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ITALIJOS KARIŠKIŲ AFRIKOJE?

bubnijo Grigaičio “aviacijos” 
dienos pikniką Brooklyne ir 
sklokininkai margino to biznio 
programą.

Veikiausia Prūseika dabar 
gailisi tų laikų, kada vadin
davo “Naujienų” Grigaitį “pli
kuoju satiru.”

“Lietuvių Balsas,” Rygoj 
leidžiamas fašistinis laikraštu
kas, rašo, kaip gegužės 15 d. 
buvo visoj Latvijoj švenčiama 
“valstybės atgimimo šventė.”

Pasimokinę iš Hitlerio, Lat
vijos fašistai vyte vijo darbi
ninkus ir valstiečius į tos šven
tės iškilmes; o paskui didžia
vosi, kad minios “parodo pasi
tikėjimą ir prisirišimą... tau
tos vadui.”

Brooklyne ir New Yorke vis 
platyn eina streikas prieš mė
sos brangumą. Kai kurie mū
sų draugai ir draugės, tačiaus, 
bijo, kad tuom streiku neat- 
stumtume smulkių krautuvinin
kų, kurie pritarė darbininkų 
judėjimui.

Roosevelt Planuoja 
Apkarpytą NRA

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas vakar 
sušaukė pasitarti savo mi- 
nisterius ir jam pritarian
čius kongresmanų ir sena
torių vadus. Kalbėjosi, ko
kius reikėtų išleisti naujus 
įstatymus, kad išlaikyti 
bent dalį NRA programos. 
Rooseveltas iki birželio 16 
d. palaiko tarnyboje visus 
NRA 5,400 valdininkų ir 
valdininkėlių. Gal jie dar 
būsią reikalingi naujiems 
(Roosevelto planams vykdy-

Milžiniški Vieno Fronto 
Laimėjimai Frakcijoj

Viduryj — Francijos užsienių reikalų ministeris P. Lavai, atvažiavęs 
Maskvon užbaigti dalykus delei tarpsavinčs pagelbos sutarties, padary
tos tarp Sovietų Sąjungos ir Francijos. Dešinoje—Sovietų užsienių reika

lų komisaras M. Litvinov.

ti mažuosius bučerius prieš 
mus.

Iš pradžios nueina pikieti- 
ninkai ir paprašo, kad laiki
nai užsidarytų bučernę. Jeigu 
kurie savininkėliai argumen
tuoja, kad “olsėliai” (kompa
nijos) perbrangiai iš jų atlupa, 
ir todėl bučernėse negalima 
nuleisti kainos, tokiems strei
ko pikietininkai paaiškina,: 
Jeigu prisidėsite prie streiko, 
tuom darysite spaudimo, kad 
kompanijos numuštų urminę 
kainą jums. Taip jūs ir mes iš
vien kovodami geriausia gali
me laimėt.

Daugelis mažų ir vidutinių 
bučerių priima paaiškinimą, 
uždaro savo krautuves ir eina 
talkon streikieriams, net ve
žioja pikietininkus, kur rei
kia. Darbininkai, moterys ir 
vyrai, pasižada toliau pirkti 
mėsą iš tokių simpatingų biz
nierių.

O kurie atsisako uždaryt sa
vo mėsinyčias, prieš tuos sta
toma pikietas; ir jiems strei- 
kieriai pareiškia: jeigu tams
tos dabar, streiko laiku, neuž
darote savo biznio, tai turėsite 
jį uždaryti po streiko. Nes mes 
tuomet iš tamstų nieko nepirk
sime.
< Sykiu pikietuojama ir didie
ji mėsos sandėliai, “olsėliai.”

Bešaudydama karves ir be
degindama milionus paršų, N 
RA skardžiai pakėlė augštyn 
mėsos kainas. Streikai prieš mė- jo draugai šoktų kovon 
sos brangenybę, todėl, yra dar
bininkėms ir darbininkams die
notvarkėje ne tik Didžiajame 
New Yorke, bet ir visur. Tais 
streikais yra lengva suintere
suoti darbo žmones ir sykiu 
įrodyti, jog komunistai ne vien 
bendrai prieš kapitalizmą ko
voja, bet ypač už darbininkų 
reikalus čia ir dabar.

Uždrausta Mokinti Vaikus 
Religijos be Tėvų Žinios

' LENINGRAD. — Sovietų 
Sąjungos Augščiausias Teis
mas nusprendė bausti vie
nais metais kalėjimo gimi
nes arba pašalinius žmones, 
kurie be tėvų sutikimo mo
kina jų vaikus religinių ce
remonijų. Tokiems “moky
tojams” bus atimta ir nuo
savybė. Religijos mokina 
daugiausia seniai-diedai, ku
rie sykiu skleidžia dažnai ir 
propagandą prieš Sovietų 
tvarką.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

. ryžiaus priemiesčiuose 
Seine-et-Oise gubernijos sei
melį išrinkta 13 komunistų 

į ir penki socialistai atstovai. 
Buržuazinės partijos tegavo 
tik 5 atstovus.

Tos gubernijos seimely j 
dabar socialistai ir komunis
tai turi 74 atstovus iš viso 
140 atstovų skaičiaus. Taigi 
komunistų-socialistų ben
dras frontas jame sudaro 
didžiumą.

Kaipo pasekmė dabarti
nių rinkimų, komunistai 
Nord gubernijoj valdo 43 
miestus ir miestelius, socia
listai 24 ir priešfašistinis 
frontas 24 miestus ir mies
telius. Ardennes gubernijoj 
socialistai valdo 4 miestus, 
komunistai 2 ir bendras 
frontas 3.

Tokie yra vaisiai suvieni
jimo socialistinių ir komu
nistinių spėkų rinkimuose 
prieš fašizmą ir karą.

Francijos Darbininkai
Eitų Apginti Sovietus
PARYŽIUS. — Sugrįžęs 

iš Sovietų Sąjungos Gabriel 
Cudunet, vadas darbininkų 
delegacijos į Maskvą, pa
reiškė, kad jis ir skaitlingi 

prieš Hitlerį, jeigu Hitleris 
užpultų Sovietų šalį. Savo 
kalboje 6,000 žmonių susi
rinkime J. R. Bloch, garsus 
francūzų rašytojas, taipgi 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjun
gos, pabrėžė, kaip ten gerė
ja būklė darbo žmonėms. 
Susirinkimas u ž s i b a i gė 
šauksmais: “Tegyvuoja So
vietu Sąjunga, taikos apgy
nėja!”

Kalbėdamas apie reikalą 
būt pasiruošusiems apginti 
Sovietus, Cudunet pažymė
jo, kad jis pats nėra komu
nistas, bet supranta, jog So
vietų šalis yra darbininkų 
tėvynė.

Chicagos biznierius W. C. 
Garner su savo dukteria 
Eleanora automobiliu apva
žiavo aplink visą Vidurže- 
minę jūrą, padarydamas 
9,200 mylių kelionės per 79 
dienas.
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ROMA. — Mussolinio fa- pernai gruodžio mėnesį. Bet 
šistų valdžia skelbia, būk 
Abyssinijos kareiviai įsi- 
briovę į Italijos koloniją 
Eritrea, Danakil srityj, už
puolę Italijos kareivius; po 
to apsupę kelis tūkstančius 
galvijų ir persivarę ju6šJ į 
Abyssinijos pusę. Antrą už
puolimą abyssiniečiai, girdi, 
padarė ties Gublei, norėda
mi pereiti per siena į Itali
jos valdomą Somalilandą.

Valdiški Italijos praneši
mai sako, kad abiejuose su
sikirtimuose a b y s siniečiai 
nušovę 30 koloninių Italijos 
kareivių. Kiek krito abyssi- 
niečių, nėra sakoma.

Tuos vadinamus abyssi- 
niečių užpuolimus, matyt, 
išprovokavo Italijos kari
ninkai arba suklastavo pra
nešimus apie juos. Nes Ita
lijos spaudoje minimas Gu
blei randasi 50 myliu Abys
sinijos pusėje, o Danakil 
sritis taipgi Abyssinijos ri
bose.

Dabartinius užpuolimus 
Italijos valdonai lygina pir- 
mesniems užpuolimams, kur 
abyssiniečiai, girdi, atakavę 
Italų kariuomenę Ualuale,

Skebiškais Balsavimais Sulaužė Canton Streiką
CANTON, Ohio. — Dar 

tebestreikuoja darbininkai 
Berger metalo fabriko. Bet 
jau sugrįžo United Alloy ir 
Stark Mill, Republic Plieno 
Kompanijos d a r b i n inkai, 
kurie buvo metę darbą iš 
pritarimo Berger streikui. 
Juos balsavimais sumulkino 
kompaniškų unijėlių vadai. 
Balsavimai del grįžimo dar
ban buvo pravesti po majo
ro Turnbull policijos prie
žiūra. Majoras pripažįsta, 
kad leido balsuoti ir šim
tams skebų, žinoma,ir geng- 
sterių. Be to, balsai buvo 
klastingai suskaityti. Uni
ja tuose balsavimuose visai 
nedalyvavo.

Vos tokiems balsavimams 
užsibaigus, tuo jaus pradėjo 
kaukti United Alloy ir

užtenka pažvelgti į papras
tą žemlapį, kad persitikrin
ti, jog Ualual yra apie 100 
mylių nuo sienos, Abyssini- 
jos žemėje. Tik Mussolinio 
valdžios išleisti > prigavingi 
žemlapiai pastato Ualual 
prie pat rubežiaus tarp Ab- 
yssinijos ir “itališko’’ Soma- 
lilando.

Paskleidę gandus apie da
bartinius užpuolimus iš 
Abyssinijos pusės, Italijos 
fašistai šaukia, kad negali
ma būsią ramiai susiderėti 
su abyssiniečiais. Jie per sa
vo snauda taipgi rėkia, kad 
Anglija ginkluojanti abyssi- 
niečius. Pasakoja, kad po 
Ualual susikirtimo, Abyssi
nijos valdžia žadėjusi pasi
duot po Anglijos globa (pro
tektoratu), jeigu Italija pa
skelbs karą prieš Abyssini-

Italijos laikraščiai spaus
dina pranešimus, kad Angli
ja šiomis dienomis atsiuntus 
Abyssinijai 100 šarvuotų au- 
tomobiliu-trokų, ir nuolat 
siunčianti jai visokių ginklų 
ir amunicijos, f

Stark Mill fabrikų dūdos, 
šaukdamos darban; o kapi
talistiniai laikraščiai iš
spausdino speciales laidas, 
didžiausiais a n t g a 1 v iais, 
skelbdami, kad jau streikas 
baigtas.

Prieš streikierius darba
vosi ir Mike Tighe, parsi
davėlis prezidentas Plieno, 
Geležies ir Cinos Darbinin
kų Unijos. Streiko metu 
policija ir gengsteriai sužei
dė virš 100 darbininkų.

Ke-Hempstead, L. I. — 
turiems teisėjams miestelio 
valdyba nemokės algų, kol 
jie sugrąžins iždan $10,000, 
Kuriuos surinko už šunų 
“laisnius.”

Negrą Bažnyčią Vadas 
Gėrisi Sovietą Šalim

MASKVA. — C. Phillips, 
žymus bažnytinis negrų va
das iš Harlemo, New Yor
ko, atsilankęs su amerikine 
delegacija į Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimus Mas
kvoje, sako:

“Atvykęs į Sovietų Sąjun
gą aš radau kur kąs dides
nių dalykų, negu tikėjausi. 
Tokia milžiniška statyba, 
tokie pramoniniai ir kultū
riniai pasiekimai... Jokios 
kitos šalies darbininkams 
nėra prieinama tokios leng
vatos ir pirmenybės, kokias 
turi Sovietu darbininkai.”

Sprogdina Griuvėsius 
Miesto, Suardyto per

Žemės Drebėjimą
DELHI, Indija. — Ap- 

skaitliuojama, kad pasku
tiniame žemės drebėjime 
Belučistane bus žuvę iki 
40,000 žmonių. Vyriausias 
tos srities miestas Quetta 
visiškai sunaikintas. Dabar 
yra dinamitu -ardoma jo 
griuvėsiai, po kuriais randa
si iki 20,000 lavonų. Nuva
lius griuvėsius, visai nieko 
neliks iš buvusio 60,000 gy
ventojų miesto. Žemės dre
bėjime žuvo ir 200 europie
čių, daugiausia anglų. Su
naikinta ir 21 kariškas An
glijos orlaivis; išgriauta 
miesteliai ir kaimai tarp 
Kalat ir Mastungo.

Įvesta plačioj apygardoj 
karo stovis. Anglijos ka
riuomenė šaudo indusus, 
ateinančius į uždraustą sri-

Žemės drebėjimai vis dar 
pasikartoja. Išsiveržė ir ug- 
niakalnis už 40 mylių nuo 
sunaikinto Quetta miesto. 
Staiga išsiliejusi jo lava su
degino kelis šimtus gyven
tojų.

LONDON. — Anglijos 
ministeris p i r m i n i n kas 
Ramsay MacDonald ketina, 
pasitraukti iš vietos šį penk
tadienį.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Darbininkai Bruzda į 
Visuotinus Streikus, 
Kad Apgint Sau Būklę
Amerikos Darbo Federacijos Vadai Stengiasi Sumulkint 

Unijas, Kad Lauktų Šalies Konstitucijos Pataisymų.
Pasinaudodami tuom, kad 

Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas panaikino 
N RA, samdytojai juo smar
kiau pradeda kapoti algas ir 
ilginti darbo valandas. Bu
vę NRA viršininkai New 
Yorko apskrity j sako, jog 
kailių siuvimo pramonėje 
jau beveik visur pailginta 
darbo savaitė ir 70,000 tar
nautojų, dirbančių valgių 
parduotuvėse, jau turi iš
dirbti 20 nuošimčių ilgiau už 
tą pačią algą.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas W. Green 
šaukia savo organizacijos 
unijų vadus į konferenciją 
rytoj Washingtone. Green 
supranta, kad naujas kapi
talistų užpuolimas ant dar
bininkų algų ir kitų darbo 
sąlygų gali privesti prie di
džių streikų. To pats Green 
bijo. Todėl jis šneka, jog 
reikėtų pataisyti šalies kon
stituciją taip, kad Augščiau- 
sias Teismas negalėtų nai
kinti tokių įstaigų kain 
NRA. Green nuduoda, būk 
NRA tarnavo “darbinin
kams” ir būk ji būtų “ap
saugojus” jų reikalus.

Green ir sėbrai, besisteng
dami nuslopinti kylančią 
streikų bangą, užtyli, jog 
praeitų keli metai, kol ga
lėtų būt padarytas net tas 
kiauraviduris konstitucijos 
pataisymas. Jie šneka, kad 
unijos galės panaudot “savo 
ekonomine jėgą” prieš sąly
gų bloginimus; tačiaus pa
tys nieko nedaro, kad orga
nizuot darbininkus kovoms

Naziai Turi Sugrąžint
Pagrobtą Socialistą

PRAGA. — Vokietijos 
valdžia sutiko sugrąžint į 
Čechoslovakiją socialistą J. 
Lampersbergerį, kurį Hitle
rio agentai buvo pagrobę iš 
Čechoslovakijos pusės. Lam- 
persberger buvo pabėgęs iš 
Vokietijos nuo nazių perse
kiojimų. Čechoslovakijos vy
riausybė griežtais protestais 
privertė Hitlerį jį paliuosuot 
iš kalėjimo ir pristatyt atgal 
į Čechoslovakiją.

Hitler Reikalauja Perdaug 
Didelio Karo Laivyno

LONDON.— Atvyko Hit- 
lerio atstovai pasiderėti su 
Anglija delei Vokietijos ka
ro laivyno. Jie nori, kad 
Anglija pritartų Hitlerio 
reikalavimui tokio laivyno, 
kuris būtų lygus 35 nuošim- 
čiams Anglų karo laivyno. 
Bet Anglijos valdžiai atro
dą, jog Hitleris nori perdi- 
delio sau laivyno.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o I šiai mesite 

Pasaulį!

už būklės atlaikymą.
Joseph P. Ryan, preziden

tas Tarptautinės Laivakro- 
vių Sąjungos (unijos), bijo, 
kad neiškiltų visuotini dar
bininkų streikai. Sako, kas 
“pernai atsitiko Californi- 
joj, gali pasikartoti visose 
48-se valstijose.” Čia rei
kia priminti, kad Ryan bu
vo vienas iš laužytojų to 
San Francisco laivakrovių 
ir visuotino streiko.

Kitas streiklaužis vadas, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas John L. Lewis 
del visko paskelbė 400,000 
angliakasių streiką nuo šio 
mėnesio 16 d. Su tais šim
tais tūkstančiais mainierių 
yra pasirengę streikuot ir 
Carnegie Plieno Kompani
jos darbininkai. Bet Lewis 
bosams jau duoda suprast, 
kad jeigu kongresas priims 
Guffey įnešimą ir įves “ma
žąją NRA” kasyklų pramo
nėje, tai gal bus galima iš
vengt streiko. O jau buvo 
minėta, jog pagal tą įneši
mą tik būtų sudrūtintos mo
nopolistinės k o m p a n i jos 
prieš mainierius.

Darbininkai neturi pasi
duoti geltonųjų vadų mo- 
nams; jie turi atmesti pa
sakas, būk konstitucijos pa
taisymas ir šiokios tokios 
NRA atgaivinimas būtų 
darbininkams “išganymas.” 
Nes tik per eilinių narių su- 
siorganizavimą ir masines 
kovas darbininkai tegalės 
atmušti naujus užpuolimus 
iš kapitalo pusės ir pagerin
ti sau sąlygas.

Šungrybiais Nusinuodijo 
Keturi Bedarbią Vaikai

PINE RIVER, Minn. — 
Šungrybiais apsinuodiję, mi
rė keturi bedarbių J. D. 
Youngų vaikai, 4 iki 10 me
tų amžiaus. Apsirgo tėvas, 
motina ir dar du vaikai.

Nesulaukdami čekio iš pa
šalpos biuro ir badaudami, 
jie išėjo į mišką ir prisirin
ko grybų ir žolių, tarp ku
rių pasitaikė ir nuodingų.

RYTOJAUS “LAISVĖJ”
Rytojaus “Laisvėj” tilps 

svarbus rašinys apie bylą, 
kurią buvo užvedęs tūlas 
Motuiza prieš dienraštį ir 
kūri pasibaigė pereitą an
tradienį.

Jeruzalė. — Gegužės mė
nesį šiemet į Palestiną įva
žiavo apsigyvent 4,000 žydų 
iš įvairių šalių.
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Pilsudskio Širdis Vilniuje
Lenkijos diktatoriaus ir žiauraus dar

bininkų priešo Juzef Pilsudskio kūnas 
nugabentas į Krokavą ir palaidotas ten, 
kur palaidoti Lenkijos karaliai, o širdis 
atgabenta į Vilnių.

Jo širdis įdėta į sidabrinę įtalpą ir 
Vilniuje įtalpinta j sieną Aušros Vartų 
“Motinos” Dievo koplyčios.t Pilsudskio 
širdį atvežė jo žmona Aleksandra į “nu
mylėtą Vilnių.” Kartu atvyko šeši Len
kijos generolai, daug karininkų ir Vil
niuje buvo surengta iškilmingos laidotu
vės.

Sakoma, kad Pilsudskio motinos kūnas, 
kuris yra palaidotas Lietuvoje, bus taip
gi atvežtas į Vilnių ir ten ant kapų išbu- 
davotoj specialėj koplyčioj pastatytas ir 
Pilsudskio širdis patalpinta. O gal bus j 
prikergta kur nors prie tų “stebuklingų” 
Aušros Vartų “Dievo” Motinos.

Kodėl Lenkijos fašistai atliko tokias 
ceremonijas su Pilsudskio palaikais? At
sakymas yra labai aiškus—jiems rūpi su
kelti Lenkijos masių patriotinius jaus
mus, dar daugiau sutvirtinti Vilniaus ir 
jo krašto pavergimą. Iki dabar Lenkija 
motyvavo Vilniaus krašto užėmimą tuo- 
mi: (a) kad' ten lenkai gyvena, (b) kad 
Vilniuje yra Aušros Vartų “Dievo” Mo
tinos paveikslas, o lenkai yra maldinin
kai ir negab ,jį palikti lietuviams, ku
riuos jie iš pagonių pavergė į', katalikus 

*ir (c) kad, laikanVtą teritoriją* savo ran
kose, neleidus rubežiuotis Lietuvai su So
vietų Sąjunga.

Dabar Lenkijos fašistai šauks visus 
patriotiniai nusistačiusius kietai laikytis 
už Vilnių dar ir todėl, kad ten yra “Len
kijos tėvo”, kaip jie vadina Pilsudskį, 
širdis. Jie stengsis dar daugiau sutvir
tinti to krašto pavergimą, nes ir Pilsud
skio širdis, ir toji “Aušros Bromą”, kaip 
dzūkai vadina, ir Pilsudskio motinos kū
nas bus ten, ir Lenkijos fašistai nei už 
ką neleis atidalinti Vilnių nuo Lenkijos. 
Bet kada darbininkai ir Lietuvoje, ir 
Lenkijoje, paims į savo rankas galią ir 
įsteigs Sovietus, tai tada ir Vilniaus 
klausimą lengvai išriš, nepaisant visų tų 
“relikvijų”.

Sklokos Vadai Vartosi Ragožium
“Laisvėje” buvo rašyta apie tai, kad 

Prūseikos-Butkaus “skloka” bendrai su 
fašistais dalyvauja F. Vaitkaus parengi
me. Tas baisiai nepatiko “sklokos” va
dams Butkui ir Prūseikai. Jie savo ga- 
zietoje, 30 d. gegužes, rėkia. Ypatingai 
jiems baisu pasidarė, kam “Laisvė” nu
rodė, kad Lyros Choras neturėtų ten dai
nuoti. “Naujoji Gadynė” pasigyrė, kad 
choras ten dainuos “Internacionalą”. Bet 
nieko nedainavo, tik Butkaus duktė su 
keliomis lyraitėmis šoko. Kodėl Lyros 
Choras nedainavo/ tai klausimas ?

“Naujoji Gadyne” šaukia, kad nesvar
bu “KUR dainuoja, bet KĄ ir KOKIU 
išrokavimu dainuoja.” Butkaus ir Prū- 
seikos visada yra vienas ir tas patsai iš- 
rokavimas ■— sėbrautis su visais darbi
ninkų priešais. Juk tuom pat išrokavi
mu jie 1931 metais šaukė, kad yra ge
riausi komunistai, pilniausiai eina su Ko-

Mainieriai, Ruoškitės Streikan!
Birželio 16 dieną bus šaukiami į strei

ką tūkstančiai United Mine Workers 
unijos lokalų. Kontraktai pasibaigia. 
Mainieriai darbininkai geresnes sąlygas 
iškovos tik per streiką. Darbininkų rei
kalavimai turi būti: 36 valandų darbo sa
vaitė ir po $6 į dieną.

Ar mainieriai gali savo reikalavimus 
laimėti? Pilniausiai. Juk bus į streiką 
šaukiami 6,000 U.M.W. unijos lokalų, 
šimtai tūkstančių sunkaus darbo mainię- 
rių.

Sėkmingam pravedimui kovos jau da
bar kiekvienas lokalas turėtų šaukti ma
sinius susirinkimus, tartis, diskusuoti, 
rodavotis.

Būsimame streike reikia'eiliniams uni
jos nariams įvykinti kietą mainierių jė
gų vienybę. Pietų Illinois valstijoje, kur 
yra United Mine Workers ir Progress
ive Miners unijų narių, ten reikia būtinai 
įsteigti vieningas darbininkų bendras 
frontas. Tas patsai padaryti ir kitur, 
kur yra dvi unijos.

Mainieriai, apjungkite savo jėgas! Sto
kite visi bendrai į streiką už savo pačių 
locnus reikalus! Drąsiai, kovingai, soli
dariai kovokite už savo reikalavimus!

Plymouth, Pa.
Gegužes- 26 dieną Lietuvių 

Kapinių kooperacijos laikytam 
susirinkime tapo prieita prie 
naujų sumanymų del labo or
ganizacijos. Per nekuriuos 
draugus tapo paduotas suma
nymas, ar nebūtų reikalas' ir 
mums prisidėti prie tarptauti
nes konferencijos, kuri yra 
šaukiama birželio 9 d, Wilkes-

Barre, Pa. Po trumpo apsvars
tymo, tapo nutarta prisidėti 
dauguma balsų, ir išrinkta de
legatai nuo 1,000 narių. Dele
gatais išrinkta Edvardas Stra- 
vinckas ir S. C. Kasparas.

Tapo įneštas ir kitas suma
nymas, būtent, prisidėti prie 
lietuvių šaukiamos* konferenci
jos delei Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo, Cleve
land, Ohio, ši konferencija bu
vo šaukiama birželio 2 d. Nu

munistų Partija ir Komunistų Interna
cionalu, tik kovoja prieš “Bimbos kliką,” 
kad užkariavus “Laisvę”, kad atėmus
nuo revoliucinių darbininkų dienraštį. 
Juk tuom pat išrokavimu jie skelbė, kad 
“Laisvė” gauna pinigų iš Maskvos. Juk 
tuom pat išrokavimu jie nedalyvavo pro
testuose prieš Lietuvos smetoninę val
džią už 500 revoliucinių politinių kalinių. 
Juk tuom pat išrokavimu Prūseika gar
bino fašistą Ambraziejų, kurį dabar 
Smetona apdovanojo ordenu. Juk tuom 
pat išrokavimu jie niekina Lietuvos, Vo
kietijos ir kitų šalių Komunistų Parti
jas. Taip, jūsų yra vienas išrokavimas 
—bendrauti su darbininkų priešais ir 
kiek tik galite griauti darbininkų vie
nybę. Juk tuom pat išrokavimu jūs da
bar sabotažuojate Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavimą Cler- 
velande prieš karą ir fašizmą.

Pigūs Jiems Darbo Žmonės
Indijoje baisioje žemės drebėjimo ka

tastrofoje žuvo virš 30,000 vietos gyven
tojų—indusų. Kartu su tūkstančiais gy- 
venamių buvo sugriauta ir Anglijos im
perialistų karo orlaivių daržinės ir bara
kai, kur žuvo 44 Anglijos lakūnai ir dau
gelis lėktuvų.

Ir štai kaip tas įvykis parodo, kad ka
pitalistinė spauda už nieką skaito pap
rastų darbo žmonių, ypač kolonijų gyven
toju gyvastis, o brangina imperialistus. 
Net liberališkas Scripps—Howard laik
raštis per tris špaltas uždėjo didelį ant- 
galvį: “44 Anglijos Lakūnai Užmušta že
mes Drebėjime Indijoje.” Gi tik apačio
je jau per vieną špaltą ir nedidelėmis 
raidėmis rašo, kad “30,000 Vietinių Gy
ventojų žuvo.”

Ar tai pripuolamas čia dalykas? Nie
ko panašaus! Kiekvienas, kas seka kapi
talistinę spaudą, tai žino, kad ji visai ne
įvertina darbininkų gyvastis. Aną metą, 
kada buvo pavogtas Lindberghų vaikas, 
tat visa kapitalistinė spauda buvo už- • 
kimšta visokiomis žiniomis, buvo rašoma 
apie tai, kaip jo motina verkia ir tt. : '

Gi kiek vėliau Detroite prie autoihbbi-'' 
lių fabriko, kur darbininkų tūkstančiai’ 
susirinko jieškodami darbo, buvo pada!- 
rytas policijos užpuolimas, kelis darbi
ninkus nušovė, desėtkus sužeidė. Bet ką 
mes matėme kapitalistų spaudoje apie 
Detroito darbininkus? Labai mažai.

Taigi ir dabar kapitalistų laikraščiams 
pasirodė svarbesnė žinia, kad žuvo 44 
Anglijos lakūnai, negu 30,000 Indijos gy
ventojų.

tarta prisidėti ir išrinkta dele
gatais Jonas Staskevičius ir S. 
C. Kasparas.

Sekr., J. Staskevičius.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, jog komu
nizmas nepanaikins šeimy
nos; jinai gyvuos abiejų ly- 

I čių lygybės ir meilės pama- 
1 tais.

Kaip Išrodo Latvija
Nesenai rašiau, kad, iš Lie

tuvos išvažiuoja virš 10,000 
darbininkų Latvijon dirbt 
laukų darbus. Tai buvo 
tam tikra sutartis Latvijos 
stambių žemvaldžių su Lie
tuvos valdžia. Kadangi Lie
tuvoj jau ant tiek pasidarė 
sunkus gyvenimas mažaže
miam ir bežemiam, kad jau 
tiesiog nebegalima ilgiau 
vilkt tokį vargą, taigi ir aš 
sumaniau bėgt iš savo “tė
viškėlės” kur nors svetur, 
kur dar įsileidžia darbinin- 

‘ ką, tikėdamasis nors kiek 
užsidirbt pinigų. Palikau 
žmoną šit vaikais vieną1 ir 
štai jau esu Latvijoj...

■ ; t i .

Atvykau netoli Rygos pas 
ūkininką, turintį apie- 100 
hektarų geros žemės. Pats 
šeimininkas yra jau žilas 
senis; turi tris Sūnus, irgi 
jau nusenusius kavalierius, 
tris tarnaites ir dabar mes 
trys darbininkai. Ūkis tų 
buožių sutvarkytas puikiai; 
Lietuvoj tokių ūkių man 
mažai teko matyti. Turiu 
pasakyt, kad valgis daug 
geresnis, negu pas Lietuvos 
ūkininkus arba dvaruose. 
Pieno visokios ’ rūšies, tai 
yra pieniško maisto, turim 
iki valiai; mėsos irgi tan
kiau gaunam, negu Lietuvoj 
patys ūkininkai. Bet dir
bam tai tikrai kaip vergijoj 
—nuo tamsos iki tamsai!

Kadangi dar esu tik ket
virta; diena Latvijoj, tai dar 
nėteko patirt, ar visur to1- 

1 ’kios pąčįos sąlygos, t kaip' 
’čia, kur ąš dirbu, ąr blęges- 
' neš. Vienok jąų j teko gir- 
1 dėt, kad kąi; kųyįe buožes 
' prašiai maitina Lietuvos 
varguolius. . Apie tai para
šysiu plačiau, kaip greit pa
tirsiu. ■ ’

Už mėnesy to sunkaus 
darbo gausiu 46 litus; bet 
juos gausiu tik už dyieiv 
mėnesių. Tik išdirbus du. 
mėnesiu, atmokės už vien? 
mėnesi, o už kitą palaikys 
iki kito mėnesio pabaigai. 
Taip daro delei to, kad dar
bininkai nepabėgtų, kai dar 
labiau prispaus vasaros dar
bais. Išbuvus visa laiką, tai 
yra, iki 1 d. gruodžio, — at
mokės visus pinigus ir... 
keliauk, iš kur atėjai!

Tai tokios darbo sąlygos, 
kiek galėjau patirt per ke
turias dienas gyvenimo Lat
vijoj.

Jei nori, kad tankiau ra

»*■■■■ - ........... , ... ■ . ■ ■ ■ - ii \ '------------ -------------------- ------ . .i. „L

Philadelphijoj sustreikavo' trokų draiveriai ir suparali- 
žavo visą marke tų distrikt ą. Policija pribuvo ir pra
dėjo areštuoti pikietus. Ši s paveiksiąs parodo, kaip 
policistai veda suareštuotą darbininką.

laiškas iš latvi jos 
f

Chicago, III.
šinėčiau, tai prašau atsiust 
nors vieną dolerį laiškan 
įdėjus ant pašto ženklelių, 
nes turiu tik 3 lietuviškus 
litus, o Latvijoj, tai yra šioj 
vietoj, litų visai neima. 
Taigi, esu visai be cento iki 
gausiu algą už dviejų mėne
sių.

Abelnai imant, Latvija 
gražiau atrodo, negu Lietu
va. Važiuojant traukiniu 
link Rygos, pasirodė ūkiai 
bei miesteliai kur ’ kas ge
riau'sutvarkyti, negu mūsų 

‘krašte. Nemačiau Latvijoj 
tokių menkų bakužių, kaip, 
duokim sau, mūsų kampe 
(Trakų apskrity j) šiaudi
niais stogais, su mažyčiais 
langeliais ir, t.t. Arklių 
Latvijoj tokių menkų, kaip 
mūsų krašte irgi nesimato. 
Kalbama, kad Latvijoj nėra 
tiek daug bedarbių, kaip 
Lietuvoj. Apie tai bandy
siu teirautis prie pirmos 
progos.

Bet krautuvėse bei pas 
ūkininkus • tavorai, rodos, 
brangesni, negu Lietuvoj. 
Neapsimoka nieko pirkt 
Latvijoj ir vežtis namo.

Vieną dalyką patėmijau, 
kad latviai nėra tokie karš
ti dievuočiai, kaip Lietuvos 
kaimiečiai Pavyzdin, at
ėjus gegužės mėnesiui, pas 

'muš nors bažnyčia ant vie
tos, bet žmoneliai įsitaiso 
klėtyse “majavoš panelės 
švenčiausios” altorius, pri- 
kabiną (j payęįl^slų,, kryžių, 
prineša gėlių,. —: pa ir susi
renka vakarais melstis prie 
“majavos”... Žinoma, dau
giausiai meldžiasi moterė- 
]ės, bet kai kur atsiranda ir 
vyrų, kurie klūpčioja klė
tyj ir skaito litanijas. Lat
vijoj, sakoma, tokių “ma
jų vkų” nerengia.

Turbūt lietuviai ir stovi 
sėmiau už latvius apsišvieti
me todėl, kad jie viską ati- 
leda “ant dievo valios.” 
Tiesa, dabar Lietuvos žmo
nės visai negauna literatū
ros, kuri atidarytų jiems 
xkis tikėjimo klausime. Kai 
kada vienas kitas ameriko- 
las parveža naudingų kny
gų, bet tos per rankas eida
mos susinaikina arba ding
ota nežinia kur.

Tai tiek tuom kartu.
Martynas.

Bedarbiai Pradėjo Bruzdėti

Arti stokjardų (skerdyklų), 
Town of Lake, apie porą sa
vaičių atgal susitvėrė bedarbių 
taryba. To darbo ėmėsi Komu
nistų Partijos organizacija.

Mėnuo laiko atgal Chicago.) 
tapo uždarytos pašalpų stotis. 
Federalės valdžios ir Illinojaus 
valstijos valdininkai, pasinau
dodami tylėjimu ir pasyvumu 
darbininkų abelnai ir bedarbių 
ypatingai, užsimanė pakelt 
taksas ant perkamų daiktų 
nuo 2 iki 3- procentų ir tai pat 
sumažint, o kitiem bedarbiam 
visai atimt pašalpą.

Komunistų Partija skubiai 
reagavo į tą klausimą. Buvo 
išnešiota po darbininkų namus 
lapeliai ir šaukta bedarbiai į 
demonstraciją prie 14 Wardo 
aldermano namo. Ant rytojaus 
susirinko apie 100 darbininkų 
ir darbininkių, atlaikyta pra
kalbos ir šaukta mitingas už 
trijų dienų į svetainę. Pirmą 
syk toje apielinkėje, lenkų ir 
ukrainų darbininkų kliubo 
svetainė buvo perpildyta dar
bininkais. Anglų ir lenkų kal
bose buvo aiškinta darbinin
kams reikalingumas organi- 
zuotės ir statyt valdžiai griež
tus reikalavimus atidaryt pa
šalpų stotis, panaikint pirkimo 
taksas (sales tax) ir aptaksuot 
turčių pelnus, kad šelpti be
darbius. Mitinge 51 darbinin- 
kas-kė pridavė savo vardus, 
sutiko stot bedarbių tarybom 
Nuo to mitingo iki dabar su
organizuota kvartalo (block) 
komitetas, o bedarbių tarybos 
pirmas mitingas atlaikytas ge
gužės 27 d. Tame mitinge pa
aiškėjo, kad 4 bedarbių šeimos 
gavo iš teismo įsakymus išsi- 
kraustyt iš namų, nes neturi 
pinigų užsimokėt randų. Iš
rinktas komitetas if pasiųstas 
matyt miesto majofĄ’Nutarta

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Klubo Kaulas Genda Prie 
Nario

Ar gali kūdikis vaikščiot, 
jeigu kaulas iššokęs iš klubo? 
Mūsų mergaitė, 6 metų ir 8 
mėnesių amžiaus, pradėjo 
skųstis, kad jai skauda dešinę 
kojukę. Tai įvyko 1934 m. 
spalių mėnesy. Po trijų dienų 
taip jau labai skaudėjo, kad 
šaukėm daktarą. Tas liepė dė
ti sėmenų miltų kompresus. 
Truputį palengvėjo, tai pas
kui jai nuėmė kojos atvaizdą 
su X-spinduliais. Sakė, kaulas 
tvarkoj. Kitas daktaras liepė 
išimt tonsilius ir pasiuntė į li
goninę ant šviesų: Paskiau įdė
jo' kojukę į gipsą. Už kelių 
savaičių ’nuėmė, liepė da pa
gulėt porą savaičių, o paskiau 
leido vaikščiot, po pusvalandį 
rytais ir po pietų. Bet mer
gaitė vis šlubuoja. Daktaras 
vėl ją pasiuntė ligoninėn ant 
šviesų ir teiravosi da su kitu 
daktaru iš kito miesto. Tai 
taip ir tebėra. Prašau atsakyt 
per “Laisvę.”

Atsakymas.

Aš Jūsų, Draugė, laišką su
trumpinau. Jūs klausiate, ar 
mergaitė galėtų .vaikščiot, jei 
jai būtų kojos kaulas išsinėręs 
iš klubo. Ne, nelabai ką galė
tų. Iš Jūsų aprašymo negalima 
spręsti, kad tai jai būtų išna
rinta kojukė. Juk daktarai ėmė 
jai Rentgeno spinduliais at
vaizdus ir jie nesakė, kad kau
las iššokęs iš nario. Ne. Grei
čiau jai yra kas kita. Ligoni
nėje ją laikė ant šviesų, šviti
no tam tikrais spinduliais. Tai 
duoda pamato išvadžioti, kad 
tiktai jai nebūtų kaulo gedi

laikyt mitingus kas savaitę, 
pirmadieniais, 2 vai. po piet, 
4848 So. Ashland Avė.

J. Kraucevičius.

Pati pabudus iš miego la
bai graudžiai verkė.

“Ko verki, dūšele?” klau
sią jos vyras.

“Sapnavau, jog buvau di
deliame sandėlyj, kuriame 
vien tik vyrai ant pardavi
mo. Visokios kainos. Už 500 
svarų labai dailūs, pusėtini 
ir už 100 svaru.” >

“Ar matei tokių, kaip 
aš?” klausia vyras.

“Tokie, kaip tu, tai į pun- 
d e 1 i u s - bončiukus surišti, 
kaip šparagai, ir parsiduo
da po šilingą už pundelį.”

Surinko Juozas šilingas.

“šypsenų” Tvarkytojo Pra
šymas d. šilingui: — Ačiū 
draugui už pluoštą šypsenų, 
kurias jau pradedame tal
pinti. Ir daugiau rašinėkit. 
Tik mes visi nekantriai lau
kiame, kad jūs, drauge, pa
baigsite tą paišelį, kuriuo 
dabar rašote. Norime tikėti, 
jog paišeliu rašote tik to
dėl, kad norite jį kaip nors 
suvartoti... Drauge, ateity
je rašykite plunksna, juo
dame rašale padažyta, nes 
mūsų statė jams jau veik 
visai nebegalima paišeliu 
rašytų raštų įšmugeliuoti.

mas iš klubo nario. Jai paskui 
dėjo kojukę ir į gipsą, vadi
nas, judesius mažino, kad ten 
būtų ramu. O kaip tik taip ir 
daroma, kai esti kaulo gedi
mas iš susinėrimo. Kokios rū
šies tas gedimas? Veikiausiai 
džiovos, tuberkuliozės. Vadi
nas, galima spręsti, kad Jūsų 
mergaitei yra įsimetusi kaulo 
džiova palei sąnarį.

Laikyt koja sugipsuota tūlą 
laiką yra gerai. Taip gi gerai 
švitinti u I t r a . v i j o 1 etiniais 
spinduliais. Bet, prie viso to, 
da svarbiau mergaitei geras 
maistas, turtingas vitaminais, 
mineralais. Kad ji gautų pa
kankamai statomosios medžia
gos kaului ataugti ir gyti, 
tuberkuliozės bakterijas per
galėti.

Greta gero gamtinio maisto, 
jai labai svarbu saulės šviesa. 
Laikykite ją saulėje, kada tik
tai galima. Nebūtinai tą pa
čią kojukę, bet visą kūnelį ar
ba bile kurią jo dalį. Saulės 
šviesa suteikia vitamino D ir 
padeda kalkėmis geriau užsi
laikyti organizme. Nuo to 
kaulai esti sveikesni.

Be to, duokite mergaitei 
Calcium lactate, 10 grs., 1OO 
tablets, po vieną tabletę du ar 
3 kartus kas diena. Sutrinkite 
ir su vandeniu arba su vaisių 
sunka duokite. Taipgi duokite 
žuvų aliejaus, bent po šaukš
tą ir daugiau kas diena.

Jeigu jai kaulas nuo ligos 
jau gerokai pakitėjęs, tai, kad 
ir visai sugijusi, kojukė jai 
gali būti nebeto ilgumo, ir 
mergaitė galėtų šlubuoti. Pas
kui chirurgija galėtų gal-tą 
koją sulyginti.
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Darbininkė ir Seimininkė j
Great Necko ir Apielinkės Darbininkų 

Gyvenimas ir Vargai

tiems! Kur masės darbininkų 
dalyvauja, ten darbininkai vi
sada laimi. . . .

Darbininkė S.

Darbininkės, Į Streiką ir Pikietą Aštuntą Prie
streiko stapičiaus New Yorke, 
kur vedama plati ir pavyzdin
ga kova.

Į streiką, draugės, šeštadie
nį, 8-tą birželio. Nepasiganė- 
dinkim tyliu pasniku-nevalgy- 
mu mėsos. Eikime į gatves—į 
pikietus, paradus, mitingus, de
monstracijas, su delegacijomis. 
Šaukime su savim kitas darbi
ninkes. Lai viso miesto, lai vi
sos šalies gyventojai—mūsų 
draugai darbininkai, taip ly
giai ir mūsų išnaudotojai—su
žino, kad mes streikuojam ir 
delko mes streikuojam, kad 
mes atsisakom alkti iy badauti 
tarp kupinų mėsos ir kito gero 
maisto sandėlių.

J kovą už sveiką ir pigų 
maistą sau ir savo šeimynoms! 
J kovą už teisę žmoniškai gy
venti ! Į kovą prieš pelnagrobių 
badu marinimo sistemą!

Skyriaus Redakcinė 
Komisija.

Birželio Prieš Augštas Mėsos Kainas!
8 dieną po visus j 

Valstijų miestus ir, 
I 

kovingos darbo kla

bės šeimininkes, bendrai su ki

tomis darbininkų organizacijo

mis, šaukia mėsos vartotojų 

streiką prieš augštas mėsos 

kainas, reikalaujant nupiginti 
mėsą. New Yorke reikalauja-: 
ma numušti mėsos kainas po 
10 centų svarui. Kitur irgi pa
našiai, sulyg darbininkų kon
ferencijų bei susirinkimų tari
mais.

Klasiniai sąmoningos ir su
manios lietuvės 
šeimininkės taipgi 
nuo to didelio žygio. Juk lie
tuvėms darbininkėms dar svar
biau gauti mėsą pigesnėmis 
kainomis, kad pavalgydinti ne
mažas šeimynas, kurios didžiu
moje dirba sunkius darbus, 
©idžiuma lietuvių darbininkų 
dirba sunkiojoj industrijoj, 
kaip tai anglių ir geležies ka
syklose, plieno liejyklose, ma
šinų fabrikuose, skerdyklose, 
taipgi lengvojoj industrijoj at
lieka sunkesnius darbus. Po 
Sunkaus dienos darbo prie da
bartinės paskubos niekas nega
li užvaduoti mėsos, ypatingai, 
kada mėsa per eilę metų buvo 
lietuvių pamatinis valgis.

T Dar pusė bėdos suaugusiems, 
bet vaikams ir jauniems žmo
nėms būtinai reikia mėsos ir 
jos nebuvimas blogai atsiliepia 
į jaunimo sveikatą, į jų kūno 
subudavojimą. Bet kaipgi ją 
įpirkti prie dabartinio bran
gumo, kada algos pasiliko tos 

* pačios arba nukapotos, o mė
sos kainos pakilo kita tiek vie
nų metų laikotarpiu! Lietuvių 
šeimynoms, prie dabartinio ne
datekliaus, nupiginimas po 10 
centų ant svaro mėsos būtų di
delė pagalba, reikštų daugiau 
pamatinio sveiko valgio, ma
žiau ligų, mažiau rūpesties ir 
nelaimių šeimynoje.

Iš viso ko matome, kad ko
va prieš augštas mėsos kainas 
lygiai svarbi, kaip kad ir kova 
prięš algų kapojimą. Paimkite, 
draugės, ir paskaitliuokite, ko
kią didelę sumą jūs išmokate 
daugiau į savaitę, į mėnesį, į 

■^netus pakilusiomis kainomis.
Tai iš tų penktukų ir dešimtu
kų vien tik trys mėsos kom
panijos pasidarė pereitą metą 
virš 10 milionų dolerių dau
giau pelno, negu turėjo me
tai atgal. Arba paimkite sau, 
kokią gražią sumą sudąrys į 

^pietus tie dešimtukai, kuriuos 
su pagalba šio streiko pajėgsi
me atplėšti iš didžiųjų kompa
nijų. Kiek daug vargo ir aša
rų jais bus galima atginti nuo 
savo šeimynos.

Dar kartą pabrėžiame, kova 
prieš augštas maisto kainas 

^yra lygi kovai už geresnes al
gas, nes tai yra kova už teisę 
žmoniškai gyventi. Ji yra svar
bi ir prakilni. Mūs draugės lie
tuvės darbininkės puikiai pa
sirodė visuose didžiuose strei
kuose, kuriuos vedė dirbtuvių 
darbininkai, mes neatsiliksim 
šiame streike 8-tą birželio.

Bendrai su kitų tautų darbi
ninkėmis mes galime šį strei
ką laimėti. O jo laimėjimas 
reikš labai daug. Buržuazijos 
norams pelnytis nėra galo. Jei 
neparodysim griežto užsispyri
mo—kainos kils ir ateityje, iki 

* prives mus prie galutino bado, 
šiame streike mes turime pri
versti kompanijas nusileisti ir 
jos nedrįs daugiau kainas kel
ti, nes pamatys, kad mes mo
kame ginti savo reikalus.

Birželio

Jungtinių 

miestelius

Draugės, aktyviai rengkimčs 
ir dalyvaukime ateinančio šeš

tadienio streike. Susisiekime su 
I jau esančiais komitetais bei or
ganizacijomis, vedančiomis ko
vą prieš augštas maisto kainas. 
Jei jūs kolonijoj nėra tokių 
komitetų bei organizacijų, tai 
sušaukite savo apielinkės dar- 
bininkių-kų susirinkimus ir su- 

I tverkite tokius komitetus, iš
dirbkite planus veikimui ir vei
kite.

Del platesnių 
skaitykite draugės 

Į Cowl (Undžienės), 
darbininkės- ' darbininkių laikraščio 

neatsiliks

informacijų 
Margaret 
angliško 
“Work

ing Woman” redaktores raštą, 
telpantį šiame skyriuje, taipgi 
tilpusius pereitos savaites sky-

prane- . tuvininkų, nepirkti mėsos strei-

Moterų Masinis Vajus 
Už N u muš imą Kainų

Mėsos kainos pakilo 54 nuo
šimčiais virš buvusių 1933 m. 
kainų, o taukai 80 nuošimčių. 
Bet mėsos nestokuoja. Virš bi- 
lionas svarų mėsos yra su
krauta sandėliuose, ypatingai 
Chicagoj. Ta mėsa yra laiko
ma ne vien palaikymui dabar
tinių kainų. Ji laikoma parda-

MARGUERITE COWL

vimui augščiausiomis kainomis 
armijai ir laivynui. Čia tai 
randasi paslaptis, delko mėsos 
tiustas nesipriešina kitam ka
rui. Virš dešimties bilionų do
lerių pelnų, padarytų per 3 
vadovaujamus mėsos pakuoto- 
jus J. Valstijose, 1934 metais, 
jiems nepakanka. Jie trokšta 
daugiau pelnų.

Nors šimtai tūkstančių jau
nų gyvybių turės būti paauko
ta sekamam pelnagrobių kare; 
nors vaikinai CCC kempėse 
valgo supuvusį maistą; nors 
bedarbiai minta vien pupelė
mis; nors darbininkai plieno ir 
anglies kasimo industrijose tu
ri apsieiti be mėsos; nors pie
tinių ; valstijų darbininkai turi 
atsisakyti lašinių, kas buvo vy
riausias jų. valgis; nors masės 
farmerių turi keliauti į nežino
mas Alaskos dalis, kad pabėg
ti nuo alkio ir bado—mėsos 
trustas turi gauti savo milio- 
nus ir pakelti pelnus.

Coughlino Planas Pakeltų
Kainas -

ne- 
ar- 
dar 
kas

Ar kainų kilimas nėra 
tiesioginis algų kapojimas 
ba nukirtimas šalpos? Ir 
“sales tax” užkraunama,
padaro kainas dar augštesnė- 
mis. O dabar ateina kunigas 
Coughlin su savo infliacijos 
planu. Įsivaizduokite, kas at
sitiks su kainomis, kada dole
ris taps dar labiau nupigintas ? 
Ir jis turi drąsos kalbėti apie 
tinkamą algą. Kokia skirtumą 
tarp kun. Coughling plano ir 
NRA? NRA davė kelis dole
rius daugiau tūliems darbinin
kams. Bet pažiūrėkite, kiek jie

atidavė atgal bosams paskuba 
ir augštomis kainomis! Neste
bėtina, kad darbininkai Pie
tuose sako, jog NRA buvo žvė
ries ženklas ir velnio padaras.

Ką Darytų Sovietų Valdžia?

Tokios padėties neleistų So
vietų Sąjungoj. Mėsa iš san
dėlių tuojau būtų padalyta jos 
reikalingiemš per Sovietų val
džią. Bet taip yra dėlto, kad 
Sovietų valdžia yra darbinin
kų, darbininkai valdo fabrikus 
ir visą šalį bendrai.

Jungtinėse Valstijose darbi
ninkai dar nėra pasirengę imti 
fabrikus. Jie dar ne gatavi tu
rėti darbininkų ir valstiečių 
valdžią. Ta idėja yra darbinin
kų mintyse per ilgą laiką, bet 
tik desėtkų tūkstančių J. V. 
gyventojų. Dabar ji plečiasi 
tarp platesnių sluogsnių darbi
ninkų ir ūkininkų J. V., taipgi 
tarp vidurinės klasės.

Kovinga Darbo Partija

Pageidavimas kovingos Dar- 
I bo Partijos, kuri ištiesų kovo
tų už kasdieninius masių rei
kalus, kyla daugelio mintyse. 
Tai yra ženklas, kad didesnis 
skaičius žmonių, greitesniu 
laiku, negu pirmiau, įgauna 
Komunistų Partijos skleidžia
mą sanprotavimą naudoti re
voliucines metodas kasdieni
nėse kovose už palaikymą gy
vybės, kurios, vadovybėje Ko
munistų Partijos, galutinai tu
rės privesti mases šios šalies 
dirbančiųjų prie pergalingos 
išeities, įsteigimo Sovietų Ame
rikos, kur darbininkai bus pa
gerbiami, o ne beteisiai.

Moterys Veikia Numušimuj 
Kainų

Dešimtis tūkstančių ' moterų 
Los Angelėj atsisakė pirkti 
mėsą vieną dieną ir kainos nu
puolė 5 centai svarui. Phila- 
delphijos moterys laimėjo nu- 
mušimą po 2 centu pieno kai
nos mokyklos vaikams. Jos 
taipgi atmušė pakėlimą 2 cen
tų ant duonos^ Clevelande mo
terys privertė šalpos stotį su
teikti veltui pieno bedarbių kū
dikiams. Jos susiorganizavo su- 
siedijose ir paliko vaikus šal
pos stotyje, pakol buvo parū
pintos auklėtuvės, kur laikina 
dieninė auklėtuvė buvo įsteig
ta.

New Yorko mieste Moterų 
Tarybos visose sekcijose mobi
lizuoja moteris prieš augštas 
kainas. Joms net pavyko gauti 
paramą smulkiųjų mėsos krau-

ko dienose. Toks streikas jau 
įvyko 22 gegužės ir kai kurio
se sekcijose tebesitęsia. Parink
tose sekcijose moterys nepirko 
mėsos, kaipo protestui prieš 
augštas kainas. Jos taip pat 
renka parašus, reikalaujant 
majoro, kad panaikintų “sales 
tax”. Jos laiko demonstracijas 
prieš didžiausias mėsos ga- 
mintuves. Jos turėjo konferen
ciją, kur išrinko komitetą ko
vai prieš augštas maisto kai
nas, kuris praplėstų tą judė
jimą.

Chicagos moterys pravedė 
dešimties dienų streiką prieš 
mėsos kainas keliose sekcijose. 
Nepaprastos Šalpos Konferen
cija, platus bendro fronto ju
dėjimas Chicagoj, nubalsavo 
remti judėjimą prieš augštas 
kainas ir “sales tax.” Chica
gos moterys siūlo maršavimą 
prie stockyardų ir delegaciją 
pas prezidentą Rooseveltą, 
kad jis priverstų numušti mė
sos kainas. Jos sumanė, kad ir 

I kitų miestų moterys siųstų, pa
našias delegacijas į Washing- 
toną.

Nepirkit Mėsos Birželio 8-tą

Birželio laidoje “Working 
Woman” šaukia mases moterų 
atsisakyti pirkti mėsą 8 bir
želio, kaipo protestą prieš 
augštas mėsos kainas. WW 
šaukia moteris organizuotis ir 
veikti jau dabar savo susiedi- 
jose ir įtraukti į tą veiklą vi
sas vietos organizacijas prieš 
augštas mėsos kainas.

Birželio 8 dieną turėti pa
radus ir pastatyti masines pi- 
kieto linijas prie didžiųjų mė
sos gamintuvių ir kompaniškų 
krautuvių, reikalaujant nu
mušti maisto kainas. Siųskite 
rezoliucijas miesto, valstijos ir 
šalies valdžiai, reikalaujant 
numušti mėsos kainas. Reika
laukite, kad jūsų kongresma- 
nas reikalautų kongreso tyri
nėjimo augštų kainų. Working 
Woman šaukia visus darbinin
kus reikalauti bent po 10 sva
rų mėsos kiekvienam darbi
ninkui, atleistam iš mėsos fab
rikų ir kad padalinimas būtų 
kontroliuojamas darbininkų or
ganizacijų.

Motinų delegacijos turi tyri
nėti padėtį CCC kempėse ir 
reikalauti geresnio maisto.

Lai 8-ta birželio būna per
spėjimu, kad masės moterų po 
visas Jungtines Valstijas ren
giasi pravesti platų darbinin- 
kų-vartotojų judėjimą už nu- 
mušimą kainų, atmetimą “sa
les tax” ir raginimą darbinin
kus kovoti už pakėlimą algų.

Nepirkite Mėsos 8 
Birželio

Dalyvaukite savo apielinkės 
veikloje. Siųskite informaci
jas apie savo veikimą prieš 
augštas maisto kainas Working 
Woman, 50 East 13th St., New 
Yorke, taipgi savo skyriams 
“Laisvėje” ir “Vilnyje”.

Margaret Cowl.

Robo Augalas Šaudo
Sakoma, kad robo augalas 

labai šaudo, kuomet prinoksta. 
Sėklų lukštai turi savyje nuo
dingų gazų ir kada jie prinok
sta, tai pradeda šaudyt, trūki- 
nėt ir sėklos laksto į visas pu
ses. Sėklos nulekia iki 100 
pėdų tolumo. Kaip daug 
pradeda šaudyt, tai robo plan
tacijos atrodo, kaip karo lau
kas. žmogus, nežinodamas, iš
sigąsta.

Vienas tonas runkelių duo
da 300 svarų cukraus.

Apie 12 svarų oro reikalin
ga del sudeginimo vieno sva
ro anglių. E. V.

Pas mus Great Necke da
bartiniu laiku labai gražu, žy
dinti medžiai visur kvepia ir 
žaliuoja, tik mes, darbininkės, 
neturim laiko, kada ta gamta 
gėrėtis.

1 Pažvelgus pro dirbtuvės lan
gus pasirodo labai švelni iš
vaizda, tartum gamta kviečia 
tave laukan iš dirbtuvės pasi
gėrėti jos išvaizda ir saulės 
spinduliais. Medžiai tarsi šyp
sosi iš džiaugsmo, sulaukę pa
vasario, leisdami savo naujas 
šakeles. Lapai juda vėje
lio pučiami. Skleidžiasi nau
ji kvepianti žiedai, kurie pa
linksmina mus nors pažiūrė
jus pro dirbtuvės langus į jų 
linksmą ir puikią išvaizdą.

Praeiviai eina vienas po ki
tam pro dirbtuvės langus. Vie
ni nuplyšę, išbalusiais veidais, 
bėga jieškoti darbo. Nesuradę, 
grįžta namo nuvargę ir išalkę, 
laukdami rytojaus dienos, gal 
bus laimingesnė diena ir gal 
gaus darbą, nors ir už mažą 
atlyginimą. Kiti pasipuošę ir 
puikiuose karuose važinėjas su 
šoferiais, žinoma, tos ne dar
bininkės, o dykaduonės, ku
rioms niekas nerūpi, kaip tik 
kortomis! lošti, šampanus gerti 
ir tarnaites versti vergauti. O 
pas mus Great Necke tokių 
randas labai daug. Mat, Nas
sau County (apskritys) gam
tos papuoštas, tad visi apie
linkės parazitai čia apsigyve
na vasarą.

Ir vėl mano mintis sugrįžta 
prie pavasario dienų ir skra
joja po visą pasaulį. Jieškau 
vietos, kur darbininkai ir dar
bininkės gali liuosai gamtos 
gražybėmis gėrėtis. Surandu 
tik vieną tokią šalį—Sovietų 
Sąjungą. Ten darbo žmonės 
nėra skriaudžiami. Kapitalisti
nėse šalyse darbininkai pasta
to puikius gyvenimo namus, 
o patys ant gatvių nakvoja. 
Prigaminę .puikių rūbų, patys 
neturi kuGf apsivilkti. Pagami
na užtenkamai maisto, bet pa
tys badu miršta. Saujalė pa
razitų puotauja mūsų, darbi
ninkų, rankų tvariniais. Ar il
gai mes pąkęsim tą baisaus iš
naudojimo, alkio ir bado sis
temą ?
Baisus Atsitikimas Negrų Šei

mynoj Hempstead, L. I.

Štai kokia baisi nelaimė ir 
širdies skausmas atsitiko be
darbio šeimynoje del neda- 
tekliaus ir diskriminacijos:

Balandžio 27 bedarbio neg
ro šeimynoje mirė 4 metų mer
gaitė Dorothy Mincey. Tėvai 
labai bednai gyveno. Iš dide
lio nedatekliaus apsirgo mer
gaitė pavojinga liga-difterija. 
Tėvas neturėdamas pinigų nu
ėjo pas Nassau apskričio Pub
lic Welfare komisionierių, Ed
win W. Wallace, prašyti, kad 
duotų gydytoją ir kad padėtų 
sergančią mergaitę į. Nassau 
Apskričio ligoninę.

Ponas Wallace atsisakė pra-j 
šymą išpildyti, bet pasiūlė pa-1 lūs.

atsisake matytis su 
bet pranešė, kad po- 
Marshall, šalpos ty- 
pribus i negro Min-

siųsti mergaitę į Suffolk Aps
kričio ligoninę. Tėvas tam pa
sipriešino ir pranešė apie tai 
Bedarbių Tarybai ir Lygos Ko
vai Už Negrų Teises Skyriui. 
Tos organizacijos sušaukė su
sirinkimą, išrinko delegatus ir 
pasiuntė pas Welfare komisio- 
nierių su reikalavimu, kad bū
tų duota greita pagelba ser
gančiai negrei mergaitei. Komi- 
sionierius 
delegatais, 
n as F. E. 
rinėtojas,
cey namus.

Tada delegatai parmaršavo 
atgal prie negro gyvenimo vie
tos ir laukia pono Marshall 
pribusiant. Pasirodo ponas 
Marshall su dideliu skaičiumi 
policijos. Visi apsiginklavę nuo 
galvos iki kojų prieš begink
lius darbininkus ir išalkusią 
šeimyną. Beginkliai delegatai 
drąsiai pasitiko ginkluotą gau
ją razbaininkų, žinodami, kad 
bus susikirtimų, nes tą darbi
ninkai visuomet turi sutikti 
kovodami už savo reikalus.
* Ponai Marshall ir Fanigen 
priėjo prie draugo Mincey 
kambarių durų, paklausė, kur 
randas ligonis. Tėvas parodė. 
Jiedu iš tolo pažiūrėjo ir pasa
kė, kad šita liga yra pavojin
ga ir kad ligonė turi būti 
greit vežama į ligoninę, bet 
ne į Nassau, o į Suffolk. Mo
tina išgirdus tokį pranešimą, 
kad jos kūdikis negauna vietos 
Nassau Apskričio ligoninėj—- 
apalpo.

Mat, Nassau ligoninė yra 
turčių, tokiu būdu nenori, kad 
negro kūdikis būtų paguldytas 
ten, kur parazitai guli.

Tėvas užprotestavo: 
neduosiu savo mergaitę 
į Suffolk ligoninę, tegul
kūdikis miršta ant mano ran
kų.” Tuomet ponas Fanigen 
paliepė prievarta ligonę išvež-; 
ti, grasindamas nušauti tėvą ir 
mergaitę, nes užkrečiama liga. 
Bet bedarbiai ir dirbanti dar
bininkai tuojaus apsupo drau
go Mincey namus, neprileisda- 
mi mušeikų padaryti užpuoli
mą ant bedarbio negro. Mušei
kos, užpykę, paliko 
čia mergaitę.

Tuomet Bedarbių 
pašaukė gydytoją, 
gydytojas apžiūrėjo
ir pranešė, kad mergaitės gy
vybė pavojuje ir bile kada gali 
užmerkti akutes. Po kelių va
landų mergaitės gyvybė užge
so taip, kaip ir milionai mūsų 
bedarbių kūdikių ir suaugusių 
miršta be laiko todėl, 
turi iš kur pasišaukti 
jaus.

Darbininke, laikas
ganizuotu! Laikas stoti į Be
darbių Tarybas, į kitas visas 
darbininkiškas organizacijas, 
kaip tai Am. Liet. Darbininkų 
Literatūros Draugiją, į Am. 
Komunistų Partiją ir kitas, 
kurios gina darbininkų reika- 

Laikas būti organizuo-

Vis Tos Moterys
Far Rockaway yra vienas iš 

vasarinių rezortų netoli Brook- 
lyno, kur vasaroja ir maudosi 
maž daug prasisieku šieji 
Brook lyno gyventojai. Jų ne
laimei, pereitą vasarą užplūdo 
šią “nekaltą” koloniją mote
rys su visaip kirptais ir neda- 
kirptais vasariniais maudynių 
kostiumais, kas “padoriems” 
piliečiams ne kartą įdilgino 
jausmus. Sumanyta tas “grieš- 
ninkes” nubausti, kad jos vin
giuotų kūno dalių nerodytų ir 
pereitą metą ėjo cirkas tarp 
gaudytojų ir gaudomųjų. Ta
čiau gaudomosios prijaukino 
gaudytojus, kurie šį pavasarį 
jau praneša nebegaudysią, nes 
vistiek moterų negalima esą 
suvaldyti.

Forest City, Pa

*ĄM|

“Aš 
vežti 
mano

Draugai binghamtoniečiai 
susilaukė naujos slaugės (nur
ses), kuri baigė savo mokslą 
9 gegužės. Tarp kitų 17 stu
denčių buvo ir mūsų draugė 
Helen Žukaitė, d. žukienės 
dukrelė. Jinai mokinosi į slau
ges 3 metus, miesto ligoninė
je, Binghamton, N. Y.

Draugė H. Žukaitė yra mū
sų organizacijų narė, kaip 
ALDLD, taip ir LDS. Mes 
džiaugiamės jūsų, Helen, pa
siekimu ir linkime geriausių 
pasekmių del jūsų. Taipgi ne
pamirškite komunistinio judė
jimo. Jeigu negalėsite del 
jūsų gyvenimo sąlygų darbuo
tis org. sykiu su kitais drau
gais, tai nors paremkite finan
siškai pagal savo išgalę.

Forsitietė.

VALGIU GAM1 
NIMAS;.

mirštan-

Taryba 
Pribuvęs 
mergaitę

kad ne- 
gydyto-

būti or-

Riešučių Buika

Pervaryk per valgių mala
mą mašiną (chopper) 2 puo
duku riešutų, pridėk 1 puodu
ką apgruzdintos čielų kvie
čių duonos arba “grape nuts” 
ar “Zo”, 1 šaukštuką druskos, 
pakankamai verdančio, van
dens, kad suvilgyti viską. Ap- 
dengk ir leisk pastovėti 10 mi
nučių. Dabar pridėk puoduką 
karšto vandens, išmaišyk ir su
pilk į gerai pasviestuotą blėtą. 
Kepk vieną valandą vidutiniš
kai karštam pečiuje ir paduok 
su grietine ar vaisių sosu.

Rožytė—Brooklyn, N. Y.
PRAŠOME RAŠTŲ.

Šiuo tarpu eina streikas 
prieš pragyvenimo brangumą 
ir jame dedas visokių, dalykų. 
O ten daugiausia veikia ir va
dovauja moterys. Yra puikios 
medžiagos rašymui. Draugės, 
parašykite iš .streiko ir kitais 
klausimais, taipgi valgių gami
nimo skyriui. Sk. R.

NEW YORKO DARBININKAI PRIEŠ VERGIŠKAS ŠALPOS DARBŲ ALGAS

ro? ioox
<h ur»sir >v,,rf f*n a 

lABOR 
PARlyi

'»>

Kaip tik Rooseveltas paskelbė vergų laipsnio algas šalpos darbininkams, tuoj pa
sipylė darbininkų protestai po visą šalį. Virš 10,000 darbininkų išėjo į Union Square, 
New Yorko mieste ir pareiškė savo nusistatymą kovoti prieš prez. algų skalę. “Ar 
dar liko ką prarasti?” jie klausia. Kaip matome, jie ir NRA neglostė.
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Požeminis.

Gardner, Mass
DIDELIS PIKNIKAS

RENGIA SIETYNO CHORAS
i

A;

PRANEŠIMAI K KITUR

Didele tiktai angliakasių jė
ga tegali šiuos nasrus suplė
šyti. Apie tai angį, ir jų va
dai turi būtinai drūčiai pagal
voti.

mus, 
strei-

alaus tam,

Komitetas.
Northwes-
Lake Rd., 

važiuokit iki

šių patarnavimą.”

reikalų aptarti, taipgi turi išrinkti 
delegatus į apsk. konferenciją ir į 
Clevelando suvažiavimą.

A. Varaneckiene.
(131-133)

Šiame atsiti- siųstų delegatų, rengia bendrai iš- 
, . i .-i i • i. važiavimą delei sukėlimo finansų pa-kime, komp. likusi nuskliausta dengimui kelionės lėšas. f
teisėmis. Vietinis teismas turi I Collinsville, Ill., ALDLD kp., SLA 
, _ . . ■ _ i -v , ,. ir LDS kuopos, East St. Louis, Ill.,begyj Vieno men. laiko išduoti ;ALDLD kp., ALPB Dobilo Kliubas ir 
drausmę.

Pažymėtina, kad šiame teis-

ketvirtas Puslapis r paisys ’i

Anglies Dulkės

po

PIKNIKAS

geriausios

Pnsta-
Prašometome greit i jūsų namus.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Streikas Po Glen Alden Komp. 
Naujas Algų Truškinimas. 
Maloney’o Jėgos — Kodėl

Nenaudojamos ?
Vilkų Sukuryj.
Augščiausio Teismo Nasrai.

Einantis angį, streikas, 
Glen Alden komp. (Wilkes 
Barre, Pa. apielinkėj), jau ke
turių mėnesių senumo. Ištęsti 
tiek laiko intensyvėj kovoj po 
drausme, kazokų šautuvais, 
brutališkų ir kruvinų jų ran
kų; per teismus ir atsimokė- 
jimu kalėjimu,—yra pasiryži
mas kovoje už duoną, už būvį, 
žygis sveikintinas.

Tačiau, su gailesčiu reikia 
tarti, kad per tą visą laiką nei 
colio nepasiirta pirmyn. Mano 
supratimu, ar nebus tiktai ko
kių netikslumų streiko vado-1 
vybėje, kad, iki šiol, nei pa- j 
sėkmių, nei streiko galo nesi
mato ?

komp. yra tas pats, nes einan
tis streikas, dalinai, turi reika
lą ir su algų numušimu.

Neatsiliks nei Lehigh Valley 
komp. nuo šio vajaus.

Šis anglies baronų užsimo
jimas ant ir taip mizernų ka
sėjų algų turi priversti susirū
pinti kiekvieną kasėją, nes vi
sus liečia.

Ar įstengsim ?

žiavę Walled Lake Rd. vėl po kairei 
iki Walled Lake miestelio. Tada su
kit po dešinei ant W. Main St. Nuo 
ten matysit sainas,0 kurios rodys ke
lią. Kurie neturite automobilių nu
važiuoti į pikniką, tai trokas važiuos 
nuo 3014 Yemans ir 
asmeniui. Būkite ne 
10:30 vai. išryto.

Trečiadienis, Birž. 5, 1935

U.M.W. of A. 1-me Distrik- 
te, šiuo vasaros laikotarpiu, 
kompanijos išnaujo pasikėsino 
angį, aptruškinti algas, štai 
Susquehanna Collieries komp. 
darb. sustreikavo del tos prie
žasties (2 kasyklos) ; Kingston 
Coal komp. pastatė ultimatu
mą savo kasėjams, kad dirbtų 
už pusę algos “iki gruodžio 
mėnesiui” ir apsiimtų dirbti 
prie mechanizuotos sistemos 
(darbininkams nepriėmus, už
daro kasyklas su birž. 1 d.) ; 
Pittstono Company laiko už
dariusi kelias kasyklas ir, 
kalbama, kaip atsidarys, tai 
bus nauja algų skalė patiekta; 
Hudson kompanijos darbininkai 
dirba jau už numuštą algą, ku
ri vingiuojasi tarpe vieno ir 
keturių dol. dienai; Kehoe and 
Berge komp. darbininkai dir
ba dar už mažiau, o sąlygos— 
pekliškos; po Glen Alden

Čia pribuvusiai (Maloney 
kviečiant) Civilių Laisvių Uni
jos komisijai, kuri tyrinėjo ka
zokų brutališką elgesį su strei- 
kieriais, Maloney, naujos uni
jos prezidentas, liudijo turin
tis 48,000 narių savo unijoj.

■ Tiktai 8,000 betrūksta, kad su
daryti skaitlių viso distrikto

I kasėjų. Tai milžiniška didžiu
ma (šeši septindaliai viso kū
no). Bet streiko lauko 
įtraukta tiktai 12,000.

Klausimas stovi prieš 
kodėl unija nepaskelbia

'ko visame distrikto? Juk tai 
lyra gyvas reikalas, šiuo tarpu, 
j kada, generaliai, visos kom- 
! pani jos kėsinasi ant algų. Ge- 
neralis distr. streikas daug gel-

■ betų ir streikuojantiems Glcn 
Alden darb. ir būtų galingas 
pasipriešinimas prieš numuši-

‘ mą algų.
Ar negalėtų kas, arčiau Ma

lonės stovinčių draugų, paaiš
kinti, kodėl jis nesitraukia iš 
I to mažo užburto rato, kuria- 
! mc jis laiko G. A. mainierius 
ir pražiūri tokį svarbų daly
ką, ^kaip masinį algų daužymą?

Teisėjo Valentine išduotas 
indžionkšinas prieš G. A. strei- 
kierius ir pritraukimas kazokų 
armijos streiko zonon, prida
rė daug nuostolių ir “nuoša
liems” piliečiams, nekalbant 
jau apie pasibaisėtiną terorą

Francijos garlaivis Normandie, kuris yra 79,280 tonų įtalpos, didžiausias 
visame sviete ir Atlantiką perplaukė į 4 paras, 11 valandų ir 42 minutes. 
Tai greičiausias laivas, nes jis dare virš 30 mylių į valandą. Franci j a 
pasibudavojo šį laivą, kad geriau galėtų varžytis su Vokietija, Anglija ir 

Italija už keliauninkus.

patiems streikicriams.
Dol tos priežasties prasidėjo 

judėjimas Penna valstijos le
gislature j prieš teisėją Valen
tine, įtariantis teisėją netiks
lume išduodant drausmę.

Tai puiki žinia streikieriams. 
Vienok, pasekmės gali būti 
mažos, nes advokatų draugija 
(Baro Associacija) sukėlė ož
kų koncertą prieš tai ir protes
tuoja prieš sumanytojus teisėjo 
apkaltinimo. Nesvarbu, kad jie 
savo kolegą apgina. Svarbu 
tas, kad iki šiol nauja unija 
samdydavo legaliam darbui 
draugus to nevidono. Advoka
tai iš New York o daugiau pa
gelbės del unijos, negu namiš
kiai teisėjo sėbrai.

Tuomi unija bus liuosesnė 
nuo vilkų gaujos.

Northumberland 
“apspito” anglies “bootlege- 
geriai” Susquehanna komp. 
(bedarbiai, angį., pasirenka 
anglies del savo namų apšildy
mo). Kompanija kreipėsi į 
vietinį teismą, reikalaudama 
drausmės, kad galėtų prisi
traukti kazokų ir daužyti gal
vas tiems vargšams, kad jie 
nenori su šeimynomis sušalti 
žiemos laiku ir nevirtą valgyti. 
Nors šie “vagys” “pavogė” 
komp. 7,500 tonų anglies, vie
nok teismas prašymą atmetė.

Kompanija nusiskubino į 
augščiausią teismą. Augščiau- 
sias teismas grąžino komp. 
prašymą vietiniam teismui su 
griežtu papeikimu, kad teis
mas apsilenkęs su valstijos 
konstitucija’, kuri reikalauja, 
“kiekvienam teismui ir kiek-

Sekmadienį, 9 d. Birželio-June, 1935, Pradžia 10 vai. ryte.
EAGLE ROCK (CRYSTAL LAKE), WEST ORANGE, N. J

ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 6 DOL. (CASH) DOVANŲ.

I

Sietyno Choras iš Newark, N. J.

t i "W’ £V i

*T J
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Bus įvairiausių valgių, pradedant su slikčm iki blynų. Puikiausias ir aukščiausias kalnas visoj 
New Jersey. Gražiausia gamtine vieta kokia žmogus gali įsivaizdinti tik sapne, šokiams grajis puikiau
sia 5 ypatų orkestrą įvairius šokius. Visi šokėjai bus pilniausiai patenkinti. Labai gražus ežeras mau
dytis ir pasivažinūt laiveliais.

Muzikalėj programoj dalyvaus didysis Aidas iš Brooldyno, Bangos Choras iš Elizabetho ir pats Sietynas.
KELRODIS: Gatvekaris nuo Broad St. No. 24 atveža prie kalno, o taipgi busas No. 21, Park Place ir Centre 

St. (Hudson Tubes) ar Central Avenue. Visas ir visus kviečia SIETYNO CHORAS.

nuveš už 10c 
vėliaus kaip

(132-133)

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungos Draugų rusų sky

rius Newarke rengia labai svarbų 
parengimą. Jis įvyks subatoje, 8 d. 
birželio, name RNOV 60-tos kuopos, 
53 Broom St., Newarke.

Parengimas prasidės 4 valandą po 
pietų. Bus išstatyta parodai daug 
svarbių dalykų iš Sovietų Sąjungos. 
7 vai. vakare bus rodoma paveikslai 
iš darbininkų tėvynės.

Kviečiame visus darbininkus ir 
darbininkes ateiti. Įžanga tik 10c 
ypatai.

Reikonsenzov,
SSSR Draugų Skyriaus Sekr.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks 6d. 

birželio, vieną valandą anksčiau, nes 
turime išrinkti darbininkus del mūsų 
pikniko, kuris įvyks 9 d. birželio. Vi
si nariai būkite laiku, lygiai kaip 
7 vai. vakare. Išrinkę darbininkus, 
galėsime laiku pradėti dainavimą- 
pamokas. Taipgi draugai, kurie tu
rite laimėjimo knygutes pardavę, 
stengkitės sugrąžinti pirmiau pikni
ko.

Org., Paukštaitienė.

COLLINSVILLE, ILL.
Bendras organizacijų išvažiavimas. 

Mūsų apielinkės kelios organizacijos 
susidomėjo šaukimu Lietuvių Darbi
ninkų Visuotino Suvažiavimo, prieš

COAL CENTRE, PA.
APLA 29 kp., jaunuolių, rengia 

puikų pikniką, kuris įvyks 16 d. bir
želio. Įžanga—kaip keno loska, ne- 
priverstina mokėt. Tai istorijoj yra 
pirmas žingsnis jaunuomenės Coal 
Centre. Labai puiki vieta. Galima 
smagiai pasišokt, puikus pavėsis pa
kvėpuoti tyru oru.Meldžiam nepra
leisti šitos pirmos progos mūsų jau
nimo, priduokim jiem didesnės ener
gijos žengti pirmyn. Visiem stengsi
mės prirengt linksmą laiką. Orkęstra 
bus iš šešių kavalkų.

__ Kviečia Jaunuolių Komitetas.
KELRODIS: Važiuojant no Pitts

burgh© 88 keliu, reikia važiuoti ant 
Bronzvilės, ir nedavažiavę West 
Bronzville, ant kalno rasite iškabą 
(sign), kuri nurodys į pikniko vietą.

(131-133F

BAYONNE, N. J.
Dvylika organizacijų rengia pikni

ką taipgi ir LAU Kliubas, įvyks ne- 
dėlioj, birželio 9. Pradžia 10 vai. 
ryte, Walnut Grove, Clark Township, 
Rahway, N. J. Įžanga 35 centai as
meniui.

Draugai ir draugės neapleiskite 
šios progos, nes labai puiki vieta/ 
svetainė del šokių gera, o pasivaikš
čioti tai puikiausias sodas, taipgi ga
lima ir maudytis, jeigu kas norės. 
Bušai išeis nuo Kliubo salies, 10 W. 
22nd St. Tikietas nuvažiuoti ir par
važiuoti—60c.

Kviečia Visus Komitetas.
(131-133)

BAYONNE, N. J.
Birželio 8, bus rodomi Sovietų kru- 

Įtami paveikslai, “Deserter”, bus rodo
ma apie nazių terorą. Įžanga 25c, L. 
A. U. Kliube, 10 W. 22nd St. Malo
nėkite visi ateiti.

Kviečia Rengėjai.
(131-133)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kuopos susirinkimas 

įvyks 4 d. birželio, 7-tą vai. vakare, 
i pas drg. Jervis, 418 Palmer St. Drau

sme susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti, taipgi yra pri
siųstos knygos “Povilas Jurka.”

J. Roguskienė.
(131-133)

HAMTRAMCK, MICH.
I ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

—įvyks penktadienį, birželio 7 <1., 3014 
I'—.Z"----- ’ .... v."*“.’ .Yisus i Yeman, 7:30 vai. vakare. Visi nariai
Kviečia bendro išvažiavimo komitetas, būkite laiku, nes yra daug svarbių

LDS kp., St. Louis, Mo. ALDLD kp. j#ai ir drauęes, dalyvaukite visi šia-

Pirmu kartu mūsų apielinkėj tokis 
. . .. _ .... „ bendras .ir skaitlingas organizacijųme If naujoji mūsų unija Jies- rengiamas išvažiavimas. Visų virš 

kO prieglaudos. Kaip gi mėsinėtų organizacijų narių yra prie- 
. . . dermė pasidarbuoti, kad padaryti kuo

gausime nuo tų žmonių draus-; skaitlingiausį išvažiavimą, kokio nė- 
mės nuėmimą, kada ju tikslas; ra buvę mūsų apielinkėj. Išvažiavi- 

, , • i-i .• Imas įvyks 9 d. birželio ant F. Bakai-ir dabar yra vien tik versti, lčio f^nOs, CoĮIinsville, III. - 
kad teismai išduotų panašias 
drausmes ?

Gardner Lankysis d. J. Orman
Birželio 9 d. čionai lankysis 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo jaunuolių organizatorius 

d. J. Orman ir dalyvaus pasi
kalbėjime, kuris šaukiamas 

L.A.P. Kliubo, 205 Main St. 
Kviečiame visus Gardnerio

PHILADELPHIA, PA.
Rusų ir Lietuvių Darbininkų Cen

tro Namo komisija sumanė duot dar 
vieną balių birželio 8-tą, Fairmount 
Avenue ir 8-tos gatvės. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus labai geras balius, 
tik skirtumas tame, kad nebus jame 
įžangos. Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyt.

(132-134)

CLEVELAND, OHIO
Visiems ALDLD 57 kuopos na

riams: Draugai, mūsų specialis susi
rinkimas įvyks 7 d. birželio, 8 vai. 
vakare, Lenkų Kliubo svetainėj, 4015 
141st St. Visi draugai ir draugės 
stengkitės ateiti laiku, nes apart pa
prastų organizacijos reikalų turėsi
me dar apsvarstyti mūs organizacijos 
15 Apskričio reikalus ir išrinkti de
legatus į ateinančią apskričio kon
ferenciją, taip pat ir į Visuotiną Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą. Atė
jo knyga “Povilas Jurka.” Šiame su
sirinkime tie gaus po knygą, kurie 
esate užsimokėję. Nesivėluokite atei
ti.

P. Buika, Sekr.
(132-134)

Tcl. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DA1MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

jaunuolius ir suaugusius daly
vauti. Drg. Orman išaiškins 
mums, kodėl reikia prigulėti 
prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo, pašaipinės organi
zacijos.

Susirinkimas įvyks 10 :30 va
landą ryte. Tuo sykiu jaunuo
lių choras turės pamokas ir 
galės sykiu dalyvauti susirin
kime. Raginame jaunuolius 
choriečius pakviesti ir kitus 
jaunuolius į šitą susirinkimą. 
Laikas labai parankus. Atlaikę 
susirinkimą, po pietų galėsite 
išeiti ir išvažiuoti, kur katras 
norėsite. Pąsistengkime skait
lingai dalyvauti, idant orga
nizatoriaus atvažiavimas ne
būtų už dyką.

M. Šleiva.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

DETROIT, MICH.
Laisvės Choras, ALDLD 188 kp., 

LDS 86 kp., LDS 150 ir TDA Kazio 
Giedrio kuopos bendrai rengia didelį 
pikniką, kuris įvyks 9 d. birželio, 
Mary Grove Parke '(Krapinskio Gi
raitėj). Pradžia 12 vai. dieną. Del 
šokių muzika parūpinta gera. Ląbai
graži vieta, šviežias oras ir gera 
svetainė del šokių. Bus pajų valgymo 
kontestas vaikams ir obuolių valgymo 
kontestas suaugusiems. Bus skanaus 
gėrimo ir užkandžių. Įžanga tik 20c 
asmeniui ir prie įžangos tikieto bus 
duodama dovanos—keisas 
kuris bus laimingiausias.

Kviečiai Visus Rengimo
KELRODIS: Važiuokit 

tern H’way, iki Orchard 
sukit po dešinei ir 
Maple Rd. ir sukit po kairei, dava-

Jt/OZAS 
rAVAl/AUSKAS 

A

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis,

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.

jsitėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



(Trečiadienis, Birž. 5, 1935 LAISVA Penktas Paslapty
d

i- i ■■■ ............ .. . ... ............. .... . .................... . —......

KELIAS Į GYVENIMĄ
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KTrijų Veiksmų, Keturių Atidengimų Drama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar- 
, bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

Carnegie, Pa;

VEIKIANTI ASMENS
’AGURKAS, miesto darbininkas.
AGURKIENĖ, jo žmona.
ONYTĖ, jų duktė. (Pirmame veiksme

ji turi būti trijų ar keturių metų, bet tik 
kambaryje gali būti, bet nelošia).
♦ KARPUS, darbininkas, Agurko bur- 
dingierius.

PATRIMPAS, darbininkas, Agurko 
burdingierius.

SKAPAS, darbininkas, Agurko burdin
gierius.
* KUNIGAS.

PIRMAS BALSAS.
ANTRAS BALSAS.
TREČIAS BALSAS.

‘KETVIRTAS BALSAS.
PENKTAS BALSAS.
ŠEŠTAS BALSAS.

< PIRMININKĖ.
PIRMAS ATSTOVAS.
DARBININKAI IR DARBININKĖS.
PIONIERIUS.

PIRMAS VEIKSMAS
, Pirmas veiksmas įvyksta 1915 metais, 

Amerikos kontinente, pas Agurkų, lietu
vį darbininkų. Kambaryje matyti sta
las, keletas kėdžių ir sofka. Uždangai 
pasikėlus, keli vyrai ir Agurkas kazy- 
riuoja iš pinigų. Ant stalo tuščias bute
lis nuo degtinės.

Scena Pirma
KARPUS: Duok dar vienų, tik nedi

delę.
AGURKAS: Duoti galiu, bet man ro- 

tlos, kad bus didelė.
KARPUS: (Pažiūrėjęs į korta) O, kad 

jų velniai! Didelė. (Meta ant stalo du 
doleriu). Daugiau tiek daug neimsiu.

AGURKAS: Tu ant manęs negali pyk
ti, nes aš tau sakiau, kad bus didelė. Rei
kėjo klausyti manęs... Na, šeši doleriai 
ant stalo. Kiek rėki, Patrimpai?
4 PATRIMPAS: Duok visus, kų čia žais
ti su keliais doleriais.

AGURKAS: Palik nors dolerį del ban- 
kos.

PATRIMPAS: Nepalieku. Duok kor
tų. (Agurkas duoda kortų). Dar viena. 
Palauk dabar. (Galvoja). Na, užteks.

AGURKAS: Na, ir įspėk dabar, kiek 
jis turi. Tris kortas turi. Jis gal ir 
daug turi, o gal visai mažai (Verčia sa
vo korta, paskui deda dar dvi). Ir mano 
trys kortos. Trylikos dar mažai, jis dau
giau turi. Versiu dar viena. (Verčia ir 
atvirsta dešimkė). Kad kur paibelis, de
šimkė! Vadinasi, dvidešimt trys.

PATRIMPAS: (Imdamas pinigus nuo 
stalo). Aš tau sakiau, kad aš nemyliu 
juokus krėsti. Kad lošti, tai lošti.

SKAPAS: Dabar Patrimpo eilė.
PATRIMPAS: Jūs manote, kad aš ap

sikiaulinsiu. Atnešk, Agurkai, viena. 
(Agurkas nueina atnešti bonka degti
nės ar alaus, Karpus maišo kortas. 
Agurkui atnešus gėrimų, visi greitai ta 
butelį išgeria. Paskui Karpus vėl pa
duoda visiems po kortų, padėdamas ant 
stalo penkis dolerius).

KARPUS: Dedu penkinę. Jei jūs visi 
dadėtumėte man nors po penkinę, tai 
buržujum likčiau.

PATRIMPAS: Duok korta tik, pama
tysi, kad jie tuoj bus ne tavo.

KARPUS: Atsargiau, nes gali nudegti 
nagus. (Duoda korta).

PATRIMPAS: (Pažiūrėjęs į kortų). 
Duok dar viena.

KARPUS: Galiu duoti bent kelias, tik 
žiūrėk, neperimk.

PATRIMPAS: Tai mano dalykas. 
Duok dar viena.(Žiūri). Dar vienų.

KARPUS: (Duodamas korta). Dabar 
bus jau perdaug.

PATRIMPAS: (Pasižiūrėjęs į korta) 
Nei kiek nedaug. Dabar gali dėtis sau.

KARPUS: Maži juokai su juo.(Verčia 
savo korta). Karalius. (Atverčia dvi 
kortas iš eilės). Keturiolika. Ant tiek 
stotis baisu, kuomet jis tiek daug* kortųv 
paėmė. (Verčia dar vienų). Tik dviakis. 
Vadinasi šešiolika. Jis turi daugiau. 
(Buria ant pirštų). Didelė, maža, didelė, 
maža. (Verčia dar vienų). Karalius! 
Dvidešimts! Duok šen penkinę, Patrim
pai.

(Daugiau bus)

Iš S.L.A. 3-čio Apskričio 
Suvažiavimo

Gegužės 26, š. m. atsibuvo 
SLA. 3-čio apskričio suvažiavi
mas APLA. 3-čios kuopos sve
tainėj. Suvažiavimas buvo vi
dutinis, nes delegatai ir aps
kričio valdyba sudarė 35 da
lyvius. Kol mandatų komisi
ja peržiūrėjo delegatų manda
tus, tuo sykiu buvo pakviestas 
SLA. vice pirm. J. K. Mažiuk- 
na pasakyti ką naujo iš SLA. 
darbuotės. J. K. M. kalbėda
mas nusiskundė, kad dabarti
nei Pildomajai Tarybai reikia 
dirbti labai sunkiai, o vis dau
giausia finansų klausimu. J. K. 
M. kalbėdamas pasakė, kad 
senoji Pild. Taryba pripirko 
visokių bonų, kurie šiandien 
veik nieko neverti. Jeigu juos 
mes šiandien norėtume par
duoti, arba būtume priversti 
parduoti, tai įvyktų krakas 
(susprogimas) Susivienijime, 
nes už juos veik nieko negau
tume, bet yra viltis, kad laikai 
pagerės, ir tie bonai ateis į sa
vo vertę ir bus viskas gerai, 

j nariams nereikės dėlto nuken
tėti. Ir nežiūrint, ką apie mus 
rašytų priešų spauda, ir kas 
ką nesakytų apie SLA, šian
dien SLA. yra viena iš tvir
čiausių lietuvių organizacijų, 
kaip nariais, taip ir turtu. 
Taipgi J. K. Mažiukna pareiš
kė, kad pirmiaus buvo gali
ma tuos bonus išmainyti (iš
keisti), o dabar valdžia už-1 
draudė, neleidžia mainyti, ga
lima tik parduoti, bet jie da
bar parduoti neužsimoka. Be
je, Mažiukna nusiskundė, kad 
jam prisieina labai sunkiai 
dirbti, nes jau kaip jis pradė
jo eiti SLA. vicepirmininko 
pareigas, tai perleidęs apie 
150 krivulių susirašinėjimų, o 
vis daugiausia finansų klausi
mu. Taipgi yra numatoma, kad 
tuo klausimu ir vėla turės ne
užilgo įvykti Pild. Tarybos su
važiavimas. Mat, dabartinė 
Pildomoji Taryba, benorėdama 
“prašalinti” tą kraką, kad tik
tai pati nepadarytų kraką lė
šų fonde kelionėmis ir sugaišti- 
timis. Juk ne be reikalo jau

IŠVAŽIAVIMAS BENGIA WATERBURIO 
DARBININKIŠKOS DRAUGIJOS

Nedėlioję, 9 d. Birželio (June), 1935. Pradžia 12 Vai Dieną
LIETUVIŲ PARKE, Už LAKEWOOD WATERBURY, CONN.

Choras Daina, iš New Haven, Conn.

Muzikaliu programo išpildyme dalyvaus Choras D aina iš New Haven ir Vilijos Choras iš Waterbury. 
Turėsime garsų kalbėtojų ir veikėjų drg. A. BIM BĄ. Visus ir visas kviečiame atsilankyti.

yra pakelta 5c. ekstra į pašal
pos lėšų fondą.

Apskričio valdyba išdavė 
raportus, iš kut'ių paaiškėjo, 
kad apskritis stovi gerai finan
siškai, turi ižde $147.40. Fi
nansiški reportai buvo labai 
gerai sutvarkyti. Buvo 
daug kalbėta apie busiantį 
pikniką. Didžiuma balsų nuta
rė paskirti $50.00 į mokyklos 
fondą. Mat, SLA. 3-čias aps
kritys organizuoja mokyklą 
lietuvių kalbos, kur mokins 
vaikus ir suaugusius, yra iš
rinkta ir tam tikra komisija iš
7 narių. Buvo pakeltas klausi
mas ir apie mokinimosi vado
vėlius, bet tas nutarta palikti 
komisijai.

Vadovėlių klausime tuoj J. 
Virbickas pareiškė, kad, esą, 
geriausi vadovėliai, tai iš Lie
tuvos, nes, esą, tų vadovėlių 
Lietuvos valdžia veltui (dy
kai) tonais išsiuntinėjo į Ar
gentiną, Braziliją, ir kitas ša
lis. Tik yra klausimas, kam 
toki vadovėliai verti, gal jie 
labai susmetonėje? S. Baka- 
nas pakėlė klausimą, kad rei
kėtų sušaukti Pittsburgho ir 
apielinkės visos lietuvių drau
gijos ir išrinkti delegatai į viso 
pasaulio lietuvių kongresą, ku
ris atsibus Kaune rugpjūčio 
mėn. š. m. J. Virbickas tam 
pilnai pritarė ir labai išgyrė 
adv. R. Skipitį. Sako, kad tai 
geriausias kalbėtojas. Jam S. 
Bakanas pritarė, pareikšda
mas, “kad adv. Skipitis ištiesų 
yra geras kalbėtojas, nes jis 
kalba labai ilgai, po 3 valan
das taip, kad kiti klausytojai 
net užmigo beklausydami.” 
Įnešta ir nutarta, kad tokį su
važiavimą sušauktų SLA. 3 
apskritys birželio 25 d., 1935,
8 vai. vakare, Lietuvių Moks
lo Draugystės name 142 O it 
St., Soho, Pittsburgh, Pa.

Vienas delegatas nusiskun
dė, kad jų kuopos narys jau 
trys metai, kaip yra miręs, 
bet jam “Tėvynė” dar vis siun
tinėjama, nors jis sako buvo 
jau kelis kartus į Centrą pra
nešta, bet vis tiek tam negy
vam nariui “Tėvynė” kaip ei
na, taip eina. Mažiukna pa
reiškė, kad jau kelis sykius Dr. 
Viniką už tai Pildomoji Tary
ba “tarkavo”, bet jis to nepai
so, jis sako, kad kuopos vie
ton siuntinėti protesto rezoliu
cijas prieš tai, velyk praneštų 
atvirute, katram nariui reikia 
sulaikyti “Tėvynė”. Na, tai tau 
ir tas labai “mokytasis” sekre
torius, kuris iš to didelio mok
slo nežino, kas jo namuose de
dasi. Taipgi J. K. M. pasa
kė, kad Dr. Vihikas pareiškęs, 
kad tokių narių yra nedaug, 
tiktai kelios dešimtys.

Delegatas.

Gallup Žmogvagią Naujas 
Pasimojimas prieš T.D.A.

GALLUP, N. M. — Kažin 
kur “dingsta” pašto siunti
niai, adresuojami Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
veikėjams ir advokatams, 
kurie darbuojasi apgynimui 
10 nekaltų mainierių, klas
tingai kaltinamų “žmogžu
dystėje.”

Desėtkas dienų atgal pen
ki vyrai, važiuodami auto
mobilyj su valdišku “lais- 
niu,” prisikalbino “pavėžyt” 
T.D. Apsigynimo apskričio 
organizatorių John Toma- 
ca ir paskui jį užrakino sto
vyklos kambaryj. Bet kada 
Tomac pasakė, kad čia jis 
yra paskyręs pasimatyt su 
savo žmona ir ji jo “lau
kia,” tai piktadariai nusi
gandę atrakino duris. Taip 
Tomac ir paspruko.

Veidmainių Prižadas
NEW YORK. — Afneri- 

kos Plieno ir Geležies Insti
tutas ir šiaip įvairios kom

panijos žada laikytis NRA 
taisyklių, nors jinai jau pa
naikinta. Bet tie kapitalistai 
net NRA gyvuojant laužė 
jos taisykles.

LICENSES
■ ------------- ‘J-r’

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE BRUNO
1120 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 ol the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1438 
Broadway Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

THEODORE ROLUFS
1438 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-537 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3513 Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 

I premises.
JOSEPH MAZER

I 3513 Avenue S. Brooklyn, N. Y.
I ----------- , ■ --------—

Į NOTICE is hereby given that License No. 
į RL-10779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
■ SL-24 has been issued to the undersigned to 
I sell beer, wine and liquor at retail under 
I section 132 A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law A Bowery & W. 12th St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH J. SARTORI
Bowcry & West 12 St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB-118 has been issued to the undersigned to 
sell beer, at retail under section 76 of the 
Alcohol Beverage Control Law at West 10th 
St. Coney Island, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB VENTURA 
(Giant Baths)

West 10th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9895 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 699 Ralph Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE LAST ROUND. INC.
699 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 801 
Surf Avenue Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES A. GERLACH
801 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Atlantic Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BONTES
56 Atlantic Avenue Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarą Dėžė 7 H
6 Skirtingą Rūšių ' U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Weyerhaeuser Žmogvagystė 
Tai Esą ne Karpio Darbas

TACOMA, Wash. — De- 
tektyvai eina prie išvados, 
kad lietuvio Alvino Karpio 
šaika nedalyvavo pagrobime 
George Weyerhaeuserio, mi- 
lionierių vaiko, kuris buvo 
paleistas, kuomet kidnape- 
riams tapo išmokėta $200,- 
000.

.... .....  ■■■ ■ i ■ inti nr Į

'I
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
.—-------- --------- ---

I Harry’s Cafe į
g Kur Geri Draugai Susieina
§ 1701-03-05 No. Dover St. r
g PHILADELPHIA
g Ant Columbia Ave., tarpe «
8 28th & 29th g:
g Smagiausia Vieta Mieste
g Specializuojasi įvairiais Žuvų g
S Valgiais (Sea Foods)
g ’ MOTERIMS STALAI Ift
| BUSINESS MEN’S LUNCH gi
i HARRY SLOBODIAN
g Savininkas S
% Bell Phone Poplar 9257 g

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

ROBERT LIPTON

. HARMAM?

8

įstaiga 
Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

s

s

5

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Prisilaikant nesenai įvyku

sios kailiasiuvių konvencijos 
tarimų, New Yorko kailiasiu- 
viai užstreikavo 28 šapas. Rei
kalaujama tuojau pakelti al
gas 20 nuošimčių, darbų be
darbiams, griežto prisilaikymo

Tūkstantis Pikietavo 
Mėsos Gamintuves

Virš tūkstantis vyrų, moterų 
ir vaikų sudarė puikią ir ko
vingą pikieto demonstraciją 
prie mėsos pakavimo įstaigos į 
1st Avė., tarp 42nd ir 45th St.,' 
New Yorke pereitą pirmadie
nį. Jie nešė su savim daugybę 
iškabų ir jų stiprūs šūkiai da
vėsi girdėt pakuotojams. No
rom ar nenorom turėjo suži
noti, kad darbininkai reika
lauja nupiginimo kainų.

Laike demonstracijos dele
gacija iš penkių nuėjo pas po
ną B. E. Gaunt, United Dres
sed Beef Co. viršininką. Jisai I 
atsisakė imti atsakomybę už 
augštas mėsos kaifias. čia pati 
atlaikyta masinis mitingas ir 
demonstrantai išklausė delega
cijos raportą. Visa minia mė
sos naudotojų pasisakė už grį
žimą į savo apielinkę ir tęsi
mą streiko iki piniguoti mūsos 
pakuotojai sutiks numušti kai
nas. Streikas privers juos nusi
leisti.
Harlem Šeimininkės Daugiau 

Laimėjo
Jau buvo rašyta, kad nema

žas skaičius krautuvininkų su
tiko su Moterų Tarybos ir 
Veiklos Komiteto pasiūlymais 
ir numušė mėsos kainą 25 
nuoš. Pereitą pirmadienį, ka
da tūkstantis maršavo prie pa
kavimo įstaigos, tai Harlem 
moterys plėtė streiką savo su- 
siedijoj ir jo pasėkoje dar 
daugiau krautuvininkų nusilei
do, 46 krautuvės numušė kai
nas 25 nuoš. Tai milžiniškas 
laimėjimas.

Tūkstančiai vyrų ir moterų, 
negrų ir baltų, maršavo 125th 
gatve, tarp 7th ir 8th Avė., 
uždarinėdami krautuvę po 
krautuvės. Pranešama, kad 
Openheimer, kompaniška 
krautuvė, kuri atsisakė tartis 
su streikieriais, taipgi jau nu
mušė kainas 25 nuoš., tačiau 
atsisako pasirašyti formalę su
tartį. i

Harleme, apart kovos prieš 
augštas kainas, taip pat yra 
vedama kova prieš prastą rūšį 
mėsos, pasakojo jauna negrė 
Bonita Williams, kuri yra pir
mininke Harlem Veiklos Ko
miteto. Jinai pareiškė:

“Bedarbės ir skurdo nualin
tos moterys greit palinksta į 
kovą prieš augštas kainas. Var
totojai sveikina mus, kada jie 
pamato mėsos kainas mažė
jant. Mes, čia Harleme, veda
me didelį liaudies judėjimą už 
geresnį maistą ir pigesnį mais
tą. Mes norime suvienyti ma
žuosius pardavėjus su varto
tojais bendrai kovai prieš 
tingus mėsos pakuotojus.”

Kova Stiprinama
Derybos tarp košernų 

Čerių federacijos ir vartotojų 
nedavė pasėkų. Bučeriai sako
si gavę mažą nuolaidą iš stam
biųjų pirklių prasidėjus strei
kui ir jie norėjo susitarti su 
streikieriais, nusileidžiant po 
4 centus svarui rečiausia te
vartojamos mėsos. Streikierių 
komitetas nesutiko. Jis laikėsi 
originaliai pastatytų reikalavi
mų ir kad numušimas paliestų 
visą mėsą abelnai, o ne vien 
retai naudojamas dalis.

Tuo tarpu planuojama visa 
eilė masinių mitingų plėtimui 
streiko. Ketvirtadienio vakarą 
Įvyks mitingas Bay Ridge sek
cijoj, mokyklos name, 7th Avė. 
ir 43rd St. Vakarinėj New 
Yorko dalyje mitingas įvyks 
625 Hudson St. Kitas mitingas 
Įvyks 216 E. 2nd St.

Yorkvillėj įvyks masinis pa
radas penktadienio vakarą.

tur-

Visos streike dalyvaujančios 
apielinkčs ir .visos Didžiojo 

j New Yorko darbininkų orga
nizacijos entuziastiškai rengia
si konferencijai, kuri įvyks šeš
tadienį, 8 birželio, 10 vai. ryto, 
Irving Plaza. Tikimasi dideles 
ir įdomios konferencijos, ka
dangi bus no tik daromi pla
nai ateities darbui, bet taip pat 
be galo įdomių raportų iš ei
namo streiko ir jo pasekmių.

Tuo pat sykiu atnaujintos 
pastangos įtraukti socialistes 
moteris į bendrą veikimą sykiu 
su Veiklos Komitetu. Ketvirta
dienio vakare streikierių ko
mitetas vėl eis į Moterų Kon
ferencijos prieš Pragyvenimo 
Brangumą posėdį, kuris įvyks 
2 vai. po piet, Rand School 
kambariuose. Ponia Esther 
Friedman socialisčių konf. sek
retorė atsisakė išsiuntinėti savo 
organizacijom Veiklos Komite
to pakvietimus šeštadienio kon- 
ferencijorr, bet kvietė moteris 
iš Veiklos Komiteto dalyvauti 
jų šaukiamam mitinge 
School.

Vartotojų skrajoklių 
vaikščiojo po Avė. U, 
shead Bay sekcijoj, kur dar 
daug krautuvių yra atdaros. 
Tai pamatę pirkėjai apleido 
krautuves—nepirkę. Šioj ir ki
tose dar neužstreikuotose sri
tyse bus ruošiama eilė masi
nių mitingų ir pikietų, kol bus 
laimėtas mėsos nupiginimas. 
Darbas eina juo smarkiau besi
artinant 8 birželio, kada skel
biamas visuotinas streikas 
prieš augštas mėsos kainas.

Lietuvių darbininkių ir dar
bininkų pareiga veikliai daly
vauti savo apielinkės streike. 
Vienu pasniku-nevalgymu mė
sos mažai ką atsieksim. Reikia 
aktyviai veikti, kad ir kiti su
žinotų ir prisidėtų prie streiko, į 
o visi bendrai atsieksim dide
lius laimėjimus. Sutaupintiems 
nuo mėsos kainų centams mes 
turime daug reikalingų vietų, 
ar ne? Dėlto dirbkime, kad 
gautume kainų numušimą po 
10 centų svarui.

nuošimčių, kuomet bedarbiai 
reikalauja pakelti 25 nuošim
čiais, nes be to nebegali pra
misti. Apart išrinkimo delega
tų, lai draugija pasiunčia pro
testo telegramą ar rezoliuciją 
majorui LaGuardijai ir Board 
of Estimate, taipgi šalpos ko- 
misionieriui Knauth.

Yra pranešta, kad liepos 
1-mą visi bedarbiai bus perke
liami nuo namų ant darbo pa
šalpos. Mokestys prie šalpos 
darbų temokamos baisiai men
kos ir darbininkai negalės jo
mis pragyventi. Tačiaųs jau 
dabar yra bauginama, kad, ne- 
imantieji šalpos darbų su to
kiomis algomis, kokias duos, 
visai nebegaus pašalpos. Dar
bininkai privalo reikalauti uni
jinių algų prie šalpos darbo, 
nes kitaip šalpos darbinin
kams gręsia badas, ir visiem 
darbininkam algų kapojimas. 
Minėkite, jei bedarbiai dirbs 
už bado algas, greit pamaty
sim didžiausį algų kapojimą 
visiem

Mes 
šalpos 
turime 
kovoti 
desnes
gyvenimo kainas. Dėlto orga
nizacijų yra pareiga pasiųsti 
delegatus į minėtas konferen
cijas.

Amerikos Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos 
Distrikto Biuras.

džia 7:30 vak. Rengia Kom.
Partijos 2-ra Sekcija.

, Rep.

atlikti šapose užbaigimo dar
bą, už unijines sąlygas ir prieš 
kontraktus.

R an d

būriai
Sheep-

s. D.

Visoms Didžiojo New Yorko 
; Organizacijoms

bu-

kitiem darbininkam.
negalime daleisti pa
ir algų kapojimo, mes 
imtis veikimo, kad iš- 
daugiau pašalpos, di- 
algas ir pigesnes pra-

Brownsvillieciams
Šiandien įvyks Al Koslow 

teismas Magistrates teisme, 
Pennsylvania ir Liberty Avės., 
Brooklyne. Al Koslow 'buvo 
areštuotas' gegužės 25> 'd. už 
dalinimą prieškarinių lapelių, 
šaukiančių darbiiiinkus daly
vauti prieškarinėj demonstraci
joj Jaunimo Dieną, 30 gegu
žės. Svarbu perpildyti teisma- 
butį, nes tas visuomet paveikia 
į teisėjo nuosprendį.

Prieš mus šiandien stovi eilė 
svarbių darbų, o pirmoj vietoj 
veikla prieš pragyvenimo bran
gumą, už pakėlimą pašalpos 
25 nuošimčiais ir už Darbinin
kų Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos Bilių HR 2827. Tais 
reikalais šaukiamos dvi kon
ferencijos ateinantį šeštadienį, 
8 birželio, Irving Plaza sve
tainėj, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke. Pirma iš jų, Veik
los Komiteto Prieš Augštas 
Kainas, prasidės 10 vai. ryto, 
o antroji, Bedarbių Tarybos, 
prasidės po piet. Tačiau Be
darbių Taryba žada pertraukti 
tūlam laikui savo sesijas, kad 
dalyvauti Veiklos Komiteto 
konferencijos svarbiausioj se
sijoj. t.

Organizacijų valdybų ir 
veikėjų y pareiga pasirūpinti, 
kad organizacija išrinktų at
stovus į tas konferencijas, o 
kur nėra išrinkta, ten valdybos 
turėtų pasiųsti atstovus. Kova 
prieš augštas pragyvenimo kai
nas ir už pašalpą bedarbiams 
apeina visas organizacijas.

Pranešimas apie nukirtimą 
pašalpos sumos birželio mėne
sį net dviem milionais dolerių 
turėtų sujudinti visus į veiki
mą už gynimą bedarbių. Tas
reiškia nukapojimą šalpos 10 Irving Plaza svetainėj.

Atvyko Jūrų Milžinas Laivas 
Normandie

New Yorko darbininkai ren
gia entuziastišką pasveikinimą 
naujo didžiausio garlaivio Nor
mandie jūreiviams, kurie lai
mėjo streiką. Prieš laivui iš
plauksiant iš Franci jos jūri
ninkai sustreikavo ir laimėjo 
savo reikalavimus. Jų pager
bimui šį vakarą įvyks smagios 
priimtuvės francūzų darbinin
kų kliube Clarte, 305 W. 58th 
St., New Yorke, čia bus trum
pi pasveikinimai ir prakalbė- 
lės. Patys puošniojo garlaivio 
jūreiviai papasakos skirtumą 
tarp puikiųjų 1-mos klasės ka
binetų ir jūreivių gyvenimo. 
Po sveikinimų šokiai. Įžanga 
ne jūrininkams 15c.

Normandie perplaukė van
denyną 2,971 mylias maž daug 
į 4 dienas, 11 valandų ir 14 
minutų. Pribuvo New Yorkan 
pirmadienį. Tai buvo pirma šio 
garlaivio kelionė, kurioj sumu
šė visus pirmiau padarytus 
garlaivių greitumo rekordus 
dviem valandom. Minios žiū
rėtojų buvo apstoję pajūrį dar 
keliomis valandomis prieš gar
laiviui atplauksiant.

“Father” Divine ir Bendras 
Frontas

Lietuviams d a r b i n inkams 
būtų labai svarbu išgirsti drau
go James W. Ford prelekciją 
apie “Father” Divine ir ben
drą frontą. Ypatingai Prūsei- 
kos-Butkaus pasekėjams reik
tų'išgirsti. Tie ponai per savo 
“NG” visokių nesąmonių pri
plepėjo savo pasekėjams. 
Svarbu ir visiems kitiems. 
Įvyks trečiadienį, 5 birželio,

Pra-

Prasidėjo Vaiky Registracija
Birželio 1 d., Darbininkų 

Centre, 50 E. 13th St., Room 
515, New Yorke, prasidėjo re
gistracija vaikų del pasiunti
mo į Wo-Chi-Ca, kuri randasi 
netoli Port Murray, N. J.

Kempėje dabar dirba šim
tai darbininkų, kad pilnai pri
rengti iki atvyks pirmoji vaikų 
grupė, kuri pribus birželio 30. 
Visi vaikai tarp 9 ir pusės ir 
15 metų turi teisę gauti dvie
jų savaičių vakaciją kempėje. 
Užlaikymas per dvi savaiti 
$14.50 kiekvienam vaikui. Vi
sos organizacijos raginamos 
pasidarbuoti sukėlime finansų, 
užbaigimui kempes.

Nusižudė Mrs. Libbie Bin- 
ditovitz, 28 metų, gyvenusi 
2925 Matthews Ave., Bronx, 
prisigirdydama jūrėse. Ji su 
savim norėjo prigirdyti ir 3 
metų sūnelį, bet pakrantės 
sargas jį išgelbėjo. Priežastis 
neišaiškinta.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bath Beach sekcijos Italų 

Darbininkų Kliubas pasiuntė 
rezoliuciją Lincoln Komercijos 
Mokyklos vedėjui Dr. Mason, 
reikalaujant paliauti studentų 
mėtymo politiką vedus, nuro
dydami, kad tai yra laužymas 
akademinių teisių.

Viešam kvotime Harlem pa
dėties, liudininkų buvo įrody
ta, kad negro Edward Laurie 
užmušėjas, policistas Zabutins- 
ky, užmušė Laurie dėlto, kad 
pastarasis drįso “atsikalbėti” 
baltam policistui.' Taipgi 7 liu
dijo, kad Lloyd Hobbs, 14 me
tų berniukas, buvo peršautas 
19 kovo ne už vogimą, kaip 
kad policija teisinosi.

Trys paliegusių bedarbių de
legatai jau 6 dienas prasėdėjo 
šalpos komislbnieriaus Knauth 
raštinėj, reikalaudami’ darbo. 
Jie seniau dirbo visokius dar
bus ir pelnė prągyvenimą, bet 
dabar ponas Knauth sako, kad 
jie “nenašūs.”

Trys batsiuvių streiko pikie- 
tai bus teisiami trečiadienį 
Essex Market Court, 2nd Ave. 
ir 2nd St., New Yorke.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios,, balių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25 \
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
. J. BARKUS
111-40, 128th Str., 

OZONE PARK, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 6 d., “Laisvės” Svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turėsim daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi, kurie esate užsilikę su 
duoklėmis, tai malonėkit užsimokėt, 
kad liepos mėnesi pusmetiniam su
sirinkime nebūtumėt susispendavę. 
Neužmirškite ir naujų narių atsivsti. 
Dar prie progos turiu priminti tiem 
draugam, kuriem buvo pasiųsti ti- 
kietai del kuopos parengimo atsibu
vusio 21 d. balandžio, tai kurie drau
gai dar nesate kuopai atsiteisę, tai 
malonėkit tai padaryti, nes kitaip 
rengimo komisija negali pilnai da
lykus sutvarkyti.

J. Grubis,
LDS 1 kuopos Finansų Raštininkas.

(131-132)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD II, LDS ir ALPMS Apskričių 

Kom. Atydai.
Literatūros Draugijos II Apskritys 

kviečia virš minėtus apskričius į ben
drą posėdį, birželio 14 d., 7:30 v.v. 
“Laisvės” name. Draugai, komiteto 
nariai, būtinai dalyvaukite virš mi
nėtam posėdį, kur bus nuodugniai ap
svarstyta rengimasis prie sudarymo 
didžiausio pikniko spaudos naudai 11 
d. rugpjūčio. Jau parkas paimtas 
West Orange, N. J.

G. A. Jamison,
II Apskr. Sekretorius.

* (131-133)

PARDAVIMAI-“
PARSIDUODA Bar ir Grill su namu. 
Geroj vietoj, tarp visokių tauti] žmo
nių, daugiausia apgyventa vokiečių. 
Del platesnio, sužinojimo. prašome 
kreiptis prie: Anthony Kaslow, 523 
Evergi'ėen' Ave., Brooklyn, N. Y. 
(kampas- Evergreen Ave. ir Cornelia 
St ■’ 1 ’

(132-143)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Petras Čereška, pajieškau Mi

kalojaus. Virbalo ir Monikos Virba- 
liutės. Pareina nuo Čenelių kaimo, 
Balnikų parapijos, Ukmergės apskr. 
Kas apie juos žino, prašau pranešti 
man, arba patys atsišaukite.

Peter Chereška,' 
191 South Street,

Askam, Pa.
(131-133)

REIKALAVIMAI-
REIKALINGAS darbininkas arba ir 

pora, vyras ir moteris ant mažos 
farmos. Vyras turi mokėt su dalgiu 
šieną pjaut ir kitką, o moteris prie 
virtuvės pagelbėt. Valgis labai ge
ras. bet algą tinkama nepajėgiame 
mokėt. Mes laikom ir “burdingierius,” 
tai ir nuo biznio priklauso, bus dau
giau darbo, bus ir naudos daugiau, o 
jei ne, tai ne. Atsišaukite tuojaus.

Avanta Farm, 
Ulster Park, N. Y.

(131-132)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) •

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
K12 Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis
x BROOKLYN, N. S’.

Tel.: Glenmore 5-61*1
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Tel. Stagg 2-299(1License L-1370
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus. *

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvls” Svetainis

Sykį 'Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
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Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.I
T Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper B-4912 PUBLIC

Juozas Levanda

(LEVANDA USK A S) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y.

417 Lorimer Street
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxeroft 9-6901

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 8
| PAUL GUSTAS I
g LIETUVIS GRABORIUS 8
2 Sena) dirbąs graborystės pro- « 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
g balsamavimu ir palaidojimu o 
5 mirusių. S

į Veltui Chapel Šermenim | 
J Patsamdo automobilius Serme- 8 
□; nims, vestuvėms, krikStynoms Q 
x ir kitokioms parems s g
S Saukiu dieną ar naktj

g 423 Metropolitan Avė. 8
8 Brooklyn, N. Y. 8

Sergančių Vyry ir Motery * 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis v 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimaix Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




