
iMiįĮifrL I

*•* . /. ’.Ir? . K Im . V * , L*< S'.-.'!©!

No. 137 Telephone STagg 2-3878

O

SS®

ncuub tin į juuzaų lcčlli ua. ■ w ■ m yx 1 •

Krutamųjų paveiksiu biznio w. z. Foster Saukia Plieno Darbininkus 
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Nepasitikėti Vadais, o Patiems Kovoti

panašiai, kaip, išėjo su alko
holio prohibicija?

Rumunijos ir Lenkijos dele-1 gal mažiaU) negu 500,000,-1 
gatais išdirbo planą tarpsa- 000 bušelių kviečių išviso.

Philadelphia, Pa. — Kar
dinolas Dougherty uždrau
dė po sunkia nuodėme savo

taip pat uždraudė parapijo
nams eiti į judžių teatrus.

bažnyčiai. Bet kažin ar ne
išeis su judžių prohibicija

m. plieno .darbininkų streiko 
kovotojas, dabartinis Darbo 
Unijų Vienybės Lygos sek-

iTd

Milicininkas iš specialio storo, trumpo šautu
vo šaudo nuodingų dujų bombas į Electric Au- 
to-Iite streikierių namukus Toledo, Ohio.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

negu 1919 metais, kuomet 
viską komandavo pardavi- 
kiški vadai.

Pnvienio Numerio Kaina 3c Metai XX'.V, Dienraščio XVI
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ALDLD KUOPOMS 
IR NARIAMS

Draugės ir Draugai!
Šviesos No. 2 jau yra iš

siuntinėtas visoms Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos kuo
poms, pavieniams nariams 
ir skaitytojams. Jeigu kas 
negausite, tai praneškite į 
centrą. Pasiųsta trys daly
kai :

(1) “šviesa”, kurią priva
lo gauti visi tie nariai, ku
rie gauna ir ALDLD išleis
tas knygas.

(2) Voke yra kortelių ir 
paaiškinimo lakštas. Kiek
vienas ALDLD narys priva
lo išpildyti vieną iš kortelių 
ir sekretorius jas prisius 
“šviesos” antrašu, kaip ten 
yra nurodyta.

(3) Įdėta po vieną arba ir 
daugiau “Petition” 1 akštų. 
Jie yra pagaminti Ateivių 
Gynimo Komiteto.
tų blankų reikia rinkti pa-/. . _v. .
rašus. Lai susirašo visi A-! ka"s valdžioje. 
LDLD nariai ir simpatikai, 
ir pasiuskit ten paduotu an
trašu.

Centro Komitetas prašo 
kuopų valdybas, kad šauk
tų skaitlingus kuopų narių 
susirinkimus, atiduotų vi
siems “šviesą”, išrinktų jų 
duokles už 1934 metus ir 
greitai prisiųstų j centrą.

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD CK. Sekretorius

46 Ten Eyck Street,
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 11, 1934

SMETONA GAL BŪSIĄS PRIVERSTAS 
DUOTI VETV VOIDEMATKIEAMS

Atsistatydino Tūbelio Ministeriy Kabinetas; Vis dar Tebeiną 
Varžytinės Voldemaro Šalininkų su Smetona už Ministeriy 
Vietas “Sukilėliams”
KAUNAS. — Birželio 8 ninkai reikalavo duot minis- 

d. vakare, atsistatydino Lie- 
r tu vos ministerių kabinetas, 

į kurio pirmininkas buvo Tu-
J i belis. Kol susidarys nauja

Ant i ministerija, p r e z i d e n tas
(Smetona vienas šeiminin-

Ryga. — Nors iš pradžios 
atrodė, kad su Voldemaru 
ėję karininkai turi už savo 
pečių armiją, tačiaus paskui 
paaiškėjo, kad Smetonos ga
lia yra didesnė ir pačioj ar
mijoj. Voldemariniai kari-

terio pirmininko vietą Vol-; 
demarui, kad jis galėtų per
organizuoti valdžią.

Numatoma, jog dar kelias 
dienas tęsis Voldemaro šali
ninkų derybos bei ginčai su 
prezidentu Smetona. Ka
dangi pačioj armijoj Volde- j 
maras vis dėlto turi daug į 
pritarėjų, tai gal Smetona 
bus priverstas padaryt nu
sileidimų ir priimt į minis-1 
teriją tam tikrą skaičių “su-' 
kilėlių atstovų.

r; ayžM »■

Kardinolas ir Arkivyskupas Uždraudžia i 
Parapijonams Lankyti Judžių Teatrus!

IIT" *11 1 v .• ue po suiiKia iiuoueme savuPIKĄ Komitetas Laužyti diecezijos katalikams lanky
ti judamųjų paveikslų teat
rus. Visų parapijų klebo
nams išsiūhtinėta blankos 
rinkti parašus - pasižadėji
mus suaugusių ir jaunuolių 
katalikų, kad jie neis į jo
džius. Kardinolas sako, 
kad dabartiniai judžiai “ar
do pačius krikščioniškos ci
vilizacijos pamatus” ir sklei
džia lytišką išgverimą, plė
šimus ir kitokias piktadary
stes.

St. Louis, Mo. — Vietinis 
arkivyskupas J. J. Glennon

Plieno Streiką
Washington©.—N RA ad

ministratorius Johnson su
galvojo komitetą iš trijų 
“pašalinių” žmonių, kad su
taikytų plieno darbininkus 
su fabrikantais, 
komiteto narys 
fabrikantų nei 
organizacijos. 
u

EXTRA!

Niagara, Falls, N. Y. — 
Policija nušovė universiteto 
studentą Wm. D. Lavey, ku
ris važiąvo vogtu automobi
liu.

Nei vienas 
nebūsiąs iš 
darbininkų 
Jie būsią

bešališki.” Vienas “bešališ
kas” atstovaus kompanijas, 
antras — darbininkus, tre
čias—“publiką,” arba val
džią. Komitetas ištirsiąs, 
kur fabrikantai neleido išsi
rinkti darb. atstovus į bend
ras derybas su samdytojais, 
ir kaip komitetas nutarsiąs 
apie darbininkų santikius su 
fabrikantais, taip turėsią 
būti.

Prezidentas Rooseveltas 
užgyrė Johnsono sumany
mą. Su tuom veikiausia su
tiks ir fabrikantai. Ir kur
gi ne? Juk valdžios “beša
liškas” atstovas - > palaikys 
kompanijų pusę; o “darbi
ninkų” atstovas bus val
džios paskirtas taipgi palan
kus išnaudotojams žmogus. 
Toks komitetas tegali atne
šti darbininkams tik pralai
mėjimą, jeigu jie pasiduotų.

Sovietų Taikos ir Ne- Mažiausias nuo 1893 m. 
liečiamybės Sutartis Derlius Šioje Šalyje 

su Rumunija ir Lenkija
Geneva. — Sovietų Sąjun-1 

gos atstovas Litvinov sujse užderėsią ne daugiau, o

atstovai prašė, kad leistų 
katalikams lankyti jodžius 
bent tomis dienomis, kada 
bus rodoma “švarūs” pa-Į 
Veikslai. Arkivyskupas at-i New York. Drg/Wm. 
sakė, 'jog išklausys prašy-! Z. Foster, karžygiškas 1919 
mo tik tuomet, kai bus kas
dien rodoma vien “švarūs” 
judžiai.

Dvasiškiai supranta^ j°&lretorius, atsišaukia į eili- 
kada žmonės eina J mūyis,;nįus narjus Amalgamated 
tai, mažiau^pinigų telieka p]įeri0 Darbininkų Asociaci

jos, kad veikliai telktų sa
vo spėkas ir birželio 16 d. 

j išeitų į visuotiną streiką. 
Drg. Foster gailisi, kad del 
nepilnai atgriebtos savo

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a ta i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

BEDARBIŲ ŠELPIMĄ ROOSEVELTAS 
UŽKARSIĄS PATIEM DARBININKAM

Bedarbių Apdraudos Klausimą Kongresas Svarstys Tik 
Ateinančią Žiemą; Milionams Dabartiniy Bedarbių Nieko 

Nežada; Kovokime už Biliy H. R. 7598! ,
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas birž. 7 d. 
savo pareiškime kongresui 
prisiminė, kad reikėtų iš- 

i leist bedarbių apdraudos ir 
! senatvės šelpimo įstatymą, 
pritaikomą visai šaliai. Bet 
dabartinė kongreso sesija 
baigsis apie birž. 15 d.; to- 

! del prezidentas sako, kad ki- 
| ta kongreso sesija turės at
einančią žiemą tą reikalą 
spręsti. O pinigai reikalin
gi tokiai apdraudai, pasak 
prezidento, turės būt gauti 
“iš įmokėjimų”, ne iš bend
ro šalies iždo. Reiškia, į be
darbių ir senatvės apdrau
dos fondą turės patys darbi
ninkai mokėt tam tikrą nuo
šimtį savo uždarbio. Valsti
jų valdžios prisidės prie ap
draudos “tvarkymo”, o Wa- 
shingtono vyriausybė sau
gos pinigus.

Roosevelto planas nieko 
nežada 16-kai milionų da
bartinių bedarbių, o tik 
tiems, kurie po tokio įstaty
mo įėjimo į galią neteks dar
bų.

Dabartinė kongreso sesi
ja neišleido nei vieno darbi
ninkams naudingo jstaty-

Plieno ir Metalo Darbinin-: mo; o šį rudenį įvyksta kon- 
kų Unija, sueit į gludžiausią1 
vienybę su negrais darbinin
kais, užmegst ryšius su 
gelžkeliečiais ir angliaka
siais, ir drąsiai stot į kovą.

, .. .. v. _ Tuo būdu jie gali tikrai lai-i sveikatos jis sj kartą nega- lngti Dabar yra jau gana

i®
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vis ir kiti, kurie yra tik 
(plieno kompanijų ir valdžios 
agentai. Drg. Foster šau
kia darbininkus išsirinkt sa
vo eilinių narių plačius 
streiko komitetus, sudaryt 
vieną frontą su Industrine

gresiniai rinkimai. Todėl 
reikia darbininkams ką nors 
žadėti, kad jie balsuotų už . 
Roosevelto partijos žmones. 
Tuo tikslu jis gerinasi ir 
farmeriams, žadėdamas 
šimtus tūkstančių jų šeimy
nų perkelti į geresnes že
mes.

Reikia minėti, kad didelis 
darbininkų masinis pritari
mas tikros bedarbių ap- 
draudos biliui H. R. 7598 
padarė spaudimo ir į Roo- 
seveltą. Šis bilius reikalau
ja aptaksuoti kapitalistus, 
turinčius virš $5,000 meti
nių įplaukų, apdėti mokes
čiais turčių palikimus ir iŠ 
taip sudaromo fondo mokė
ti kiekvienam bedarbiui vi
su bedarbės metu nemažiau 
$10 per savaitę, pridedant 
dar po $3 kiekvienam nega
linčiam bei negaunančiam 
dirbti šeimynos nariui. Dar
bininkų Bedarbių Apdrau- 
dos Bilius sykiu reikalauja' 
iš to paties šaltinio mokėti 
pensijas nusenusiems, sužei
stiems, sergantiems bei dar 
lį laiko tedirbantiems dar? 
bininkams. Rooseveltas gi 
norėtų pačiai darbininkų 
klasei užkraut bedarbiu ir 
nusenusių užlaikymo naštą.

lės taip datyvauti kovoje, p]atus pačių ,darbininkų ju. 
kaip 919 metais. j dgjjmaS) jr todėl kova gali

Jis ragina darbininkus būti kur kas sėkmingesnė 
komisija apskaitliuoja, kad! nepasitikėti federaciniais 
šiemet Jungtinėse Valstijo- Plieno Darb. Asociacijos va

dais, tokiais kaip Tighe, Da-

vinės taikos sutarties, ku-: rpaį bus .menkiausias derlius 
riai pritaria ir Franci j a, per paskutinius 41* metus. 
Tų šalių, atstovų ^susirinki-Avižų 'derlius taipgi būsiąs 
mas skiriamas birž. 18-20 d. mažesnis, negu bet kada 
Rumunijos sostinėje Bucha- nu0 1393 metų. Derlių, vi- 
reste, kur pasirašys sutar- Sų’pirma, labai sumažino 
tis, jog kiekviena jš tų,vąlsr valdžia, apmokėdama už pa- 
tybių bendrai saugos taiką liekamus neužsėtus laukus; 
ir nepaliečiamybę visų pašL' 0 dar, labiau jį sumažino 
rašiusių šalių. - Galima su- • sausra, kuri palietė 35 val- 
prasti, kaip Hitleriui nepa-1 stijas. 
tiks šitokia jų sutartis.

Airija Ruošiasi: Visiškai 
Atsimesti nuo Anglijos

Dublin.
dentas de Valera užreiškė
šalies seimui, kad Airija.tu- bad jįe nedalyvaus išdirbi- 
rės atsimesti nuo Anglijos me piahų del 40 valandų 

j ir gyvuoti kaip visiškai ne-, darbo dienos įvedimo visose

LAMBERT, Miss. — Bal
tųjų goveda pakorė du neg
rus, Joe Love ir Isack Tho
mas, prasimanydami, būk 
tie negrai užpuolę žaginti 
vieną baltą moterį. . priklausoma valstybė. Tąja

kryptim de Valera vedąs vU 
są politiką.

Istanbul. — 160. metų tur
kas Zaro Agha apsivesiąs 
su 14-ta moteria.

I -----------------------------------

į Tarptautiniai Kapitalistai 
prieš 40 vai. Darbo Savaitę

Geneva. — Samdytojų de-

Sovietuose Bus Šeši Austrijoj Protestonai 
Sušaudyti už Graft? Gavo 30,000 Pasėkėję

i Kaip praneša N. Y. Times 
korės pond entas Harold 
Denny įš Maskvos, Sovietų 
teismas Kijeve nusmerkė penkis .mėnesius. prie pro- 
sušaųdymui1 šešis asmenis, testonų* tikybos prisidėjo1 
kaipo kyšių ėmėjus, valdžios 30,000 naujų žmonių, 
nuosavybės vagis ir speku- 
liuotojus. užsieniniais pini
gais. Tarp, nusmerktų esą 
ir Kijevo valdybos narių ir 
fabrikų direktorių. Ketu-

VIENA. — Valdantieji 
Austriją katalikų klerikalai- , ‘ 1 • '■ ■' • L ' • • t ’ • • ■ *fašistai susirūpinę, kad per

- Airijos prezi- iegatai pranešg Tarptauti. riolika mažiau ■ nusikaltusių
Y T 1 v »vi — x a v> 11 rz-vi n+-i I r Irxii wi n v» z J x vi r\ w» i Irt

nei Darbo Konferencijai,

šalyse; vadinasi, priešingi 
tokiam darbo laiko sutrum
pinimui.

San Salvador respublikėlę 
ištiko smarki .viesulą; kuri 

• i užmušė 8 žmones.-, ;

nuteisti kalėjiman dviem iki 
dešimt metų. Sovietai, mat, 
neglosto sukčių ir grafterių, 
kaip kad daro kapitalisti
niai Amerikos teismai.

Tokio. — Per Japonijos 
kariško orlaivyno manevrus 
užsimušė septyni lakūnai į 
tris paskutines, dienas.

Po 
fašistinio perversmo vasa
rio mėnesį, buvo ir tebėra 
verčiami dėtis prie katalikų 
bažnyčios tokie žmonės, ku
rie nepriklausė jokiai tiky
bai. 1

Daugelis, n e p a k ę sdami 
tokio klerikalų spaudimo ir 
nenorėdami prarasti darbus 
kaipo netikėliai, todėl, ir pa
sirinkę protestantizmą. Ka
talikų dvasiškiai, iš savo pu
sės, tvirtina, kad tai Hitle
rio agentai daugiausia pasi
darbavo traukimui žmonių 
prie protestonų .

Vjji" : ? vU

Bridgeportas Užgyrė 
Apdraudos Biliy

Bridgeport, Conn. — “So
cialistinė” miesto taryba 
vienbalsiai parėmė Darbi
ninkų • Bedarbių Apdraudos 
Bilių H. R. 7598. Jau ge
gužės mėnesį miestinis so
cialistų centro komitetas iš
reiškė pritarimą šiam biliui. 
Vietinius socialistus, mat, 
darbininkai prie to privertė.

Tai jau 40-to miesto tary
ba užgyrė šį bilių.

Iš Vulcan Iron Works;
Streiko New Britain

Nuo šio

Sovietu Protestas prieš 
Provokacijas Manchuko

i

Vladivostok
pavasario Japonija per savo 
agentus Mandžurijoj daro 
nuolatines p r o v o k a c ijas

NEW BRITAIN, Conn.— 
Ką tik spėjo Vulcan Iron 
Works darbininkai išeiti 
streikan, reikalaudami pa
kėlimo algos iki 20 procen
tų, pripažinimo unijos, SUH 
grąžinimo vieno darbininkė,’ 
kuris buvo išmestas už or-1 - 
ganizavimą darbininkų * 
Steel & Metal Workers In
dustrial Union, ir keleto ki
tų smulkesnių reikalavimų, 
—tuojaus vietinė spauda^- 
valdoma Chambers of‘Com- 
merce ir bosų, paleido visač 
“striūnas” priešais streikie- 
rius, būk jie priguli prie 
komunistų unijos, kuri nie
kur, girdi, nėra nieko darbi
ninkam iškovojus, tik suvy
tus darbininkus. Tačiaus

<

?

prieš Sovietų Sąjungą ant1, streikieriai nekreipia nei 
Rytinio Chinų gelžkelio, ku-! mažiausios domės į kapitale 
ris pusiau priklauso Sovie- SW tokius spaudos begėdiš- 
tams: gadina reles, tuo bū- kus melus, laikosi taip drū- . 
du daro traukinių nelaimes, i tai, kad. į trečią streiko diė- • 
žudo sovietinius gelžkelio Į užsidarė visiškai visa 
tarnautojus, plėšia palei ke- j dirbtuvė, o pikieto linija, 
lią gyvenančius žmones ir kaip mūras, neįleidžia nei 
kt.

Prieš tokias piktadarys
tes dabar Sovietų konsulas 
Charbine griežtai užprotes
tavo Manchukuo valdžiai, 
kuri yra tik Japonijos impe- 

1 rialistų agentūra.

Brazilijos seimas nutarė 
nepriimti assyrų ateivių iš' ’ 
Iraq’o, kur jie yra persekiot 
jami ir naikinami.

v*11

vieną streiklaužį eiti dirbti.
(Tąsa 5-tam pusi.)
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Viso $1,061.68.

tų. Anksčiau negalėjau už-

preso.1 piknikai, kur tik jie yra tiems, kurie atsiuntė gėlių.
• • • J • • V • 1—11 D A mRep.

NEWARK, N. J.

mis valkiotis.
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Juozas Aleksaitis, muziko

Preso Išmokėjimo

tą”, o drauge Levaniene ta- • lstalS’aL
n

iš didžiau-
M a rijo na

Laido- 
graborius

išmokė j i- 
paliūdiji- 

pinigus, 
patyliais 
draugas

“Gerb. "Laisves’

esate namie, 
Būkite basom ko-

Vaizdelis iš Ispanijos klasių kovos. Zargoza miesto streikuojančių dar
bininkų vaikai grąžinami tėvams po to, kuomet jie laimėjo streiką. Vai
kai buvo išgabenti į Madridą, Barcelona ir kitus niiestus. Kuomet strei
kas laimėtas, jie sugrįžo ir buvo patikti tūkstančių darbininkų.

""Draugai; Čia rasite, mo
ney order vertės $6.00'. $5.50 
‘Laisvės’ prenumerai ir 50c1

Ne Melagis
—Ar tavo vyras tau niekados 

nemeluoja?
—Niekados!
—O kaip tu tą žinai?
—Jis man sako, kad aš per

plėvė, panašiai, kaip yra sąna
riuose, palei kaulų galus. Nuo 

nuo trynimo toji

Dabar, draugai, susikon-

atsiranda nuo persiaurų ir
smailų batų. Normaliai, anato
miškai didieji kojų pirštai turi 
būti tiesioj linijoj su vidujine 

To piršto pašak-

numeratą, o kas liks, tai au- senai pasibaigė, $5.50, ir $1,043.36.

.Ęesidar- 
darbininkų darbo, buodama prie namų darbo, ant 

laiptų džiovė skalbinius, ko? 
kiu būdu paslydo ir nupuolė 
susitrenkdama galvą j ce
mentu išgrįsta žemę. Tuoj bu
vo nuvežta į ligoninę, bet pa
sikankinus kelias valandas mi
rė. Daktarai pripažino gal-1 20 metų mudviejų vedusių gy
vos sutrupinimą (skull frac-j venimo nei biskį nepasenau. 
ture), kaipo mirties priežastį/Na, ir jeigu jis tokiam svar- 

Marijona Zabitienė gimė [ biam dalyke nemeluoja, tai aiš- 
1890 metais, Mali-Įku, kad ne melagis.

navos kaime, Jegliausko para- A. M. Bedievis.

buvusius. Bostono apielin- 
kės ir Philadelphijos pikni
kų tikietų platinimas turi 
būt mūs visu svarbiausias;v

Skaitlingas draugų atsi
liepimas ir aukų ganą gra-i pėdos dalia. To piršto pašak- 
ŽUS žiupsniukas. Vasaros) nyj neturi būti jokio išsidavimo 
knrščiudse, kada bendros | jokio atsikišimo. Tas

Į neturi būt pavarytas savo vir- 
j šūne į lauko pusę.

- ~ i Nuo siauro smailo bato per-
svarbus dalykas. Šiuo kar-į^aUg susispaudžia pirštai. O 

reikia žinoti, kad didžiojo piršto
i yra tam tyčia slidi

noma, tas priklauso nuo- ve- centų į Preso Fondą, 
dėjo drg. Bovino. 
dar geresnio j

ir 'visam .dUwinihku jųdėji- Čonn 
mui. Draugiškai, M. Bry 
us, Houghton, Mich.”

prašau | Jūryj ir bet kur. O, kai rei- 
dyti. I kia civilizuotai pasirodyti prie

rodo, kad šiais metais Meno i “Gerb. Adm.: Prisiuričiu

išleisti knygą tų money order vertės $6.50 uždavinys ekonominėj dir 
‘Laisvės’iv°j-

ŠYPSENOS
Motinos Neapgausi 

Studentas:—Tėvai, aš norė-
(čiau su tavim pakalbėti apie 
1 apmainymą mano mokslo lekci- 
| jų.

Tėvas:—Apie tai, vaike, kal- 
j bėk su motina.

Studentas: — Motin, aš pa-
I dariau klaidą, paimdamas mo-
i k'ytis chemiją. Bet da tą klaidą ■

Gegužės 25 d. mirė Marijo-j galima pataisyti: dabar aš no- 
Zabitienė, žmona Vinco : riu mokytis astronomiją.

tZabitos, nario Lietuvių Darbi- Motina: — Tai jau ne, vai- 
b ninku Susivienijimo ir Litera- ke! Tu turi sugalvoti gudres- 

Ir aš tūros Draugijos. Marijoną, pa-1 nį skymą, idant galėtum nakti- 
Linkiu noriu prisidėt prie to nau-'tiko staigi , mirtis.

pasisekimo. I dingo
"Laisvė’ yra Vienatinis laik- 'Draugiškai, K. šimanaus- 
raštis, kur darbininkai turii^as> Freehold, N. J.” 
vietos išsireikšt savo mintis ■ 
ir parodyt savo talentą. To-1

NUOTRINOS ANT KOJŲ
Malonėkite patarti per mūsų 

dienraštį “Laisvę”. Mane labai spaudimo, nuo trynimo toji 
ant mano ko-! plėvė patinsta, pasidaro skaudi.

Vadinas, esti įdegimo netik pa
viršium, bet ir giliau. Retkar- 

i čiais toje vietoje pasidaro net 
skirtingas kaulukas, kurs taip 
ir kyšo, išsidavęs. •

Geriausis būtų gydymas būt
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Mūsų Dienraščio Naudai Piknikai
Du didelius piknikus turėsime greitoj 

ateityj: liepos mėn. 1-mą dieną, Ulmer 
Parke, Brooklyne, įvyksta metinis pik
nikas, kuriame, kaip ir kas metai, tiki
mės turėti daug žmonių, o antras—liepos 
mėn. 4 dieną—Maynard, Mass. Pastaro
joj vietoj bus mūsų dienraščio naudai j 
piknikas dar pirmu kartu.

Be dvejojimo sakome mūsų draugams: 
abu turime padaryti pasekmingais, kaip 
politiniai, taip ir finansiniai.

Jei tik turėsime daug žmonių, jei tik 
piknikuose bus gera tvarka, jei tik rū
pestingai prisiruošime su programa ir 
aprūpinimo atsilankiusiųjų dalykais, tai 
ir pasieksime abu tikslu.

Sutraukimas į pikniką daug žmonių, į 
tai demonstravimas tos užuojautos, kurią I 
dienraštis turi darbininkuose; tai paro- ! 
dymas mūsų judėjimo buvimo plačiu. 
Tai politinis laimėjimas! Tas taipjau už
tikrins ir dienraščiui medžiaginę paspir
tį, kuri šiuo tarpu labai reikalinga. j 

Taigi, pasidarbuokime, draugai!
Brooklyne rengiamas piknikas, tiesa, ! 

daugiau yra pačių brooklyniečių dalykas. 
Bet maynardinis — kas kita. Tikietai 
šito pikniko pardavinėjami jau dabar po 
visą Naująją Angliją. Prašome mūsų j 
skaitytojus—kiekvieną!—prisidėt prie to ! 
didelio darbo. Gaukite tikietų, pardavi- 
nėkite juos. Raginkite visus savo pažįs
tamus, idant tą dieną ’būtų Mayharde, I 
Mass.!

Naje, sausra, sakoma, palietusi ir Eu
ropos tūlas šalis: pav. Vokietiją ir So; 
vietų Sąjungą. Pastarojoj tikrai tūluose 
rajonuose.

Keistas apie tai teorijas sudaro men
ševikai. Andai Grigaitis rašė, kad, girdi, 
šitie faktai rodo žemės ūkyj kolektyviza- 

■ cijos “nepasisekimą”. Ar reikia didesnės 
nesąmonės? Sulyg tuo žmogum, sausros 
apsireiškimas kapitalistiniuose kraštuose 
reiškia jų sistemos “pasisekimą”, o So
vietų Sąjungoj—“nepasisekimą”.

Žemės ūkio kolektyvizacijos pasekmin- 
! gumas jau yra įrodytas faktas, nepaisant 
Į kiek sausrų gali aplankyti Sovietų žemę.

Kapitalistinės sistetnos nepasisekimas — 
taipjau įrodytas faktas, nors čia sausros 
gali pasirodyti labai retai.

Badas Farmeriuos
Vakarinėse valstijose sausra taip įsi

galėjo, kad, sąkoma, milionam smulkių 
farmerių grūmoja badas. Tiesa, Roose- 
veltas užginčina tai, sakydamas, kad nė
ra nieko panašaus; esą tiktai “apie 125,- 
000 šeimų” bus palietęs “sunkesnis gyve
nimas.”

Jei farmeriai išanksto nebandys orga
nizuotai vesti masinę kovą už pagalbą, 
tai šie metai jiems bus labai sunkūs.

Būtų keista, jei šiais laikais milionai 
žmonių mirtų badu Amerikoje. Tik prieš 
mėnesį-kitą valdžia planavo, kaip čia su
agitavus farmerius, kad mažiau sėtų ja
vų, mažiau augintų gyvulių, o dabar, va, 
jau pasirodo visko trūkumas; žmonės ba- 
ctidinimą šalpų.

Šis gamtos apsireiškimas, žinoma, 
smarkiai pasunkina ir miestų darbininkų 
būklę. Štai kyla duonos kainos ir pieno 
kainos. Jos, be abejo, ir tebekils. Vadi
nasi, miestų darbininkų gyvenimas vis 
sunkės. Kad palengvinti gyvenimą, dar- ■ 
bininkai turi vieną, išeitį: kovoti už pa
kėlimą algų, kurie dirba, o nedirbą—už ' 
didinimą šalpų.'

Savaitė atgal, šeštadienio 
vakare, užėjo į “Laisvės” 
įstaigą draugai K. Levanas 
ir Levaniene, brooklynie- 
čiai, kurie labai daug prisi
dedą darbais prie palaikymo 
mūsų dienraščio ir gražiai 
darbuoiasi darbininkiškose 
Organizacijose. D rang as 
Levanas prašneko, “Ką tu 
malini, Buku v, ay man rei-

tą?” Draugė Levaniene per
traukė jo kalbą: “Katu dar 
klausi, imk (pinigus ir mo
kėk.” Draugas Levanas pa
dėjo dešimtinę, tar damas: 
“Tai pasiimk už prenumera-

“Priekalas” Apie Voldemarą
Ruošiant šį “Laisvės” numerį spaudai, 

gavome Maskvos lietuvių darbininkų žur
nalą “Priekalą” (No. 4-tą), kuriame tel
pa įdomių dalykų apie voldemarininkų 
veiklą Kaune. Pasirodo, kad vakar die
nos editoriale mes teisingai apibūdinome 
voldemarininkų rolę, kaipo lietuviškų 
hitlerininkų. Tačiaus “Priekalas” iške
lia tą faktą, jog Voldemaras jau prieš 
kurį laiką darė manevrus, besiruošdamas 
nuversti smetonininkus.

“Priekale” skaitome:
Lietuvos kapituliavimą prieš Lenkiją vol- 

demarininkai priėmė, matyt, kaip “pasukia- 
mąjį punktą” Lietuvos istorijoj. Užtat Vol
demaras griebėsi aštresnių žingsnių prieš 
smetonininkų grupę. Gautomis mūsų žinio
mis, voldemarininkai paskutiniu laiku grie
bėsi vėl ruošti pučą. Ir Lietuvos fašistiniai 
laikraščiai atvirai pažymėjo Voldemaro ak
tyvumą. Jie rašė apie jo grupės pasitari
mus Kaune, apie kuriuos esą kaž kokia “ge
ra poniutė” išplepėjusi. Bet fašistiniai lai
kraščiai nepaskelbė, kad Voldemaras rinko 
net ginkluotas jėgas. Mūsų žiniomis Volde
maras savo pusėj turėjęs ir tankų būrį ir 
kai ką aviacijoj, ir šiaip kai ką policijos ir 

; . administracijos aparate. Tai patvirtina tas, 
kad Voldemarą !ir jo adjutantą Sliesoraitį 
ištrėmė į Ežerėnus. Buvo atstatytas .ir tan
kų viršininkas ir; Aviacijos viršininkas; be 
to buvo perkelta visa eilė policijos vadų ir 
apskrities viršininkų. Prieš Voldemaro 
“grąžinimą*’ į Ežerėnus Kauno miestas at
rodė besirandąs apgulos stovyj, policijos 
gatvėse buvo dvigubai, šnipų—pilnos gat
vės, policijos nuovados buvo saugojamos ap
ginkluotų policininkų, laikančių rankose pa
rengtus šautuvus; vakarais ginkluoti šautu
vais policininkai poromis vaikščiojo įvairio
se miesto dalyse, motorcikliai ūžte ūžė ir tt. 
Neolituanų išstojimai prie Per.kovskio kavi
nės buvo, matyt, voldemarininkų repeticijos 
“putčui” tikslu suktiudyt Lietuvos kapitulia
vimą prieš Lenkiją, kad nukreipt tą kapitu
liavimą link Vokietijos. Beto Voldemaras 
“davė atvirą mūšį” ir su studentų neolitua- 
nininkų korporacija. Joje Voldemaras visą 
laiką turėjo nemaža įtakos. Per vieną lai
ką Smetona su Tubeliu rūpinosi tą korpo
raciją pavilioti į savo pusę, tačiau Smeto
na čia mažiausia pasisekimų turėjo. Ir štai 
Voldemaro vadovaujama didelė neolituani- 
ninkų dauguma pasirašė prieš bendradar
biavimą ir santikių palaikymą su smetoni- 
niai-tubeliška tautininkų sąjunga. Spauda 
rašo, kad Lietuvoj norima steigti fašistų 
hitleriško tipo partija, neolituanininkai jau 
sveikinasi hitleriškai ir kopijuoja rudmarš- 
kirrius. Smetonininkai jau daro žingsnių 
tai neolituanininkų korporacija^, suskaldyti 
į filijas, kad lengviau/?būtį galima už- / $7.43. 
gniaužti “maištą”. Karfū grąsiną juos iš- 
mesiant ir iš bendrabučio. Įdomu,, kad ir 
sporto taryba suspenduota ir, vieton -Tarybų . 
bus įvesti fašistiniai pirmininkat. Veikiau
sia ir čia vbldernarininkai sukūrė sąvo lizdą. 

__ ;______ J LLi-u—:------- -----  " 7-- > . V
gimimo diena; reikia apdo-' 
vanot.” ■ i ■ /'■ 0 / /; į Į ■ > 

;Kurie iš draugų dįrlja, tu
rėtų paimt'pavyzdį U drau
gų Levanij šiąme atsitikime. 
Tai labai ' puiki : parama 

•/ ’ f

1 4
rė, “ir vieną dolerį pasilik 
kaipo auką preso 
mui.” Berašapt, 
mą už priimtus 
draugai Levanai 
pasišnekučiavo ir
Levanas patiesė dar dešim
tinę, sakydamas, “Už tą iš
rašykite porą "Laisvės’ ben
drovės Šerų Ęlenps, va,rdu, 

kės mokėti už prcnumera-’ nes pradžioj birželio bus jos

pijoje. Pb tėvais vadinos M. 
Bartinikiutė. Amerikon atva
žiavo 1911 metais ir 1912 me
tais apsivedė su Vincu Žabitu.

; Pagyvenę kiek laiko New Yor- 
: ko valstijoje, persikėlė į New- 
,ark, N. J. ir čia išgyveno iki . 
: mirties. Zabitienė priklausė 
į prie Palangos Juzės Draugi
jos. Buvo labai darbšti ir tau.
■ pi. Išauklėjo dvi dukteris ir 
į vieną sūnų. Zabitai užlaikė 
!savo smulkų biznį (saliūną).
! Velionė tapo palaidota gegu-
■ žės 28 d., Rožių kapinėse, Lin- 
jden, N. J., su laisvomis apei- 
Igomis ir gana iškilmingai. Lei- 
l džiaut iš namų kalbėjo drg.
J. J.' Kaškiaučius, ant kapų 
kalbėjo d. R. Mizara.
tuvėms patarnavo
J. M. Bujauskas.

Tai buvo vienos 
siu laidotuvių, nes
turėjo daug giminių ir draugų. 
Dideliame nuliūdime 1 paliko 
vyrą, sūnų Alfonsą ir dukteris 
Stasę ir Antaniną, ir brolį 

.. ĮBartiniką, kuris gyvena Frack- 
villėj, Pa.

Velionės vyras Vincas Zabi- 
ta, sūnus ir dukterys širdin
gai ačiuoja visiems atsilankiu
siems į laidotuves, taip gi

ka automatiško preso išmo- P^eso fondui aukoju 50 cen- Skolos dar turime $889.32. 
kėjimui. _ _ . . _

“Labai gerai jūs, draugai, simokėt prenumeratos ir pa- Į centruokime, kad “Laisvės 
padarėt, kad įvedėt Sveika-iau^0^ išmokėjimui ]. ,
tos Skyrių mūsų dienrašty j. geriausiais linkėjimais rengiami šią vasarą, butų! 
Gerb. daktaras Kaškiaučius/.iums, draugai,. Motiejus sekmingesni už anksčiau

I atsakinėdamas į klausimus, j Barauskas, Jamaica Plains, 
j suteikia labai naudingų in-.1 Mnss.” 
i formacijų, iš ko skaitytojai!
1 turi didelės naudos. Aš pa-- “Gerb. Adm.: Čia rasite 
; tarčiau i
i klausimų ir atsakymų. del atnaujinimo
I “Meno Skyrius taipgi lošia prenumeratos o dolerį auko-1 
svarbią rolę mūsų judėjime i preso fondą. Draugiš-' 
ir pats menas įmatomai (^ab Andreliūnas, Somer-• 
daro didelį progresą darbi-! ville, Mass.” 
ninkiškam judėjime. Man iš-' 
rcdc, !:ad šiais metais Mens j v . _ . na
Skyrius yra daug gyvesnis, Uums $5.50 už "Laisvės’ pre- 
negu praėjusiais metais. Ži- numeratą, taipgi aukoju 50

del mes, darbininkai, remia- i kp. aukoja $10.00 del Tarp
ine ją ir velijam geriausio tautinio Darbininkų Apsi- 
pasisekimo. Draugiškai, gynimo fondo ir $3.00 del 
Juozas Aleksaitis, muzikos ‘Laisvčs’Preso Fondo. Drau- i 
mylėtojas, Troy, N. Y.” gjši <ai, Ona Samulenienė, j Lietuvoje,

~ — •pirmininkė ALDLD 78 kp.
Rašo Daugiaus Draugų: j Fitchburg, Mass.”
“Gerb. Draugai: Čia rasi-|

te $6.50.
kevičius aukoja $1.00 dek
"Laisvės’

-rx m v < “Gerb. Adm.: Šuvažiavi-j
Draugas B. Tus-;me keturių ALDLD kuopų,

i Lowell, Lawrence, Haver- į 
j hill, Mass., ir Nashua, N/ 
I H. draugai sumetė $1.60 
i "Laisvės’ preso fondui. Čia' 
j rasite money order tos ver-; 
j tės. Draugiškai, J. M. Kar-' 
' sonas, Lowell, Mass.”

Preso Fondo, o 
Chas. Barkauskas užsimoka' 
$5.50 "Laisvės’ prenumera-! 
tą. Šiuo tarpu jis neišgalė-! 
jo paaukoti preso fondui. I 
Draugiškai, P. Šlekaitis 
Scranton, Pa.”

1 X., . -1 .j Čia rasite money orderį ant: 
Tai bus $3.72 del Į 

"Laisvės’ naujo preso 
$3.71 malonėkit ] 
“Daily Worker”. Auka nuo 
ALDLD 44 kpą Draugiškai, 
S.'Paulenka, Lowell, Mass.”

“Gerb. Draugai: Prisiun- 
Adm. : čiu jums $5.50, penki dole

riai del "Laisvės’ prenume- 
I ratą ir aukoju 50c del pre- 

h/so fondo. Draugiškai, F. 
perduoti | Mahkauskas, Scranton, Pa.” 

~”z' / “Laišveš” prenumerata 
dabar yra $5.50 metams, to
dėl iš šios sumos aukos ne-

' “Ęrąngūs Drąųgai: •Šia- 
me: laiške yasitė, -j čekį už 
$8.50. :$5.50, ątnhujiriimui 
‘Laisvės’ prehųmeratąi. $2 
metinė mokestis, už ALDLD
ir $1.00 į preso fondą/, Ge- į prešo fbndą. Su guodone, j 

IriaUsįo pasišėkiiTio "Laisvei’ Jurgis Žilinskas, Suffield, j I • *_• _ J \ / j J JrV • >' .i ’ ' • 'J 'i - • • vzš • n
Plačiai į prooklynę žino

mas smuikorjus ? (įrangas 
Juozas Aleksaitis rašo savo 
dienraščiui?: ;■ “Nors ture j au 
pirmiau prisiųsti mokestį už 
savo prenumeratą, bet gy
venimo aplinkybes suspaus
tas, negalėjau to padaryt. 
š)tąi dešimts dolerių. Atsi
skaitykite už ‘Laisvės’ pre-

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964
3 J

vargina “bunions 
jų. Aš visaip mėginu juos nu- 
gydyti. Kiek apraminu, ir vėl 
atsiranda, žinoma, man labai 
sunku nugydyti: man yra tie 
kaulai atsikišę, tai ant kaulų 
greit puotrina pasidaro. Labiau
siai man skauda vasaros metu. I

( „ Man kiti, pąsakoja, būk galima basai, kada tik aplinkybės lei-
lieka1; L Paskaitom visus UŽ į operacijos keliu nugydyti, bet džia, kada tik 
“Laisvės” prenumeratą. i aš nežinau, ar galima nariams kambaryj.

! operacija dąryti. Aš labai daug' J°m ant saulės, ant žolės, pa
kenčiu, tai dar kartą ] 
patarti lengvesnį būdą gy<

i Ypač labai nemalonu mergaitei. ! žmonių, tai nešiokite žmoniškus 
| batukus, žemom kurkom ir pla- 

Atsakymas I ^jajs gaĮajs Panašių galima
Tokios, kaip Jūsų, nuotrinos | Rauti, vadinasi “sport shoes,”

Į “hiking shoes.” Ir, avėdama to- 
j kį avalą, tarp didžiojo ir antro- 
i jo piršto laikykite įdėtas tam 
| tyčia paduškaites (“bunion 
Ipads”). Kai basa, galite vil- 
I ginti trinam'noju alkoholiu ir 

pirštas teplioti iodo tinktūra. Į autes ir 
batukus barstykite “borated 
talcum powder.” Kai kada da
roma ir operacijukė, bet Jums, 
manau, nereikės. Laikotarpiais 
laikykite kojas augštyn iškel-

“Gerb. "Laisvės’ Red.:
Šiuomi pranešu jums, drau
gai, kad aš po ilgam sirgi- įplaukos sumažėja, tai au- ■ 
mui jau pradėjau dirbt. Tai- komis parama yra labai I 
gi tuoj aus • siunčiu jums
$6.00 money order ; už "Lais- tu viso aukų gavome.. $18.32.
vės’ prenumeratą, ‘ kuri jau Iš anksčiau yra įplaukusių pašakny]
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Darbininkė ir Seimininkė
Joseph North

Burtų Močiutė
(Tąsa)

Ji padėjo užklodę ir išėjo daržan į priešakį 
namo, čiupinėjant rožes ir gardenijas, egzami
nuojant kiekvieną gėlę. Ji nužingsniavo užpa
kalin namo ir apžiūrėjo jaunutį teliuką, pas
kui perėjo per kiaulydę pažiūrėjimui, kad vis
kas būtų tvarkoje. Ir viskas buvo tvarkoje. 
Maksui buvo galima užsitikėti. . . Jis išanks- 
to padarė sutartį, kad kaimynų vaikas padė
tų jos darbe. Jeigu Maksas išvyko darbo gau
ti—jis jį gaus. Jis sugrįš namo, jo kišenius 
pripildytas žalių dolerių! Bet... šilkinės 
pančiakos! Ji matė jas ant moterų kojų, ka
da buvo nuvykus į Allentown. Jos aiškiai pa
rodė apvalumą kojos ir jos švietė; ir kaip vy
ras gali nukreipti akis nuo tos šviesos ir tų 
apvalumų? Ir net žiemos laiku tos nenaudė
lės dėvėjo jas! Vasarą dar pateisinama, šil
ta, bet žiemą? šilkinės pančiakaitės ir ka
liošai! Taip; ji , pakratė savo pečiais, iš- 
tikrųjų nauji dabar laikai. Nauji laikai, 
nauji papročiai. Viskas persimainė nuo lai
ko, kada šalis nuėjo kariauti. Ir dabar, nuo 
1929 metų, ir pienas, ir sviestas, ir kiaušiniai, 
taip reikalingi visiems, paliko nebereikalingi, 
kainos krito, dievas žino, kaip žemai, o kas 
priežastimi to? Nekurie sakė, kad tai piktos 
akys žiūri į pasaulį ant tų, kurie gyveno per
tekliuj nuo karo, pertekliuje po to, kaip mi- 
lionai vyrų tapo išskersta Europoj kariaujant 
už ir prieš kaizerį. Gal ta priežastis? Kas 
gali atsakyti ant klausimo, kuris neturi nie
ko bendro su vėju, ar lietum, sausra, ar sėk
lomis? Tik velnias gali atsakyti—atsižvelgiant 
į visus tuos forklozavimus-išpardavinėjimus 
farmų—ir ji sudrebėjo—kurie vis tankiau ir 
plačiau įvyksta Berks ir Bucks pavietuose.

* * *
Kada forduko balsas pasiekė ją apie aštuntą 

valandą sekantį sekmadienį, ji jau buvo dar
že, ravėjo, ir atsukus ausį į kiekvieną motoro 
balsą—klausė. Ji povaliai atsisuko ir ten jis 
buvo. Platus kaip ir jo tėvas, plačia nosim 
ir mėlynomis akimis, ir pažiūrėkite. . . jis tu
rėjo visai naują skrybėlę! Miestišką skrybėlę, 
su siaurais briliais ir pilka juostele, ir kuri 
atrodė gerai ant jo, nors biskį permainė jo iš
žiūrą. Taip, lyg nutolino jį nuo jos. Ji ge
riau mylėtų tą seną jo šiaudinę skrybėlę, su 
išplyšusia skyle, ir kasdieninius užvalkalus,

Ji, prie stalo, pastatė porą klau- 
Jis tapo pa-

, bet, štai, jis čia buvo su nauja skrybėle ir net 
nauju kaklaraiščiu. Ir kokios spalvos! Ne 
dievobaimingai pilka ar juoda, ne, bet mėly
na ir žalia ir raudona.

“Heilo, mama!...” jis tarė. “Ar pusry
čiai gatavi? Esu peralkęs.” Ji padėjo į šalį 
kapstyklę ir nuėjo virtuvėn, kur viskas buvo 
prirengta dar pirma aušros ir tik laukė jo 
atvykimo.
simų, jis daugiausiai pasakojo.
geibi n inkų ir uždirbo po $14.50 savaitėj. Dirb
tuvė užsivadino Dexdale Knitting Company 
ant High Gatvės, Landal’y. Ir švilpukas pa
šaukdavo prie darbo kaip 7:45 kas rytas, ir 
jis turėjo 3 ketvirtad. vai. pietų. “Aš pabai
giu ant šešių ir vakarai yra mano.” Ji nę- 

: norėjo jo klausti, kaip jis tuos vakarus pra- 
• leidžia, bet vaidentuvėj pamatė paveikslą ap- 
į šviesto įėjimo į judžius ir atvaizdą moters ir 
i vyro vienas kito glėbyje. Ji matė tatai kartą

Allentowne, ant augštų pagarsinimų ir ji sun
kiai atsiduso.

“Ir tu dirbi pančiakas?” po valandžiukės ji 
užklausė. Jis patvirtino. “Tai vienatinė in
dustrija fenais, žmonės turi dėvėti pančiakas, 
nors ir yra panika.”

“Bet ne šilkines pančiakas,” ji piktai su- 
j kando lūpas. Jis nusijuokė ir nuleido akis 

į laikomą šaukštą. “O kas blogo su šilkinėmis 
pančiakomis, mama?” Jis sukimšo ir avietes 
su Smetona, ir blynus, ir lašinius, 
su pyragaičiais.
celianinį uzboną vandens.
bas,’
tarė.
bas.’
turėtų teisę nešioti šilkus ant kojų,
galvą.
akis.”
lūs, kad nesijuokus. “Aš nežinau,
kaip kada myliu pats pažiūrėti.”

‘Taip!?...” Ji atsistojo prie jo
išsitiesus. “Matai? Tai taip yra
myli pažiūrėti! Tai velnio meškerė ir atneša
blogą, nes, kaip tu gali atsilaikyti, kada ko
jos šviečia ir...” Jis jau buvo prie durų.

“Aš išeinu pažiūrėti į kukuruzus,” greitai 
tarė. Sugrįžo už valandos. “Heito vaikas ge
rai tau padeda, ar ne?” Ji palingavo galvą. 
“Taip, taip.” Bet jis buvo patenkintas, žolių 
nesimatė, tvoros pataisytos ir gyvuliai sveiki.
(Daugiau bus sekamam “D. ir š.” nūmeryj) 

Vertė B. E. Sinkevičienė.

ir pieną 
Ji pasikėlė ir prileido por- 

Tai velnio dar- 
ji atsakė. “O aš nežinau, mama,” jis
“Aš netikiu, kad tai būtų velnio dar- 

“Tu negali mane įtikinti, kad moteris 
ji purtė 

“Tai yra nuodėmė ir traukia vyrų
Jis sunkiai kontroliavo burnos musku- 

mama. Aš

šono labai 
tikrai. Tu

Šių Dienų “Prasikaltėlės” Teisme

rikdamas:—Jeigu policistai yra 
tame kaltinami, tuomet jiems 
turėtų būti duota proga patiems 
pasirodyti.—Mat, teismas buvo 
nukeliamas tolyn, būk tai po
licistai tebesą ligoninėj ir ne
galį liudyti.

Bausmė už Reikalavimą 
Vaikams Duonos

pasmer- 
TDA iš

gulančius

! Vienok, nežiūrint 
kiančių liūdymų per

1 šauktus liudininkus,
! kaltinamąją, teisėjas Dwyer, be
■ dvejojimo, nuskyrė Viktorijai
! Raffe bausmės 10 dienų kalėji-
, mo, kurią vėliau panaikino, sa
kydamas :

—Tiktai iš priežasties tavo 
padėties panaikinu bausmę. Ki-

' taip, aš tave pasiųsčiau į sun- i 
ikiųjų darbų kalėjimą.

Už Drąsą Pasipriešinti 
žandarams

Sykiu su nėščia moteriške

Raffe, buvo teisiama ir Bertha ' mų be galo sunkių aplinkybių, cukro (powdered), 4 kiaušiniai, 
Long, kuri protestavo prieš po- bet iš kurių labai svarbu pa-‘2 puoduku miltų (geriausi yra 
licijos žiaurų elgesį su Raffe. siųsti delegates.
Jinai pasekė juos net iki poli
cijos stoties ir sykiu tapo už- skaityti pietinių valstijų kam- 
daryta. S 
policistas, i 
thą Long areštavęs demonstra- Į kės bei mainierių žmonas, 
cijoj, bet po jos sumaniu klau
sinėjimu, priverstas buvo prisi
pažinti pirmiaus melavęs.

Puikiai Gynėsi Teisme
Bertha Long pati gynėsi teis

me. Ji apkaltino policijos bru
tal iškurną ir Pašalpos Depart
ment© badu marinimo sistemą.

—Aš tapau areštuota—parei
škė Long—dėlto, kad aš išdrį
sau protestuoti prieš badą, del- j 
to, kad aš dalyvauju kitose de
monstracijose. . . Pereitą savai
tę aš negavau jokios pašalpos. 
Prieš tai aš gavau $2 savaitėj, 
bet ir ta apgailėtirta'suma ta
po nukirsta iki $1.95—ir teisė-

| jas perkirto jos kalbą, burbte- 
j lėdamas:

—Aš nepaisau ką tu nori sa
kyti. Dešimts dienų kalėjimo

I už betvarkes kėlimą, i
Surinko Alisa.

Sunkiose ap- Swansdown Cake Flour), 2 
linkybėse esančiomis galima šaukštuku baking powder, 1 

. šaukštukas vanilos, 1 ir 1/2 puo-
Savo liūdyme Conway, pininkes, negres ir kitų kai ku-Į dūko pjaustyto citron, 1 ir y2 
, išsykio sakėsi Ber- j rių apielinkių laukų darbiniu- | puod. kapotų riešutų (walnuts)’.

Motery Kengresas—Visy Svarbus Reikalas

Gerai ištrinti sviestą ir su
Neužtenka Iš Iždo Paskirti dėti_cukrų ir gerai palengva iš-'

Būtinai reikėtų visur suda
ryti moterų ar bendrus komi-

maišyti. Dėkite kiaušinius po 
vieną ant sykio ir vis gerai mai- 

! šant. Išsijokite miltus ir kitus
tetus ir pasiųsti pagal stubas su sausus dalykus kartu ir supil- 
prisiųstais atsišaukimais, kad hite, vis maišant. Sudėkite cit- 
parinktų aukų ant tų blanku- L 
čių. Atsiliepimas yra gausus, šutus ir 
Neikite tuščiomis rankomis.> te | didelioje formoje arba 2 

(Užsisakykite laikraš t u k o j mažesnėse. Reikia vidutinio,
“Fight”, kurio šis numeris spe-, 325f. karščio. Iškepa į apie 1 
cialiai yra pašvęstas TMK rei- j valanda.
kalamą; taipgi puikiai atatiks t Kepant šį pyraga gerai yra “ 
reikalui “Working Woman” ir l išdengti blefą ’ popiera ir pas- 
kiti darbininkų laikraščiai bei(kUu ją išsviestavus, supilti teš- 
brošiūros.l Ėjimas be' literatu-j ]a 
ros mažiau naudos duoda. Vis
ką negi išaiškinsi trumpu laiku, 
o likęs laikraštis daug pasa
kys. Nepamirškime 
mi budavoti ALDLD,

t š vi etos organizaciją.

ron ir smulkiai sukapotus rie- 
____viską išmaišius kepki-.

tuo pati- 
savo ap-

Du Metu Miegojus Mergina
Prabunda

Matote, tokis didelis ir 
sunkus pyragas kepa gana ilgai 
ir pečiui įkaitus pradeda degti. 
Popiera apsaugo jį nuo to, o iš
kepus greitai galima ją nulup
ti. Popiera vartoti paprastą 
baltą bei vaškinę. Patariama 
taip daryti su visais pyragais, 
kurie pečiuje būna kiek ilgesnį 
laiką.

O. J.—Scranton, Pa.

Prieš 28 mėnesius, jauna i 
Patricia Maguire, Chicagoj, su-1 
sirgo miego liga. Jos motina ir; 

.draugai dėjo didžiausių pastan-' 
i, žiūrint į dalyką įuo liausimu prieiti ir įtraukti j gų palaikyti jos gyvybę, niekad 

i į vieną ar kitą mūs organizaci- Į nuo jos neatsitraukdami. 
Į jų. Bet mes to darbo nepra-

O tai yra dėlto, kad tas , dejom, manydami, kad tai mo- Į pradėjo 
! terų dalykas, o moteris nepa-1 lūs.

Rengimosi prie Tarptautinio šuo ja moteris labiau, negu ku- 
j Moterų Kongreso darbas eina
si gana gerai 
abelnai. Tačiaus tūlose vietose 
tas darbas reikiamai neišsiju
dina, 
klausimas nebuvo tinkamai iš
keltas. Kadangi nebuvo įtikin
ti darbininkai gręsime karo ir 
fašizmo, tad jie nemato ūmaus 
reikalo kovoti prieš jį.

Kita svarbiųjų skerspainių 
1 yra tebevyraujantis pas clauge- 
■ lį draugų nusistatymas, kad j kp. sekretorius, d. D. Kasmaus- 
Moterų Kongresas—“bobų” da-j kas, užsakė 500 atsišaukimo la- 
lykas. Neįmatoma moterų rolė j pelių. Mažame miestelyje, kaip 
industrijoj ir visame šalies apa- j Great Neckas, išplatins 500 ko- 
rate laike karo. O be tb įma-1 pijų. Tas parodo, kad drau- 
tymo negali būti i " '
darbo moterų organizavimui ir 
padarymui iš nuolankių bei pa
syvių amunicijos ir kitų reik
menų gamintojų į kovingas ir 
sumanias industrijos ir gyve
nimo tvarkytojas, kurios, svar
biam momentui iškilus, sugebė
tų pasukti industriją ir susiedi-

Smulkūs Patarimai
Nupirkus naują virvę drabu

žiams džiauti reikia gerai ją 
pirma išvirinti, taip pat išvirin- 

; ti kartu ir drabužių kliamrus 
-n , . ... i (clothespins). Išvirinta virvėPastaruoju laiku merginai . , ... . a . . .,,... .... v . i nesisuks, o klotspiniai nerodyti atgijimo ženk-! ...

Kartą motinai pasirodė, 
statėm prie to darbo ir tuo bū-1 kad jos duktė ją supranta. Ji 
du uždarėm duris moterims į j staiga dukters užklausė: 
savo organizaciją.

Kur Pradėtas Darbas
Iš Great Necko ALDLD 72

ris kitas. Ir jas nesunku su

Pa-
I tricia, jei girdi man.e, pakelk 
Įrodomąjį pirštą.” Ir mergina 
pakėlus visus, po vieną iš eilės, 
pirštus sulig motinos reikalavi-

Jos ilga miego liga stebi-. 
gydytojus. į

mo.
na

Motery Kongreso 
Konferencijos

Jau dabar laikas rinkti

skils.

Siuvant namie namines dre- 
ses bei žiurstus, nupirkit krau- 

i tuvėj kelis jardus “rick-rack 
Į braid.” Greitas būdas papuoši
mui naminių dresių 
ir gerai atrodo.

bei žiurstų

skauradą, 
lupynų su; 
kelias mi-

Nupirkus naują 
virkite joje bulvių

1 biskiu vandenio per
I nutes. Vėliau kepamas valgis 

. ' netaip greitai svils. de- [ _____

O be tb įma-1 pijų. r'~ 
būti rūpestingo > gai rimtai svarstė ir suprato 

’ ’ svarbumą to darbo.
Brooklyno ir New Yorko AL-1 legates į apielinkių konferenci- Bandykite paduoti vaisius 

DLD kuopos pradėjo darbą ren- jas, kuriose bus nominuojamos I prje mesos. Kepti obuoliai bei 
girnų masinio susirinkimo-pra-į tų apielinkių delegatės į Tarp-į obuolių košė tinka prie kiaulie- 
kalbų, kurios įvyks birželio 13 tautinį Moterų Kongresą prieš 
d., “Laisvės” svetainėj. Užsi- Karą ir Fašizmą, įvyksiantį 28, 
sakė 200 sagučių ir nemažai 29 ir 30 dd. liepos, Paryžiuje, 
prieškarinės- literatūros. Kuopų Ypač organizacijoms, laikan- 
susirinkimuose stipriai žada pa-, čioms susirinkimus sykį į mėne- 

,brėžti finansų sukėlimo bei ėji
mo į susiediją su prieškarinio leisti.

Pas mus moterų veikėjų ma- kongreso propaganda klausi-' sekamai: 
mus. Draugės ir draugai, pra-

nos. Keptas kumpis su pine
apple, bananės iškeptos žievėj 
prie steiko, morelės (apricots) 
prie įvairių mėsų.

riui Hodsonui, bet jis- taipgi at
sakė pagelbą.

—Mano šeimynai Home Re-į ją revoliuciniu keliu.
lief Biuras duoda $5.75 į savai
tę. Aš nuėjau į Home Relief! 
Biurą gegužės 22 d., nes mano ■ 
gasas tapo uždarytas, žandarai: žai ir iš tų pačių mažai ką pa- 
išskyre mane is apie 300 būrio | statėm prie darbo tarp moterų, i neškite, kas daroma kitur.

I žmonių, kurie klausė Bedarbių I Ypač tą reikėjo padaryti dabar,1 
Sargai ( Tarybos kalbėtojų. Aš, mat, tu-Į sąryšyje su T. Moterų Kongre-

1 su. Bent iš kitų turėtume pa- 
' kurie klausės Bedarbių Tarybos si mokinti.

Aš, mat, i 
stovėti nuošaliai del mano pa
dėties.

■ sį, reikia apsižiūrėti, kad nepra-
’ Konferencijos įvykstaDarbas Tarp Lietuviųi —Atsistot visiems!—sušuko 

i stovintis prie sosto durų teis- 
’ mabučio sargas.'

—Atsistot visiems!—pakarto
jo visi sargai pasieniuose.

Įėjo teisėjas Dwyer. 1 
pamojo ranka sustojusiems su- rėjau apie 300 būrio žmonių, 
sėsti.

Pro kairiąsias užtvaros duris kalbėtojų, 
atvedė moteriškę. Ji atrodo dik- 
ta, vidurinė jos figūros dalis 
aštriai išsidavus priekin. Eina 
lėtai. Bet kas tai?—pageltus, 
lūpos pamėlynavę, oda vos den
gia smailiai išsikišusius žandi
kaulius.

—Aha, tai Mrs. Viktorija stotį. Tk,.* 
Raffe. Biedna moteriškė! Ji- troškino, neduodami vandens, 
nai turi du vaikučius, su trečiui m ~
jau devintas mėnuo; matai ko- mo punktui padarė išimtį, su- klausimas paliečia ir užintere-1 sukelti ganėtinai pinigų del esa- 
kia atrodo. Jos vyras jau trys ‘ — 
metai be darbo—aiškino tūla 
moteriškė savo kaimynkai.

“Įstatymai” Kalba
—Tu, Mrs. Viktoria Raffe, 

gauni iš miesto puikų užlaiky- 
Viduje taip pat pilna polici- į mą. Niekur pasaulyje nerasi 

jos, viešos ir slaptos. Galinė da- | tokios vietos, kaip New Yorke, 
lis didžiulio kambario užtverta 
lanku žemų grotų. Už grotų 
suolai. O dar toliau, pačiam 
gale, tafsi bibliškoji “skrynia 
pakajaus”, juodai nutepliotas ir 
su didelėmis keturiomis lempo
mis ant kampinių piliorių, ma
tosi įstatymų “pildytojo”—tei
gėjo sostas. Virš sosto ant sie
nos kabo didelė vėliava. Po 
erdvą teismabučio kambarį 
narsto šnipai, tai pro užgrotyje 
esamas duris, pas jo mylistą 
teisėją, tai vėl atgal, mėtydami 
smailius veriančius žvilgsnius į 
teismabutyje esančius. Atmosfe
ra nejauki.
Pasirodo ir “Kaltininkės” 
ūmai užsižiebia keturios bal

tos lempos virš sosto piliorių.

Prie vieno pasaulinės aukso 
sostinės teismabučio durų sau
sakimšai pristatyta paprastų 
guzikuočių ir kazokų. Varinės 
ir nublizgintos sagos tviska 
prieš saulę ir praeiviam akis 
spigina. Nusipenėję tie tvarkos 
“sargai”: pilvus vos paneša, o 
apykaklė beveik slepiasi po sto
ru lašinių lanku. Veidai raudo
ni, pilni, o nosys, daugelio, dar 
raudonesnės nuo stiprinimo 
“tėvynės meilės” pusėtinai drū
tu skystimu.-

—Kas gi čia bus?—klausinė
ja praeiviai. Bet paniurę uni
formuoti viešpačiai žiauriai 
stumdo į šalis kiekvieną išdrį
susį burtis krūvon.

—Kibą Dillingerį ar kokį ki
tą gengsterį sugavo ir atves 
teisman, kad taip saugo teisma- 
butį?—spėliojo kitas.—Tik jau 
čia ne del menko nusikaltėlio 
toks guzikuočių zujimas aplink.

Įstatymų SkarbnyČios 
Viduje

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Finansų Klausimas
Aukas rinkti reikia greit ir

Pavyzdin: finės mo- taip jau skubiai jas priduoti 
turėjau terys pastatė 11 organizacijos vietos komitetui,, ar 

priešakyje esančių moterų prie' per centrus. Vienaip 
to darbo. Jos nutarė ne tik leistina grąžinti, bile

New Yorke, liepos 7 d.
Chicagoj, liepos 7 d.
Pittsburghe, birželio 24 d.
Cleveland, birželio 29 d.
Detroit, liepos 7 d.
San Francisco ir Los Ange-!pasiųsti

ir kitaip les, birželio 29 d. 
draugai I Daugelvje kitų apielinkių 

ipgi vwtdomos konferencijos,
. . _ --- # va, -------O ~ ------ Z —1---- --- -C

Policistas parstūmė mane ant budavoti Lygą Kovai prieš Ka- kuopose turės įrodymus, kad pi- taipgi vykdomos konferencijos, 
žemės, sukino mano rankas, vii- ( rą jp Fašizmą, bet taip pat gau- nigai perduoti skirtam tikslui, 'tačiaus smulkmeningesnių žinių 
ko mane tris blokus ir tada bru- j ti šimtus narių į savo organi- Gautieji centre pinigai bus pri- J 1 • V 1 • • 1 1 • i t 1 • < • ..

skaityti tos delegatės kelionei,
ALDLD galėjome padaryti tą kurios apielinkėj surinkti, o

fališkai įbruko mane į “cab” ir ■ zaciją.
! nuvežė į Elizabeth St. policijos Į 

Ten mane tris valandas patį.
I organizaciją vajaus kaip ir ne- bėti pasiųsti delegates tų apie- 

Teisėjas, Dwyer, šiam liūdy- j turėjome. Karo ir fašizmo linkių, kuriose nebus galimybės

neturime.

„. ... ..... „ r
Šiemet moterų gavimui į • jei liktų, tuomet prisidės pagel- j

Suknelės forma numeris 1834 yra 
gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 dydžio. Del 16 (lydžio*..- • 
reikia trijų ir penkių aštuntadalių 
(3§) yardų ir 36 colių pločio audi
mo. Sykiu rasite paveiksluotą siuvS- 

pamokinimą (anglų kalboj).

kur valdžia taip rūpintųsi savo 
piliečiais, tavimi taipgi, o tu, 
nedėkinga, su raudonaisiais val
kiojiesi, susidedi, gegužės 22 d. 
pas Pašalpos Biurą, prie Spring 
ir Elizabeth Sts., betvarkę 
lei, nenaudėle! Ką gi tu turi 
sakyti?—piktai išburnojęs, 
klausė teisėjas.

štai kaip Gerbiama 
Motinyste

Ir Mrs. Raffe lėtu, vos girdi
mu balsu liudijo:

—Aš gavau tris laiškus nuo 
Bellevue ligonbučio gydytojų, 
kuriuos pridaviau Home Relief 
Biurui. Laiškuose sakoma, kad 
man reikia specialės dietos ir 
man reikia kraujo įleidimo. Tas 
buvo priduota net Komisionie-

kė- 
pa- 
už-

Moterys kovoje su policija prie pašalpos biuro. Gina užpultą draugą.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

žuvies Kotletai
Paimkite bent kokios žuvies, 

nuvalykite, nulupkite skūrą, 
mėsą nuimkite nuo kaulų ir 
smulkiai sukapokite. Pridėkite 
kiaušinį, pipirų, cibulių ir drus-| 
kos sulyg skonio, išmaišykite j 
viską gerai ir padarykite apva
lius y plokštus kotletus. Išvo
liokite gerai miltuose ir kepkite i 
riebaluose, o dar geriau svieste 
ant skaurados ir ant mažos ug
nies.

J.-—Montreal, Canada. 
panašiu būdu gaminame 
kotletus, tik kaip kada

Mes 
žuvies 
permainai dedame išvirtų grūs
tų bulvių, o kaip kada džiovin
tos duonos trupinių (bread 
crumbs). Draugė V. J. atsiuntė 
visą eilę patarimų. Kiti tilps 
sekančiuose numeriuose. Ačiū.

Gardus Pyragas
1 puodukas sviesto (gali būti 

pusė taukų, bet sviestas ge
riau), 1 puodukas smulkaus

jai

Atsiųskite penkioiiką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja- 

' ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa-, . 
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City,’

l



Ketvirtas Puslapis

CHICAGOS ŽINIOS
i mi tarną ar tarnaitę.

Amerikos lietuvių darbinin- 
i iš 

Amerikos tokius ponus. Beje, 
virš minėti ponai buvo atbėgę 
į “Vilnies” raštinę su protes-

Kunigo Kemėšio ir Jo
Kompanijos Misija Nevyksta kija turėtų vyti laukan 
Chicagoj

Lietuvos fašistų agentai kun.
Kemėšis, Babickas ir Vitkus, tais, kad jie nėra fašistų agen- 
neprašyti svečiai, atsibaladojo tai. Jie gavo atsakymą, ku- 
į Chicagą ubagauti del Lietu- ;ris telpa “Vilnies” 131 nume- 
vos fašistų valdžios. Bet jų; ryje.
pirma misija nepavyko. Ji į --------------------
buvo laikyta lietuvių buržua-! Chicagos Naujienų Piknikas 
zijos tvirtovėj, švento Jurgio C,.™...]™- 
parapijos, pono Krušo sosti-'
nėj, pagarsėjusiame Bridge-! Naujieriečiai griebiasi už vi 
porte, kur Grigaičio vadina- sokįo bizno palaikymui men- 
mos bankos stovi, kaip nepa-' gevizmo, bet nevyksta. štai 
judinanti uola. Šiandien tuose birželio 3 d., Birutės darže, jie 
jų bankų skladuose degtinė turėjo savo jubilėjinį pikniką, 
parsiduoda. , 20-tą iš eilės. Ir per tą dvi-

lon alkanus. Gi New Yorkas, 
turtingiausias miestas pasauly
je, didžiuojasi savo dangorė- 
žiais, puošniais viešbučiais ir 
“geresniais” piliečiais-milionie- 
riais, o darbininkų vaikai alka-

nos lygybės moterims SU įstei- ką jums padainuosim. Užkviečia Ly- 
gimu visuomeniškų valgyklų, 
vaikų auklėtuvių, skalbyklų ir 
tt. O svarbiausia įvedimu lygios 
algos už lygų darbą. Tiesa, ir 
pas mus yra viešų valgyklų, bet

Įėjimo ir tampą gana veikliu 
ILD nariu ir kovotoju ne tik 
už savo liuosybę, bet už pa- 
liuosavimą visos negrų rasės, 
kovoja prieš terorą ii- diskri
minaciją, prieš visos negrų 
tautos pavergimą.

Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo vietinė kuopa 
daug dirbo delei šios bylos. 
Rengta keli masiniai mitingai, 
pramogėlė finansų sukėlimui, 
renkama aukos ant blankučių 
ir parašai, reikalaujanti, kad 
Allen būtų paliuosuotas be jo
kio teismo. Kažin kodėl Eas
tono lietuviai darbininkai ne- 
taip skaitlingai, kaip turėtų 
būti, dalyvavo tuose mitinguo
se. O svarbu ir labai svarbu 
yra suprasti klasinį pamatą to 
užsipuolimo ant negro darbi
ninko. Tarp. Darb. Apsigyni-į 
mas neėmė ginti Allen kaipo 
asmenį. Ginama yra visa neg-

ni ir mokytojai, kuriais didžiu-;lai pabando moteris gauti vis- 
moje yra moterys—skriaudžia-j ką pagamintą. Ji, gaudama 
mi- i daug mažesnę algą, dar pra-

Mokiniai, jų tėvai ir mokyto- ■ džioj savaitės pajustų, kad jos
■ jos turėtų sudaryti bendrą pro- j alga išsibaigė. Be to, i 
testą prieš tokį vienų ir kitų šeimynai tas pats atsitiktų, jei' 
išnaudojimą. Reikia pareika- motina savo vergišku darbui 
lauti, kad darbininkų vaikams! netaupintų centus.

jų iš kitur dar neteko būti, tai 
atvykę į Waterbury paimkit 
North Main St., važiuokit iki 
Lakewood Park, pasukite pro 
šalį į Chesnut Hill Road, pra
važiavę ežerą rasite Lietuvių 
Parka.

Išvažiavimas prasidės 12 v.
vidudienį ir tęsis iki vėlumai., 
Programa anksti prasidės. !

Kviečiam visus dalyvauti, ne' 
vien turėsim smagumo, bet ir 
darbininkų revoliucinį judėji
mą paremsime.

Koresp.
NUO RED. —Draugai pra

šote, kad choro paveikslą įdė-

las labai didelis, antra, pa-į Atsilieka nuo Gyvenimo i 
veikslai dedami tiktai į ap
garsinimus.

būtų duodamas maistas mokyk-! 
i lose, bet kapitalistų, o ne mo-' 
jkytojų lėšomis. !

ros Choras.
(137-139)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos nepaprastas 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio 15 d., 7:30 vai. vakare, 3014 
Yemans. Susirinkimas šaukiamas del 
išrinkimo apskričio valdybos. Taip
gi, mūsų kuopos delegatai išduos ra- 

j portą iš apskričio
ir jos Draugai ir draugės, malonėkit būti 

j laiku.
A. Varaneckienė,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

konferencijos.

Fin. Sekret.
(137-138)

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Gegužės d. netikėtai pa- ! dešimtį metų nusigyveno nuo] ag”e“^v“QinXma yra visaTe’g-1 ’ I’. CL„ *
.1 Pa jkoto, o gal Mr. Grigaitis sa- ru tauta, 0 su ja kartu visa| l/STDlIlllmlU ukyiTOSskiepą ir ten radau kun. Ke- kys, ar ne mases> juk mes tu-Į darbininky klasė! Jis tampa! J

VYtAcii Rohinlrn Virlril ir mncii -•__ *i i i?i __ • v r* i ------------------- -

kliuvau į Jurginės parapijos' koto, 0 gal Mr. Grigaitis sa-

mėšį, Babicką, Vitkų, ir mūsų , rėjome piknike publikos apie 
kleboną Krušą. Jie visi turėjo1 5 ar 6 šimtus? Bet kur tie 
spyčius. Vieni iš jų Vilniaus tūstančiai, kuriuos kadaise 
vadavimą, kiti Klaipėdos kraš- turėdavote savo piknikuose?

mizerna.
tautišką 

sako, di- 
giedoti 

milžinas,
ar ne ? Mūsų menševikai smun- 

nes jos militarizmas ir gink- ka Chicagoje.
lai persilpni prieš Lenkiją.) ---- -----------------
Lenkijos vanagas gali prary-. Chicagiečisii Smarkiai Ren-
Kemėšis gudrus. Aplinkiniais prie LDo dCIITIO 1F KltU 
keliais jis pardavinėjo Vii- Į KonfcrenCliu 
niaus vadavimo pasus, ale ma-| 
žai kas pirko, o žmonių buvo! šiomis dienomis sužinota, kad 
apie 300.

Babicko misija apie Klaipė
dą nieko naujo nepasakė. Pa
dejavo, kad vokiečiai Lietuvos 
žmones persekioja Klaipėdoj. 
O būtų geriau tikę, jeigu jis' Jaunuolių kuopos ir neatsilie- mo-

tą, o treti visos Lietuvos kultu-) Programa buvo 
rą kėlė. Visų pirma buvo ga-, Paimsiu tik vieną jų 
Įima suprasti iš Kemėšio kai- - 
bos, kad lenkai gražuoju Vii- džiausiąs, 
niaus neduos Lietuvai, o pasi- apįe 15 asabų. 
priešinti Lietuva nepajėgia,1

Birutės Chorą, kuris, 
Susirinko 

Tai

iš Chicagos kolonijų išvažiuos 
virš šimto delegatų į suvažia
vimus Detroitan. LDS 2 Ap
skričio visos kuopos siunčia po 
gerą būrį delegatų į Seimą.

simbolu negrų pavergimo ir 
išnaudojimo, jis kaipo darbi-; 
ninkas yra dalis mūsų ir jei
gu mes 1................
sime ir suprasime kame glūdi 
pats pamatas užsipuolimo ant 
jo per baltą darbdavį, mes su
prasime kaip reikalinga yra iš
reikšti mums savo solidarumą, 
kaipo darbininkams, kaipo vie-, 
nos klasės nariams, nežiūrint jiems maisto, išleidžia mokyk- 
kokios spalvos mūsų oda, ko-

I kios tautos bei rasės mes esa
me.

Mes, darbininkai, privalome i 
i užpildyti teismabutį, kada bus 
teisiamas draugas Allen. Tik
tai masiniai verčiami ponai l 
teisėjai išklausys darbininkų 
balsą. Sufrėmuotas darbinin
kas turi likti liuesas nuo bent 
kokio nepamatuoto apkaltini-

(Tąsa iš 3-čio pusi p.)

-1 New Yorko Mokytojos ir 
tik rimtai pamąstysi-' paonlna 
ummsimo kam p crlūdi P

kiti
iš-

New Yorko mokytojos ir 
mokslo įstaigų tarnautojai 
mokėjo virš $4 milionus dolerių 
valgydinimui alkanų vaikų, ku
rių tėvai, neišgalėdami nupirkti

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. reguliaris susirin- 

„ ,, kimas ivyks antradieni, birželio ' te girdėję Dr.Poma Marion F. McDowell, (June) 12 dieną, 8 vai. vakare, Lie- • 
vaikų lavinimo specialistė, Rut- ; tuvių Darbininkų svetainėje, 92Q 
gers Universitete, New Brun- East 79 St- visi įaugai malonėkite i 
swick, N. J., kalbėdama Lea-] -- •
dei’S Institute pareiškė, kad vai- ant mūsų apskričio pusmetinės kon- | 
kai daugiausia mato motiną ir 'ferencijos. 
mažiau tėvą ir tas atsiliepia į j 
vaikų lavinimą. Jinai sako,!

] kad vaikas prisirišęs prie tėvo 
geriau lavinasi mokykloje, nes 
tėvas, dalyvaudamas plačioje vi
suomenėje, turi daugiau žinoji
mo, negu 
džia savo 
nėjime.

Sovietų 
delius žingsnius įsteigimui

motina, kuri pralei- 
gyvenimą prie pe-

“Laisvės” įstaigoje galite 
, gauti tikro bičių medaus. Esa- 

Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei- 

East 79 St. visi Mtaugai malonėkite i katai yra valgyti bičių medų, 
atsilankyti, nes apart paprastų kuo- 1 Tad Vl< jj cukraus naudokite 
pos reikalų, reikės rinkti delegatus medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne-

Kuopos Komitetas.
(137-138)

Sąjunga padarė di- 
pil-

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

ką, kuris įvyks 24 d. birželio (June), 
10 vai. ryte, Vytauto Parke, Hulm- 
ville Pike, Galloway Road. Dainuos 
Choras, bus gera muzika. Grajys 
visokius šokius, lietuviškus ir ameri
koniškus. Todėl kviečiame visus at- i 
silankyti ant mūsų pikniko, taip pat i reikalaukite prisiųsti, 
prašome visas organizacijas paremti I ........ ...
Lyros Chorą, o mes visuomet už dy- r'V;'"r 1 “-"gv ■■T.v ,1 _/

Piknikas ir Baseball
būtų pasakęs, kad persekioja I ką, rodos, turi 20 jaunimo de- 
ponija. O kas link valdžių ge-| legatų. O menininkų grupės 
rūmo, jos abidvi yra fašisti-pr nepasiduoda, renka delega- 
nės, darbininkų klasę smaugia,; tus, rūpinasi organizacijos rei- 
kapoja žmonėms galvas, o ki- kalais.
tus grūda į kalėjimus. Ponas 
Babickas nežino ir nemato tų 
/visų blogybių.

Kalba ponas Vitkus apie
Lietuvos ūkininkų mokėjimą 
gyventi. Jis už pavyzdį pa
ėmė storkaklius buožes, kad 
tie moka gyventi, išnąudoda-

LDS jaunimo grupės “bas- 
ket-ball” tymas bus Detroite 
ir jis mano nugalėt detroitie- 
čius “Laisvės” ir “Vilnies” 
naudai rengiamam piknike, 
birželio 24 d. Tuo laiku baig
sis mūsų seimai.

Reporteris.

Kokioj dienoj teismas tikrai 
įvyks, sužinosite gale šios sa
vaitės nuo TDA narių, nes vei
kiausiai bus pranešta. Visi ir 
visos dalyvaukite teisme.

i . Narė.

WATERBURY, CONN

RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nei, 17 Birželio, June, Eagle Rock, W. Orange, N. J.
Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augšeiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va

dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite
Pradžia 12 vai d. įžanga 25 centai > Žuko Orkestrą Grieš Šokiams

f ................................................................................. .

KLAIDOS PATAISYMAS j buvo tik laikinas, ant kelių die- 
1 nų ir gana sunkus,“Laisvės” Nr. 133, už 6 d. 

birželio, d. A. B. straipsnyje 
“Komunistų Partijos Spėkos 
Auga”, toj vietoj, kur kalbama 

'apie Eastono partijos narių 
/.sąstatą ir ant galo sakoma 
“siuvėjai 7”, turi būti “siuvėja

Lietkomfrakcijos Sekret. 
•dEaston, Pa.

ALDLD 28 Kuopos Narių 
Mitingas

Sekantį antradienį, birželio 
| 12, vakare, 774 Bank St., įvyks 
į ALDLD 28 kp. susirinkimas, 
i Į mitingą privalome atsilanky-

reikėjo ti kiekvienas narys. Yra par-' 
kraustyti sunkias mašinas ir , traukta nauja brošiūra “Kodėl 
tt. Samdytojas jam nieko ne- Turės Įvykti Komunizmas?”,! 
sakė apie užmokesnį ir Allen, kurią dienraštis “Laisvė” iš
klek padirbėjęs, pamąstė, kad iejdo> Tai svarbi knygelė, ji 
vis tiek reikia jo paklausti, • verta perskaitymo ir platinimo 
kiek jis už darbą mokės. Jis tarp lietuvių darbininkų. Kai- 
nuėjo pas bosą ir labai man-Jna tįk centų. 
dagiai užklausė apie mokestį. ) užvardijimo

I Bosas vieton jam atsakyti, ėmė 
' koliotis. Pirmiausiai išvadi
no jį juodu tinginiu, o paskiau 
bjauriai įžeidė pavadinant 
juodu kalės vaiku. Allen už 
įžeidimą smogė bosui veidan. 
Bosas įniršęs pasišaukė savo 
sūnų ir abu, pasigriebę geleži-, 
nes šakes, kurios vartojamos 
traukimui matrasams kamša- 
lo, kaip žvėrys puolė Allen. 
Aišku, darbininkas gynėsi, pa
sekmės, bosui liko apdrasky-

Vien tik iš j 
Turės’ I 
galit į

“Kodėl
Įvykti Komunizmas 
spręsti brošiūros svarbumą.

Nėra klausimo, ar komuniz
mas įvyks. Jis turės įvykti. 
Daugelis darbininkų nors ir i 
pritaria komunistiniam judėji-Į 
mui, bet mano, kad tai “sva
jonės.”

Raškiau mūsų organizacijų i 
bendras piknikas 17 dieną bir
želio, ir kitų dalykų yra. 
dalyvaukime susirinkime.

Visi

1 Easton, Pa.
„Draugės ir Draugai Darbinin- 
^kai, Dalyvaukime Teisme Drg« 
•AHen, Birželio 11 ar 12 dieną! •k*
Z Tūlas laikas atgal “Laisvė
je” jau buvo prisiminta apie 
Suareštavimą negro darbininko 
iJHarold Allen, būk už užpuo
limą baHo darbdavio,. sukeli-
Yną muštynių ir dar kitokių ne- tos biskį rankos. Tačiaus fai- 
4>ūtų apkaltinimų. To darbi- tui pasibaigus, kaip sako liū- 
minko teismas turi įvykti pir- dininkai, bosas ir Allen pasi- 
madienį ar antradienį, 11 ar i davė viens kitam ranką ir bo- 
12 dd. birželio, (kurioj die-įsas pareiškė, kad viskas už- 

ffioj teismas įvyks, dar tikrai baigta. Allen nuėjo namo. 
.'ilSra žinoma, veikiausiai bus 
'..pranešta gale šios savaitės).
'< v T a r p t a utinis Darbininkų 
’'Apsigynimas yra paėmęs tą 
’Uylą ir bus prisiųstas advoka- 

gynimai to nekalto darbi
ninko.

Kad plačiau supažindinus 
lietuvius darbininkus su ne
žmonišku persekiojimu negrų 
.Kaštone, prisieina Šį tą pažy- 
‘fnėti apie patį įvykį. Harold 
Allen, iš amato dailydė, tei- 

,’Bingas ir doras darbininkas, ką 
“Jiūdija visa eilė baltų žmonių, 
‘įsu kuriais jis turėjo reikalus 
•ir jo pirmutiniai darbdaviai ir 
'kaimynai, tūlą laiką buvo be 
:<ilarbo. Jam pasisekė gauti 
^įlarbą matrasų išdirbystėje ant 
^Northampton gatvės, kurią už- 
‘laiko žydas vertelga. Darbas

IŠVAŽIAVIMAS
Tėmykit į Programą:

1) Laisvės Choras iš Hart
ford, 2) Vyrų Sekstetas, iš 

j New Hąven, 3) Vilijos Cho-' 
Po kokio laiko atlekia bū-j ras, vietinis; 4) Choras Dai- 

rys detektyvų ir policijos ir, na, iš New Haven; 5) rusų- 
daro jo stuboje kratą. Reikia | ukrainų jaunimo stygų orkeš- 
pažymėti, kad jokio “search! tra; 6) radio broadcasting per 
warrant” policija neturėjo.! vieną valandą; 7) D. M. Šo- 
Jieškojo kokio tai peilio, bet ' 
jo nerado. Allen tačiaus buvo 
suareštuotas ir apkaltintas 
užpuolime ir pasikėsinime už
mušti. Jis tąsomas po kalė
jimus, pravardžiuojamas, vi
saip niekinamas. Tačiaus jis 
turi draugų. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, sužino
jęs apie įvykį ir suradus kaip 
nekaltai tas darbininkas yra 
persekiojamas, tik todėl, kad

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame parengime darbininkiškas dainas

lomskas iš Brooklyn, » N. Y., 
kalbės apie augančią klasių 
kovą, apie kovingus darbinin
kų streikus po visą šalį, apie 
kun. Kemėšio ir jo kolegų at
vykimą Amerikon, kas juos 
siuntė, ir koks jų tikslas. Kaip 
jau jaučiama, tai svieto bus 
daug iš visur. Įžanga kaip ir 
dykai, tik 15c. Todėl įsitė- 
mykite visi, kad piknikas įvyks 

i birželio 17, Lietuvių Darbinin- 
kad jo oda yra tamsios spal- kų. Parke, už Lakewood eže- 
vos, imasi už darbo ir daro ro, Chesnut Hill Rd., Waterbu- 
viską, kad tą darbininką pa- ry.
liuosuoti. Paranką užstatė jo'parką, bet kuriems iš draugų 
balti draugai, jis išeina iš ka-| “Laisvęs” skaitytojų ar rėmė-

Nors daugelis ,žino tą

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 

IŠ BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos busais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 

labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. Bušai išeis 9-tą vai. ryte.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J. ant Hud son Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake 
Ėark, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatvekarį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatyekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ii’ 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market

- St., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo. Čia sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.
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1 Norwood Darbininkai Smetonos Agentų
Nešelpia, Jiems Pinigų Neduoda

Prašo Darbininkiškos Visuomenės Įsitė
myti Žemiau Nurodytus

PIKNIKUS
Jie Yra Rengiami “Laisvės” Naudai

Dovanos Prie Įžangos
r

Prašome Darbininkiškų Organizacijų įsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirk 
r įžangos Tikietus

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.
Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems, kurie 
anksto pirks įžangos tikietus. Priė' vartų pirkusieji 

tikietus dovanų negaus.
iš

LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIJOS

Gavome pranešimą nuo draugo Foto, kad šiame 
piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

LAISVĖS CHORAS Iš HARTFORD

Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, vei
kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos.

Turėsime svečių iš plačios Naujosios Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

nes

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.
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aukojo drabužių

NORWOOD, Mass. — Visų 
buržuazinių grupių politikie
riai, pradedant nuo tautininkų 
ir baigiant smalaviriniais “so
cialistais” iš “Keleivo-Klampy- 
nės” pastogės, visi užsimanė i 

■“Vilniaus vadavimo.” Pirmu
tiniai pradėjo mulkinimo dar- 

1 bą sandariečiai su p. Pečiulių 
I priešakyj. Pasileido su laiš- 
; kais per draugijas, kviesdami 
'prisidėti prie mulkinimo žmo
gių (neva Vilniaus vadavimo). 
! Pavyko įtraukti fašistų valdo-! 
|mą SLA kp., Katrinos Draugi-! 
ją ir ALP Bendrovę. Nors 
Bendrovėj komunistai išėjo 
griežtai prieš tuos mulkintojus 
visuomenės, bet čia sandarie-

jčiams atėjo į pagelbą “kelei-Į 
viniai-klampyniniai”. Nors ko-j gaiiuo^1, 
misijos ir neišrinko, bet Ben-j 
drove suteikė svetainę už dy
ką. Taipgi prie “Vilniaus va

davimo,” buvo prikergtas ir- Kemėšinei Misijai Nepavyko 
'streiklaužio Janušausko skri- 
■ dimas į Lietuvą. Ir tas skri
dimas labiausiai sugraudino'
“socialistus.”

Pasirodo ir 
i Ranka rašyti, 
| Kalbės F. J. 
cialfašistas) ir fašistinės ^Vie
nybės” redaktorius, poetas 

i Tysliava, taipgi bus muzikalė 
I programa, kurią išpildys vie-j 
tiniai ir iš kitur mulkinimo 
tikslam pritarianti menininkai. I 

' Ir, prie užbaigos, įžanga tik i 
i 25c.

Atėjus 22 d. balandžio, ir 
I aš tradkiu į tą “Vilniaus va- 
I davimo” pokylį.' Bet kaip nu- 
isistebėjau, kada įėjęs į svetai- 
|nę pamačiau tik apie porą de- 
sėtkų “Vilniaus vaduotojų.” 
Dar palaukėta ilgokai, bet va
duotojų nesidaugina, tai pro
gramą pradėjo su pora desėt-

kų publikos! “Poetas” Tyslia
va visai nepasirodė. Socialfa- 
šistas Bagočius bandė kalbėti, 
bet nesisekė, pasakė, kad Vil
nius nėra svarbus miestas, nes 
Vilnius nesąs nei pramoninis 
mistas, neigi prieplaukų turįs. 
Tik truko pasakyti, kad už to
kį Vilnių neapsimoka nei ko
voti. Muzikalę programą pil
dė M. Shargal, buvusio aidob- - 
listo, paskui socialisto, o da
bar republikono duktė. Bet 
ta muzikalė programa buvo to
kia mizerna, kaip ir visas “va
davimas.” ’ |

Jei dar pas tuos porą desėt- jančių eiles.
■ kų žmonių ir buvo kiek ūpo, 
tai po šio parengimo jis išbai-

Ir sykiu tas pa
rodo, kad lietuvių visuomenė 
tokiam mulkiškam vadavimui bo Fedracijos organizato- 

i nepritaria.

Iš Vulcan Iron Works !kad fa‘vg* p^rinįa- 
i . n • • 1 vimo t'kslu tas daroma. Pa-1
i Streiko New Britain; galiaus, dvi “foundrės” or-: 
i -------- ' ganizuotos į industrialę uni-;

(Tąsa iš 1-mo pusi.) įr g ancĮ Landers į In-
Be to, niekūs taip smarkiai i dependent uniją, 
nesiskverbia skebauti. j Nix. i

Pirmas dvi dienas kom- i 
panija per spaudą tikėjosi 
komunizmo baubu darbinin
kus suvilti, ale pamatė, kad 
nieko nelaimės, ir unijos ko
mitetui gerai veikiant, pri
vertė spaudą patalpinti at
šaukimą dalies tų melų. Tai 
didokas iš darbininkų pusės 
atmušimas tų melų, ir juo 

| labiau sustiprės streikuo-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

<t

riai buvo atvykę ir surašę 
darbininkus, ypatingai mol- 
derius į uniją, bet pasiimda-

20 d. gegužės atsibuvo Ke-jįstojimus ir duokles iš 
i mėšio-Babicko misijos “Vii-! narių, apleido miestą. To- 

. i niaus vadavimui.” Komunistai kiu būdu tada nors buvo pagarsinimai.1 - ......... .... . >
kuriuose rašo: 
Bagočius,' (so-

WATERBURY, CONN.

Taip Pat

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginami: 
uogų nuo ankstį pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
I Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 
; vaiLščiojmui plačios pievos ir miškai.
i Naujai1 perbudavoti kambariai, pa- 

Šis streikas tai pirmas į ’ poilsiui. Valgis gaminamas iš 
17 metu šiame miestelvie ■ 1sav0 au8ln^ darŽ0T’ U°CT’ pieniS’ metų šiame imcoieiyje. i k0 ir mesisko maisto.
Kadaise čia Amerikos Dar-' kaina labai žema

Kreipkitės sekamu antrašu:
A. Bloznelis,

Cauterskill Avė.,
Catskill, N. Y.

iš vakaro plačiai paskleidė la- į bandoma vesti streikas, ta-
I pelius prieš Kemėšio misiją.' £įaus nebūnant geros vado-: 
Ant Kemėšio prakalbų susirin-1 u- x -i v ii . v v. , . . . ivvbes, streikas buvo parko virs šimto žmonių įvairių /
pažiūrų. Kemėšis atrodė labai įduotas 11 darbininkai SUgl į- 

i nervuotas ir jam kalba nesisek žo dirbti be jokių laimčji- 
įkė, nors bandė įkalbėti pirkti mų.
“Vilniaus vadavimo” pasus,! XT u . ..
bet apart pustuzinio davatkė-j Nuo , to laiko apie unijų 
lių, kurios ėjo prie staliuko, I organizavimą pas mus ne
daugiau niekas nesidėjo ir,buvo galima nei prisiminti, 
taip be pasekmių Kemėšio mi-^nes visi bijojo Unijos ir ku- 
sija išvažiavo savais keliais.

Tie visi mulkintojai dabar j zuoįį darbininkus į uniją, 
turės susirasti kitokia meške
rę gaudymui doleriukų, 
ant “Vilniaus vadavimo” 
kerės jau žuvelės nesikabina.

Žvalgas.

rie kiek nors bandė organi-

nes 
meš-

tai darbininkai šnekėdavo

Įsigyk Sau Namus!

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr>’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

12, vakare, 
St. Reikia dalyvau- 
nariam.
matėt pranešimą 

jau
šviesa”.

gaus susirinkime. į

ramesnė ir ne tięk matysime 
kitų ydas. Suprasime, kad 
mes visi esame tos pačios kla
sės, tai yra darbininkų kla
sės nariai ir visi lygiai išnau
dojami kapitalizmo ir turime 
vienyt spėkas veikimui prieš tą 
išnaudojimo sistemą.

Dar sykį, draugai, kviečiu 
dalyvauti susirinkime, birželio 
12 d.

J* Žemaitis,
ALDLD 28 Kp. Fin. Sekr.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo

1 ėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS .

Senai dirbąs graborystės profesi-. 
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

; V

gi

$

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Į Metus Lajko Narnai
’ i ♦

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmones juos ? perka 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
n'amų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais,, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietosi—Bronxe, Bi'ook- 
lyiie, Maspethe ir

Parduodame
Lengvų

Galima Papirkti
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

kitur.
Pigiai ir ant
Sąlygų
už Mažą $500

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

i

<y . -,4’t; ■' f - ?
•

Ekstra Visiem Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 

Draugijos 28 kuopos Nariam Į
Draugai, labai svarbus su- 

Į sirinkimas įvyks sekantį ant
radienį, birželio 
774 Bank 
ti visiem

Kaip
Centro Sekr., šolomsko, 
prisiunčiama Nr. 2 
Visi nariai
Antras tai buS prisiųstos bian. i Nepamirškime Birž. 17 
kūtes, kurios visiem nariam į* ™ “ w w **■«*«•
reikės išpildyti. Centras steng
sis išgauti teises siuntinėjimui 
“Šviesos” nariams tiesiai 
mus. Manoma, tas bus 
daiktu visiem draugam, 
del visi atsilankykite.

Dar kita, tai mūsų žingei- 
dusis išvažiavimas jau čia pat, 
birželio 17, 
Lakewood, 
dalykų.

Draugai,

Phone, EVergreen 7-4785Tą dieną bus du dideli pik
nikai. Vieną rengia ALDLD 
6-tas Apskr., kuris bus Ches
ter, Pa., ant Jono Navicko 
farnws, Village Green, Pa. 
Kaip jau yra žinoma, į šį pik
niką rengiasi visos kolonijos. 
Chesteriečiai taipgi rengiasi 
labai rūpestingai, kad priė
mus visus svečius ir patenki
nus piknike. Bus gera progra
ma ir gera orkestrą šokiams.

Tenka priminti dar kartą 
kolonijoms ALDLD 6-to Aps
kričio ribose, kad da daugiau 
pasirūpintumėt sumobilizuoti 
darbininkų per šią savaitę į 

i pikniką. Mes šį pikniką turi- 
| me padaryti vienu iš pasek- 

’ aidėjimus” Imingiausių. Tad visi ir visos 
f Draugai nelankydami susi. j dalyvaukite.
rinkimų, pradeda atsilikti nuo 
klasiniai revoliucinio susipra
timo, 
eina į 
kaipo 
rami.

Į sąžiniškus organizacijų na
rius, kurie stengiasi veikimo 
rata sukti kasdieniniam vei
kime, eidami dienomis ir nak
timis, nepaisydami “savų” na
mų ir savų individualių daly
kų, pradeda žiūrėti, kaip ir 
pavydo akimis.

I Tad, draugai 
lankykime mūs 
susirinkimus, sekime veikimą, 

’ dalyvaukim bent po kiek nors 
veikime, tada mūsų sąžinė bus

1 na- 
geru 

To-

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS I
<♦>

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi- 
I talistinių šalių gyvenimo ir re- 
! voliucinės darbininkų ir .darbo 
j valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
į tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le- 
; ninizmo populiarizavime ir ko- 
! voje už šio mokslo išlaikymą ■ lie- 
■ tuvių komunistinėj literatūroj.
; Dailiosios literatūros srityj 
! 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
i apysakas, vaizdelius, lietuvių ,sce- 
! nos aprūpinimui duos savo skil- 
; tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
; timų, originalių ir verstinių see- 
; nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA- 
I LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
I kreips domės į SSRS sovietinės 
I literatūros ir kultūrinės revoliuci- 
’ jos nušvięĮtimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina i 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, j 
pusei metų — 50 centų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”i 

' redakcijos adresu: <
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vol 
Inostronich raboČIch v SSRS, red. j

“PRIEKALAS” ' 1
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę” !

$5

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarriečiai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00

to
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

mūsų parke už 
Yra ir daug kitų

visi dalyvaukime 
! susirinkimuose, tada bus ir 
^mūsų judėjimas gyvesnis, jei- 
l gu iš širdies mes jd norim gy- 
! vesnio. Tuomi ir patys drau- 
I gai jausimės smagesni, nebus 
draugai taip nervingi, pranyks 
ir tie nelemti ypatiškumai, be
vertės svajonės apie savo as-! 

' meninius “gerumus,” kitų “liu

Biskis po biskio ir nu- 
užmirštį, tuomet sąžine, 
darbininko, pasidaro ne-

ir draugės, 
organizacijų

Pelnas pikniko bus -skiria
mas per 
ir 6-tam

pusę, “D. Workeriui” 
Apskričiui.

Komitetas.
Worker” distrikto“Daily 

komitetas ir IWO rengia pik
niką birželio 17 d., Old Ber- 
kies Farm. Turės gerą pro
gramą. Kalbės drg. Bedacht, 
sekr. I.W.O. Bus ir sporto ir 
tt. X

Važiuoti į Šį pikijiką reikia 
sekamai: Gatvekariu 65 arba 
Broad St., požeminiu karu iki 
galo linijos ir imti karą 6, va
žiuoti iki Washington Lane 
and Ogontz Ave., išlipus paei
ti du bloku ir bus daržas.

S.' Miller.

£

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SN uotas graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
i • ‘ I !

Ar Žinote Delko Šaukiamas Moterų Kongresas? k Salvation Armiją Pasiekė; 
“Maištininkai” '

Visur buržuazijai nematy- 
i tos, netikėtos bėdos, štai gy- 

brookly-• ventojai garsaus bedarbiais 
;apgyvento Gold Dust Lodge 
ėmė ir susitarė pareikalauti 
daugiau ko iš Salvation Armi
jos “pryčerių,” apart maldų ir 

iblakėtų guolių. Delegacija iš- 
'šešių darbininkų matėsi su j 
Salvation Armijos viršininkais 

'pereitą ketvirtadienį ir įteikė 
'dvylikos punktų programą- 
reikalavimus: gerčsiiib maisto, 

’veltui dr'abužių, prieš verstiną 
■ darbą, tnčdikalės priežiūros, 
užgyrimo Biliaus II. R. 7598, 
ir kitus. ! ! '

Viršininkai sutiko išpildyti 
mažesnius reikalavimus, kaip 
tai: duoti geresnį maistą, už
tektinai valgymo indų, panai
kinti dežuruojančių priekabia
vimą, ir karšto vandens bena
miams darbininkams. Visgi 
laimėta.

tuvių po plačių. Ameriką, bet 
ir tarp kitataučių.

Aldona Klimaitė, 
niečių mylimą jaupa dainipjn 
kė.

Gal būt girdėjote apie jį, 
kad liepos mėnesio pabaigoje 
jis įvyks Paryžiuje. Tačiaus 
ką jis reiškia Amerikos mote
rims, ypač lietuvėms mote
rims, retas kas iš mūsų teatsa-; 
kyšime. O tas labai svarbu vi- Į 
siems: ir moterims, ir vyrams,! 
ir jaunuoliams. Vyrams taip • 
pat jis svarbus, nes ir vyrai 
gyvena tame pačiame pasauly
je. Jei moterys pasielgs ne- 
sumaniai, nukentėsim visi.

Apie Tarptautinį Moterų 
Kongresą aiškiai išdėstys drg. 
M. Undžienė (Cowl), kuri ak
tyviai dalyvauja prirengime to 
.kongreso. Jinai yra i TMK 
Amerikos Sekcijos Centro Ko
miteto narė ir su tuo klausi
mu labai gerai susipažinus. Ji 
apvažiavo vidurvakarines val
stijas, kur ji pagelbėjo sutver
ti Moterų Kongreso Komitetus. 
Bus svarbu ir mums išgirsti jos 
žodį tuo svarbiu klausimu. 
Kalbės ir kiti kalbėtojai. Įvyks 
šį trečiadienį, 13 d. birželio 
mėn., “Laisvės” svetainėj.

Ir Menininkai Dirba Del 
Kongreso

Karas ir fašizmas 
ri rykštė ne vien 
kams, bet taip pat 
karos. Mūsų menininkai tą mą, tačiaus mes tikimės 
puikiai supranta ir tą įrodo jų daugiau, 
prisidėjimas prie šio susirinki- Į vėliau.
roo su savo talentu, šiame su-’ Šį koncertą-prakalbas rengia i Tonascheffsky, kuriuodu 
sirinkime dalyvaus visa eilė jų. bendrai visos Brooklyn©
Iki šiol pasižadėję yra seka- New Yorko ALDLD.’ kuopos,: ture Co 
mi: 'tad primename visiems ALDLį

Konstancija Menkeliuniutė, D nariams dalyvauti ir prisi- 
žymiaušia lietuvių dainininkė, dėti garsinimu, 
kuri dainuoja ne vien tarp lie-į Komisija.

Lillian Kavaliauskaite

J. Vasiliauskas $1, Ch. Vi- 
gunas 50c., A. Balchunas 26c., 
J. Balchunas, S. Sasna, U. Ar- 
čikauskienė, M. Klimas, V. 
Pranaitienė, J. Siurba, P. Ta
ras, V. Žitkus, J.Saulėnas, P. 
Buknys, A. Bimba, S. Peleckas 

smulkiomis 
$6.66. Tai 
tolimai -de- 
pagirtinas

po 25c.; Viso su 
aukomis surinkta 
gera pradžia lėšų 
legatų kelionei ir

į narių ątsinešimas, link seimo..
Pranešta, kad, serga kuopos 

narys John Stasiūnas, persikė
lęs iš Binghamtono. Kadan
gi) cUWveha jo ;tėyai,H.a4 jis 
čibn parvežtas gydytis. Jis 
dabar randasi;- Kings Co,- :Hos- 
į'ital, Ward F. 3, Clarkson 
Ave., Brooklyn. Draugai ir pa
žįstami turėtų aplankyti.

Rep.

Lietuvių Radio Valanda
Šiuomi pranešame., kad su 

šiuo vakaru, 11 d. birželio 
(June), pradedam lietuvišką 
valandą su puikia dailės pro
grama. Turėsime kiekvieną 
pirmadienį per WWRL 1500 
KI. stotį, kaip 10 vai. vakare, 
šį vakarą dainuos Aldona Kli
maitė, lyriškas sopranas, Lil
lian Kavaliauskaitė, dramatiš
kas sopranas, ir grieš Klįmo 
Orkestrą. Be to turėsime įdo
miu bizniškų ir organizaciniu 
pranešimų. Prašome visuo
menės įsitėmyti, kad laikas— 
10 vai. vakare ir nusistatyti 
radio WWRL 1500 KI.

Programos vedėjai J. Žilins
kas ir J; Marčiulynas.

Bizniš.k.ų įstaigų ir, organi
zacijų del pasiškėlbim’ų prašo
me kreiptis šiuo antrašu: 214 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
arba telefonuokite: EVergreen 
8-9286.

LICENSES

Lillian Kavaliauskaitė, kuri 
taip pat dar jauna metais, ta-

' Pikietams Uždėjo Didelę 
Kauciją

Padėkit Jūrininkams 
Pikietuoti

BEER—WINE

prie
lini-

NOTICE is hereby given that License
No. R.W.-1278 has been issued to j 

the undersigned to sell beer and wine • 
at retail, under Section 76 of the! 
Alcoholic Beverage Control Law, at■ 
208 Stagg St., Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed upon the said 
premises.

JAMES SUTKUS
451 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Šiandien, 12 vai. dieną, 
American-Hawaian laivų 
jos, prieplauka (pier) 6, 42ncl 
St. ir 1st Avė., Brooklyne, jū
rininkai šaukia masinį pikie- 
tą tikslu pagelbėti laivakro- 
viams laimėti streiką. Vieno

JERSEY CITY, N. J.—Pa- tos kompanijos laivo įgula iš- 
i čiaus, kaipo dainininkė žino-1 reikšdamas, kad streikavimas ėjo į streiką, paremdami ko- 

yra žiau- ma jau keletą metų. Iš virš' ir pikietavimas bus prašaliu- vejančius laivakrovius, tad jie 
darbiniu- mipėto surašo jau matosi, kad | tas Jersey City mieste, polici- veik savaitę laiko pikietuoja. 
meninin- turėsime puikią dainų progra- jos viršininkas, pereitą ketvir- šiandien norima sudaryti de- 

ir tadienį, įsakė areštuoti du Ra- monstracinį masinį pikietą.
Apie tai pranešime kandų Darbininkų Industrinės 

j unijos nariu, Max Mortman ir taipgi dalyvauti.
pį_ " .------------- ---------

, Tik Viena Savaitė Iki 
i ALDLD Apskričio Pikniko

Malioriai Stato Eilinių Narių Kandidatus

Lietuviai darbininkai turėtų

PRANEŠIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos mėnesinis susirin- [ 
kimas Įvyks antradienį, 12 d. birže-; 
lio, 7 vai. vakare, 79 Hudson Ave. i 

i Visi nariai malonėkite būt laiku, nes , 
I labai daug svarbių dalykų turim i 
i apkalbėt. Sekr. Juška.

irlkietavo Miller Parlor Furni- 
261 Orient Ave. I

Policija ; taipgi areštavo'
Martin Harris, 1 Darbininkų '■ puiku9 ALDLD apskričio 
Filmų ir Photo Lygos narį, piknikas jau tik už savaitės, 
kuris ėmė policijos puolimo 1 0 dar daUge]js draugų neįsigis 
ant pikietų paveikslus. Sua-I j0 kelionės tikieto. Apsirikąį- 
reštuotas ir Gale Strauss,, uni-' te nepirkę į£ anksto tikieto, 
jos atstovas. Visi- keturi 4ai-'nes dabar pirkdami mokate 
komi po $2,500 kaucija kiek-j^^ ^Q pOrai ir 85,c pavieniams, 
viėnas. 1 ' / [kuomet _ '

Šapa yra. viena iš astuonių, | djeną turėsit, mokėti . po $1Pereitą ketvirtadienį įvyku- j žemiausią įstojimo unijbn mo
stam maliorių (painters) Eili- kestį; už pilną demokratiją 
ijių Narių Apsaugos Susivieni- unijoj; už eilinių narių vado- Kuomet išsikėlė iš N. Y. į Jer-1 
jimo susirinkime, laikytame į vybę ; už Darbininkų Bedarbių sey City. 
T.ohnr T AThonm VnrlrvillSi an A nrlpanrlncĮ "Pilvu T-T T? •

PARDAVIMAI j
PARSIDUODA Bar and Grill, gali-I 

ma pirkt pusė, ar visas. Kaina ;
bus pigiau tam, kuris pirks pirmiau, Į 
negu “license” atnaujinsiu, tai bus [ 
pirma liepos, pirmos dienos. Aš taip-1 
gi turiu ir daugiau tokių, vietų ant 
pardavimo, kai kurie yra sykiu ir su I 
namais del 'gyvenimo, visi parsiduo- į 
da už žemą kainą. Kreipkitės se
kamai del informacijų: J. Vastunas, 

pirkdami paskutinę 337 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N.Y.

kurios sulaužė sutartį su unija, ilypatai>
i Piknikas"'latyak gražioj 

Unija tęs pikietavi-'

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, • geriausios

Prašome

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

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonaš, tai legališkas svoris. Prista-
tome greit i jūsų namus.
įsitėmyti adresą ir telefoną.

įįifcįiįUi

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES,
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Puse Bloko nuo ♦‘Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
, , Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH pFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei- 
Kaina pigi. Taipgi 

, 29 motų 
Del toli

mesnių informacijų kreipkitės seka- 
Ist Street, Brooklyn,

jimo susinnKime, laiKytame, vynę; uz varoinmKų Beaarmų sey City. Unija tęs pikietavi- - vietoj, ąnt Eagle Rock kaln0.
Labor Lyceum, Yoikvillej, su Apdiaudos Bilių H. K. 7598,|ma apgynimui savo narių ir(^ Orange, N. J. Piknike dai- parduodu Willys Knight,
entuziazmu tapo užgirti nomi-luž teisę negrams įstoti umjon visos darbimnku klasės teisės nuos visi anskritvie esantieji mo(lelis’ gerame stovyje,
nuoti sekami kandidatai: Louis ir lygias teises prie darbo. organizuotiS) pikietuoti ir strei- chorai. D,J. kar^ pl.ašomJe
Weinstock l finansų, sekreto- Eilinių narių kandidatai ko- ... • • iait5mvti knd niknikns N. Y.

X

WOLUNTEERS WANTED

rius, Frank Wedl ir L. J. Ste
vens į “biznio” vedėjus.
' Tai buvo nuoširdus užgyri- 

mas kovingo, demokratiškai 
tvarkomo unijizmo, prieš geng- 
sterizmą ir biurokratizmą, 
prieš “Zausnerizmą.”

Taip jau entuziastiškai bu
vo priimta Eilinių Narių pro
grama, kurioje pasisakoma:

Už 6 valandų darbo dieną 
ir 5 dienų savaitę; už $9 į 
dieną algų skalę; už teisę ir 
užtikrinimą darbo; už darbų 
ir šapos komitetą; už griežtas 
unijos sąlygas — kiekvienas 
ih’aliorius—unijos narys ir už

Policija Kankino Streikierią 
Pirmininką
'Policija nakčia įsibriovė 

Patsy Augustine stubon, išvil
ko jį iš lovos ir suareštavo, 
nors įsakymo areštuoti (war
rant) ir neturėjo/ Pasirodo, 
valdžios pastatyti įstatymų 
“saugotojai” galutinai nusis
pjovė ant savo garbinamų įsta
tymų. Atsiduoda fašizmu, ar 
ne?

Comrades who can type 
and mimeograph are asked 
to come up to Laisve, 46 
Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. to help prepare the 
National Lithuanian Youth 
Convention material, any 
day or evening- that they 
can spare till the delegates 
leave for the convention.

Nat’l. Lith. Y. Committee*

voja prieš gengsterizmą ir ra- 
ketierius unijoj; prieš pasku
bą ir šmotų darbą; prieš ver
stiną taikymą ir drausmes 
(injunctions); prieš išbrauki
mą nedirbančių narių; prieš 
viršlaikį; prieš pataikavimą; 
prieš nelegalį aptaksavimą.

Rinkimas viršininkų 
birželio 30 d.

Eiliniai nariai šaukia 
rių masinį susirinkimą 
dieni, birželio 16 d., 2 vai. po) 
pietų, Irving Plaza Hall, Irving! 
Pl. ir 15th St., New Yorke. Vi-i 
si malioriai turėtų dalyvauti

Penteris.

kuotK

Iš LDS 1 Kp. Susirinkimo
Pereitą ketvirtadienį įvykęs'

’ | visų įsitėmyti, kad piknikas 
j įvyks sekmadienį, 17 d. birže
lio.

Komisija.

lds pirmos kuopos susirinki- Streikierys įkalintas 
! mas buvo skaitlingas, tačiaus ,

(133-138)

IŠRANDAVO.IIMAI

įvyks

malio- 
šešta-I

trūko jame gyvumo, ypač1 Dar viena didelė demons- 
renkant komisijas. Tūli drau-gracija įvyko pereitą ketvirta- 
gai daugelyje vietų apsiėmę, dienį prie Garside Shoe Co. 
įvairius darbus, o kiti nors ir; dirbtuvės, kur United Shoe 
niekur neapsiėmę, 1 

i tyrę tokiam darbe, tad nedrįs- veda streiką, 
[ta apsiimti, manydami, neat- 
! liksią. Draugai turėtų atmes- 
! ti nedrąsą ir abejonę, nes tik 
! darbe ir išmokstama viso vei-

; kimo, o ne kur kitur.
LDS Vajus Mūs . Kuopoje

Draugas J. Grubis ir šiuo 
kartu atėjo į susirinkimą ne 
tuščiomis, jis vėl' prirašė 5 su
augusius ir 4 vūikus. Pirmiau 
d. Grubis 1 buvo1 pritašęs 14'. 
Viso-jau turi prirašęs’ 23. Tai 
puikus pasidarbaVinhas. Tas 
parodo, kaip daug galinia nu-' 
dirbti, kada rūpestingai dirbsi
ma. ' ' ' ’ i ’

Išrinkta komisija' pagelbėti 
surengti pramogą vaikų mb-' 
kyklėlės ir kempės naudai.1 
Taipgi nutarta prisidėti prie 
rengimo bendrai su LDS jau
nuolių kuopa vakaro, kurio

1L1 nors ir uhuvuvcs, nui unueu oiluc nu čia. 
bet nepa- and Leather darbininkų unija [biznio vi

Patsy Augustine yra kovin
gas darbininkų vadas, 43 stręi- 
kuojančių Nathan’s Famous, 
Inč. ’kavinės darbirtinkų pir
mininkas. Kiti šeimynos 
ri’ai u žnųona ir sesuo, taipgi 
buvo .areštuotos. ' j

Policijos stotyje Patsy 'Au
gustine buvo žiauriai, mūša- 

7 < * b

mas. Mat, kavinės savininkai 
samdosi- skebų Jr bėgyję,-de
vynių savaičių streiko’tūli ske- 
bai tapo apkulti, tad policija 
pasiryžo kankinimu priversti 
streiko vadą prisiimti ant sa
vęs kaltinimą, kad tuomi ga- 
_ 4 a v i • 2 • • v i j • iX. U4 L/ V <X JL U • L4 J. 1Utų J! prašalint, iš kovotojų pe|nas eis padengimui de]ega.
eilių. Vienok kankinimu ne
pavyko kovingo darbininko 
dvasią sulaužyti. , ; , ,,

* * / r . 1 l

Nathan’s Famous, Inc. ran
dasi 14th St., Surf ir Stillwell 
Avės., Coney Island.

Šiandien, 2 vai. p.j p., strei-^ 
kieriai ;neš skundą tprieš polici
jos įbrutališkumą ijiidsfo majo
rui LaGuardijai. Maisto dar
bininkai ten tūrėtų dalyVąuti.

Streiklaužys vardu Borns- 
tein, buvo apmuštas po susi- 
barimo su darbininku. Pas- 
kiaūs jisai pribuvo į streikie- 
rių centrą su policija ir suareš-

) tavo veiklų streikierį, 
Katz.

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, sto
ras ir pekarnė (kepykla) yra du 

geri pečiai del kepimo. Vieta lietu
viais apgyventa, gera vieeta del gy
venimo ir del biznio, renda žema, ir 
visiems prieinama. Jau 15 metų 
kaip šitą biznį esu išdirbus ir gyve- 
— čia. Bet dabar negaliu išlaikyt 

viena, nes jau sena ir vyras 
miręs. Atsišaukite ant sekamo ant
rašo: 10 Scholes St., šalę Union Avė. 
ant antrų lubų.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir Šlajum#

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

(136-138)

Aido Choro Dramos

PASIRANDAVOJA f o r n iš i u o t as Į 
kambarys vienam vyrui, kambarys i 

didelis ir šviesus, visi moderniški, i lllUUIlo 11 cVIUpUo, "IBI 1HUUL1 lllolM

Louis. įtaisymai ir turi atskirą įėjimą. Del 
| tolimesnių informacijų kreipkitės se

kamu antrašu: 436 South 5th St., 
Apt. 9, Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda i 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

i ant visokių kapinių; parsamde au
tomobilius ir karietas veselijoms, 

į krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

CLEMENT V0KETA1TIS

tų kelionės lėšų.. Vakaras bus 
} i birželio 14‘ d., “Laisvės” sve

tainėj. » Tam tikslui ’taip? pat 
išrinkta komisija. Kadangi 
kuopa nori pasiųsti skaitlingą 
delegaciją, o ižde pinigų ne
siranda, tad, apatt, ren^ianiio1 
vakarėlio, sumanyta ■ parinki 
aiit1 vietos, aukų; delegatų ke-; 
lionės lėšoms. Aukojo seka
mi W u H ; U 7 i H H11 ■ >

i , Šiuo yra šaukiamas Ąidp 
Choro Dramos Grupes susirin
kimas šiandien, pirpniad., 7:30 
vai. vakare, “Laisves” svetai
nėje. Kurie esate dalyvavę 
veikalų lošime bei menininkai 
ir šiaip prijaučianti veikalų lo
šimams ir menui—kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

Mes turime įvairių veikalų 
Meno Sąjungos Centre; neku- 
rie iš jų jau yra vaidinti, kiti 
dar ne. Kuriuos veikalus gru
pė nutars mokintis sekančiam 
sezonui, tad dabar bus pada
linti1 Vaidyloms. Apart veika
lų čia bus dar ir daugiau da
lykų svarstoma. Pageidautina 
kilo skaitlingiausias ąusirinki- 
tnas. . v • - i , ■ . » 1 . > »’

Dranlos Grupės pirm., J 
’ / f P. BARANAUSKAS.

A \

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

.......... . . j-'a:r-a

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Chroniškos

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS;

nuo 11 iki I dienomis 
nuo 5 iki 7, vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
jos Gydomos

I
Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 
)ių, Kvėpuojamų

jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

New York
Valandos—• A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M. .


