo 
valstybės taryboj, gyrė. An
glį ją ir Franci ją, kaipo tau
tų laisvės “apgynėjas”; jis 
tiksliai užmiršo, kad Ang
lijos ir Franci jos imperia
listai yra didžiausi silpnų, 
koloninių tautų pavergėjai. 
Iš jo kalbos galima buvo su
prasti, jog Haile Selassie 
priimtų ir 1906 m. sumoks- 

jlo sąlygas, kad tik išvengt 
karo su Italija.

Bet Mussolini jau yra at
virai pasakęs, kad jam ne
užteks “įtakos sričių” ir 
ekonominių pirmenybių Et-

BALTIMORE, Md.—Na-

Sparčiai Plėtojasi

jie reikalauja, kad streikie-
riai grįžtų dirbti senomis ’ darbių Tarybos ir Pašalpos 
valandomis ir tomis pat ai-, D a r b i n inkų Organizacija 
gomis, kol eis derybos del padarė sutartį su streiko 
naujos sutarties. Su tuo pirmininku Thomasu Mur- 
planu nesutinka unijos de- ray. Tos dvi organizacijos

Kurlilnn ParalvTHiQ komiteto pirmininkas eis išvien su streikuojan- 
nUwflUU i<lIaiy£lUdįT*homas J. Gallagher. čiais statybos darbininkais

New Yorke paskutinę, sa- VERDA DARBININKŲ
vaitę kūdikių paralyžium 
apsirgo dar 133 vaikų. Mas
sachusetts valstijoj ta liga

KOVA PRIEŠ ALGŲ 
MUŠIMĄ FRANCIJOJE

Paryžius.—Rugpjūčio 20

į masinius pikietus. Jos iš-, 
leis ir desėtkus tūkstančių 
atsišaukimų, kad visi valdiš-

serga 177. Albemarie aps-,^ penkiolika didelių darbi- 
kntyje, Virginijoj, .kūdikių nitlkl} organizacijų šaukia

i paralyžium sergančių skai
čius siekia 337.

Todėl šalies valdžia už
draudė Virginijos milicijai 
vykti į Pennsylvaniją dary
ti kariškus manevrus. Nes 
milicininkai gali užnešt ir 
paskleist tą ligą ir Pennsyl- 
vanijoj.
Kūdikių paralyžium (polio

myelitis) daugiausia serga 
vaikai, bet ji kai kada pri
kimba ir suaugusiems. Ta> 
liga juk suparalyžiavo pre- 
zid. Rooseveltui abidvi ko
jas, kuomet jis buvo ne tik 
suaugęs, bet jau ir surem- 
bėjęs.

priemiestyj milžinišką pro
testo mitingą prieš valdžios 
pravedamą algų kapojimą ir 
„pensijų mažinimą.

Sovietai Paliuosuoja Daug 
Kolektyvą Įstatą Laužytoją

MASKVA. — Sovietų val
džios Centro Pildantysis 
Komitetas dovanoja bausmę 
daugeliui kolektyvių ‘ ūkių 
vedėjų, kurie buvo įkalinti 
už įvairių taisyklių bei įsta
tų laužymą, bet neturėjo 
tikslo asmeniškai pasinau
dot.

Nėra atleidžiama bausmė
tiems kolektyvų vedėjams, . 
kurie nesipriešino buožėms, įos Dr&u£U 
variusiems sabotažą prieš 'J,.’n?t,npq,pj 5 
kolektyvius ūkius. Nedova- bia pamaldas ateinantį sje^p—Manoma, kad žmogžudys 
nojama ir tiems, kurie ban- kad
dė sau pinigiškai pasinaudot Je£°mls 
arba pasinaudojo. Nepaliuo- PŲes Etniopiją.

'suojami iš kalėjimų taipgi Ethiopųjai ,svei^u>

Bugdys Ex-Kareivius į Japonijos Pulkininkas 
CCC Vergiškas Kempes

WASHINGTON. — Iki 
šiol tam tikrose ex-kareivių 
stovyklose buvo 39,000 pa
saulinio karo veteranų. Da
bar vyriausia šelpimo admi
nistracija rengiasi juos per-

Nudūrė Generolų
TOKIO. — Vienas Japo

nijos pulkininkas kardu nu
dūrė generolą T. Nagatą, 52 
metų amžiaus, karo reikalų 
direktorių, žmogžudys su-

kraustyti i putiau- vergiškų ?eld? lr Pas b?vu?l
darbų CCC stovyklas, kur 
jiems bus daug sunkesnė bū
klė.

Maldos Neapgins Ethiopą 
Nuo Italą Imperialistą

NEW

! žandarų pulkininką, kuris 
bandė generolą apgint, 
žmogžudžio vardas dar sle
piamas.

Japonų valdžia didžiuoda
vosi savo armijos disciplina; 
todėl dabar yra labai susi
judinus del to įvykio. Sa
ko, jog tai dar pirmas pas 
•juos atsitikimas, kad oficie- 
rius nužudytų kitą oficierių. • *

YORK.—Ethiopi- 
organizacija 

Jungtinėse Valstijose skel-Neatlaidus Streikas prieš, 
Mėsos Brangumą Detroite

DETROIT, Mich; — Be- 
veik visose miesto dalyse 
moterys šeimininkės pikie- 
tuoj a mėsinyčias, reikalau- dirbtuvių* direktoriai-- kurie* Re ^arbu6tųsi suda
damos numušt mėsos kainą pritrūkus valdiškų ’rublių! mui tikr<?s>

variusiems sabotažą prieš
angiškonįis

edžiaginės/jai
hiopijoj. Jis nori tą kraštą i20 nuošimčių. Daugelis-ir savo vietinius neva- Paramos ir kid nlašiniai de-
_ - •    T J 1 • • 1 _ J   ’ n nllrm nOAfi lrvtHiil-iiTyiVM'n . _ J J x Tinpaimt po Italijos letena 
politiniai.

ir smulkių mėsos krautuvinin
kų eina išvien su streikie- 
rėmis į pikietus. Jie reika-

800 Svarą Čerepokas
BOSTON, Mass. — Į žve

jų laivuko tinklą įsipainiojo 
čerepokas 8 pėdų ilgio ir 
800 svarų sunkumo. Kada 
žvejai pristūmė 81 pėdos il
gio laivuką prie krašto ir smas Japonų . imperialis-

pinigus.
Baltimore, Md.

f monstruotų p\ieš Italijos 
imperialistus, o Ethiopi- 

 

'—JKaip jos apgynimą.

pulkinipkąg išreiškė ne tik 
savo, b ir daugelio kitą ? 
oficierių ^nepasitenkinimą 
del generolo J. Mazakio pa- 
varymo iš karo mokyklų va
dovybės. Dalis oficierių 
priešinga ir karo ministerio 
Sen juro Hayashi dabartinei ' į 
politikai.

lauja, kad kompanijos nupi- tik McCormack laivų kom-1 -------------
panija pavarė vieną laivo bijo KOLONIJŲ VERGŲ 

Tanaaio’” rndin nnnrafn- I SUKILIMŲ

Pietų Afrikos teisdarys- 
tės ministeris gen. Smuts 

i bijo, kad jeigu išsivystys 
karas tarp Italijos ir Ethio-

gintų urminę mėsos kainą 
krautuvininkams.

Mukden. — Mandžurijoj 
atrasta dideli auksu turtin
gi žemės sluogsniai. Džiaug-

Manoma, kad kongreso po $200,000 parankos laiko- paliko, tai sugrįžę rado jį .tams, kurie yra tą kraštą 
atstovų rūmas atmes sena-, mas teismui. Harn turi virš čerepoko nuvilktą 100 pėdų j užgrobę ir pavadinę Man- 

I$300,000 nuosavybės. ■• toliau.torių planą. chukuo.

“F. Taussig” radio operato
rių, tuoj sustreikavo visi ki
ti laivo darbininkai, reika
laudami jį atgal priimti.

Praga.—Pasižiūrėti Čech- 
oslovakijos armijos manev-! pijos, tai galės prasidėt ma
rų atvyko Sovietų kąrinė siniai Afrikos kolonijų su- 
dęlegacija, kuri buvo su pa- kilimai prieš Angliją ir ki- 
garba pasitikta ir priimta. įtus Europos imperialistus.

Socialistai Pasikvietė
Močiutę Blo

DALLAS, Te 
deliam mitin

—Po di-
\ kur kalbė

jo draugė očiutė Bloor, 
Socialistų Partijos lokalo 
sekretorius pasikvietė ją į 
socialistų svetainę.

f
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WPA Darbininkai, Laikykitės iki 
Laimėsite!

Šiuos žodžius rašant, New Yorke ver
da didelė kova: iš vienos pusės stovi dar
bininkai, pasamdyti prie Works Pro
gress Administration darbų (viešų, val
diškų darbų; daugiausiai statybos), iš ki
tos pusės—federalė valdžia. Tai rodo 
neišpasakytai svarbų dalykų, būtent: or
ganizuotų darbininkų susikirtima su fe
derate valdžia. Todėl šis įvykis gali būti 
pavyzdžiu kitiems miestams ir sritims, 
kur valdžia bandys panašiai elgtis. O 
valdžia panašiai elgsis visur. Juk jinai 
yra paskyrusi bilionus dolerių ir pavedė 
Rooseveltui, kad jis juos išleistų viešiem • 
darbam. Bus atjungiama bedarbiai nuo 
šalpų ir statomi prie darbų. Algos, kaip 
žinia, jiems bus mokamos tarp 19 ir 
93.50 dol. į mėnesį.

Dėlto labai svarbu, kad šis pirmutinis 
susikirtimas tarpe organizuotų darbinin
kų ir federates valdžios, išeitų laimėjimu 
darbininkams. Tuomet ir kitose vietose 

.jinai bus kur kas sukalbamesnė.
New Yorko srityj p. Rooseveltas pa

skyrė savo adjutantu generolą Johnson, 
tą karštuolį kapitalistų reikalų gynėją, 
tą žmogų, kuris San Francisco streikie- 
frius žiurkėmis vadino, kuris pereitais 
metais padėjo minėtą streiką sulaužyt. 
Nereikia nei sakyti, kad šis žmogus da
bar deda dideliausių pastangų sulaužyti 

x šį streiką. Rugpjūčio 8 dieną jis jau pra
keikė streikierius per radio; jis įkišo čia 
jam baisiausi baubą, komunizmą. Jis 
bando daryti viską, idant sulaužius dar
bininkų streiką, idant jam neleidus nei 
prasiplėšti.

Prezidentas Rooseveltas, iš kitos pu
sės, pareiškė: kurie darbininkai pasi
trauks nuo darbo, išeis streikan, tie bus 
atjungiami ir nuo pašalpų. Temiršta jie 
badu, sako ponas Rooseveltas, kuris dė
dąsi darbo žmonių reikalų užtarytoju!

Jau net liberalų švaresnė spauda (pav. 
“New York Post”) išstoja prieš tokią 
olitiką. Jau net ji suranda, kad šitaip 

jlgtis negalima. “Post” teisingai paste- 
oi, kad, jeigu valdžia nori, kad darbinin
kai dirbtų už mizernas algas, statydami 
namus, tai kodėl ji nereikalauja, kad 
kiek nors pasišvęstų ir fabrikantai? Ko
dėl plieno trustas nebegali puse kainų 
parduoti savo plieną ir geležį? Kodėl 
plytų fabrikantai nenumažina puse kai
nos savo plytų? Visai logiška! Reikalau
ti pasišventimo iš darbininkų, o nieko ne
sakyti prieš fabrikantus, kurie turi savo 
užtikrintus pelnus, tai juk daugiau negu 
nedora!

Bet ponas Rooseveltas ir Ponas John-
■ sofias tokios doros neturi. Jų dora—tar

navimas kapitalo interesams. Nedora— 
tarndvimas darbo žmonėm^. .Šis faktas 
turėtų būti gerai įsitėmytas kiekvieno 
darbo žmogaus, nes greitu laiku ateis fe- 
deraliai rinkimai, kuriuos jau labai lai
kas turėti mums savo Darbo Partija ir 
per ją išspirti iš minkštų sėdynių kapi
talistų reikalų gynėjus ir pastatyti dar- 

i bo žmonių reikalus ginančius asmenis!
Todėl mes ir šaukiame visus WPA 

dagininkus: kovokite, broliai, nepasiduo-* 
dąjpi išnaudotojams. Jūs, namų statyto
ją!, kovojote per 50 metų, iki išsikovė- 
te esamą (unijinę) algų skalę. Dabar 
valdžia vienu plunksnos pabraukimu tą 
skalę nori nušluoti 50 nuošimčių. Jeigu 
tai čia pavyks, tai panašiai darys ir pri- 
vatiški samdytojai.

i Komunistai jums šitoj kovoj padės. 
Komunistų Partijos Centro Komitetas iš
leido atsišaukimą į visus WPA darbinin
kus, ragindamas laikytis kovos eilėse. 
Partija stovės sargyboje jūsų reikalų.

. Visi pažangūs darbininkai eis su streikie- 
riais! • #

Bedarbiai, vengkite būti įtraukti į 
streiklaužiavimą!

Z?-

LAISVĖ

Jei visi darbininkai laikysis solidariai, 
tai jokia valdžia nepajėgs nieko pada
ryti !

Įdomi Padėtis Brazilijoj
Brazilijoj šiuo tarpu eina didelis bruz

dėjimas prieš esamą Gctulio Vargo dik
tatūrą. To judėjimo priešakyje stovi 
Alianca Nacional Libertadora (Kovotojų 
už Laisvę Susivienijimas). Minėtam su
sivienijime randasi visokių pažiūrų žmo
nių, o taipgi visokių sluogsnių: darbinin
kų, valstiečių, kareivių ir karininkų, 
smulkiųjų biznierių. Priešakyje stovi 
Luiz Cąrlos Prestes, revoliucionierius, 
kovotojas—žymus savo kovomis 1922 
metais prieš tų laikų despotus, apie kurį 
“Laisvėj” mes kadaise rašėme.

Šiuo tarpu Alianca Nacional Liberta
dora išleido į visus Brazilijos darbo žmo
nes atsišaukimą, raginantį nuversti Ge- 
tulio valdžią ir įsteigti revoliucinę val
džią, kuri stovės už sekamus punktus 
(imam iš “Mūsų žodžio”):

(1) Nemokėjimas ir nepripažinimas už
sieninių skolų.

(2) Nutraukimas žalingų šaliai sutarčių* 
su imperialistais.

(3 Nacionalizavimas svarbiausiųjų publi- 
’ kos aptarnavimo įstaigų ’ir imperialistų už

vedimų, kas yra nesutaikoma su revoliuc. 
valdžios įstatymais.

(4) Pilnas įvedimas 8 vai. darbo dienos, 
socialės apdraudos (bedarbėje, ligoje, se
natvėje ir t.t.), algų pakėlimas, lygus mo
kestis už lygų darbą, garantavimas žemiau
sio uždarbio (negalės samdytojas mokėt 
mažiau, kaip valdžios bus nustatyta), paten
kinimas kitų proletariato reikalavimų.

(5) Kova prieš vergiškas ir feodalines 
darbo sąlygas.

(6) Išdalinimas tarpe biednųjų gyvento
jų, valstiečių ir darbininkų, žemių ir van
dens gavimo prietaisų (kur būna sausros), 
atimtų be išpirkimo nuo imperialistų, nuo 
vietinių labiau reakcionieriškų bagočių ir 
bažnyčių, kurie kovoja prieš Brazilijos pa- 
siliuosavimą ir liaudies pakilimą.

(7) Grąžinimas žemių jiega užgrobtų nuo 
indijonų.

(8) Už plačiausias gyventojams laisves, 
už visišką likvidavimą bet kokio rasinio, 
spalvinio ir tautinio skirtumo bei privilegi
jų, už plačiausias religines laisves ir atsky- ‘ 
rimą Bažnyčios nuo Valstybės.

(9) Prieš bet kokį imperialistinį karą ir už 
plačią vienybę su kitu Pietinės Amerikos 
šalių Tautinėm Išsiliuosavimo Sąjungom 
(Aliancom) ir su visom prispaustom liau
dies klasėm.

Drg. Prestes, matomai, yra komunis
tas. Jis turi didelę įtaką Brazilijos ar
mijoj, karininkuos ir kareiviuos.

Brazilijos Komunistų Partija, aišku, 
pilnai remia šį Brazilijos darbo žmonių 
pasimojimą nuversti Getulio Vargo ^dik
tatūrą ir įsteigti revoliucinę darbo žmo- ‘ 
nių valdžią, kuri nebūtų sovietinė, bet 
tarnautų darbo žmonėms ir kovotų prieš 
imperialistus.

Reikalinga Budėti, Šaukia 
“Kareivių Tiesa”

Liet. Kompartijos Centro Komiteto lei
džiamas kareiviams laikraštis šiuo tar
pu talpina daug einamaisiais opiais Lie
tuvai politikos reikalais raštų. Įsidėmė
tinas sekamas pareiškimas:

Eilė davinių rodo, kad fašistų valdžia įieš
ko būdų .susitarti su Vokietija ir Lenkija, 
kas reiškia įsijungt į Vokietijos-Lenkijos 
bloką karui prieš SSRS. Kad tai tiesa, ro
do kad ir sekanti faktai. Birželio mėnesį 
užsienio reikalų ministeris Lozoraitis važia
vo. tais tikslais į Švediją ir Vokietiją. Su 
Lenkija pastaruoju metu eina jau atviras bi
čiulystės j ieškojimas. Iš Lenkijos į Lietuvą 
ir iš Lietuvos į Lenkiją bemaž kas savaitę va
žiuoja įvairūs diplomatiniai agentai. Lietuva 
Lenkijoj jau turi neoficialų savą konsulą—

• V. Gustainį. Jeigu dar pridursim įvairius tar
pininkus tarp Lietuvos ir Lenkijos iš Suo
mijos, Estijos ir Latvijos, tai gausim gana 
pilną bičiulių “bukietą.” Be to Lietuvos at- 

. stovas Berlyne, dr. šaulis, savo pasikalbėji
me iš gegužės mėn. su lenkų laikraštininku 
oficialiai išdėstė, kaip buvo vedamos nuo 
1919 iki 1933 metų slaptos derybos su Len
kija ir pagaliau pareiškė: “Mano įsitikini
mu, susitarimas labai reikalingas dabar ne
gu kada nors kaip Lenkijai, taip ir Lietu
vai. >

Šiuo tarpu Lenkijos diplomatai smar
kiai darbuojasi visose Pabalti jos valsty
bėlėse. Pasiekia jie Finlandiją ir kitas 
šalis. O Lietuvoj darbuojasi Varšavos 
ponai slapta. Visai teisingai “Kareivių 
Tiesa” šaukia Lietuvos darbo žmones bu
dėti.

Daug Dar Darbo Prisieis Padėti
“Raudonajam Artojuj” telpa labai 

daug korespondencijų iš kolchozų, ypa
tingai iš lietuviškų bei tų, kuriuos ran
dasi dalis lietuvių, kolchozų. Jose ašt
riai ir betarpiškai keliama aikštėn tie 
trūkumai, kurie pasireiškia kolchozuose 
bei kolchozninkuose. Be atodairos plie
kiama tie trūkumai. Tai, žinoma, labai 
gerai, nes tik tokiu būdu bus galima iš
gyvendinti netikslumai, apsileidimas, ža
lojimas, etc.

41-mam to laikraščio numeryj, o Pet
rauskaitė rašo plačią korespondenciją iš 
kolchozo “Raudonoji Vyšnia.” Apipiešusi 
kolchozo ekonominį gyvenimą, kuris 
smarkiai gerėja, jinai prieina prie kultū
rinio, kuris, pasak rašytojos, “palygina
mai mažai pakilęs.” Ji nurodo:

Kiekvienoj pirkioj prikabinta “šventųjų 
galerėjos,” aprūkę kryželiai ant langų te
bestovi. Tik drg. J. Miškinio pirkioj vieton 
“šventųjų” paveikslų kabo drg. Stalino pa
veikslas. Yra pirkia skaitykla, bet nieko 
joje neveikiama. Ji tuščia, langai išdaužyti, 
kampai voratinkliais apipinti. Pirkios vedė
ju dirba komjaunimo kuopelės sekretorius

noms” gavome. Ačiū. Tū-

KĄ DAVE ALDLD IR KĄ DAVĖ “SKLOKA?” lūs jų perrašėme ir įtalpin
sime, nors silpnoki—mažai 
dar juose juoko. Kiti gi,

Mūsų ir Jų Knygų Leidimas SSSR Penk. Metais
I 284-1931 metais mūsų judėji-ĮR ,. .. T n 

me įvyko nepaprastų kovų; lomas 11
Prūseika ir artimi jo pase-1 
kėjai atskilo, nusistatė prieš Bedarbėj 
Komunistų Partiją ir visą'Spalis 
revoliucinį darbininkų judė-1 Kapsuko knyga 
jimą .ir nuėjo į mūsų priešų Povilas Jui^ka

Kelias į šviesą 
‘šviesa’ 1934 apie 750 
‘šviesa’ 1935 apie 350

abazą, paskui save nusives
dami dalį darbininkų.

Daug jie kenkė ALDLD 
organizacijai. Tūli jų žmo
nės grobe kuopų ir apskri
čių iždus. Daugelį kartų jie 
“palaidojo” mūsų organiza
cijos atskiras kuopas ir net 
visą organizaciją. Sutvėrė 
savo Lietuvių Darbininkų 
Draugiją knygoms leisti. 
Na, jau penkti metai, kaip 
mes tęsiame savo darbą, o 
jie savo.

Ką davė Prūseikos-But- 
kaus-Strazdo sutverta LDD 
organizacija tiems nariams?

Vieną knygą 220 puslapių 
75 centų vertės ir brošiūrą 
52 puslapių 20 centų vertes. 
Kartu pasidaro 272 pusla
piai 95 centų vertės. Tiek 
gavo Prūseikos-Butkaus- 
Strazdo suvedžioti ir orga
nizuoti į LDD darbininkai 
per 5 metus, kurie kas me
tai moka po $1.00 duoklių.
• Ką gavo ALDLD nariai, 
per tą laiką? Štai mūsų 
knygų surašąs:
Vardas knygos Pusi. Kaina

238
128
288
240
318

20

1.25

1.50
.25

1.50 
1.00 
1.50

.05 
1.00 
1.00

Taigi, mes davėme ALDL- 
D nariams 18 leidinių, kurių 
visų raštai turi 3,790 pusla
pių. Visų mūsų knygų, bro
šiūrų ir “Šviesos” kartu kai
na yra $13.25.

Tokis tai skirtumas kny
gų leidime ir palyginimas 
to, ką gavo iš ALDLD na
riai per 1931-1935 metus ir 
to, ką gavo Prūseikos-But- 
kaus-Strazdo apgauti žmo
nės iš jų LDD.

Žinoma, dar ne vien kny
gų leidime svarba. Visi ži
no, kad ALDLD per visą 
laiką ėjo greta su visais re
voliuciniais darbininkais už 
bedarbių kovas, kovoje už 
buvusių kareivių bonus, už 
socialę darbininkų hpdrau- 
dą, kovojo prieš karą ir fa
šizmą, gelbėjo streikuojan
tiems darbininkams, rėmė 
revoliucinius politinius kali
nius Amerikoje ir Lietuvo
je, žodžiu dalyvavo visose 
proletariato kovose, kur ne

Aliejus 800 $2.50
Religija, Tomas I 310 1.50
Naujo Karo

Gaisras 64 .20

buvo LDD.
Taigi, minint 20 metų A- 

LDLD gyvavimo mes turi
me pasiekti ne vien tuos<

Išmestas iš darbo del senatvės (jis 51 metų amžiaus), 
Hillard MčGlothern, susikrapštęs paskutinius skatikus,

Įsisteigė, savokalvę* na, ir parodo, kad jis 
dar gali dirbti.

Chadunka, bet faktinai jo lig ir nėra, jo
kio kultūrinio darbo jis neveda. Ant pir
kios stogo vėjas blaško iškeltą anteną, bet 
nėra kam ją prijungti prie radio priimtuvo, 
ir visos radio bangos, plaukiančios iš Mas-
kvos 'ir kitų pasaulio kampų, veltui atsimu
ša į ore kabančią anteną, niekas jos ne
klauso. ■

' ........1

Šis pareiškimas daugeliui amerikiečių 
lietuvių darbininkų turės tą reikšmę: (1) 
jis parodo, jog koichozninkai gali dary
ti, ką jie nori: gali tikėti, gali ne—ne 
taip, kaip klerikalų spauda daug kartų 
rėkė, būk ten tikintieji persekiojami ir 
net šaudomi. (2) Jis parodo tą nepapras
tai didelį tūlų valstiečių ir kolchozninkų 
atsilikimą ir tamsumą. Daugelis pas mus 
dažnai mano, kad Sovietų Sąjungoj jau 
visi bedieviai, jau atsikratė tikybinių 
burtų. Faktai parodo ką kitą. Šimtme
čių priespaudą, šimtmečių kunigų ir po
nų tamsinimą nėra lengva taip greit iš 
žmonių išplėšti. Daug darbo, daug pa
stangų dar Sovietų Sąjungos komunistai 
ir šiaip apsišvietę darbo žmonės turės 
įdėti, iki bus išplėšta iš valstiečių pasku
tiniai likučiai burtų ir tamsybės!

Ūkininkas apsižiūrėjo po 
dvyliktam vaikui, jog lop
šys jau pusėtinai suklero. 
Išėmęs dešimtinę, jis davė 
pačiai, sakydamas: “Nusi
pirk' dabar gerą lopšį, kad 
tau ant ilgesnio laiko už
tektų.”

Surinko J. Šilingas.

‘ŠYPSENŲ’ REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

F. P. Malkaitis. — Kele
tą draugo šmotelių “Šypse-

darbininkus, kurie yra ap
gauti kunigų, socialpatriotų, 
tautininkų, bet ir tuos, ku
rie buvo apgauti Prūseikų- 
Butkų-Strazdų ir ištraukti 
iš mūsų judėjimo.

Šiemet mes būtinai turi
me gauti 1,000 naujų na
rių. Virš septyni šimtai jau 
gauta, tad visiems padirbė
jus bus pravestas mūsų pa- 
sibrėžimas gyvenimam

D. M. šolomskas.

kaip tai, apie dvokiančią 
vištą, apie lenkus ir šuns 
kraują, bei apie drąsiausią 
kareivį, — negalės tilpti, 
nes vieni jų pajuokia kitų 
tautybių žmones, o kiti vul- 
gariški ir spaudon nelei
džiami. Rašykite ir dau
giau, drauge, tik rinkite 
juokingesnius ir švarius in
cidentus.

Nedavierkai.— Vėl gavo
me porą Jūsų dalykėlių, ku
rie prie pirmos progos 
tilps. Ačiū, drauge, kad ra

idinėj ate. Rašykite ir dau
giau, bet bandykit trumpes
nius daryti; panašius, kai 
apie poną, kuris teiravosi, 
po kiek Vilniuje . durniai. 
Tokio, ilgio šmoteliai daž
niau randa dienraštyje vie
tos. Ilgesniuosius Jūsų da
lykėlius irgi įtalpinsime. 
Tėmykite, kas ištaisyta ta
me juokelyje apie poną ir 

"durnius. Venkite kitas tau
tas pravardžiuojančių pasa
kojimų.

Detroit, Mich.
Klaidos Pataišymas.

Atitaisau klaidą^_kurį. tilpo 
“Laisvėj” 6-tos dienos rugpjū
čio, Detro^Y žinose. Ten įsi- 
braukė klaida zecerio ar ma
no, paminėta keletas sergan
čių, tarpe kurių turėtų būti ir 
draugė Gyvienė, o ne Gugie- 
nė, kaip kad parašyta. Malo
nėkite šią klaidą pataisyti, nes 
drg. Gugienė neserga.

ALDLD. 52 Kp. Koresp.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

AUKŠTAS KRAUJO 
SLĖGIMAS

Aš matau daug jūsų pata
rimų “Laisvėj,” tai ir aš pra
šyčiau. Esu .moteris 62 metų, 
sveriu 200 svarų. Jau 12 me
tų, kaip esu našlė. Esu turė
jus 8 vaikus. Aš gyvenu ant 
miesto šalpos. Miesto dakta
ras sako, kad aš turiu aukštą 
kraujo spaudimą. Jaučiu di
delį skaudėjimą kairiam šo
ne, kurs tęsiasi iki galui pil
vo. Ir jaučiu skaudėjimą per 
kelienius, ir kaip kada net 
širdį pradeda spausti, lyg, ta- 

i rytum, širdis kada sustoja.
Kai kada užeina smarkus 

galvos skaudėjimas. Turėjau 
prastus dantis, bet ištraukiau.

Atsakymas

Jums, žinoma, gali būti 
aukštas kraujo slėgimas. Bet, 
Drauge, pat savaime tatai ma- 

' žai ką pasako. Aukštas kraujo. 
' slėgimas nėra kokia liga, bet 
; tik kokios nors ligos simpto- 
mas, paženklinimas. Gal tai 
yra pažymis kietokų krauja
gyslių —arterijų sklerozės, — 
taip labai dažnai esti. Bet ga
li taip būti ir dėl tūlų liaukų 
netvarkumo, taipgi dėl nesvei
kų inkstų arba kokio širdies 
trūkumo.

Kai ten nebuvę, bet akių

plotu, bendrai, bent tiek Jums 
galima patarti, ir tas patari
mas išeitų Jums naudon, jei 
tik Jūs galėtumėt jį sekti. 
Jums, matot, tuo ir yra sun
ku, kad, gyvendama iš mies
to šalpos, nelabai kaip tegalite 
save šelpti, maitinti. O maiti
nimas, maistas ir yra pats da
lykų branduolis. Dėl mitimo 
trūkumų, dėl stokos vitamino 
C ir kitų vitaminų ilgainiui 
sugenda arterijos—ir, žinoma, 
da ir kiti organai, liaukos.

Ir Jums ne vaistai, bet 
maistas galėtų kiek padėti. 
Jums reikia daugiausia daržo
vėmis gyventi, šviežiomis dar
žovėmis ir vaisiais, greta vidu
tinio kiekio pieniškų, kiauši
nių, žuvų, šviežios mėsos. Taip 
gi imkite mielių, po keletą ply
telių kas diena. Arba Brewers’ 
yeast tablets — po 4-5 table
tes 3 kartus kas diena. .lodo 
tinktūros Jūs būtinai imkite 
po lašą kas diena, per treje
tą ar ketvertą mėnesių, pas
kiau po lašą kas porą dienų, 
visą gyvenimą: Gerai būtų ir 
žuvų aliejaus, po šaukštą kas 
diena. Būkite ore, ant saulės, 
kada patogu. Pasivaikščiokite 
gerokai kas diena. Giliai pa
kvėpuokite pilvu, — tatai su
lygina kraujo apytaką ir šiaip 
daug gero padaro.
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Mėsos Streikas

Visos sekci-

pik-
sve-

Sovietų merginos ima pa
geidauti sporto suknelių ir 
štai čia pasekmė. Olga Ami
rova, naujos Artistų Ko-op. 
narė, pagamino šių bliuzę iš 
balto crepe-de-chine su rau
donais guzikais ir languotu 
sijonu. Gerėjančios sąlygos 
duoda merginoms galimy
bę puoštis madniai.
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Pigi Žuvų Sriuba

Didžiosios sardinkos (Mai
ne Sardines) sudėtos su to- 
meičių sunka, tinka .sriubai, 

imk kiek 
reik del trijų žmonių. Kaip 
vanduo užvirs, dėti supjausty
tus žalius cibulius, jei jų yra, 
galima dėti apščiai, arba ir ki- / 
tokius cibulius; dėžutę sardin- 1 * 
kų, druskos ir pipirų pagal -; 
skonį; pavirint neilgai. Di
džiosios sardinkos pigios. Tin
ka valgyt su ridikais, saloto- . 
mis ar leek.

Įspūdžiai Iš Puikaus ir Didžiu
lio Dienraščio “Laisvės” Pik
niko, Kuris Buvo 7 Liepos, Ul

mer Park, Brooklyn e

Mėsos streikas Detroite įtrau* 
kia vis didesnius mėsos varto* į 1 
tojų sluogsnius. Kovingos šei- -.4 • < 
mininkės reikalauja numušti- 
mėsos kainas 20 nuošimčių.' 
Viena diena dalyvavusių strei- 
kierių mitinguose įvairiose mie
sto sekcijose darbininkų skai- 
čius siekė '9,000. 
jos savo mitinguose išrinko de- 
legatus ir siuntė pas mėsos pU- ' 
kuotojus su reikalavimais.

Pakuoto jai bandė atbaugin- 
ti mases raudonu baubu, bet' 
darbininkės nesibijo, jos atvirai 
pripažįsta, kad komunistės yra 
veikliausios streike, bet ka<L 
streikuoja lygiai demokratėj 

I rępublikonės, ir kitokių įsitiki? 
nimų šeimininkės. Streikas plę- 
v • • \ciasi. ,_

ĮVAIRUMAI
Perlas žmogaus Burnoje
Kalifornijoj, poniai Wilso-

Aštuntoji Kovo Bėgamais Reikalais
Dviejų Veiksmų Vaizdelis

Parašė Kumečio Duktė „

VEIKIANTIEJI ASMENYS:

24

žodžių.

ti

pažangą,

, S. Sasna

Dilgėlė

nes
su-

Pasirodo, be 
niekas nesida-

Reikia pasi-
atsistatydinti.

akstinu 
kontes- 
pereitą

Rugpjū-
Revoliu-

muz'i- 
vyras 
O su-

sutikti tokias 
darbininkų ge-

darė 
buvo šie:
2) įvesti
3) algas

nienei pradėjo skaudėt dantį, 
nuėjo pas dantistą, kad apžiū
rėtų. Tas pažiūrėjęs sako: 
“Reikia ištraukti.'” Bet kaip 
nusistėbėjo, kuomet pamatė,

"Padauža-V alkata”

kad perlas pradėjęs augti ant 
viršaus danties.

NesiskuPinkit traukti dantis, 
nes galima “prabagotėt” per
lus auginant!

Darbininkė ir Šeimininkė

TILĖ, susipratusi darbininkė, 35 metų.
MAGDĖ, taip pat susipratusi darbininkė, 

30 metų.
JERUNIENĖ, simpatizuojanti kairiems, 26

metų. ’ST
ONYTĖ, mergina, 18 metų.
MILĖ, organizatorė revoliucinės unijos

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

(Tąsa)
MAGDĖ: Malonu mums 

drauges, kurios darbuojasi del 
ro!

MILĖ: Dovanokite, draugės, kad paskirtu 
0laiku nepaspėjau ateiti. Matote, dalykas ta
me: štai, kur draugės dirba (rodo į Agotą ir 
Barborą), šiandien liko užbaigtas streikas su 
laimėjimais. Aš tikiu, kad šios draugės jums 
papasakos, kaip toli nužengė tos dirbtuvės 
darbininkės. »»>

VISOS (žin geidaudamas) : Papasakokite, 
draugės! (Jerunienė prašo sėstis.)

BARBORA: Brangios draugės! Aš netu
riu tiek jėgų išreikšti šios dienos įvykius ir 
tą entuziazmą, kuris pasireiškė darbininkėse, 
kuomet privertėm darbdavį išpildyti mūsų 
reikalavimus ir jis gražumu kvietė mus į dar
bą. ____ ___ • W’WP

taiJERUNIENĖ (su nekantrumu) :. Na, 
pasakykite, kas per laimėjimai?

AGOTA: Gerai, draugės, aš pasakysiu, 
buvau komitete, kuomet darbdavys 
tartį su mumis. Mūsų reikalavimai 
J) Pripažinti uniją toje dirbtuvėje, 
ventiliaciją visuose departmentuose, 
pakelti dvidešimtu nuošimčiu, 4) paliuosuoti 
iš darbo užvaizdą, kuris taip bjauriai, be jo
kio žmoniškumo su darbininkėmis elgiasi, 5) 
nediskriminuoti darbininkių, nežiūrint, kad 
jų pažiūros yra priešingos darbdavių valiai, 
ir 6) kad būtų leista darbininkėms laisvai 
švęsti .1 Dieną Gegužės (Magdė, Tilė, Jeru- 
nienė ir Onytė ploja rankomis).

MILĖ: Draugės! Bene bus jau laikas pra
dėti mūsų posėdį. Mes dienotvarkę turime 
nemažą šiam vakarui.

TILĖ: Gerai, galime pradėti. Pirmiausiai 
prašyčiau, kad draugė organizatorka praneš
tų pasekmes apsilankymo pas mūsų dirbtuvės 
darbininke^. Kokia jų' nuomonė apie įstoji
mą į uniją?

MILĖ: Turiu, draugės, pranešti, kad pa
sekmės labai geros iš mano apsilankymo pas 
jūsų dirbtuvės darbininkes. Beveik visos pasi
rašė. Tikė kiek sunkiau su jūsų departmento 
darbininkėmis. Jos labai bailios ir, matyti, la
bai stipriai tikinčios į kunigus!

MAGDĖ: Aš stengiausi pakalbinti Gurbie- 
nę. Rodos, jau tokia suvargus moteris, ligų 
sunaikinta, dažnai apalpsta prie darbo. Ir 
tikrai tikėjausi iš jos sutikimą, bet kur tau, 
sakė—ne ir ne!...

JERUNIENĖ: Ką ji rašysis dabar į uniją. 
Ji taip įbauginta kunigo, kad tik neturėti nie
ko bendro su unija. Ji man pasakojo, kad 
kunigas labai keikęs tuos darbininkus, kurie 
stoja į uniją ir sakė, kad kuris iš jo parapi
jos prisirašys į uniją, tai negaus išrišimo ir 
užsitrauks dievo “koronės”!...

TILĖ: Vargšė moteris, dar ji nepersitikri
na, kad belaukdama dievo malonės ir del 
to džiovą gavo, ištikimai dirbdama ir steng
damosi tik geriau įtikti samdytojui. Samdy
tojas turtus susikrovė, o ji liko invalide.

MILĖ: Draugės! Kiek aš numatau, tai del 
tų kelių darbininkių mes vis vien galime ruoš
tis į streiką ir išdirbti planą, kokius reikala
vimus statysime’ darbdaviui savo departmente.

ONYTĖ: Tegul tik jos neina kartu su mu
mis, tai mes jas nešte išnešime streiko laike 
(visos nusijuokia).

'H !■ i*/- **

MAGDĖ: Mes turime reikalauti 35 nuo
šimčiais pakėlimo algų, kurias nukapojo pas
kutiniu laiku; antra, suteikimo ventiliacijos, be 
kurios mes negalime apsieiti darbe. Po keletą 
darbininkių apalpsta kas dieną nuo tos troš
kinančios smarvės!

JERUNIENĖ: Taip pat nepamirškite rei
kalauti, kad samdytojas elgtųsi su darbininkė
mis padoriau, kad nebėgtų į išeinamas paskui, 
šaukdamas, kad bereikalingai laiką eikvoja. 
Negalima nė vandens atnešti ir tuomet, kuo
met kokia darbininkė apalpsta.

ONYTĖ: Beje, neužmirškite priminti, kad 
užveizda manęs negainiotų ir negnaibytų, taip
gi akies nemerktų, nes kitaip, tai aš jam dan
tis išmušiu (visos nusijuokia)!

TILĖ:Reikia neužmiršti, kad darbo valan
dos būtų sutrumpintos: vietoj 66 vai., kad bū
tų 44 vai.

MILĖ: Aš su unijos draugais priruošime 
šiuos reikalavimus.

MAGDĖ (perskirdama) : Juk mes pamiršo
me dar pažymėti, kad būtų leista švęsti darbi
ninkėms šios šventės: 1 Dieną Gegužės—viso 
pasaulio darbininkų šventę, 1 Dieną 
čio—Prieškarinė, sukaktuves Spalių 
cijos ir 8 d. Kovo.

BARBORA (Magdei) : Stebėtiną
drauge, padarei politikos srityj. Kaip pamenu, 
pora metų atgal, tai, drauge, visai nenorėjai 
nei kalbėti apie uniją, arba šiaip apie kokią 
nors kitą revoliucinę organizaciją.

MAGDĖ: Tiesą sakai, drauge Barbora. Po
ra metų atgal aš niekaip būčiau netikėjus, kad 
aš būsiu kovotojų eilėse, bet gyvenimas šiuo 
laikotarpiu mano pažiūras ir įsitikinimus pa
kreipė kiton kryptim

BARBORA: Matyti, teko tau susidurti su 
trūkumais šeimyniniame gyvenime.

MAGDĖ: Nebandęs muzikos, nebūsi 
kantas. Tai taip ir aš. Kuomet mano 
likosi invalidas, jį išvarė iš dirbtuvės,
sitaupę nieko neturėjome, šeimyna nemaža: 
keturi vaikai ir mudu du, tai šešios burnos. 
Vaikai maži, darbui dar netinkami, o paval
gyti, apsirengti reikia. Ir kol gavau tą darbą, 
su mizernu atlyginimu, tai reikėjo ir gerokai 
pavargti.

BARBORA: Aš, rodos, girdėjau,, kad tu tu
rėjai gerus ryšius su kunigu, tai jis tau galėjo 
pagelbėti.

MAGDĖ: Kol aš nešdavau jam pinigus, tai 
jis buvo geras prietelius, bet kuomet neturėjau 
ką nešti, tai jis ir kalbėti su manim nenori. 
Kartą nuėjau pasiskolinti kelis centus pas jį, 
kuomet mano šeimyna labai badavo, tai jis at
sakė, kad pas jį ne pašalpos biuras, kad jis 
galėtų visus driskius šelpti. Tada-aš pama
čiau, kad nėra man pagalbos nuo tokių ge
radarių, kaip kunigai. Aš radau sau pagalbą, 
tai revoliucinių darbininkų tarpe, su kuriais 
galima vieningai kovoti už savus reikalus!

Į3ARBORA: Bravo, drauge (visos ploja ran
komis) !

MILĖ: Draugės! Aš dar vėl grįšiu prie 
mūs dirbtuvės kalbos. Aš duočiau štai tokį 
sumanymą, kad pabaigti diskusuoti reikalavi
mą. Ir kokių žygių griebsimės gavimui šių 
reikalavimų?

ONYTĖ: Skelbsime streiką!
MILĖ: To dar negana. Pirmiausiai reikia 

paduoti darbdaviui šiuos suformuotus reika
lavimus, o jeigu jis nesutiks lig nuskirto lai
ko, tai tada šauksime streiką!

TILĖ: Aš žinau, kad mūs darbdavys nesu
tiks tol, kol mes jį nepriversime streiku!

MILĖ: Jeigu jūs tokia nuomonė, tai nusta- © 
tykife laiką.

MAGDĖ: Aš siūlau, kad jeigu darbdavys 
nesutiks, tai šaukti streiką 8 dieną kovo, 10 
vai. ryto.

TILĖ: čia geras sumanymas ir aš pilnai su
tinku. Viso pasaulio darbininkės tą dieną pa
reiškia protestą prieš savo išnaudotojus, todėl 
ir mes prie to prisidėsime!

MILĖ: Kas žin ar visos darbininkės sutiks?
ONYTĖ: Užtikrintai, nes visos tik ir laukia 

streiko!
Jūsų nuomone, tai ir yra geriausia diena del 

streiko.
VISOS: Geriausia, geriausia!

(Uždanga)
(Antras veiksmas bus sekamo j šio 

skyriaus laidoj)

leido. Vienoj draugės pasitrau
kė “pasilsėti”. Kitos atsidėjo 
ant bendros kuopos valdybos, 
kad toji rūpinsis palaikymu 
moterų, o pačios pasinėrė ki
tuose darbuose, 
mūs pačių darbo 
re, nukentėjom.
darbuoti, kad
Tam panaudokim moterų susi
rinkimus, nors į juos turi bū
ti šaukiamos ir neorganizuotos 
darbininkės.

VALGIU GAMI
NIMAS

Moterų Susirinkimai
Visose ar bent didesnėse ko

lonijose reiktų sušaukti moterų 
susirinkimus, kuriuose turėtų 
raportuoti draugės dalyvavusios 
Visuotino Suvažiavimo Moterų 
Sesijoj ar bent pačiame suva
žiavime. Tuose susirinkimuose 
reiktų išdirbti planą veikimui 
link pravedimo suvažiavimo ta
rimų. Visose kolonijose reiktų 
pravesti vienokiu ar kitokiu bū
du lavinimosi. Jei to nepradė
sim, niekad neturėsim įvalias 
spėkų. Gana mums to amžino 
atsilikimo, reikia lavintis as
meniškai, reikia ypatingai la
vintis grupėmis.

Padidinkim ALDLD Moterų 
Narių Skaičių

Įtraukimas moterų į Ameri
kos Liet. D. Literatūros Draugi
ją turėtų būti vienu iš pirmųjų 
mūsų darbų. Visuotino Suva
žiavimo Moterų Sesijoj dalyva
vusios draugės man aiškino, kad 
iš daugelio kolonijų draugės nu
siskundė, jog suvienijus LDSA 
su ALDLD kur kas mažiau mo
terų belanko susirinkimus, o tū
lose vietose net organizaciją ap-

Chicagiečių Skyriaus Vajus
Draugės chicagietės tūlas lai

kas atgal paskelbė rašinių kon- 
testą ir vajų gavimui1 naujų 
skaitytojų savaitinei “Vilniai” 
su moterų skyrium. Tą savai
tinę prenumeratą, susitarę su 
administracija, jos duoda už 
$1.50 metams. Draugės ir drau
gai kolonijose turėtų pasidar
buoti ir savo darbo pasekmes 
pranešti šiaame skyriuje, kad 
jūsų pasisekimai būtų 
kitiems. Apie vajų ir 
tą plačiai buvo rašyta 
savaitę, šiame skyriuje.

Praneškite Savo Skyriui
Mūs skyrius būtinai turi, gau- 
pranešimus, kas daroma šau

kimui moterų susirinkimų ir
kokios būna pasekmės. ;Iš ank
stybųjų kolonijų darbo gįlės pa
simokinti kitos kolonijos. Ra
šykite iš visų sričių savo i darbo, 
veikimo ir gyvenimo. Lauksi-1 
me. • U

rado jaunikį ir su bažnytinė
mis iškilmėmis apsivedė. Pa
gyvenus keletą menesių—atsi
skyrė. Neužilgo susilaukė kū
dikį. Vėliau del palaido gyve
nimo pateko į pataisos namus. 
Už metų sugrįžo dar labiau 
“pataisyta”. Motina f kūdikį 
auklėja, o jinai taip pat klajo
jo iki visai nusigyveno. Mer
gaitė dar tik 18 metų, o jau 
daug pergyveno, daug matė, 
bet nesuranda būdo daryt sau 
pragyvenimą. Net nei suniek- 
šėjusio vyro nebepatraukia, 
kada nuskurus, dažų; neturi už 
ką nusipirkti ir save pagražin
ti. Alkanos veidelis negali 
šypsotis 'ir būt meilus. Sėdi per

išsibudinau.™ lauko niekam nerei- 
kalinga; kaip ta šiukšlė, lau
kia, kada į dumpas išmes.

Ar tai jos kaltė? Ne. Tai

CLEVELAND, Ohio — Pas 
mane atsilankė mano senai pa
žįstama moteris. Tai buvo lip- 
pos 31 d. Atsisėdo ir snaudžia. 
Aš juokais užklausiau jos: “Ar 
partėj buvai, kad nemiegojus.” 
Moteris ėmė pasakoti:

“Vakar vėlai vakare brolie
nei gelbėjau, žinai, vyrai, 
nors pinigų neturi už ką gerti, 
bet taip laiko pakabinę nosis 
ant baro, tik vargina kitus. O 
rytą ir vėl 4 vai. pribudina. 
Beldė, beldė jų duris. Ma
niau, kad koks, nors pijokas, 
tai nei nepaisiau. Vargas, mi- 
sele, ant saliūno gyventi, bet 
kaip našlė, tai kur pasidėsi. 
Bile pastogė. Reikia visko nu
kentėti.

“Mat, vistiek
Atsikėliau ir žiūriu pro langą 
į užpakalį kiemo. Pamačiau, 
kad ne vyras, ale moteris. Nu- 

Pažiūriu, kad yra kaltė šios supuvusios siste
mos, nesusipratusių tėvų ir mūs 
visų, kad mes iki šiol mažą 
žingsnį tepadarėm pirmyn. Mes 
turėjom daug metų moterų dar-, 
bininkių kuopą, bet mdžai mes 
gavom katalikių moterų, mažai 
apšvietos tarpe jų tepaskleidėm, 
nesupažindinom su darbininkų 
reikalais. Mes nemažai laiko 
pražudėm tarpusaviniuose gin
čuose, neganėtinu spartumu va- 
rėm savo darbą pirmyn.' Dėl
to ir iš mūs pačių atsirado to
kių, kuriom ir degtinės stiklelis 
ne prošalį, o svarbūs darbai pa
likti ir šiandien nepajudinami.

Sunku moteris klasiniai pra- 
lavinti. Dėlto sunku ir nuo 
kunigų skverno atplėšti, nes jie 
turėdami liuoso laiko visokius 
būdus vartoja, kad tik daugiau 
sufanatizuot. Jie žino, kas jų 
laukią. Kaip ištruks avelė iš 
rankos, tai tik keli plaukai jos 
vilnos liks rankoj, o tada reiks 
eit darbo j ieškot, kaip ir vi
siem. Tačiau nors ir sunkus 
darbas, bet visgi reikia mėgint 
eiti prie katalikių moterų ir aiš
kinti, kad nesiųstų savo vaikus 
bažnytinėn mokyklon, bet mo
kintų kovoti už darbus, geres
nę užmokestį ir gyvenimą. Kad 
mokintų kovoti už tokią siste
mą, kurioj kiekvienas galėtų su-, 
rasti būdą sau pragyvenimą da
ryti ir naudotis gamtos turtais; 
kad nereiktų per naktis ant 
šiukšlyno ar kur susitraukus tū
noti.

lipau žemyn, 
mano giminaitė visą naktį ant 
kiemo išsėdėjo. Visa puryina. 
Pančiakos suplyšę. Plaukai 
susivėlę. Bijau ir į stubą ves
tis. Bet vistiek man pagailo, 
atsivedžiau.

Stuboj, visas drapanas nuė
miau, išprausiau, .pavalgydi
nau. Na, sakau, kaip apva
liau, dabar gali jau ir į mano 
lovą gulti. Tai ar vierysi, mi- 
sele, ar ne: kaip 8 vai. ryto 
paguldžiau, tai permiegojo 
dieną ir naktį ir ledva ant ry
to išbudinau. Pavalgydinau, 
daviau $1.50 ir išvariau, sa-1 
kau, padauža, valkata, ar aš 
ją laikysiu. Tai .vakare ir vėl 
pargrįžo. Sako, kad reikia $3 
už kambarį. Tai dar dadėjau 
pusantro dolerio bile atsikraty
ti nuo jos. Kas man galvoj. 
Tegu eina pas motiną. Ir aš 
biedna, negaliu gelbėti.”

Minėta mergaitė dar jaunu
tė.. Namuose saliūnas ir gėri
mai, koziriavimas. Motina ir 
tėvas karšti katalikai. Mergai
tę vos sulaukus 15 metų susi-

Daugiau negu bilionas svarų 
kavos, užtektinai del viso pa
saulio žmonių vieniem metam, 
sudeginama Brazilijoj nuo 1931 
metų tik dėlto, kad palaikius 
augštas kainas. Jiem geriau su
naikint, negu parduot žmonėms 
pigesnėmis kainomis.

E. Vita.

Draugei Farmerkai Kaip
Su draugais I. ir J. Klevins- Sūdyt Silkes Patarimas»• 

kais, iš Scranton, Pa., susitarė
me važiuoti į virš minėtą pik
niką jau iš anksto. Prie to dar 
gavome pakvietimą nuo mūsų 
ypatiškos draugės A. Ploraitie- 
nės atvažiuoti į “Laisvės” 
niką, o sykiu ir pas ją į 
čius, ką mes ir padarėme.

Iš namų išvažiavom 2
ryto. Scrantone buvom 3-čią. 
Prikėlėme dd. K. iš miego ir 
išsirengėme iš Scranton 4-tą ma

Gal, drauge, nedėjai aliejaus 
sūdydama pirmą kartą. Palei. 
mano supratimą, silkės visada 
aliejuotos. Galit, drauge, pasi- 
teiraut, koks aliejus būtų ge
resnis — sėmenų aliejus yra 
pigesnis. Gal yra ir kitokio alie
jaus.

Dėkit ant silkių druskos ir 
aliejaus, užkalkit bačkutę ir lai
kykit vandenyje upėj, kur gali- 

geriausia.
E. M.—W. Hazelton, Pa. ’vai. Tik bijojom, kad nepra

dėtų lietus lyti, ba labai buvo 
apsiniaukę. Važiuojant per Mor
ris miestą pradėjo smulkiai ly
ti ir mes atsidūrėme strioke, 
nežinojome nei ką daryti, bet j 
pradėjome save raminti, kad iš- 
.sigiedrįs. Drg. Klevinskas sa-| Vandenio sriubai 
ko: “Jau ir Newarkas čia,” o 
vis dar biskį lijo. Įvažiavus 
į Newarka pradėjo giedrėti.

Newarke užsukom pas dd. W. 
M. Žukus ir d. Stanelienę. Juos 
irgi prikėlėm iš miego, ba buvo 
gana anksti, apie 8 vai. ryto. 
Norėjome gauti už vadą d. W. 
Žuką, kad mus nuvežtų į Broo- 
klyną pas mano d. Ploraitienę. 
Mat, mes kelių nežinojome, o 
klaidžioti nesinori po tokį did
miestį, ypač tokią svarbią dieną, 
kada reikėjo skubinti į tą dide
lę iškilmę—“Laisvės” pikniką. 
Drg. W. Žukas mūsų prašymą 
išpildė, greit apsirengė ir sėdo
si šalę mūsų “šoferio” d. Na
valinsko. Jam liepiant sukin
ti mašiną tai į kairę, tai į de
šinę pusę, į trumpą laiką pri
buvome pas d. A. Ploraitienę 
sykiu ir pas jos seselę Tamelie- 
nę, kuri užlaiko užeigą ant 3rd 
Avė.

Labai apsidžiaugėm vieni ki
tus pamatu, ba jau senai buvom 
matęsi. Draugai mus gražiai 
priėmė ir pavaišino. Iš ten iš
sirengėm pilna mašina, net 6 
ypatos į pikniką. Beje,’ d. Žu
kas mus visus aprūpino su “L” 
pikniko įžangos tikietais. Taip
gi girdėjau, kad d. Milda Žu- 
kienė daug tikietų pardavė pa
šaliniams žmonėms. Už tai ver
ti didelio pagyrimo.

Mes jau ir į “Laisvės” pikni
ką įvažiavom. Oi tu svieteli, ko
kia .milžiniška publika, tūkstan
čiai žmonių! O to jaunimo, net

(Tąsa 4-tam Pusi.)

“Graham” Miltų Duona

Puoduką ir pusę “graham” 
miltų, 2 puoduku kviečių mij- 
tų, 1 šaukštuką druskos, 4 
šaukštukus “baking powder,” 
1 puoduką pieno, 2 puoduku 
vandenio, 1 šaukštą sviesto.

Išsijok kartu miltus, druską 
ir “baking powder.” Supilį 
į palivotą puodą vandenį, pie; 
na ir sviestą. Leisk užkaisti 
gerai, dabar užpilk ant miltų 
ir gerai išplak. Ištaukuok 
rai blėtą, supilk mišinį 
kepk vidutiniai karštam 
čiuje. 5jį 

_______ ■
t

Šviežios Mėsos Kenavimas

Šviežią mėsą, jei norima ant- , 
ilgiau užlaikyti, dedama į 
stiklines sekamai:- ./J

Supjaustyt mėsą nedideliais 
šmotais, kad būtų paranku 
įdėt į stiklinę. Virti mėsą 
kaip paprastai: pridedant 
druskos 1 pagal skonį, o del 
kvapsnies galima dėt kas pa
tinka : cibulius, salerius, kve
piančius pipirus ar lapelius. 
Turėt stiklines, gurnus ir dug
nelius verdančiam vandeny. 
Kada mėsa minkšta, dėti į 
bonkas kimštinai, kad neliktų 
tuščių tarpų ir stiklinės būt 
pilnos, tada uždėt gurnus jr. 
dugnelius, užsukt drūčiai, rie
dama į stiklines visokią mėsą.:, 
gyvulių ir paukščių. Išbandy
ta per kelis metus.

Pabandykie
žali, traškūs kopūstai 

gardu su virtais batviniais ir 
biskiu mayonnaise.

Taipgi gardus valgis pasidaro / f 
iš kopūstų, pineapple ir 
yonnaise.
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Puslapis Ketvirtas

Forest City, Pa

■
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(Tąsa iŠ 3-čio pusi.) 
gražu žiūrėti! Tai mūsų atei
ties žiedai. Gi mašinų ir au
tobusų pilnas parkas, vargiai 
mes gavome vietos ir 
pastatyti. Mes jau buvome tris 
metus iš eilės “Laisvės“ pikni
ke, bet man rodos šis visus pir- ja^aį išalkę bevažinėdami.

savąją P° piet. Tuojau dd. W. ir M.
I Žukai, sykiu su Mrs. Reiman- 
diene padarė gardžius pietus ir 
mus pavalgydino, ba jau buvom 

. Po 
mesnius pralenkė savo didumu ■ piet su d. H. žukiene susirengė- 
ir gražumu. Taipgi, programa me važiuoti. Pakelyje dar su- 
buvo labai puiki. Tie choraistojome pas dd. Stelmokus, mū
sų skaitlingais būriais jaunuo-Įsų gerus draugus, kada tai gy
lių ir skambančiomis dainomis ' venusius Scrantone, 
žavėte žavėjo klausytojus. Už i Newarke gyvena.
tai didelė garbė priklauso tiems. kai pasikalbėjome, o d. Stelmo- 
jaunuoliams ir jų tėveliams, ku
rie leidžia savo dukreles li
nus prie chorų. Kalbėtojai 
gi atliko savo pareigas labai 
ra i.

Po programos vėl tęsėsi 
kiai prie linksmos muzikos, 
vėlumos. Mes labai daug suė
jome gerųjų draugų-ių ir pažįs
tamų. Neapsakomą linksmumą 
jautėme būdami tokioje gražioje 
'ir didelėje minioje “Laisvės”

SŪ- 
ir- 

ge-
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. LAISVĖ Trečiad., Rugpjūčio 14,1935

nėtas įstaigas. Mes nenorėda
mi jų ilgai trukdyti, biskį pa
sikalbėję ir atsisveikinę, leido
mės Newarko link, kur buvome 
prižadėję sustoti, kad parvešti 
d. H. žukienę, binghamtonietę, 
namo, kuri svečiavosi pas sūnų 
ir marčią.

Ten nuvažiavom apie 2 vai. j Bet vietos kapitalistinis laik-

kompanična unija.
Darbininkai nebūdami orga

nizuoti į savo organizaciją, bi- 
jodan\i prarasti ir tą menką" 
algą, žiūri vieni kitiems į akis, 
bet priversti eiti ir balsuoti už 
naujus komitetus. Taigi bal
savimas buvo po prievarta.

o dabar
Ten draugiš-

kienė dar pavaišino išleistuvių, 
ir apie 6 vai. išvažiavome iš 
Netvarko namų link su labai 
gerais įspūdžiais ir geru ūpu, 
kaip iš “Laisvės” pikniko, taip 
ir iš draugų ir draugių. MesSO

iki visi sykiu dėkingi jums visiems 
už draugišką priėmimą ir vai
šes, kaip d. Ploraitienei ir Ta- 
melienės šeimynai, ir Ednai už 
palydėjimą lig “ferry”, taip W.
M. Žukams ir Mrs. Reinard,, varta

raštukas rašo, kad būk šios 
kompanijos darbininkai pasi
sakė už kompaničną uniją net 
98 nuošimčiais balsų.

Po šių rinkimų Amalagmei- 
tų unija padarė rinkimus. Di
delė didžiuma darbiniu, pasi
sakė už savo klasinę uniją. 
Bosai kaip kuriuose depart- 
mentuose -smarkiai rėkavo 
prieš darbininkus, kam jie ei
na lauko pusėn ir balsuoja už 
savo uniją. Kartu šturmavo- 
jo ir kompaničnos unijos ko
mitetų nariai, visaip melavo, 
kad jie gina darbininkų reika
lus. Tie kompaničnos unijos 
komiteto nariai kiekvienas mė- 
nesis apart algos dar gauna po 
$25 priedo, o gal ir slaptai 
gauna. Jie patys gerai 
kad juos darbininkai po 

rinko”, kad jie

mirusią narę kitos moka po 50 
centų, kad sukėlus kiek daugiau, 
nes iš kasos tam tikslui moka 
tik $50. Narių organizacija tu
ri apie 500, oo pinigų ižde apie 
$7,800.

Tarpe kitko buvo nutarta, 
kad 28 d. rugp. visoms narėms 
eiti į parodą, kuri įvyks taip 
vadinamoje “Lietuvių Dienoje”. 
Jaunos turės maršuoti, o senos 
narės tik pasižiūrėti. (Mes ma
nome, kad blogai daro darbinin
kės narės šios draugijos prisi
dėdamos prie visokių ten paro
dų, kurios nieko gero darbinin
kams ir darbininkėms 
—Red.)

nesiūlo.

dingai kviečia:
Rengėjai.

Pasiekt šią vietą geriausia, tai 
High Works busu davažiuojant iki 
galui, o ten prieš kalną ir piknikas. 
Automobiliais, tai Theodore St. arba 
W. Market St. ir Keyser Ave. iki 
galui “peivo” ir Ferdinand St., o ta
da prieš kalną iki piknikui.

(191-192)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 17 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
v. Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
St. Visi nariai stengkitės dalyvauti,

nes yra nominacijos blankos prisiųs
tos iš Centro ir reikės nominuot cen
tro valdybą. Apart to 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. M.

turime daug

Ginaitienė.
(190-191)

žino, 
prie- 
pirm

skaitytojų rėmėjų ir simpati- taipgi d. Benaitienei ir visam' tos “rinkimų” komedijos buvo
zatorių.

Jau ir po 10 
pradėjo skirstytis 
irgi važiavome į 
dd. A. P. ir T. 
voję, rengėmės į 
kelyj dar sustojome pas d. Be- 
naitienę ant Keap St., o paskiau 
“Laisvės“ 
raštinėje, 
įrengta, 
dėlto, kad 
jaunutė org 
kaip gyvuoja, o jau turi gana 
gražų skaičių narių, taipgi ne
toli šimto tūkstančių turto, kur 
senos, kaip tai SLA ir kitos pa- 
šalpinės org. randasi gana sun
kioje padėtyje. Ten draugai ir 
draugės mums aprodė virš mi-

v. v. žmonės 
į namus. Alės 
nakvynę pas 
Ten pernak- 
namus. Pa-

įstaigoje, taipgi LDS 
kuri labai gražiai 

Sakau, gana gražiai 
mūsų LDS dar labai 

vos tik 5 metai,

“Laisvės” ir LDS štabui.
tą metą vėl būsim “Laisvės” 
piknike. Taipgi būtų smagų nu
vykti ir į “Laisvės” pikniką, 
Philadelphijoj, rugsėjo 1 d., 
kuris beabejo bus taip jau sma
gus, kaip buvęs Brooklyne.

Forescitietė.

Pittston, Pa

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia smagią va

karienę kuri įvyks subatoj, 17 d. rug- 
pjūčio-Aug., 7:30 vai. vakare, Lietu- 
ivų- Parke, už Lakewood. Įžanga 
$1.00 ypatai. Vakarienė bus viena i 
iš didžiausių ir smaigausių, nes de- j 
dame visas pastangas padar^JĮįųp- 
sekmingiausia. Apart skanių valgių 
ir gėrimų turėsim gerą orkestrą šo
kiams kuri grieš iki vėlumos. Kvie
čiam kaip vietinius, taip ir iš apie- 
linkės draugus ir drauges skaitlingai 
dalyvaut. Ne vien tik laiką linksmai 
praleisite, bet ir darbininkišką orga
nizaciją paremsite.

g Prašome Užsiregistruot i Važiavimui j 
“Laisvės” Pikniką 1 d. Rugs. (Sept.)

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J.
Iš Brooklyn© Busads^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.

Rugp. 6 dieną buvo 
tos prakalbos atvirame 
vo du kalbėtojai C.C. 
žmonių pusėtinai daug prisi
rinko ir atydžiai klausėsi pra
kalbų. Iš šių prakalbų matėsi, 
kad visai kitaip žmonės klau
sosi komunistų kalbėtojų, negu 
keli metai atgal. Gyvenimas, 
vargas ir skurdas mokina. Tas 
viskas parodo, kad komunistai 
teisingai dalykus aiškina, nes 
gyvenimas tą patvirtina. Kal
bėtojai nušvietė tikslus, už ku
riuos kovoja Komunistų Parti
ja ir šaukė visus darbininkus 
be skirtumo tautybės, tikėjimo 
ar kitokių įsitikinimų stoti į 
Komunistų Partiją ir darbinin
kų unijas.

sureng- 
ore. Bu- Koinisija.

(191-192)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas Įvyks 

18 d. rugpjūčio, 12 vai. diena, 62 
Lafayette St. Visi nariai dalyvauki
te, nes bus išduotas pikniko rapor
tas ir kiek pelno liko, apart to turim 
ir kitu svarbių dalykų apsvarstyt.

o‘. S. Wilkes.
(191-192)

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)

Ki-1 pačios kompanijos išrinkti į 
j tas vietas.

Liepos 14 d. buvo surengus 
Amalgameitų unija prakalbas. 
Ten tarpe 
Pittsburgh© majoras 
ir daugelis kitų politikierių, 
advokatų ir teisėjų. Vietos 
laikraštis nieko nesako prieš 
majorą, bet prieš vieną teisė
ją rašė, būk “piknikas“ buvo. 
Puolė komunistus ir visada jis 
puola Sovietų Sąjungą, žino
ma, po komanda šios plieno 
dirbtuvės bosų.

šios savaitės laidoje tas ka
pitalistų lapas rašo daug apie 
Beal, kuris buvo tekstilės 
streikierys, o dabar pabėgo iš 
Sovietų Rusijos į Ameriką. Tas 
laikraštis liepia skaityti Pitts- 
burghe išeinantį Ilearsto lapą,

kitų kalbėjo ir'
McNair

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

įvyko 
West 

pilnos

PIENAS GAUNA
KREDITĄ

Aliquippa, Pa

kovokime 
užmokėtų 
padidintų, 
mums ne-

Waterbury, Conn

Mano supratimu, 
visi darbininkai ir darbininkės 
turi išmesti lauk iš savo stu-J

SI MAŽINKITE SAU SVORI— 
Salin numeskite nereikalingą kū
no svorį moksliškai, bet išlai
kant sveiką gyvumą ir gražią iš
žiūrą. Mes miela noru VELTUI 
atsilsime jums Hollywood’o kny
gutę: “The Milky Way." Val
giai Jadainųjy Paveikslą žvaigž
džių. Atsiųskite mum savo var-

tus, tegul juos skaito patys 
Jones & Laughlin bosai ir dar
bininkų išnaudotojai.

G. Savas.

Rugpjūčio 8 d. čia 
masinis mitingas ant 
Park, išreikalavimui 
raudos apmokėjimo, nes dabar
moka labai mažai. Pavyz
džiui, jei pats mokėdavai 10 
dolerių, tai relief duoda tik 4 
dolerius. Mitingas buvo ir 
prieš metimus iš stubų. žmo
nių prisirinko apie 200, kaip kuriame visaip niekinama So- 
del Pittstono, tai labai mažai, vietų šalis. 
Mat, dar vis daugelis laukia 
geresnių laikų. Bet, draugai 
bedarbiai, nelaukim ; 
laikų, ba jų nesulauksime, bet 
organizuokimės ir 
reikalaudami, kad 
rendas ir pašalpą 
Be kovos jie nieko 
duos. Taigi, trumpu laiku vėl 
bus šaukiamas susirinkimas. 
Nepatingėkit į jį ateiti.

Sanoji.

Rugpjūčio 17 dieną yra ren
giama skani vakarienė Lietuvių 
Parke už Lakewood. Ją rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 28 kuo
pa.

Draugai ir draugės! Visi ir 
visos malonėkite atsilankyti į 
šią vakarienę, nes apart skan
aus maisto, dar čia bus ir taip 
proga gerai praleist laiką. Jūs 

į praleisite tinkamai laiką, ant 
tyro oro, ir tuom pat kartu 
paremsite darbininkų literatū
ros organizaciją.

šešių metų krizis nuvargino 
visas darbininkų organizacijas, 
nės daugelis narių negali su- 

I mokėti savo duokles- ir organi- 
Izacijos iždas ištuštėjo. Jūsų

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas Įvyks 

trečiadienį, 14 d. rugpjūčio, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

i Draugai ir draugės būtinai turime 
visi dalyvaut, nes turim daug labai 
svarbių dalykų apsvarstyt.

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

I

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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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS

□

geresnių bos tuos kapitalistinius šlamš- j atsilankymas bus parama orga- 
■ imp hot fnc fnrriil inns clrniin ■ncifira . ...nizacijai.

Taipgi visus ir visas kviečia
me dalyvauti šiame parengime.

Kaimiečio Duktė

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

LOWELL, MASS.
Lowelio 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 Groton Rd. keliu. Auto
busas išeis nuo Kliubo Svetainės, 3K8 
Central St. 11:30 vai. ryte. Keliones 
lėšos Į abi puses tik 25 centai ypa
tai. Prašome nesivėluot, nes busas 
nelauks ilgai.

Piknikas gerai prirengtas, nes tu
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.

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

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

w.

už jos švelnią 
puikią odą

I JUS vargina ar
ba jum nesmagumą daro 
nemalonūs odos išbėrimai 
bei spuogai, pabandykite ši 
paprastą gražumui vaistą. 
Tik gerkite pieną. Papras
tą, šviežią, gardų pieną! 
Bent vieną stiklą per die
ną. Atrodo, kad tai per- 
lengvas dalykas. Perpigus. 
Bet štai kodėl jis pagelbė
ja. Pienas yra turtinigau- 
sias kalkėmis iš visų kitų 
valgių. O kalkės yra vie
nas iš pirmutinių daiktų, 
kuriuos brangūs odos spe
cialistai įsako naudot nuo 
odos nesveikumų. Jūs gau
nate kalkių gydymą gražu
mui su kiekvienu išgeria
mu stiklu pieno.

Pabandykite. P r a dėkite 
gert pasiskirtą pieno dau
gį šiandien. Tegu jis būna 
jūsų gėrimas prie pietų.

Paskaistinkite savo 
veido odą PIENO

Bureau of Milk Publicity, Albany 

THE STATE OF NEW YORK

Visko Po Biskį
Rugpjūčio 4 dieną atsibuvo 

L.P.K. piknikas Linden Parke, 
Union City. Įžengus į parką 
tuojaus puolė į akis skirtingas 
vaizdas,'negu kad būna pikni
kuose Lietuvių Parke už Lake
wood. Nqrs L.P.K. prikalus© 
nemažai pažangių draugų, bet 
kliubas netarnauja darbinin
kams. Įžengus į pikniką tuo
jaus pastebėjau: stovi prie ba
ro kunigas, miesto gaspadorius 
ponas -Hayes ir dar keli politi
kieriai. Hayes nusipirko tikie- 
tų už $5 ir visiems liepė duoti 
gerti. Tuojaus tie buvo prager
ti, tai antru kartu nusipirko už 
$7 ir vėl visus ragino gerti, mat, 
nori pasirodyti geras lietuviams, 
kad laike rinkimų susirinkus 
jų balsus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Kaip daugeliui yra žinoma, 
čionai pas mus randasi di
džiulės Jones & Laughlin plie
no išdirbystės. Darbininkai 
yra labai prispausti prie darbo 
ir gal niekur kitur taip nėra 
išnaudojami. Darbai yra akor- 
diniai (“pysvarkiniai). Darbi
ninkai vienas kitą verčia sku
bėti, greičiau dirbti, kad už
sidirbus tą menką algą. Mo
kestis yra maža. Keliuose de- 
partmentuose darbininkai ėjo 
pas bosus ir skundėsi, kad jie 
labai mažai gauna mokėti. 
Bet atsakymus gavo: “Eikite 
pas dirbtuvės komitetus.” O ( 
kada nuėjo pas tuos, tai tie vėl i 
sako: “Mes nieko negalime! Taipgi ir kiti dalyviai, net pa
gelbėti, nes taip iš ' viršaus | 
kompanijos nustatyta.” i

įprasti darbininkai jau save va- 
į0,dina “ponais”. \ Koki jie “po- 

darbininkai gavo suprasti, kad ina* *r suPra^ta, kam tas 
vardas priklauso. Kaltė yra 
mūsų draugų, kad neaa'iškina 
tuos dalykus kitiems darbinin
kams.

šapos unijos tie komtetai yra 
niekas kitas, kaip kompanijos 
įrankiai, kad apgavinėjus dar
bininkus.

Kada atėjo nauji rinkimai 
tų šapos komitetų, tai didžiu-* 
ma darbininkų atsisakė ir nė
jo balsuoti. Tik keli ėjo bal
suoti, kurie yra nesusipratę 
arba kuriems yra gerai.

Bosai, matydami, kad dar
bininkai neina balsuęti, tai su
laikė vieną po kitam depart- 
mentą, liepė padėti įrankius 
ir eiti namo, jeigu neina “uni
jos” viršininkus rinkti. Iš to 
kiekvienas galite pilniausiai 
suprasti, kam yra reikalinga

Rugp. 5 d. atsibuvo susirin
kimas Rūtos, tautiškos draugi
jos. Tai buvo pusmetinis su
sirinkimas. Gaila, kad mūsų 
draugės nesilanko į susirinki
mus, gal todėl, kad 'jie skiepe 
laikomi, oras prastas, galva 
svaigsta.

Ši moterų pašalpinė draugys
tė yra gera organizacija, mėne
sinė duoklė tik 25 centai, kada 
serga narė, tai gauna į savai
tę $5 pašalpos. Už kiekvieną

PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kp., ALDLD 87 kp. ir 

LDS 213 kuopa (jaunuoliai) rengia 
pikniką ned., rugpjūč. 18, Stasevi- 
čiaus Darže. Įžanga iš anksto 20c., 
prie vartų 25c. šokiams gera muzi
ka. Bus užkandžių ir gėrimų.

Trokas veš 1 vai. po pietų. No
rintieji važiuot troku kviečiami kaip 
1 vai. susirinkti į Lietuvių Darbi
ninkų Svetainę, 1322 Reedsclale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Kelrodis automobiliams: Važiuoti 
Ohio River Blvd, iki Joseph Horn 
kelio, sukti po dešinei ir važiuoti 
iki Joseph Horn Kempei, ten sukti 
po kairiai ir ten netoli Stasevičiaus 
farma.

Komitetas.
(191-192)

pikniką savo naujam darže, 
atidarymui nuosavaus pikni- 

daržo, rugpjūčio 18 dieną, šių 
Piknikas bus ir su puikia 

žaislais.

SCRANTON, PA.
Piknikas Naujam Darže!

ALDLD 39 kuopa rengia pirmą ir 
puikų 
kaipo 
kams 
metų,
programa, o gal įvairiais 
Muzikantai bus puikūs ir bus galima 
gana smagiai prisišokti ant naujos 
platformos. Nu, o prie to visko bus 
ir gana skanių užkandžių ir gėri
mų visiems, kas tik norės, iki sočiai. 
Todėl darbininkai ir darbininkės visi 
yra širdingai kviečiami atsilankyti 
ir apžiūrėti mūs naują daržą. Taip 
jau ir visi simpatingi biznieriai ir 
^rėmėjai darbininkiško judėjimo irgi 
yra nuoširdžiai kivečiami. Reikia -dar 
pastebėti, jog iki sieliai dar nei vie
na Scrantono draugija, organizacija 
ar kliubas neturėjo įsigyję nuosavus 
daržo vasariniams parengimams, o 
tą dabai- padare viršminėta draugi
ja ir iš to bus nauda ne tik šiai 
draugijai, bet ir visoms draugijoms 
ir kliubams—kas tik norės piknikaut- 
ti. Todėl ir verta, net ir būtina parei
ga visiems skaitlingai atsilankyti į 
šį pikniką ir susipažinti su šia vieta, 
su šiuę gražu klevynu ir ąžuolynu, 
kuri randasi ant kalno Ferdinand St.,' 
High Works, Scranton, Pa. Visus šir-

r

DIDELIS NUPIGINTAS

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

ką, kuris įvyks nedėlioj, 18 d. rugpj. | 
August, Lynwood giraitėje. Bus vie- į 
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- 1 
mų ir gerą orkestrą linksmint visus, j 
Tad visi dalyvaukite šiame piknike, ’ 
kur algėsite linksmai dieną praleist 
ir tuom pat kartu paremsite darbi- ■ 
ninkišką organizaciją.

Kuopos Valdyba. i
(190-191)

Tel. StaKK 2-0783 NOTARY
Night Tai. Juniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsanidau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNION AVĖ 

Brooklyn. N. Y.

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: y
J. BARKUS,

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

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 
vaJandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

&
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Atviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

JULIUS DAUBARAS

(Pabaiga)
Visi “brangūs broliai ir sesės.” Virto 
darbininkas lietuvis ir eksploatatorius 
lietuvis, “visi lygūs ir brangūs broliai ir 
sesės,” Vilniaus lietuviai, grįžkite tik į 
“laisvą ir pažangią Lietuvą...” Taip, 
ponia Petrikiene, jeigu Vilnijos lietuviai 

4 į tavo laisvą Lietuvą dalis jų ir pati di
džioji jos dalis grįžtų, susidurtų su to
kiu pas skurdu, vargu, badu ir išnaudoji
mu, kaip kad ir Vilnijoj, po Lenkijos fa
šistų jungu, o kita dalis tavo brangių 
brolių ir sesių, tai jau tikrai pasinaudotų 
Lietuvos laisve ir pažanga—laisvai čiulp
dami iš Lietuvos darbo liaudies kraują su 
prakaitu del savo pelno—sykiu prie ben
dro tautiško lovio galėtų bendrai vogti, 
kyšius imti ir laisvą spekuliaciją varyti, 
o “mandagioji Lietuvos policija” puikiai 
patarnautų tiems vagims, apgynimui jų 
nuo tų skurdžių pasipriešinimo, kurių tu 
su savo akimis nematai.

Pastabos __________
ST-------W . v -

Šis manu laiškas rašytas pernai ru
denį, per tą laiką įvyko daug įvairių nuo- 
tikių, kaip Sovietų Sąjungos, taip ir už
sienio ekonomikos ir politikos gyvenime. 
Apie mūsų laimėjimus ir nelaimes para
šysiu draugams per dienraštį “Vilnį.”

Linksma darosi iš draugų veikimo, 
jaunuolių organizavimo, kovos prieš karą 
ir fašizmą, mobilizuojant darbininkų

mases kovai prieš bendrą visų darbinin
kų priešą—kapitalizmą. Taipgi kampani
ja už Lietuvos politkalinių paliuosavimą 
yra puikus dalykas.

Jūsų laikraščiuose pastebėjau kritiką 
draugų Slieko ir Gatavecko. Kada tai 
buvo veiklūs draugai... Su draugo Slie
ko nuomone, kurią jis ne sykį rašė, jo
kiu būdu sutikti negalima, o paskutinė jo 
išreikšta nuomonė visai žalinga—ne re
voliucionieriaus. ..

Mes gavome knygas:“Pirmoji Lietuvos 
proletarinė revoliucija ir Sovietų vai-J 
džia” ir “Povilas Jurka,” knygos labai 
naudingos ir gerai skaitosi... Linkiu 
ALDLD nariams ir leidėjams geriausio 
pasisekimo, tolimesniam knygų leidimo 
darbe.

Šiuo tarpu draugai praveda visą eilę 
įvairių organizacijų konferencijų ir su- j 
važiavimų, rišančių šių dienų svarbiau- l 
sius klasių kovos klausimus, vienijant- 
jungiant lietuvių darbininkų jėgas.

Kviečiu visus draugus darbininkus be 
pažiūrų skirtumo —katalikus, tautinin
kus, socialistus, sindikalistus,—visus į 
bendrą kovą prieš karą ir fašizmą, už 
bendrus šių dienu darbininku reikalavL 
mus... Į darbą, draugai!

Mano adresas:
J. Daubaras,

Voroncovo pole 3, kv. 56, 
Moscow, U.S.S.R.

įhiėš 'kelis centus, štai dar vie- 
nas^buvęs kareivis be rankos 
vienatinėje rankoj laiko kviet- 
kas ir jas siūlo praeiviams. O 
štai ten gatve eina dar stiprus 
vyras, jis lazduke stuksi į šaly- 
gatvį—jieško kelio, nes neturi 
akių. Jam priešakyje korta, 
kad beregis. Publika kiek pra
siskiria—duoda kelią nelaimin
gam praeiti. O štai dar toliau 
užėjome buvusį kareivį be abe
jų kojų ir rankų—tik tokis 
žmogaus stuburys. Jis sėdėjo 
ant mažo vežimėlio, į kurį šu
niukas įkinkintas, kuris jį ir 
veža. O štai visai arti katedros 
moteris ubagė. Ji visai nekrei
pia atydos į publiką bet ima 
iš užančio utėles ir muša jas.

Eini dar toliau, štai ten vie
nas miega ant popierų prie .sie
nos prisiglaudęs, kiti miega ant 
suolelių parke sėdėdami, nes gu
linčius policininkai muša. Kiti 
dairosi,gal kas numes cigarete 
galą—jų laimė, jie puola ant jo, 
kaip ant kokio smagurio, kar
tais net keli. Kiti tylūs, o ki
ti kalbasi savo tarpe, kad bus 
“geri laikai”, vėl viskas bus gė
lai.

Vienoje vietoje susirinko 
žmonių būrys ir prasidėjo pra
kalbos. Vienas kalbėtojas sakė, 
kad kapitalistai ruošia naują 
karą, nors dar nuo pereito ka
ro pilnos gatvės ubagų, bekojų, 
berankių, ir kitaip sužalotų. Pu
blika jam garsiai plojo. Pribu
vo policininkas ir visus išvaikė, 
lazda grūmojo, bolševikais va
dino.

Vieni skirstėsi galvas nuleidę, 
kiti metė piktus žvilgsnius poli
cininkui ir kietai spaudė kumš
čius. Jie žino, kad anksčiau ar

...... .......................... ........
vėliau ne policininkas su buože 
ims viršų, bet alkanųjų masės. 
Jie žino, kad anksčiau ar vėliau 
ne skurdžiai trauksis, bet poli
cininkai ir šilkais apsirengę tu
rės slėptis nuo minių keršto.

x Dilgėlė

Nashua, N. H.
Katmilinės ir vėl pradėjo 

prasčiau dirbti, nes visur tas 
kapitalistinis krizis. Darbinin
kai yra žiauriai išnaudojami, 
bosai spaudžia taip tik išma
nydami, už mažiausį prasikal
timą tuoj aus duoda “vakaci- 
jas” arba ir visai pavaro iš 
darbo. Nelaimė darbininkų, 
kad jie yra neorganizuoti, tai 
ir negali išnaudotojams ir bo
sams pasipriešinti. Kiekvienas 
bijo darbą nustoti, skubina, 
stengiasi geriausiai padaryti, 
tūli net kitus darbininkus bo
sams išduoda.

Kaip darbininkų tarpe nėra 
solidarumo, tai geriausiai Ąus 
šis pavyzdys. Kartą bosas su
sišaukė savo darbininkus ir sa
ko, kad kuris greitai ir gerai 
padarys darbą, tai tas turės 
visada darbo, net ir tada, ka
da fabrikas mažai dirbs, o ku
ris greitai ir gerai nepadarys, 
tai tas bus pavarytas iš dar
bo prie pirmos progos, tai yra 
už mažiausį jo prasikaltimą 
arba darbo neatlikimą.

Darbininkai išgirdę tokį pa
reiškimą eina prie darbo, kiek
vienas skubina ir stengiasi ge
riau padaryti. Darbas nuo štu- 
kų. Mažai apmokamas. Kiek

vienas skubina, vargsta, neži
no, kad tik per organizaciją- 
jie galėtų ir lengviau dirbti, 
ir daugiau uždirbti. Kiekvie
nas darbininkas turi savo 
ženklus prie darbo. Jeigu ku
ris netaip padaro, tai bosas 
tuojaus žino, katro darbininko 
tas darhg#,, gamintas. Darbi
ninkai A^įį^isokių tautų ir ti
kėjimų.

Buvo atsitikimas, kad vie
na tikinti lietuvė moteris savo 
blogai atliktą darbą, markia- 
vo kitos darbininkės vardu. 
Tokis darbas yra labai negra
žus, bet ką gi supranta ta mo
teris, nors ji poterius kalba, 
išpažinties eina, bet kol kas 
klasinio darbininkų supratimo 
neturį, nežino, kad tai baisus 
prasižengimas. Kad jeigu 
taip jai kas kitas darytų, juk 
tai reiškia netekimą darbo. Tai 
vis tikėjimo išdavas, kurį iš
pažįstant tūli žmonės mano, 
kad jie nueis, atliks išpažintį 
ir vėl bus geri, žinoma, tokiais 
nėra visi tikinti.

Vienatinis darbininkų kelias 
pagerinti savo darbo sąlygas 
tai visų, kaip tikinčių, taip be
dievių pareiga stoti į uniją. 
Visi susijungę į uniją galėsi
me atremti tuos žiaurius bo
sų puolimus, išnaudosimą, su
trumpinti darbo laiką, iškovoti 
geresnes sąlygas ir pakelti al
gas. Išnaudotojai bent kelis 
kartus daugiau pelno iš mūs 
padaro, negu jie mums moka, 
o tai todėl, kad esame neor
ganizuoti. Unija yra, bet ji 
silpna. Tūli gal pasakys, kad 
unijoje prigulėjimas nieko

negelbės, nes jos vadai yra 
biurokratai ir nieko naudingo 
darbininkams neduos. Bet tai 
klaidingas supratimas. Tie biu
rokratai gali kovingesnius 
mesti iš unijos tik tol, kol jų 
mažai yra, kada būsime di
desniame skaičiuje, tai mes ar
ba tuos vadus priversime kovo
ti, arba jų vieton naujus pas
tatysime, tokius, kurie tikrai 
darbininkų reikalais rūpinsis. 
Uniją juk turi sudaryti patys 
darbininkai, o jie rūpindamie
si savo reikalais mokės ją tin
kamai ir sutvarkyti.

Viską Patyrus.

Wilkes-Barre, Pa.
Vietos ir Apielinkčs Darbinin

kų Žiniai

Rugpjūčio (August) 18 die* 
ną, 7 :30 vai. vakare, yra ren
giama vienas iš geriausių pa- 
rengimėlių. Su ta diena baig
sis darbininkiška mokykla ir 
bus baigiama su labai geru 
parengimu, kur bus galima vi
siems dalyvaut. Įžangos kai
na tik 15 centų asmeniui. Bus 
viena iš geriausių prakalbėlių, 
kurią pasakys draugas H. M. 
Wicks; taipgi bus ir kitokių 
pamarginimų. Norinti galės 
pasišokti. Bus tinkamų už
kandžių ir gėrimų. Kaip vie
tos, taip ir apielinkės publiką 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. Pradžia 7:30 valandą va
kare. Vieta—Darbininkų cen
tre, 325 E. Market St.

Kviečiame Visus.

AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa.

Finansinė Atskaita už Balandį 
Gegužį ir Birželį, 1935

K p.
2
<3
4
5
6
7
8
9

Bal.
7.38

28.21
74.85
22.88

12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

22.19
12.74
44.50
15.01
37.00

53
54
55
57
58
Pav.

9.46
4.13
7.95

48.96
28.99
16.75
16.18
5.17

17.44
13.79 '
56.35
22.99
24.12
15.92
15.29
18.64
10.46
10.73
7.98

15.18
17.64
10.28
23.17
44.57

6.07
28.32
35.08
23.90

6.70
89.01
22.74
62.38
27.97
32.75
31.89

7.57
5.10

47.68

Geg.
10.08
18.61
66.67
21.33
14.00
23.97
12.61
37.43
22.83
33.16
31.58
4.35
3.28
3.48

38.56
27.32
18.55
22.55

5.17
11.32
16.23
75.42
23.85
28.24
20.83
12.88

Birž.
29.51

L 29.09
43.72
30.33

23.16
24.78
32.34
19.23
39.32

7.44
9.23

10.94

54.85
14.36
23.63
23.18

5.17
14.99
19.65
57.56
20.91

31.54

19.07
6.60

1179.53

Kp.
2 M.

12.83
9.86

11.10
12.84
34.17
9.37 

23.03 
14.30

8.52
11.42

'22.08
27.63

30.95 
22.30 
59.61
20.82
35.61
57.93
8.18 

16.48 
43.04

7.73 
16.47

27.49 
10.75

7.77
7.28 
8.00 

39.57
5.73 

37.52 
30.69

7.50
6.16

19.61 
20

6.70 
53.66 
12.03 
30.87 
16.63 
56.31 
40.73 
11.79

7.49 
37.34

Per 3 men. įplaukė
Tuo pačiu sykiu išmokėta

52 J. Jančiauskas
52 P. Marazienė
52 M. Šimkiene
52 A. Armals
C. Sekr. alga už sausį-vas.

10.00
51.50
34.00
26.50

150.00

Viso $901.00

Gegužis
5 O. Višniauskienė 26.00
5 J. Paulavičius (pomirt.) 300.00
7 A. Vainauskas (pom.) 150.00
7 E. Sliekienė 12.00

12 A. Urbonas 45.00
16 J. Yškelis 46.50
17 M. Šaulienė 35.00
33 J. Balčiūnas (pom.) 150.00
41 K. Urbutis 73.50
48 M. Agurkas 14.00
51 J. Miliauskas 33.50
19 A. Poškus 65.00
34 Mangis 40.00
Pav. P. Lengvinienė 35.00
Centro Sekr. alga už kovą 75.00
29 A. Kubilskis (organiz.) 2.50
Advokatui teismo reikale 137.36

Viso $1,240.36

Birželis
5 A. Daugėla 51.00
7 B. Lapeika 38.00
7 A. Vainauskas 99.50
8 J. Samuilis 72.00

20 M. Waševičius 2.00
27 J. Kliokis 68.00
27 E. Narakienė 43.00
37 U. Aimanienė 70.00
43 E. Baranauskienė (pom.) 150.00
44 P. Podžiunas 24.00
46 V. Cesna 29.00
48 M. Agurkas 6.00
50 W. Eidintas 60.00
51 K. Salasevičius 19.00
52 A. Vaičikonis 18.00
55 G. Kaulis 15.00
45 U. NaČajiene (organiz.) 3.00
Sekr. alga už bal. mėn. 75.00

Viso $842.50

Sutrauka
3,385.32
2,983.86

rašome.
APLA Centro Iždo Globėjai:

J. Miliauskas.
I). P. Lekavičius.

Cleveland, Ohio

12.96
5.10

1098.02
IŠLAIDOS

1107.77

Balandis
Vardas

Yurgaitienė 
Ulbinskas

4 J. Paulukoriis
O. ViŠniauskienė
Ged. Vičinias
P. Stonis
A. Michalik
M. Švežiauskienė

Gelmore
Da m bausk a s
Simauskienė (pomirt.) 
Ražukas
Jakštis

D. Šliuževičienė
T. Misevičius

F. šapis
A. Lenertas
J. Nobara

5
7
9

15
17
19
26
38
40
43
45
46
49
49
49

J.

P.
J.

Suma 
29.00 
37.00 
29.00 
38.00 

4.00 
10.00 
34.00 
18.00 
28.50 
13.00 

150.00 
17.00 
74.00 
59.00 

4.00 
10.00 
16.50 
55.00

Lieka
Geo. Urbono Mortg. nuoš.
J. Svetakos Mortg. nuoš. 
Mellon Nat. Bank nuoš. 
Peoples-Pittsburgh Trust 

Company nuošimtis
Union Savings Bank nuoš. 
APLA 2 kp. paskolos nuos. 
APLA 2 kp. atmokėjo 

smulkias išlaidas

Viso tujtas pasididino 
Balansas iš tyvo 31, 1935

Viso pasidaro
Inventorius

401.46 
24.00 

114.00
83.19

1.25
70.47
40.00

89.63

824.00
30,655.05

31,479.05
941.25

Viso su birž. 30, 1935 $32,420.30
J. Gasiunas, Centro Sekr.

APLA Centro iždo globėjai per
žiūrėjo balandžio, gegužio, birželio 
mėnesių įplaukas ir išlaidas, taipgi 
visą APLA turtą liepos 21, 1935, ir 
surado viską tvarkoj, ir taip randasi, 
kaip viršuj paduota. Šiuomi ir pasi-

Šilkai ir Skudurai
Mūs miestas turtingas, krau

tuvės milijoninės, drapanos 
naujausios mados ir geriausios 
languose, taip vyrų, taip mo
terų—pasirink.^ Viskas labai 
puikiai atrodo.

Į langus žiūri vyrai, bet dau
giau moterys. Turtingi ir tur
tingos perkasi tai, kas jiems į 
akį “puola”, o vargšai pirm ei
nant į krautuvę, tai pinigų pa
sižiūri, kiek jie turi. Kiti net 
karfierį skyrium pasideda, kad 
būtų galima namus pasiekti. Jie 
eina ne į madingus krautuvių 

'rūmus pirkti savo rūbus, bet į 
skiepą, kur seni, išėję 'iš mados, 

. prastų suvelti rubai, nes tiek 
į jų ki.šenius tik neša. Ten dar- 
, bininkai prasčiausias liekanas ir 
'išperka.

Taigi išeik ant gatvės ir ma
tai skirtumą: čia eina ponios 
šilkais apsirengę, jų vyrai pa
sipuošę, o ten, žiūrėk, moteris 
vargšė su keliais vaikais eina— 
ji pati ir vaikai skarmalais den
giasi.

Nueini į krautuvę ir ten ma
tai didelį klasinį pasidalinimą, 
vienoj vietoj—turčiai, kitoje— 
biedni. Nueini į krautuvės vy
rų kambarį ir ten matai skir
tumą. “Turčiai” eina į specia
lius kambariukus, moka po 5c 
arba 10 centų, o biedni stovi 
eilėje prie vienos “kietos”, nors 
jų kelis kartus yra daugiau, ne
gu “turtingų”.

Išeini ant gatvių, kur tik šil
kai šalama, kartais maišosi, ir 
vargšai, bet tuojaus matai, kad 
jie yra iš kito pasaulio, kitos 
klasės žmones. Toliau dar Už
eini žmogų, kuris sėdi ant ra
čiukų, laiko kelis paišelius ir 
blekinę—ubagas. Drabužiai, ko
jinės suplyšę. Gal tai kokis 
veteranas, kuris neteko kojų ka
re už “laisvę,” “demokratiją,” o 
dabar vargsta. Kitas vėl sėdi 
ant ci manto, laukia kelių centų 
į blekinę, o dar trečias eina ant 
visų keturių, delnais mina, kaip 
kojomis, savo kūną ant rankų 
paskui save velka. Kartais su
stoja ir dairosi, mano, gal kas

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. Stri žausko.

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisves” 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.

'______________________________________________________________________________________ _________________________ ------ - — - ■ 1----------— ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

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.



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Yonkers, N. Y.

Vi

Šv. Jurgio Draugijos' 
Susirinkimas

Rugpjūčio 7 d. įvyko drau
gystės susirinkimas. Perskai
čius sekretoriui protokolą iš 

nepajėgė subrukti vi- pereito susirinkimo ir atskai- 
sus darbininkus atgal dirbti už tą buvo priimta 
bado algas, jie kovos keliu ti-l 
kiši išgauti unijines algas.

Laužo WPA Darbininkų
Streiką

t

Nežiūrint didelių kliūčių
darbi- streikas tebesitęsia. Roosevel- 

to įsakymas: “dirbk, ar ba
dauk

Ragina Masiniai Gint 
Bremeno Dalyvius

Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas perspėja
ninkus, kad miesto ir federa- 
lės valdžios viršininkai yra už
sispyrę sunkiai nubausti nar
šais jūrininkus, kurie didvy
riškai pasirodė Anti-Nazi de
monstracijoj prie laivo 
men, 26 liepos. Juos 
tik masinis veikimas, 
darbininkai yra raginami da-j trukdo iššaukimą 
lyvauti West Side Court, 51th ; būrių 
St. ir 8th Ave., trečiadienį, 14 
rugpjūčio.

Edward Drolette, kuris bu
vo policisto peršautas ir poli
cijos bei nazių šturmininkų 
žiauriai sumuštas, buvo atvež
tas teismabutiii iš ligonbučic 
pereitą penktadienį. Jam dar 
primetamas Kaltinimas nešio- 
j»me “pavojingo ginklo.” Jo 
kaucija pakelta iki $1,500. 
Tačiaus darbininkai tuojau su
kėlė kauciją ir jį paliuosavo 
iki teismo. Dabar jis gydosi I randasi streike jau nuo 26 

birželio už pakėlimą algų, 
trumpesnes valandas, pripaži
nimą unijos ir už 
1 avi mus.

Tos merginos 
springsų dirbėjos, 
ėmė nuo darbo 
čion, žadėdami 
darbus su $15 savaitei, bet ne
sakė, kad jas veža streiklau- 

‘žiauti. Darbininkės yra visos 
jaunos negrės, jos seniau dir- 

' bo tos kompanijos dirbtuvėj 
Norfolk mieste. Jas apgyven
dino Ethiopian Welfare Foun
dation, 100 Leflerts St., Brook
lyne, kur kompanijos savinin- -įocjei įr yra reikalinga pasiųsti 
kai moka po SS į savaitę už į ^eiegatUS) Ra(Į mums parneštų 
jų užlaikymą. Lyga Kovai už raporta> ]<as bus tariama minė- 
Negrų Teises piadėjo lūpintis, ^oj konferencijoj. Ir tas veiki- 
xad merginos butų įtikintos mas nepasibaigs su šia konfe

rencija ir gal matysim, kad ir 
mums reiks prisidėti su dides
niu veikimu.

Ligonių lankytojų raportas 
išklausytas ir priimtas. Bet pa
sirodė, kad tūli lankytojai ne
kreipia atydos, neateina į su
sirinkimą ir neišduoda rapor
to. Nors yra pagal konstituci
ją nustatyta, kad už neatlan- 
kymą ir raporto neišdavimą 
apie ligonių lankymą papuola 
po bauda $2, bet ateina- į kitą 
susirinkimą ir atsišaukia, kad 
dovanotų baudą, o rimtos 
priežasties neįrodo; nariai nu
taria, kad toksai būtų pasiųs
tas iš antro sykio lankyti. Tu
rėtume mes susidomėti šiuo 
klausimu, nes yra visokių ligo
nių ir juos reikia daboti. O 
lankytojų ir yra pareiga pa
tirti ar tikrai serga, ar tik tin
giniauja. Mes turėtume sustoti 
dovanoję baudas ir tuomi ge
riau sustabdytume pamiršimus 
atlankyti ligonius.

Susirgus finansų sekretoriui

B re-( Pristatyta visur būriai polici- 
apgins' jos, kuri nieko neprileidžia 
Dėlto ' prie dar pasilikusių darbe, tas 

vis naujų 
darbininkų streikan. 

' Streikas turės plėstis, nežiū
rint persekiojimų ir Johnsono 
įkalbinėjimų, būk streikas pa
sibaigęs.

Atvežė Merginas Skebauti
Sužinota, kad 25 merginos 

tapo atvežtos iš Norfolk, Va , 
per savininkus Kay Manufac
turing Co., 22 
Brooklyne, kur 
kai streikuoja.

Warren St.,
403 darbinin-

Darbininkai

privatiškai, po TDA priežiūra.
Ateinantį ketvirtadienį E. 

Drolette ir kitų Bremeno da
lyvių gynimui yra šaukiama 
konferencija Irving Plaza sve
tainėj, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke. Visos organizaci
jos turėtų pasiųst atstovus.

kitus reika-

yra patyrę 
. Jas ten nu- 
ir atgabeno 

nuolatinius

Wil- 
biuras 
su be-

vienbalsiai. 
'Perstatytas vienas naujas na
rys į draugystę.

Skaitytas laiškas nuo Di
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Draugijų Sąryšio del 
šaukiamos Brooklyno ir ■prie
miesčių konferencijos, kuri į- 
vyks 8 rugsėjo, 10 vai. ryto, 
Piliečių Kliubo salėje, 80 
Union Avė., Brooklyne. Tapo 
išrinkti trys delegatai: J. Jac
kus, J. Paulukonis ir A. Bal
čiūnas.

Ant virš minėto laiško buvo 
ir diskusijų. Tūli nariai sako, 
kad mūsų draugystei nereikia 
kištis į politiką; buk čia esanti 
tik komunistų konferencija; 
Ypač Vasilauskas yraž prie
šingas viskam; kas tik del dar
bininkų, tas jam atrodo ir ko
munistiška. A. Balčiūnas, kal
bėdamas susirinkime, pasakė, 
kad tūli bijo ir savo šešėlio, o 
nemato, kad artinas karas ir 
fašizmas. Taipgi pirmininkas 
J. Kairys paaiškino, kad pini- 
giškai mes negalime prisidėti, 
bet delegatus reiktų pasiųsti, 
nes matome, kad karas jau ga
li prasidėti bile dieną. O fa
šistai Vokietijoj terorizuoja, 
ar tai bolševikas, ar katalikas: 
bile tik nesutinki su Hitlerio 
fašistine politika, nesutinki 
badauti, tuojau esi persekioja
mas ir kalėjiman kišamas. Tai

Gera Širdis, Prasti Čekiai
Tūlas, matomai gerų norų, 

šios depresijos auka bastosi po 
visas J. Valstijas, maldauja 
sau puoduką kavos ir jaučiasi 
piniguotu. Jisai su savim ne
šasi paišelį ir čekių dydžio lai
kraštinės popieros, ant kurių 
jis visuomet išrašo čekį “dova
nų” savo geriems maitinto
jams. Irving Trust Co. Ban
kas New Yorke pradėjo tan
kiai gauti tokių čekių ir net 
įsitaisė specialį laišką, atsaki
nėti bankams atsiuntusiems 
kius. “Dovanos” siekia 
iki $75,000.

Alexander Smith and Sons 
audėjų streikas povaliai ple
čiasi. Penktadienį streikioriai 
masiniai pikietavo. Bosai per
sigandę, kad ir kituose sky- 
riuose nepradėtų streikuoti. | 
Manoma, kad greitai bus iš-j 
vesti streikan visi audėjai.! 
Taipgi ir malioriai rengiasi įr1^ 
streiką. Jeigu streikieriams pa- _ 
vyks išvesti likusius audėjus ir 
maliorius, streikas bus laimė-. 
tas. |

Pereitą kartą koręsponden-1 
klaidingai įdėtos!

pravarytų darbininkų p ava r- 
vietoj J. Real turi būti ! 

Rea, vietoj Šeley turi būti P. 
Sheedy.

ei jo j buvo

dės,

ce- 
net

Moterų Atydai
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos Moterų Komitetas 
šaukia Brooklyn© moterų susi
rinkimą labai svarbiais reika
lais. Jame kievčiamos dalyvau
ti ALDLD, LDS ir kitų organi
zacijų narės, taipgi ir nepri
klausančios jokiose organizaci-

pjūčio, “Laisves” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck
Sts., Brooklyne.

ALDLD Moterų

Sąryšio Komiteto 
Susirinkimas

Komit.

Atydai Visą Organizacijų 
Atstovų 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 laiką eikvot.

Bendro Parengimo Valdyba.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA »

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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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-1370 Tel. Stagg 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.

illQIlIQIIIQIII IQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIICHIQIIIQIIIQIII^I

Šalpos Biuras Žiauriai 
Elgiasi su Bedarbiais

Pastaraisiais laikais, 
liamsburgo . pašalpos 
pradėjo žiauriai elgtis
darbiais, o labiausia, pradėjo 
mušti ir areštuoti moteris.

Rugpjūčio 1-mą, Margaret 
Paone, kuri gyvena 877 Met
ropolitan Avė. ir kuri buvo iš
pildžius aplikaciją del gavimo 
pašalpos apie astuonios šaVai- 
tės atgal, nuėjo į pašalpos biu
rą ir pareikalavo, kad pašalpa 
būtų duota tuojaus. Policma- 
nas puolė ant jos ir labai su
mušė. Kai duktė mėgino ginti 
savo motiną, tai tas pat polic-į 
manas ir ją apdaužė, o paskui 
griebėsi už revolverio, bet pu 
blikai pradedant protestuot, 
tas sužvėrėjęs policmanas iš
metė tas dvi moteris ant gat
vės.

Kitas tokis atsitikimas įvyko 
tam pačiam biure ir su lietu
ve, Uršule Aižikauskiene. Kai 
ji rugpjūčio 9 d. nuvyko į šal
pos biurą reikalauti, kad jai 
būtų duodama pašalpą, tai po
licmanas sumušė ją, o paskui 
areštavo su dukterim Anna.

Tų moterų teismas įvyks 
šiandien, 14 rugpjūčio, Wil
liamsburg Bridge Plaza teis
me. ’ 1

ppstreiklaužiauti ir sugrąžin
tos namo kompanijos lėjomis, 
taipgi kad neprarastų darbus 
se o j vietoj.

Taip Įvertina Darb. Gyvybę!
Michael Theohary, 4 metų 

vaikutis, 38 Mitchell PL, 
White Plains, mirė penktadie
nio rytą nuo skaudamos ger
klės, po to, kaip White Plains 
Hospital, stambių buržujų 
įstaiga, atsisakė atsiųsti ligon- 
vežimį paimti vaiką ligoninėn. 
Dabar toji ligoninė, per savo 
viršininkę, Miss Elizabeth Rus
sell, pareiškė, kad ambulan- 
sas nesąs “jitney” visų pasi
važinėjimui. Pigi buržuazijai 
darbininkų vaiko gyvybė ir 
lengvas nusiplovimas nuo 
žmogžudystės.

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 
liaudies pagalbą. Toji konfe- 
rencijax įvykę 8 d. rugsėjo, tad 
Sąryšio Komitetas tari darbuo
tis, kad konferencija būtų 
kuosekmingiausia.

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

D. M. Šolomskas, 
, Sąryšio Sekretorius.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja (Storas) krautuve 

ant kampo Union Avė. ir Conselyea 
St. Gera vieta del “bar and grill.” 
Tuojaus atsišaukite po šiuo antrašu:
M. Croce, 317 Leonard St., Brooklyn,
N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restaurantas 

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

(189-191)

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

g Senai dirbąs graborystčs pro- g 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
Q atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
® ba(feamavimu ir palaidojimu c 
5 mirusių. S

i Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 8 ir kitokioms parems «8 Saukite dienu ar naktį g

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

Trumpos Žinutės

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j‘og jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHEs
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ROBERT LIPTON 
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

HARMAN

Moterų Taryba Sukels “Dai
ly Workeriui” $750

Prasidėjus “Daily Worker” 
kampanijai už sukėlimą $60,- 
000 “D.W.” išlaikymui ir ge
rinimui, Darbininkių Taryba 
buvo pirma iš masinių organi
zacijų, kuri pasižadėjo sukelt 
$750. Tarybos 66 kuopos pa
čios liuosnoriai užsidėjo sukel
ti nuo $5 iki $20, žiūrint kuo
pos dydžio. Tai gražus pavyz- 
dis kitoms organizacijoms. Be
je, jų pažadą galima skaityti 
grynu pinigu, kadangi jos savo 
veikimu jau yra įrodę, jog jos 
popierinių pažadų nedaro, jos 
dirbs, kad išpildyti.

; Petrie Šapos Darb. Kovos
Pereitą antradienį vėl teista 

įjg 14 Petrie-Red Robin krautu
vės, 45 W. 34th St., pikietų, 

. kurie buvo areštuoti šeštadie
nį. Tačiaus streikas ir pikietas 
tęsiama. Kiti masiniai pikietai 
bus trečiadienį per pietus ir 
ketvirtadienio vakarą, 5 vai. 
vakare.

Kunigas su Persekiotojais
Penktadienio vakarą polici

ja išblaškė apie 3,000 darbi
ninkų susirinkimą prie Eastern j 
Parkway ir Utica Ave., Brook
lyne, kurie buvo ‘susirinkę, 
protestuoti draudimą laikyti 
atvirame ore mitingus. Ant to 
kampo mitingai būdavo ‘ lai
komi per kelis pastaruosius 
metus. Keli kalbėtojai tapo nu
traukti nuo platformos, o 
Louise Morrison, Kom. Parti
jos 16 sekcijos organizatorė, 
areštuota už bandymą kalbėti.

Utica Center pasiųstas pas 
Parkų Komisionierių komite
tas patyrė, jog. draudiman 
mitingų atvirame ore yra įki
šę savo murziną snapą Paul 
Seidmar, vietinis politikierius 
ir nejudomo turto savininkas 

| ir katalikų bažnyčios kunigas 
Costello.

Hitleris Vokietijoj persekio
ja katalikus, o čia pats katali
kų kunigas tarnauja fašizmui, 
reikalaudamas drausti mitin
gus, kuriuose kalbami visų 
darbininkų reikalai. Katalikai 
darbininkai turėtų įsitėmyt ir 
pasiųst pas Hitlerį tokius ku
nigus.

Mrs. Marx, 290 Crescent St., 
Brooklyn, subarė savo vyrą, už 
šokimą su kitomis moterimis 
linksmoje sueigoje. Po to vy
ras dingęs. Jinai pernakvojusI U # # • • v • d O v-l 111 O • 111ČV1 £ J G JL 11 čl ix V v) J tlu

A. Bužui, jo vieton išrinktas Į neįojį baliavojimo vietos ir su- 
nainno onl/rnl-npiiici Pnfroo i* • ... • ___naujas sekretorius Petras Vil
činskas.

Jurgis.

Diskusuoja Mokyklų Sąmatą
šiom dienom diskusuojama 

Švietimo Tarybos sąmata 1937 
metams. Viešajame mitinge bu 
vo gana karštų diskusijų ir vi
sokių pasiūlymų. Mitingas bu
vo ant'tiek viešas, kiek nekliu
dė ponų ramiam darbui. Poli
cijos pagalba iš susirinkimo 
išmestas Michael Levitan, Be
darbių Mokytojų Susivieniji
mo sekretorius. Jaunų Komu
nistų' Lygos atstovą, Joseph 
Cohen irgi grąsino išmetimu.

Siūlyta sumažinti klases, 
pakelti mokytojų algas iki bu
vusių algų skalės prieš depre
siją, mokėti pilną algą moky
tojams laike., ligos ir kiti rei
kalavimai.

grįžus namo. Kada ten nera
do, davė žinią, policijai. Polici-1 
ja rado jo kūną upelyje ties ta | 
vieta, iš kurios jis prasišalino.

•Frank Ryszkiewicz, 116 
Eckford-St., seniau buvo nu-j 
teistas 20 dienų kalėjimo už' 
kėravojimą automobilio gir
tam esant. Dabar ir vėl jį' 
pristatė į teismą tuo pačiu1 
kaltinimu. Teisėjas Malbin | 
nubaudė jį $100 užsimokėti ir 
4 mėnesiais kalėjimo.

‘Vagišiai negalėjo išsiimti iš 
saugiosios šėpos pinigus, tad 
išsivežė ir 1,400 svarų šėpą iš 
RKO Strand Teatro, 714 
Central Ave., Far Rockaway, 
šėpoj, buvo $2,500.

Trys sužeisti trokui smogus 
j gatvekarį ant Macombs Dam 
Bridge, New Yorke.

Henry Thurmann, 379-69thj 
St., Broooklyne, tapo sumuštas 
2 vyrų, kaip tik atidarė kom- 
panišką krautuvę, kurioj jis 

.yra vedėju. Iš jo atėmė $69 
pinigais ir $22 vertės čekių. .

Tel. STagg 2-3438 '
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sons, Ine.

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES'

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

------ Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
^sudarau su 

amerikoniškais.
H Reikalui esant
M ir padidinu to- 
u kio dydžio, ko- 
/ kio pageidauja

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

_ riom spalvom.
JONAS STOKES

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

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

512

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 palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parflamdau axitomobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

i
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford 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. Graham & 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, 

_____ ______ Mėšlažarnės Li
gos, Hemorrhoidai, 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 jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Tl- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Are. tr Irvine PU 

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




