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prieš bendrovės ponus daugiau
sia kovojo katalikas Kylius ir 

'viena moterėlė; bet, girdi, R.
Mizara tik sėdėjo, rūkė ir bijo
jo lūpas atverti prieš Bendro
vės valdovus.

Paties Kyriaus apie tai pa
siklausus, jis atsakė, kad drg. 

.Mizara tame susirinkime pla
tokai kalbėjo, išrodinėdamas 
reikalą sušaukti dalininkų su
važiavimą ir greitai su jais at
siteisti. Tą patį pasakys ir kiti 
Bendrovės susirinkimo dalyviai.

Taigi ir čia sklokos laikraštis 
■per akis meluoja.

Komunistų Partija 
kreipia didelės domės į
krovių ir laivų darbininkų orga- j 
nizavimą. Jie turi būt prirengti 
kovai prieš ginklų ir amunici
jos krovimą ir gabenimą. Tin
kamai suorganizuoti laivakro
viai gali būt didelis veiksnys 
prieš gręsiantį karo pavojų.

dabar 
laiva-

“The Party Builder” New 
Yorke ragina padėt draugams 
italams plačiau paskleist jų 
dienraštį “L’Unita Operaia” 
(Darbininkų Vienybę), ir duo
da patarimų, kaip tatai daryt. 
Sako, kad neužtenka vieną sykį 
atsilankyt pas darbininką su sa- 
,vo laikraščio pasiūlymu; reikia 
pakartotinai lankytis pas tuos 
pačius darbininkus; tuomet jie 
supras, kaip nuoširdžiai pasiry
žę jūs esate, paaiškės jiems da
lykas, ir jie užsirašys laikraštį.

Tą tiesą patyrė ir sėkmingieji 
“Laisvės” vajininkai.

New Yorko miesto valdybai 
duodama sumanymas išleist to
kį vietinį įstatymą, kad nepi- 
liečiams visai būtų uždrausta 
sakyti prakalbas atvirame ore. 
Tuom ponai nori “išmušti ko
ją raudoniems agitatoriams.” 
Bet jie biskį pavėlavo. Viena, 
tai ir dabar jau dauguma ko
munistų kalbėtojų gatvėse yra 
piliečiai. Antra, didmiesčio dar
bininkų judėjimas yra taip iš
augęs, kad persunku būtų toks 
įstatymas įvykdyt gyvenime.

Pasirodo, kad Italijos fašistų 
valdžia pati išgalvojo ir pasklei
dė išmislą, būk trejetas dienų 
atgal abyssiniečiai užpuolę Ita
lijos kareivius Somalilando ir 
Eritrėjos pasienyj, Afrikoj, ir 
“30 jų nužudę.” Net New Yor
ko “Daily News” del to sako, 
jog Mussolini tik norėtų, kad 
abyssiniečiai būtų dabar ten 
italus užpuolę; tai būtų gera 
Italijai karo priekabė prieš 
Abyssiniją.

Pateisinti savo kariškas pro
vokacijas prieš Abyssiniją, Ita
lijos valdžia spausdina net su- 
žiniai klastingus žemlapius. O 
paskleist provokatorišką neva 
“žinią” jai dar pigiau lėšuoja.

Reikalauja Baust Vyrus, 
Pametančius Žmonas SSRS

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” reikalauja stro
piai bausti tuos, kurie pa
meta savo moteris ir vai
kus.

Mussolini Gavo Juodą Aki •
ROMA. — Kažin kas kir

to fašistiniam diktatoriui 
Mussoliniui į akį, taip kad 
ji visa aplinkui pajuodavo. 
Į klausimus, kaip jis gavo 
tą “juodą akį,” Mussolini at
sako, kad jam greitai bejo- 
jojant “medžio šaka” patai
kė į akį. Bet ne visi tiki 
tuom aiškinimu. ,

Pasveikinimai ir Aukos Visuotinam Amer. 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavimui

Iš taip tolimos lietuvių kolo
nijos, kaip Tacoma, Wash., ga
vome per V. Kavaliauską seka
mą pasveikinimą Visuotinam 
Am. Liet. Darbiniu. Suvažiavi
mui, kuris įvyks Cleveland, 
Ohio, birželio 30 ir liepos 1 dd.:

Tacoma, Wash.
Mes, Tacomos lietuviai, susi

rinkę į bendrą susirinkimą, su
šauktą šių organizacijų: L.D.S.
85 kuopos, A.L.D.L.D. 132 kuo
pos ir D.L.K. Vytauto Draugys
tės, 26 d. gegužės, 1935 m., 
Odd Fellow’s svetainėj, užgiria- 
me šaukimą Visuotino Ameri- 

<kos Lietuvių Darbininkų Suva-
žiavimo prieš karą ir fašizmą, 
įvykstančio 30 d. birželio ir 1 d. 
liepos,* Cleveland, Ohio. Mes 
sveikiname šį pirmą tokį lietu
vių darbininkų suvažiavimą ir 
įvertinam jo reikalingumą. Lai 
šis suvažiavimas pasmerkia ka
ro rengėjus, kurie pasirengę pa- 
skandyti darbininkų klasę krau
juose. Lai šis suvažiavimas pa
kelia savo galingą balsą prieš 
viso pasaulio darbininkų neprie
telius. Lai šio suvažiavimo ga
lingas balsas sudrebina Lietu
vos kruvinąjį Smetoną ir visą 
gaują parazitų, kurie kankina ir 
žudo Lietuvos darbininkus ir 
biednuosius valstiečius.

Mes savo atstovų į šį garbin
gą suvažiavimą pasiųsti negali
me. Tad su šiuo pasveikinimu 
pasiunčiamo auką $5.00, kuriuos 
skiriams sekančiai: $1.00 suva
žiavimo reikalams, $2.00 Lietu
vos politiniams kaliniams, $1.00 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui ir $1.00 Agitacijos 
Fondui.

Bendro Susirinkimo Kom. 
LDS Pirm. Joe Kovai. 
ALDLD Sekretorius, 

V. Kavaliauskas.
DLK Vyt. Draugijos Sek. 

L. Mačėnas.
Nuo Amerikos Lietuvių Pro

letarinio Meno Sąjungos 2-ro 
Apskričio (Massachusetts) per 
P. Kaskevičiutę aplaikėme Vi
suotinam Suvažiavimui pasvei
kinimą su $5.00 auka.

Nuo Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros D. 219 kp., 
Forest City, Pa., per J. Kan- 
drotą aplaikėme Visuotinam Su
važiavimui auką $2.00.

Labai būtų puiku, kad šimtai | Danzigo senato patvarky- 
kitų organizacijų pasektų šį pa-'mu, uždaryta visi bankai ir 
vyzdį: kad paaukotų pagal iš- šėrų-bonų birža. Danzigo 
galę Visuotino AmerikosLietu-' pinigai guldenai nupuolė 42 
vių Darbininkų Suvažiavimo | pusę nuošimčio. Miesto 
darbams. Prieš Suvažiavimą j finansų krizis atsilieps ,ir 
stovi dideli darbai. Suvaziavi-, ger]yno valdžiai, kuri fak- 
mas svarstys siuntimą delegatui^;
į Lietuvą. Suvažiavimas išdirbs 
planus vedimui plataus veikimo 
prieš karą ir fašizmą Amerikoj; 
Suvažiavimas išdirbs planus 
rėmimui Lietuvos darbo žmonių 
kovos už civilines teises, už 
laisvę darbininkams politiniams
kaliniams.- Kiekvienam žinoma, 
kad tie dideli ir svarbūs darbai 
sudarys nemažai išlaidų. Bet 
mes — tūkstančiai Amerikos 
lietuvių darbininkų,, šimtai lie
tuvių organizacijų — bendrai 
galime sudėti po centą kitą ir 
tuo būdu sukelti nemažą sumą 
finansavimui tų svarbių darbų.

Mes prašome visas lietuvių 
darbininkų organizacijas, visus 
pavienius asmenius, kurie neno
ri karo, nenori fašizmo, kurie 
trokšta laisvės Lietuvos darbi

ninkijai, siųsti Visuotinam Su
važiavimui pasveikinimus su au
ka pagal savo išgalia.

Užgiria Visuotiną 
Suvažiavimą

Gavome pranešimą iš Law
rence, Mass., kad Lietuvos Sūnų 
Draugystė savo mėnesiniam su
sirinkime 13 d. gegužės užgyrė 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininku Suvažiavima.

J. Siurba
Visuotino Suvažiavimo Šaukimo 

Komiteto Sekretorius,
419 Lorimer St., Brooklyn,N. Y.

Vėl Sugriuvo Francijos 
Ministerių Kabinetas
PARYŽIUS.—Kelios die- 

nos pirmiau sugriuvo Flan- 
dino ministerija, kuomet 
Francijos seimas nedavė 
Flandinui diktatoriškos ga
lios savaip tvarkyti šalies 
finansus. Dabar antradienį 
iškriko ir naujasis ministe
rių kabinetas su Bouisson 
pry šakyje.

Bouissono ministerija iš
silaikė tik keturias dienas. 
Seimas 264 balsais prieš 262 
atmetė Bouissono reikalavi
mą duoti jam diktatoriaus 
galią finansų srityje; todėl 
ir Bouissono ministerių ka
binetas pasijuto priverstas 
pasitraukt.

Prieš tą diktatorišką rei
kalavimą išvien kovojo ko
munistai ir socialistai seimo 
atstovai; jie savo pusėn pa
traukė ir liberalus, kurie va
dinasi “radikaliais socialis
tais.”

Bouisson yra ex-socialis- 
tas. Už jo reikalavimą ypač 
karštai kovojo socialistų re
negatas Frossard.

Nubankrutavo Danzigo 
Miesto Finansai

DANZIG. — Nubankruta
vo finansai šio Lenkų kori- 

I doriaus miesto. Jis neva ly
giomis teisėmis valdomas 
lenkų ir vokiečių, bet tikru
moj mieste viešpatauja vo
kiečiai hitlerininkai.

Įtinai šeimininkauja Danzi- 
ge. Hitlerio markės taipgi 
turės smuktelėti žemyn.

Žmonės apgulę Danzigo 
bankus, kad atgauti bent 
dalį savo taupinių pirma 
negu naziai juos susiglemš
sau.

Senas Šovinys Užmušė 6 
Vaikus Arti Vilniaus

VILNIUS. — Upelyje ties 
Smorgon miesteliu radę ka- 
nuolės šovinį, užsilikusį nuo 
pereito karo, vaikai pradėjo 
jį ardyti. Šovinys sprogo ir 
užmušė šešis vaikus nuo 9 
iki 12 metų amžiaus. Vienas 
vaikas buvo kelis šimtus pė
dų tolyn nuneštas.

Paveikslėlis vaizduoja, kokią “laisvę” Smetona Lietuvoj 
duoda net buržuaziniams laikraščiams, bent kiek nesu
tinkantiems su fašistais. O už komunistinių laikraščių 
skleidimą ten gręsia katorginis kalėjimas nuo 8 metų 

iki gyvos galvos.

ŽEMES DREBĖJIME 
INDIJOJ ŽUVO NET

56,000 ŽMONIŲ
QUETTA. — Pagal pas

kutinius a p s k a itliavimus, 
per žemės drebėjimą Indi
joj pereitą penktadienį žuvo 
56,000 žmonių. Sykiu su že
mės drebėjimu kilo dideli 
potviniai ir gaisrai. Visiš
kai sunaikinta Quetta, Mea- 
tang ir Kalat miestai ir 
daug miestelių ir kaimų. Bi
joma, kad nekiltų maras nuo 
tūkstančių pūvančių lavonų, 
kurie dar neišimti iš griuvė
sių.

SSRS Paskolos Sutartis 
su Čechoslovakija

MASKVA. — Sovietų vy- 
riausybė padarė paskolos 
sutartį su čechoslovakija 
sumoje 10,500,000 dolerių. 
Bet Sovietai neima paskolos 
pinigais, o tik reikalingais 
savo pramonei daiktais. Tų 
daiktų Sovietai užsisakys iš 
Čechoslovakijos kompanijų 
ir už juos atmokės bėgyje 
penkių metų. Kompanijos 
gaus 6 nuoš. palūkanų. 
Čechoslovakijos valdžia sa
vo iždu užtikrina atmokėji- 
mą kompanijoms. Reiškia, 
jeigu Sovietai neatsiteistu, 
tai pati Čechoslovakų val
džia atlygintu kompani
joms. (Tuom Čechoslovaki
jos valdžia išreiškia pilniau
sią pasitikėjimą Sovietais ir 
tik duoda padrąsinimą savo 
salies kompanijoms.

Pagal; sutartį, Sovietam 
nėra verstina šiokių bei to
kių daiktų užsisakymas iš 
Čechoslovakijos kompanijų. 
Jeigu, pav.. jos perdaug už 
daiktus reikalauja, tai So
vietai gali tų daiktų neužsi
sakyti arba nepirkti.

$10,500,000 pramoninė pa
skola yra nedidelė, lyginant 
su Sovietų užsieniniu vers
lu; bet ji svarbi tuom, kad 
parodo, kaip užsienio šalys 
gali žmoniškais santikiais 
vesti platesnę prekybą su 
Sovietais.

Elizabetho, N. J. valdžia 
atėmė pašalpą tiems, kurie 
nedirba bent 4 valandas per 
dieną už nakvynę ir valgį.

KOVA PRIEŠ MĖSOS 
BRANGUMA VYSTOSI

VISOJE ŠALYJE
Birželio 8 d. paskirta pra

sidėt streikams prieš mėsos 
brangumą Clevelande, Chi- 
cagoj, Philadelphijoj, Bos
tone; St. Louis, Mo.; Pater
sone ir Passaice, N. J., ir ki
tuose miestuose.

Patersone antradienį bu
vo atlaikyta vartotojų kon
ferencija. Joj dalyvavo ir 
Pagelbinių Veikėjų Komite
to delegatai Šilko Darbinin
kų Unijos. Jie pasižadėjo 
visomis jėgomis remti kovą 
prieš mėsos brangumą.

Taigi Didžiajame New 
Yorke įsisiūbavęs streikas 
prieš mėsos brangumą tar
nauja kaipo signalas kovos 
prieš brangininkus visoje 
šalyje. .

Bažnyčioj Prigėrė 400 
Žmonių Meksikoje

SAN PEDRO miestelį 
Meksikoj ūmai užplūdo dau
gybė vandens iš tarpkalnių 
ir prigirdė 400 žmonių, susi
rinkusių į bažnyčią melsti 
lietaus. Augščiau kalnuose, 
mat, buvo nepaprastai 
smarkūs lietūs, ir susikau
pęs vanduo staiga nuzivertė 
žemyn. Daugelis indi jonų 
maldininkų nėjo iš bažny
čioj, sakydami, kad tai “die
vo valia.”

Statys Leninui Stovylą 
350 Pėdų Augščio

LENINGRAD. — Yra su- 
manyta čia prieplaukoje pa
statyt Lenino stovylą 350 
pėdų augščio ir su švyturiu 
rankoj. Stovylai būtų iš
mūrytas po vandeniu pa
grindas ir ji stovėtų virš 
vandeųs.

Prašneko po 56 Metų
DAYS P RINGE, North 

Carolina valstijoj, prieš pat 
mirtį prašneko Sevilla 
Knox, kuri buvo laikoma 
kurčia ir nebyle per pasku
tinius 56 metus. Bet ji lė
tai pasakė tik aštuonis žo- 
dižus ir numirė.

Iš N.R.A. Paliekamas 
Tiktai "Skeletonas”

Valdžia Duoda Samdytojams Pilną Valią prieš Darbininkus 
Abelnai ir Tik Neva Reikalaus NRA Algų iš Valdiškų 
Darbą Kontraktorių; Bosai Visur Blogina Darbo Sąlygas
WASHINGTON. — Po 

pasitarimo su savo ministe- 
riais ir kitais politikieriais, 
prezidentas Rooseveltas pa
skelbė laikraščių atstovams 
planus del “naujos NRA.” 
Bet tai būtų tik senosios 
NRA “skeletonas” (arba 
griaučiai). Naujoji NRA, 
sako Rooseveltas, visai nesi- 
kiš į algas ir darbo sąlygas 
darbuose pas privatinius 
samdytojus; ji nei del svie
to akių nereikalaus, kad 
kompanijos skaitytųsi su 
darbininkų unijomis. Ta- 
čiaus, kaip Rooseveltas ža
da, būsią reikalaujama, kad 
kontraktoriai, a 11 i e kanti 
valdiškus darbus arba sta
tanti valdžiai kokius reik
menis, turi mokėti savo dar
bininkams NRA algas. Bet, 
kaip Rooseveltas pats pripa
žįsta, valdžios darbai suda
ro tik vieną nuošimtį' visos 
gamybos šalyje. Taigi nau
joji NRA nepadarytu be
veik jokio ženklo, kas liečia 
visų darbininkų sąlygas.

Palikdamas tarnyboje da
lį buvusios NRA mašineri
jos, Rooseveltas žada tik ty
rinėti, rinkti faktus, idant 
sužinoti, kaip atsiliepia se
nosios NRA panaikinimas į 
pramonę, į darbininkų al
gas, į bendrą šalies ūkį ir 
tt. Jis reikalauja, kad kon
gresas nutartų palaikyt 
nauja, kiauravidurę NRA 
iki 1936 m. balandžio 1 d.
Nauji Išnaudotojų Pasimo- 

jimai ant Darbininkų 
Būklės

Tuo tarpu Rooseveltas

Japonijos Imperialistai Taikosi Grobt 
Vladivostoką, Sovietų Sibirą ir Chiniją

Japonų imperialistų laik
raštis “Harbin Shimbun” 
rašo, kad Japonija turėtų 
paimti didelę dalį Sovietų 
Sibiro; o to siekiant, sako, 
pirmiau reikėtų atimt iš So
vietų Vladivostoką, kuris 
dabar yra skerspainė Japo
nų planams Sibire. “Mes no
rėtume išvyti Raudonąjį lai
vyną iš Japonijos jūros... 
Mums reikia laisvai plauky
ti Amūro upe iki Nikolajev- 
sko.” Japonai, girdi, turi 
užvaldyti ne tik Amūrą, bet 
ir didžią Chinijos upę Yang- 
tzę, užimti Shanghai mies
tą ir padaryti jį Japonijos 
tvirtove. “Harbin Shim
bun” reikalauja, kad Japo
nų valdžia tuoj pasiųstų sti
prias karo laivų jėgas į 
Yangtze upę.

Taip Japonijos imperialis
tai per spaudą atidengia sa

prašo, kad samdytojai pa
laikytų senąsias NRA algas 
ir darbo sąlygas dar 90 die-. 
nų, kaipo “paliaubas.” Bet 
samdytojai nieko nelaukia 
ir, pasinaudodami Augš- 
čiausio Teismo nutarimu 
prieš' NRA, visu plotu pra
deda ilginti darbo valandas 
ir kapoti darbininkams al
gas. Taip antai, “groserių” 
prekyboj jau 90 nuošimčių 
panaikinta 48 valandų dar
bo savaitė ir įvesta 65 iki 
72 valandų savaitė; sykiu 
mušama ir algos darbinin
kams ir tarnautojams.

Macon, Ga. — Harpers 
Brothers’ siuvyklos bosai 
paliepė, kad darbininkai su
grąžintų 10 nuošimčių ai* 
gos, kurie buvo pridėti pa
gal NRA nuo š. m. sausio 
28 d. Darbininkai rengiasi 
kovon.

Pittsfield, Mass.— 10,000 
audėjų rengiasi streikai!,., 
reikalaudami, kad bėgyje 
48 valandų kompanijos su
grąžintų darbininkams nuo
šimčius algų, kuriuos bosai 
numušė.

Wilmingtone, North Ca- 
rolinoj, Spofford fabrikuo
se, vietoj buvusio 6 valandų 
darbo “šifto” įvesta 8 valan
dų šiftas.

New Yorke fašistinis lai
kraščių leidėjas Hearst iš
metė iš darbo virš 20 repor
terių. ’ •

Panašius “pertvarkymus” 
daro ir kiti išnaudotojai. 
Pirma jie engė darbininkus 
pagal savo NRA, o dabar iš- 
naujo engia be jos.

vo planus užkariavimui So
vietų Sibiro ir naujų Chini
jos plotų.

Į N. Jersey Pirkiniai Tapo 2 
Nuošimčiais Aptaksuoti

TRENTON. — New'Jer- 
sey valstijos seimas nubal
savo uždėti 2 nuošimčius 
mokesčių ant įvairių pirki
nių. šie taksai įeina į galią 
nuo liepos 1 d. Jais valstijos 
valdžia tikisi surinkt $20,- 
000,000 per metus neva be
darbių šelpimo reikalams. 
Prieš pirkinių taksus veik
liai kovojo komunistai ir ki
ti sąmoningi darbininkai.

MASKVA, —šiemet per 
penkis mėnesius Sovietuose 
pastatyta 27,000 naujų ta- 
vorinių vagonų, tai yra tiek, 
kaip pernai per ištisus me
tus.
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Chicagos Laiškas

š—kas.

Jaunimo Diena prieš ka-

ĮVAIRUMAI

Cleveland, Ohio

Streikierys.

i

dalinasi sekamai: 148,000 
japoniečių, 56,000 pilippinie- 
čių, 39,000 hawaiieciu, 18,-

Verta pažymėti, kad Prū- 
seika štai kaip kalba anie 
savo kolegą Butkų, kuris čia 
atvykęs pastūmė dar dau
giau nuo savęs žmonių. Per

Balandžio 9, 1934. Gerbia
mas Dr. J. J. Kaškiaučiau.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

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

of March 8, 1879

bosų, tiktai galėjo įeiti dakta
ras, slaugė ir vočmdnai. O ku
rie vočmąnai neprigulėjo prie 
unijos, nebuvo įleidžiami į ša
pą.

nuo Ji u organizacijos.
Užsirašykite sava itinę

Rytiečiams reiktų kreipti 
domę į sekamą:

“Vilnį” galima užrašyti

n »Antras Puslapis

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year-----------------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50

Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months________$3.00
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pasibaigus Užvestai Prieš “Lais- 

j Vį” Bylai
i Pereitą pirmadienį ir antradienį (bir
želio 3 ir 4 dd.) Brooklyn© Munici
paliniam Teisme (Central Jury), prie 
prisaikintųjų teisėjų, pirmininkaujant 
teisėjui Kassin, buvo nagrinėta Aleksan
dro Matuizos byla, užvesta prieš dienraš
tį, “Laisvę”, Lietuvių Spaudos Koopera
tyvą ir administratorių Pr. Buknį.
L Ši byla, apskritai, buvo nedidelė. Skun- 
jpėias jieškojo iš mūsų įstaigos 500 do- 
Jemi jieškinio, bet ji buvo įdomi ir 
^daugeliui pamokinanti, todėl reikalinga 
‘apie ją pasakyti keletą žodžių. Bylos is- 
, to rija sekanti:

1929 metais, vadovaujant d. Šatui, bu
vo organizuojama grupė žmonių vykimui 
į Nikolajevą, Sovietų Ukrainą, prisidėti 
prie Lietuvių Plytininkų Kooperatyvo. 
Minėtas kooperatyvas jau seniau buvo 
suorganizuotas ir ši antroji partija vy- 
jko ten tiktai prie jo prisidėti.
J Kiekvienas kooperatyvininkas turėjo 
įnešti Plytų Kooperatyvan $500. Susida
riusi grupė sudėjo savo pinigus (po 
$500) ir perdavė d. Šatui, kad jis persiųs
tų juos į minėtą Kooperatyvą. Drg. Ša
ltas perdavė paminėtą sumą pinigų1 “Lai- 
fevei” (Laisvė” tuomet, mat, palaikė pi
nigų persiuntimo agentūrą ir persiųsda
vo mūsų skaitytojų pinigus į Lietuvą ir 

Iki tas pasaulio dalis) persiųsti į Nikola
jevą, o patys naujieji plytininkai irgi 
ten jffyyko. Vadinasi, mūsų įstaiga čia at- 
iiKo persiuntimo pinigų agentūros rolę.

Susidėjus įvairiom sąlygom, Šatas pa
sitraukė iš sekretoriaus vietos ir užsili
ko Jungtinėse Valstijose. Pagaliaus su- 

Žgrįžo atgal iš Sovietų Sąjungos ir pami
nėtas Matuiza. Sugrįžo iš ten jis nepasi
tenkinęs, nes jam kooperatyvas nepatikęs 
įir jis ten išbuvęs tiktai keletą dienų. Tuo
jau reikalavo “Laisvės” jam sugrąžinti 
;$500, bet jam buvo paaiškinta, kad “L.” 
f iš jo minėtos pinigų sumos negavo, bet iš 
‘Šato, ir kad tie pinigai, podraug su ki- 
.tais, buvo pasiųsta į Sovietų Sąjungą, 
ten, kur buvo skirta.
} Matuizai tas labai nepatiko ir jis visaip 
’grąsino, reikalaudamas jam pinigus su- 
•grąžinti, pats gerai žinodamas, kad tie 
pinigai yra išsiųsti.

Pazurzėjęs, pasibaręs ir parūgojęs ant 
(Sovietų Sąjungos ir “Laisvės”, Matuiza, 
(šmukšt, antru kartu apleido Jungtines 
j Valstijas, išvažiuodamas atgal (su žmo
na) į Sovietų Sąjungą. Pabuvojęs jis 
ten tūlą laiką, mūsų skundėjas ir vėl ta- 
čiaus sugrįžo ir sugrįžęs vėl reikalavo 
“Ląisvės” jam sugrąžinti penkis šimtus 
dolerių.

j Čia jam buvo pasakyta tas pats. Juk 
.niekas negali sugrąžinti pinigus, kurie 
l yra išsiųsti ir gauti, kur išsiųsti.

Tuomet Matuiza, nusiduodamas revo
liucinio judėjimo Šalininku, kvietė “Lais- 

įvės” administraciją eiti į partinį teismą, 
. kuris ir buvo padarytas. Ten viskas do- 
įkumentališkai ir draugiškai jam buvo iš- 
i aiškinta ir išspręsta, kad jis jieško nepa- 
į metęs.

Matuiza yis nerimo. Tuomet jis pasi
leido eiti per advokatus, bandydamas 
{sudaryti valdišką bylą prieš‘“Laisvę” ir

per teismą atgauti iš mūs pinigus, ku
riuos jis įnešą į Plytų Kooperatyvą.

Surado jis tokių advokatų, kurie šitą 
bylą pasiėmę ir užvedė. Byla, kaip augš- 
čiau sakyta, įvyko pirmadienį ir antra
dienį. Ten visapusiai dalykai buvo nag
rinėta ir džūrės nuosprendis buvo tokis: 
Apskųstieji nekalti.

Vadinasi, skundėjas bylą pralaimėjo. 
Mūsų pusę gynė advokatas Edward 
Kuntz, o skundėjų lietuvis advokatas 
Andziulis. Nors mes bylą laimėjome, 
vienok sakome, kad toki dalykai yra ne
geistini. Bylinėjimasis šiuo tarpu, kaip 
ir visuomet, juk lėšuoja. Lėšavo tas ir 
dienraščiui ir pačiam skundėjui.

Tegul šis įvykis bus pamoka tiems, ku
rie su bile musės pro nosį pralėkimu, 
tuojau imasi už valdiško teismo, nepai
sant, turi jie kokio tam pamato, ar ne!

Gelbėkime Revoliuciniams
Kaliniams

Skaičius revoliucinių politinių kalinių 
Jungtinėse Valstijose nuolatos auga. Ple
čiasi teroras prieš revoliucinius darbi
ninkus, streikierius, negrus, ateivius ir 
to sekinėje didėja kankinių kiekis. Da
bar Jungtinių Valstijų kalėjimuose yra 
90 revoliuciniu kaliniu, kurie nuteisti 
nuo vienų metų iki gyvos galvos kalėti. 
.Šinątai darbininkų kovotojų nuteisti 
trumpesniam laikui.

Veik visuose Europos kalėjimuose, net 
caro laikais Rusijoje, revoliuciniai kali
niai turėjo teisę apsijungti j kolektyvus, 
grupes, kad nors kiek palengvinus savo 
padėtį. Jungtinių Valstijų kalėjimai taip 
sutvarkyti, kad ir ši teisė revoliuciniams 
kaliniams atimta. To sekmoje dar dau
giau siunta ir dūksta kalėjimų perdėti - 
niai, užveizdos, kurie iš kalinių tyčiojasi 
ir fiziniai kankina.

Tik Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas per 10 metų gyvavimo teikė ir tei
kia kaliniams pagelbą, kas nors kiek pa
lengvina jų skaudų likimą. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, paprastai, 
gina visus revoliucinius darbininkus tei
smuose, o jiems patekus į kalėjimą kiek
vieną savaitę siunčia laikraščius, knygas, 
laiškus, tabako, maisto ir pinigų.

Tuom pat kartu T.D.A. rūpinasi ir re
voliucinių kalinių šeimynomis, kad pa
lengvinus jų vargą. Apsigynimas teikia 
kovotojų šeimynoms piniginės pagelbos 
ir dvasinio suraminimo.

Su 15 d. birželio Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas pradės kampaniją už 
surinkimą pinigų, kad vasaros metu ap
rūpinus revoliucinių politinių kalinių 250 
vaikučių pienu. Bus kreipiamasi į dar
bininkų organizacijas ir atskirus asmenis 
prašant finansinės paramos. Visų darbi
ninkų ir pažangiųjų biznierių pareiga at
eiti darbininkų kovotojams ir jų šeimy
noms į pagelbą. Aukokite patys ir kitus 
prie to paraginkite. Gelbėkime revoliu
cinius kovotojus ir kovotojas!

Issikirpkite Veikalą
Vakar dienos “Laisvėje” pradėjome lei

sti drg. Jonylos parašytą teatralį veika
lą “Kelias į Gyvenimą”, kuris parašytas 
proga Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 20 metų sukaktuvių. 
Aišku, kad rudeniop eilė mūsų kolonijų 
rengs parengimus—prakalbąs, prelekci- 
jas, kitokius susirinkimus minėjimui Li
teratūros Draugijos sukaktuvių. Tuose 
parengimuose būtų galima vaidinti ir 
minimas veikalas, nes jis nėra sunkus su- 
vaidinimui ir nebus labai ilgas. Taigi bū
tų galima suderinti vaidinimą su prakal
bomis arba prelekcijomis ir padaryti ge
rą apšvietos vakarą.

Draugas Jonyla atliko gerą darbą, pa
gaminant teatralį kūrinį. ... Tas parodo, 
kaip mūsų draugai kanadiečiai rūpinasi 
tinkamai paminėti kultūros ir apšvietos 
organizacijos sukaktuves.

Ketvirtadienis, Birž. 6, 1935

' White Motor Co. darbinin- 
, kai užbaigė streiką su neku- 
Ariais laimėjimais ir ramiai. Uni- 
f ja tapo pripažinta, senus *dar- 
Ibininkus neatleis iš darbo, 
fšventadięnhųs dirbant dubelta- 
jVa* mokestis, šeštadieniais po 
£pietų dirbant laiką ir pusę tu- 
tlfis mokėti; kuomet darbinin
kai bus pašaukti prie darbo, o 
t

darbo neb.us, turės mokėti už 
2 valandas; algas turės išmo
kėti kas antrą penktadienį; al
gų nepakėlė, pasiliko tos pa
čios.

Streikas buvo paskelbtas 10 
valandą ryte, o pikietą pastatė 
6 vai. vakare. Tai per tą laiką 
didieji bosai ir virtuvės gaspa- 
dorius buvo šapoje, turbūt bi
jojo išeiti, nes pikietninkai 
vaktavo visus vartus. Kuomet

darbininkai sugrįžo, tai pietų 
laike, niekas nepirko nieko iš 
šapos virtuves, darbininkai pa
skelbė boikotą tai valgyklai. 
Tai ir gejrai. Kaip tūli darbi
ninkai liudija, tai valgykla tu
rėjo maisto del 600 žmonių. 
Matomai, laukė streiklaužių 
atvažiuojant, bet tas jiems ne
išėjo ant gero. Restaurantas 
turės kraustytis iš šapos lau
kan.

Pikietas neleido į šapą nė

Į Chicagą vėl atpyškėjo 
Prūseika. Sako, jų bizniui 
čia prastai. “Opozicijos” na
riai sako, kad Partija dabar 
taip “plačiai veikia,” kad nė
ra vietos jokiai grupelei, no
rėtu vadintis darbininkiška 
ir turėtų atskirą politiką. 
Pono Prūseikos su Butkum 
gyrimasis, kad Partija uni
jų klausimu taip daro, kaip 
jie seniau sakė, juo labiau 
verčia narius manyti ir sa
kyti: “Jeigu taip, tai kam 
atskirai veikti?”

Prūseika atvyko “sustip
rinti sentimentą” ir, žino
ma, gauti dolerių. J. Pakau
šio mirtis paskubino ir pa
teisino jo tripą. Nors jis ne
kviestas, kalbėdamas kapi
nėse pasigyrė, kad jam tele
grama siųsta.

Pirmos pastangos pasipi
nigauti nekaip išėjo. Tai bu
vo tik po Pakaušio laidotu
vių. Jis vedasi laukan žmo
gų po žmogaus, kad gauti 
dolerių, o “opozicininkai” 
nori kalbėti apie vienybę.

Gavo tik du dolerius 
vieno biznieriaus ir tūlos 
“roselandietės” dolerį. Ma
tote, biednai.

; išpultų apie 60 naujų narių 
gauti. Gerai pasispaudus, 
tas būtų galima gauti.

Nežinau kaip kitur, bet 
pas mus, nors nemažai nau
jų narių gauta, dirbo ne
daug draugų. Teisybe, kas 
dirbo, tai dirbo gerai, sun
kiai.

Į LDS taipgi dar gauna 
kiek tiek narių. Chicagie- 
čiai padeda Gary, Ind., bu
dinti. Rodos atsigaivins AL- 
DLD kuopa. Taigi vien čia 
galima kokius 20 narių gau
ti.

duotas Amerikos gubernato
rius, kuris viską daro pagal 
Washingtono ponų prisaky
mus.

Hawaii salos sudaro labai 
svarbią strateginę karinę 
bazę Ramiajame vandeny
ne. Dabar ten atsibuvo di
džiausi Jungtinių Valstijų 
karo laivyno manevrai, kur 
buvo sutraukta 165 karo 
laivai ir apie 500 karo orlai
vių.

Apie tuos manevrus ir 
Hawaii salų tvirtumas 
“New York Timese” rašo 
Hanson W. Baldwin ir pa
duoda daug, davinių apie 
Hawaii salų fortus. Žinoma, 
tai yra tik šešėlis to, kas ten 
yra, nes kiekviena imperia
listinė valstybė slepia karo 
strateginius prisirengimus.

Baldwin rašo, kad daug

anglišku skyrium. Ir
vės” C
užsirašyti savaitinę “Vilnį,
juo labiau turinti vaikus, geriausios prieplaukos karo 
Rytuose reiktų savaitinę laivams, submarinams, jū- 
“Vilnį” tad plačiai išplatin- riniams orlaiviams, bet
ti. Juk visi norės gauti lai-' svarbiausias centras yra
kraštį, žinias, bent vieną sy- prie Honolulu prieplaukos— 
kį į savaitę iš. didžiausios Pearl Harbore. Antras karo 

iš lietuvių kolonijos ne 'tikilaivų centras yra tarpe sa- 
Ameiikoj, bet visam sviete. lų: Maui, Molokai, Lanai ir 
Chicagoj yra daugiau lietu- Kahoolawe, kur gali tūks- 
vių kaip Kaune. Kita, ang- tančiai laivų sutilpti. Tarpe 

naudinga. į Maui ir Molokai salų yra ( T n i nimn -1 _ 77 JI_ _ - 1 „ Y * ~ 1__ _ 1. „
liškas skyrius :
Net ir turintiems “Laisvės" 
ir “Tiesos” angliškus sky
rius bus naudinga ir įdo
mu “Vilnies” angliškas sky
rius. čia daugiausia mūsų 

kelis mėnesius važinėdamas i jaunimo suorganizuota. Čia 
gavo tik du nauju skaityto- jj)s jaunuoliu kuopu dali
jus ir du atnaujino. Pinigų gįal1 negu bent kur kitur, 
parvežė tiek, kad nė dalies gįa dideli chorai, kitos jau- 
jo išlaidų nepadengė. Esą, 
niekam nevertas. Jei turėtų 
kuo jį pavaduoti, tai laukan “Vilnį. 
Butkų vytų.

Su juo esą gyva bėda. Iš-
važiuoja, nieko neparveža.i rą čia praėjo bendru fron- 
O palik jį prie laikraščio, tai j tu komunistų, socialistų ir 
ima rašyti aršiau už Grigai- • Jaunų Žmonių Krikščionių 
tį ir “veja nuo 1
skaitytojus.” Bendran fron- 
tan einant būtų naudingiau 
“opozicijai,” bet Butkus 
bendram frontui priešingas. 
Jis bijo susidurti su komu
nistais. Apie Strazdą pana
šiai kalba. Tik šis dar nesu- 
gabesnis. Girdi, kai jis vado
vauja, baimė ima, kad ne
pakriktų visa grupė.

Šitaip kalbant tiems “opo- 
zicininkams”, kurie nori 
vienybės, pusmenševikiams 
galbūt kitaip.

Šį sykį Prūseika išvažiuos 
iš Chicagos su daug tuštes
nių kišenium, negu pirmiaus 
išvažiuodavo.

Beje, tūli “opozicininkai” 
nori diskusijų, mitingo su 
mumis, bet Prūseika nė kal
bėti apie tai nesileidžia.

laikraščio Į Asosiacijos grupių. Ne
žiūrint lietaus, demonstra
cija sutraukė apie 2,500. Jei 
ne lietus, būtų buvus didelė 
demonstracija.

' Chicagietis.

1,000 pėdų pločio kanalas.
Pearl Harbore įrengta 

laivų taisymo fabrikai, sub- 
marinų bazes, ligonines, ra
dio stotis, oficieriams ir ka
reiviams barakai, amunici
jos dideli sandėliai ir ten 
yra aliejaus rezervuarai,kur

laikoma 3,059,800 bačkų 
aliejaus, kurio karo laivy
nui užtektų per tris mėne
sius laiko.

Vien per du paskutinius 
metus iš NRA viešiems dar
bams skirtų pinigų ten buvo 
sunaudota “dry docko” įren
gimui $10,000,000.

Pearl Harbore, Honolulu 
mieste ir ant Oahu salos yra 
laikoma iki 15,000 kareivių, 
ir dar apie 4,800 kareivių 
ant kitų salų — fortuose. 
Fortai Kamehameha ir 
Weaver gina įėjimą į Pearl 
Harborą. Ten yra dar for
tas Shafter su 64 priešorlai- 
vinėmis kanuolėmis. Fort de 
Russy ir fortas Armstrong 
gina įėjimą į Honolulu prie
plauką. Visos tos salos pa
verstos į galingas tvirtumas, 
tai keli Port Artūrai. For
tuose įrengta didžiulės ka- 
nuolės, kurios už 31 mylios 
gali pasiekti laivus.

Japonijos imperialistai se
nai rašo visokias apysakas 
apie Hawaii salų užkariavi
mą, bet Jungtinių Valstijų 
imperialistai labai gerai jas 
apginklavo ir įrengė. Kada 
karas prasidės tarpe Japo
nijos ir Jungtinių Valstijų, 
tai Hawaii salų gyventojai 
pirmieji turės daugiausiai 
nukentėti.

Jie ir dabar neturi lais
vės. Amerikiečiai ten net su 
savo demokratine konstitu
cija nesiskaito. Jie visaip 
spaudžia senus salų gyven
tojus, kurie didelėje didžiu
moje yra Azijos giminių 
žmonės.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Hawaii Salų Fortai
Hawaii salos yra Ramia

jame vandenyne 2,100 mylių 
nuo San Francisco arba 2,- 
226 mylios nuo Los Ange
les. Tai yra 9 salos seka
mais vardais: Hawaii, Maui, 
Oahu, Kauai, Molokai, La
nai, Niihau, Kahoolawe ir 
Molokini. Jis visos sudaro 
6,407 ( keturkampes mylias 
žemės plotą. Gyventojų ten 
yra 378,948. Pagal tautas jie I turėjau *!!• • 1 • n i nChicagoj jau įvyko konfe

rencija geresniam prisiren
gimui prie Visuotino Ame- — ----------- ,
rikos Lietuvių Suvažiavimo 1000 Azijos hawaiieciu, 29,- 
Clevelande. Išrinkta 16 de
legatų. Kelios draugystės 
pačios išrinko delegatus, ki
tos dar rinks.

Iš Chicagos pasiryžta pa
siųsti apie 35 ari’40 delegatų 
į suvažiavimą.

ALDLD konferencija, bir
želio 2, rodos svarstys klau
simą, kurį d. šolomskas pa
kėlė, būtent, davedimą nau
jų narių gavimo iki 1,000. 
Ęerods reiks dar apie 300, 
kad tūkstantį padaryti. Chi
cagos apskričiui veikiausia

000 portugaliečių, , 27,000 
chiniečių, 7,200 korėjiečių, 
7,000 portorikiečių ir 45,- 
888 baltųjų. Kaip matome 
daugiausiai yra japoniečiais 
apgyventos tos salos.

Hawaii salos yra 4,961 
mylios nuo Chinijoje Angli
jos prieplaukos Hong Kong, 
3,445 mylios nuo Japonijos 
karinės bazės Yokohama, 
3,721 mylia nuo Sovietų Są
jungos prieplaukos Vladi
vostoko. Hawaii salos suda
ro labai svarbų jūrų kelių 
centrą Ramiajame vande
nyne.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai jas pavergė 1898 
metais, nugalėję Ispaniją, 
bet jau ten pradėjo verštis 
1894 metais, Hawaii saloms

Laiškai Apie Kojas ir da Apie 
Ka.

Gerbiama “Laisvės“ Redak
cija, kreipiuos šiais klausimais, i er <‘pajSVę 
Mano moteris nepaeina ko- 
jom, tai aš rašiau pas Dr. J. J. 
Kaškiaučių ir da pas vieną 
New Yorko daktarą, buvau ap
rašęs visą ligos reikalą ir klau
siau patarimo, net per du laiš
ku, ir nieko negirdėt. Tai aš 
sakau, gal koksai yra blofas 
ar kas tokio, tai aš, laukda
mas nuo jūsų patikrinimo, pa
silieku. Ir aš daugelį gydytojų 
samdžiau, ir ligonbuty ji bu
vo—ir nieko negelbsti. Ir vi
sokių medicinų naudoja, ir ne
žinia, kas yra. Tai gal New 
Yorke yra gerų gydytojų nuo 
kojų ligų. Aš kaip savo namą 

i, tai morgedžninkas- iš
metė, o žiemos metu, 2 febra- t
lio 1934, tai aš tuo tarpu ne
buvau namie, 5 vai. vakare. 
Tai mano moteris labai nusi
gando ir kojas nušalo, ir da
bartės nežinia, ar bus galima 
pagydyt ar ne, ar turės gal 
kankintis savo visą gyvenimą. 
Da moteris pačiam smagume 
gyvenimo, 35, metų. Tai ką 
prakeikta tvarka pasaulyj gim
do. Kokį turėjau centą, tai ati
daviau daktarams. Užpuolė iš- 
netyčių, kaip želikovskis Vil
nių, išpasalų, ir išmetė į di- 
džiausį sniegą, ir šaltis buvo 
žemiau zero. Tai ’Roosevelto 
gadynėj kokia gerovė žmoni
jai. Tuo tarpu, kaip metė, tai 
vaikas mano buvo 4 metukų. 
Kruvinomis ašaromis verkė ir 
mamos klausė, kas čia daros. 
Jis tankiai prisimena, sako, 
kodėl mus taip išmetė. Jis mirs 
ir neužmirš. Tai ir viskas. Ge
gužės 25, 1935. \

Skaitydamas “Laisvę” jau ke
liolika metų, matau jūsų pasi
darbavimą dėl darbininkų. Tai 
štai aš irgi kreipiuos patarimo 

s” arba gal ir ypa- 
tiškai. Mano moteris jau apie 
4 metai, kaip serga ant kojų. 
Jai kojos tankiai užtirpsta ir 
užšąla, kad ji beveik negali 
paeit. Ir labai nervuota. Ir jau 
daugelį daktarų perleido, ir 
niekas negelbėjo. Nekurie dak
tarai sakė, kad toji liga paeina 
į kojas nuo dantų, tai liepė 
dantis ištraukti. Ištraukė—ir 
tai nieko negelbėjo. Ir dabar
tės be dantų ir yra da blo
giau. Ir jai naktį rankos už
tirpsta. Senumo 36 metų. Ir 
jai per nosis kraujas nesi valo, 
visada nosis sausa. Daktarai 
sako, kad kraujas užsinuodi
jęs ar nusilpnėjęs. Jau man 
kainavo $500.00, o aš jau pen
ki metai nedirbu. Ir negaliu 
gauti darbo prakeiktoj aukso 
šalyj. Kiek buvau sutaupęs, 
įvesdinau į namelį, tai pinigus 
pabaigiau—ir namelį jau tu
rėsiu apleisti febraly. O penki 
šeimynos.

Paaiškinimelis.
Balandžio 9, 1934 ir antras 

atėjo panašaus turinio laiškas. 
Talpinu, viena, kad tai ir kiek
vienam įdomu matyt, kiek 
vargšui darbininkui prisieina 
nukęsti šioj nelemtoj kapitalis
tinėj santvarkoj, o antra, kai
po pavyzdį, kur gydytojas per 
laikraštį mažai ką tegalėtų pa
tarti. O panašių laiškų yra 
krūvos. Na, ir riogso jie sudėti. 
Į visus atsakyti fiziškai nėra 
galima, ypač jei laiškai perilgi, 
painūs, ne į tašką. Ir priseina, 
visai ne dėl “blofo,” ne iš blo
gos valios, daugeliui draugų 
neatsakyti. Trumpas, aiškus, 
sklandus laiškas greičiau gau? 
na atsakymą.
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ATSILIEPĖ PHILADELPHIJOS ŽINIOS
1919 m. nuo Vokietijos s.d. 

Rankos—s.d. Noskės organizuo
tų bandų, s. d. Eberto, šeide- 
mano ir Ko. palaikomų krito iš 
pasalų nušauti geriausi Vakarų 
Europos revoliucionieriai — K. j 
leiebknechtas ir R. Luksemburg.

1929 m. s.d. ministeriui Seve- 
ringui įsakius, s.d. policijos ran- 
šiomis buvo skerdžiami darbi-; 
minkai Berlyne pirmosios gegu
žės dienoj.

Anglų Darbo Partijos valdžia 
su McDonaldu priešakyj savo i 
laiku aviacijos bombomis ardė > 

’'Šiaurės Indijoj sukilėlių kai
mus.

Prancūzijos imperialistai In-’ 
do-Chinijoj tūkstančius iššaudė j 
revoliucinių kovotojų, tūkstan- , 
čius sukišo kalėjiman.

Austrijos, Ispanijos proletari 
^atas didftyriškai kovės barikado 
se su buržuazija,o kur buvo pro- . 
fbiurokratai minimų šalių ir į 
Paryžiaus prof.-kratai ? Jie ta- . 

*da tylėjo, jie pritarė buržuazi-! 
jai. Pagaliau ar mažai šiandien | 
žudoma, pūdoma kalėjimuos! 
darbininkų kapitalistinėse šaly- . 

‘se? O ką daro profbiurokra-1 
tai? Jie visada buvo ir bus 
buržuazijos pusėje.

Paryžiaus p r o f b i u rok ratai, 
Inatote, imasi ginti Sovietų Są
jungos “darbininkus.” Jie pro- į 
testuoja būk prieš darbininkų 
šaudymą SSRS. Kaip žinia už į 
Kirovo nužudymą buvo sušau- į

P. Grigaičio Skridimo j Lietu
vą Piknikas; “Visuomenes’’ 
Atstovo Skipičio iš Lietuvos 

Priėmimo Prakalbos

Gegužės 26 d., Vytauto Par
ke, buvo surengtas piknikas 
naudai skridimo Vaitkaus į 
Lietuvą. Nieko nėra svarbaus 

I apie pikniką, bet kadangi tam 
i piknike kalbėjo P. Grigaitis ir 
[Skipitis iš Lietuvos, tai nc- 
■ galima nutylėti, ypatingai del 
'Skipičio prakalbos, pasakytos 
; ant rytojaus, 27 d. geg.

Piknike P. Grigaitis kalbė
damas aiškino, kodėl nebuvo 

J skridimas įvykdytas pereitais 
j metais. Girdi, susidarė viso- 
Ikeriopo keblumo.

Iškaščių pasidarė jau dabai’ 
$35,000. Jdėtas naujas moto- 

! ras, propeleris daug pagerin
tas, taip, kad skridimas į Lie- 

Ituvą užtikrintas bus, nes mes 
'negalim leisti žlugti antram 

į žygiui. Del stokos pinigų, del 
į trūkumo lėktuvo buvo reika- 
' linga atidėti skridimą. Tiek to 
įsu skridimu. Bet Grigaitis, ko- 
I kiu išrokavimu, kaltino kokius 
'priešus, kurie labiausiai prisi
dėjo kova trukdyme skridimui 
pereituos metuos. Girdi, jie 
šmeižia lakūną Vaitkų, jau- 

| nuolį, dar nenulėkusį. Nedrįso 
1 pasakyti Grigaitis, kas šmeižia.

Jis vartoja tą argumentą 
' prieš mūsų judėjimą. Koks 

dyta eilė baltagvardiečių ir bu- i bntŲ išrokavimas šmeižti jau- 
■ ..............nuolį, kuris neturi klasinio su

pratimo ir todėl rizikuoja šį 
žygį del pagarsinimo Lietuvos 
kraujagerių fašistų ?

Garsusis Pijus smarkiai ir 
daug nusenęs. Nedyvai, jam 
sekasi meluoti ir šmeižti. Jis 
buvo užsimąstęs, nervuotas, 
nusiminęs, tarytum vietos ne
turėjo piknike—vienas sau vai
kštinėjo. Buvęs “Kovos” ad-

savo 
ardė 
kai-

vusių partijos narių teroristų iš 
“Leningrado Centro,” kurie 
griebės fašistinio kovos metodo 
kovoj su Sovietų valdžios 
vaujančiais asmenimis, 
pasaulio buržuazija savo 
doj reiškė pasigailėjimo 
provokatoriams ir tuo pat me- į 
tu kimšo į kalėjimus pas save 
revoliucinius kovotojus. Pary

žiaus profbiurokratai stojo bur
žuazijos pusėj: — jie “; 
šaudomų, jie, mat, negali atsi-į 
likt nuo buržuazijos, jie priva-j v0 pirmininkas 
lo protestuoti, nes to nori bur-|au^as Vaitkaus

vado-
Viso 

spau- 
šiems

gailisi” į ministratorius, vėliau uždėtos
• (klinikos daktaras Grinius bu- 

kuris rinko 
šalčio gydy-

žuazija.
Po Paryžiaus profbiurokratų 

išstojimų, Sovietų Sąjungos dar
bininkai šaukia mitingus fabri
kuose, įmonėse, priima rezoliu
cijas, kuriose sako:

“Mes žinom tūkstančius fak
tų, menševikų pardavystes ir 
veidmainiavimus, žinom jų 
bjaurią lekajišką dvasią, jų 
nuolatinį pasirengimą. tarnaut 

^buržuazijai. Ir todėl mus ne
stebina Paryžiaus menšęvistinių 
profbiurokratų činauninkų iš
stojimas.” Sovietų Sąjungos 
darbininkai pažymi, kad jų ša
lis‘išlupo Dimitrovą iš fašistų 
nagų, kad jų šalyje rado Aust
rijos proletariniai kovotojai

4 šucbundiečiai savo tėvynę.
Galop, kas išplėšė iš Lietuvos 

fašistų kalėjimo • dalį revpolit- 
kąlinių 1933 m. gale ir juos pri- 
ėmė?

Revoliuciniam judėjime pro
vokatoriai nėra naujiena. Iš
davikai taipgi nėra naujiena re
voliuciniame judėjime. Tokie

mui.
Po to kalbėjo

Dari a u s-Girėno nepavykusį 
skridimą. Jis aiškino, kad ne 
Vokietijoj fašistai nušovė,' bet 
buvo didelis lietus, parkūnijos. 
Metą bėdą ant 
ant Vokietijos 
tokį pažino ir 
vadino. . .

Skipitis pasakė, kad Kauno 
pasitikti Dariaus ir Girėno la
vonų susirinko 100,000 žmo
nių, na, o Kaune iš viso ran
dasi jų tik apie 100,000 gyven
tojų.

Reikia pažymėti, kad ant 
ant šito pikniko visas sklokos 
“bendras, frontas” suvažiavo. 
Nesimato jų ant surengtų ko
munistų demonstracijų, nesi
mato jų ir ant komunistų pa
rengimų. Atrodo, kad vėliau 
jie susivienys su darbininkų 
klasės priešais.

Skipitis apie

perkūno, o ne 
fašistų. Toks 
ant alaus pa-

Gegužės 27 d., Lietuvių 
Tautiškoj salėj, atsibuvo pra- 

‘. ir
Piknike Grinius 

pasakė, kad kalbės lietuviai 
žymūs kalbėtojai ir 
“oficiozai”. Iš miesto 
kierių nebuvo.

žmonės kuždasi tarp
koks yra skirtumas prakalbų 
tarp mūsų ir jųjų. Trys pir
mininkai buvo. Tarytum šer
menys ant pagrindų. Dr. Kli
mas neturi iškalbumo, kalba 

kad net viskas pleška, ale tu stačiokiškai, kaimiškai. Jis pir- 
nuėjęs žmogus mėgink gauti mininkavo ant galo.
darbą, tai negausi. Delko? Del-į Ilgiausiai kalbėjo Skipitis 
to, kad prakeikta skubinimo į apie Lietuvą. Jo kalba buvo 
sistema atlieka tuos darbus. Ką |__________ _______
pirmiau, šeši metai arba dau-1
giaus atgal padarydavo per sa- užlaikomas? O, ne. Jie eina 
vaitę, tai dabartiniu laiku pa- 'baudžiavos pareigas. Jaunystės 
daro per 7 ar 8 valandas, tai- dienas praleidžia pusčiose. Jo- 
gi mes, darbininkai, gerai pa
galvokime, tai suprasime, kokia 
ateitis mūsų laukia. Laukia ne 
tik mus, bet ir mūsų vaikus. 
Jau šiandien jaunimo yra pilni 
kalėjimai, jau netelpa, tai Jau 
grūda į Roose velto CCC kem
pes.

Ar tas jaunimas yra gerai

provokatoriai ir išdavikai buvo ' ka!bos’„ suren«tf>s. Skipičiuii i 
ir iš “Leningrado centro” Zinov- Grigaičiui. . Piknike C....... 
jevo opozicijos likučiai. Ir su 
prbvokatoriais, su išdavikais 
negalima kitaip elgtis, kaip duot 
užsipelnytą.

J. Kasperaitis.

miesto 
politi-

savęs,

Waterbury, Conn.
Kai kurios dirbtuvės dirba,

Jo- 
kios teisybės šiandien nėra.

Argi dar ilgai darbininkai tu
rės taip kentėti, argi ilgai dar 
jų kantrybės neišsi.sems?

Reikia darbininkams vieny
tis ir kovoti už savo reikalus. 
Iš kapitalistų malonės nieko ne
sulauksime.

Vargo Aidas.

nuobodi,’ nepatraukianti. Kal
bėjo apie Lietuvos buožių 
“progresą”, eksportą ir visos 
Lietuvos kilimą—anot jo. Esą, 
iš Amerikos lietuvių surinkti 
doleriai Lietuvai daug pagel
bėjo. Skipitis turėjo su savim 
keletą geografinių, komercinių, 
agri k u 1 tū r i n i ų at va i z d ų -b rai ži
nių. Jis parode, kad Lenkija 
valdo netoli trečiadalį Lietu
vos. Dvarų veik nelikę Lietu
voje, visi išdalinti. O jų pačių 
laikraščiai rašo apie dvarus, jų 
ponus, gi preidentas Smetona 
nemažai dvarų sugrąžino dvar
poniams.

Skipitis nurodė, kad pasta
ruoju laiku jie parduoda svies
to 44,000,000 svarų per me
tus į užsienį. r 
ūkis kyla, jei . 
“Lietuvos žinios 
darbą miestuos 
taipgi rašo ir apie darbininkų 
mažas algas, apie Lietuvos 
ūkininkų bankrotą. Jeigu 
žmonės neturi pinigų nusipirk
ti produktų, tai aišku, kad jie 
nei sviesto, nei kitų geresnių 
produktų nevartoja, o čia spe
kuliantams ir yra gera proga 
p a s i p i n i g auti. Tai koks 
čia kilimas ūkio, kuomet žmo
nės kenčia nuo stokos maisto. 
Kitaip ir negali būti su ponu 
bizniu. žmonės sugrįžę iš 
Lietuvos asmeniniai ir laiškais 
nurodo ir patvirtina blogiau
si darbininkų ir valstiečių gy
venimą. Tie, kurie giria Lie
tuvos tvarką, sugrįžę joj neno
ri pasilikti.

Skipitis nurodo, kad Lietu
voj daug daugiau gimimų, esą, 
negu pirmiau. Bet jis pats ne
užginčys, kad Lietuvoje daug 
“nekaltų” gimimų, iš kurių, ma
tom, visokių tragedijų įvyksta.

Skipitis nurodė augštą Lie
tuvos kultūrą. Girdi, mokyk
lose išguldoma toks pat augš- 
tas mokslas, kaip ir kitose ša
lyse. Tuom tarpu žinoma yra, 
kad augštesnį mokslą vien su 
lietuvių kalba negali užbaigti. 
Pabaigęs jaunuolis ar jaunuo
lė gimnaziją, atvažiuoja į šią 
šalį, ir tuoj pamatai skirtumą 
nuo senų laikų gimnazijos. Ski
pitis sako, mes turime žymių 
genijų. Savinasi didįjį rusų 
rašytoją Dostojevskį, Kantas 
irgi būk buvęs lietuvis ir da 
kitus pažymėjo.

Skipičio 
simpatijos 
riko j link 
valdžios, 
lietuvių darbininkų ir smulkių 
biznierių atydą remti Lietuvos 
fašizmą, nes jie mato, kad di
džiuma lietuvių Amerikoj 
smerkia fašizmo žmogžudžius, 
inkvizitorius.

Skipičiui buvo paduota ke
letas užklausimų rašteliais po 
pirmai prakalbai. Jis juos 
skaitė ir rimtai vėla skaitė. 
Kalbėdamas antru sykiu neat
sakė. Priminė, kad ant galo 
jis atsakys. Mat, jie žino, kad 
didžiuma žmonių išeis.

Drg. žaldokas balsu užklau
sė, kodėl jis neatsako į klau
simus. Jis atsakė, kad atsa
kys ir pasikalbėsim gražiai. 
Klausimai buvo pastatyti šito
kie : Kodėl politinius kalinius 
laiko Lietuvos kalėjimuose? 
Jis atsakė, kad jis nėra val
džios atstovas, o tik “visuome
nės”; pagalinus Varniuose pa
silikę tik tuščios sienos. Kodėl 
Kodėl Lietuvos ūkininkai ban
krutuoja ir kodėl ten daug 
badaujančių žmonių yra? Ski
pitis bandė užginčyti. Jis pa
sakė, kad grįžtanti iš Sovietų 
Sąjungos pasakoją, kad ten 

‘daugiau badaujančių yra. Lie
tuvoj būk nėra. Klausimas ei
na apie Lietuvą, o jis nušoko 
į Sovietų Sąjungą.

Kada bus sušauktas tas “lie
tuvių kongresas Kaune?” Jis 
sakosi nežinąs. Kodėl nelei
džia Lietuvoj darbininkams or
ganizuotis į profsąjungas, ko
dėl varžoma darbininkų ir val
stiečių laisvė ? Jis sako, kad 
darbininkams yra leidžiama

organizuotis. Tik komunistamsį ba tęsėsi daugiau valandos 
neleidžiama; juos baudžia ka- laiko. Visiems dalyviams labai 
ro teismas.

Jis sakosi, tiesa, nieko ne- Da kiti ir klausinėjo, kas per 
sakęs apie darbininkų geresnį!vienas tas kaltėtojas, kad taip 
gyvenimą, negu jie turėjo pir-į gražiai 
miau, bet neturėjęs laiko.

Griniui užkabi u o Gedom i no 
ordeną už “pasižymėjimą”. 
Skipitis kalbėdamas išsiėmė iš 
kišeniaus baksiuką ir iš jo iš
traukė raikščiuotą ordeną ir už
rišo Griniui ant kaklo, bet Gri
nius atsisakė priimti. Jis sako, 
geriau jūs jį vežkit į Kauno 
muzėjų. . . Jis sako, geriau Pi
jui Grigaičiui užkabinki!, jis 
daugiau pasitarnavo Lietuvai, 
negu aš. Grinius sako, gal 
neteks gyvam pamatyti Lietu
vos. Tai tau ir patriotai. Gy- 

I rė Lietuvos fašistinę valdžią, 
kovoja už ją ir bijo važiuoti į

patiko, visi buvo užganėdinti.

laužys, o paskui gatvekarį va
žiuoja 7 mašinos po 4 kazokus 
kiekvienoje, tai yra, lydi tą 
vieną streiklaužį. Ar tai dar
bininkiškas to žmogaus toks 
darbas? Ne, negali būti darbi
ninkiškas.

. Treėlas Puslapis

REDAKCIJOS ATSAKYMAI’

(lien rašei o

Tas parodo, kad 
jie nemeluotų. I 

rašo apie ne- 
ir kaimuos,

misija yra j ieškoti 
pas lietuvius Ame- 
fašistinės Lietuvos 
Norima atkreipti

Grinius pasisakė, kad . jis 
visada kovojęs už Lietuvą dar 
ir tada, kad karpentęriavęs.

Po to Grigaitis kalbėjo apie 
kaipo mechanikas, 

orlaivio struktū-
■■ skridimą, 
aiškindamas
rą, kuriuomi skris Vaitkus bir
želio mėnesį Lietuvon.

Klaidą daro mūsų centro 
draugai, kad nepagamina la
pelių ir nenumaskuoja Lietu-i darbo, 
vos atvykusius misijonierius. 
Mūsų publika turi būti infor
muota apie fašistų agentus.

Rausvietis.

nušvietė tos dienos 
reikšmę. Iš nekuriu, draugų 
buvo girdėti, kad ir ateityje 
būtų kviečiami tokie kalbėto
jai, tai malonu paklausyti.

Antras kalbėtojas buvo net 
iš Chicagos, buvęs šios apie- 
Jinkės darbuotojas ir mainie
rys, o dabar yra
“Vilnies” administratorius, J. 
Milleris. Kaipo tolimą svečią, 
komisiją jį pakvietė pakalbėti 
ir jis sutiko. Jis pasakė gerą 
prakalbą. Visi pripažino; kad 
jis sako teisybę. Draugas Mil
leris pakedeno tuos, kurie dir
ba laiko šio streiko. Jis sakė, 
kad tie žmonės daro skriaudą 
sau ir savo visai klasei.

Čia draugo Millerio kalba 
taip nuaidėjo per klausytojų 
ausis, kad jie ilgai jos neuž
mirš. Kalbėtojas sakė: Visi iš
vien turite viską dirbti ir bro
liais vadintis, o ne skobais. Ne 
taip, kaip dabar yra. Tie patys 
broliai ir draugai, bet vieni 
streikuoja, o kiti pagclba kazo
kų palydovų eina į darbą ir iš 

Argi toks darbas yra 
Ne, negeras.geras?

Mes 
streiką,

1902

Plymouth, Pa
visi atsimename 
kuomet visi laikėmės 

vienybėje. Mainierių konstitu
cijoj irgi yra pasakyta, kad 
jeigu kyla streikas kietos an
glies industrijoj, tai nė vienas 
darbininkas neturi eiti į dar
bą ir iš darbo po protekcija 
arba priežiūra kazokų bei po
licijos. Taip daryti yra didelis 
prasižengimas prieš darbinin
kų teises, prieš darbininkų or-

Kapų Puošimo Dienos Paren
gimas, Mainierių Kovos ir

Pareigos

Kaip visados, taip ir šį metą 
geg. 30 d., Kapų Puošimo Die
noj, turėjome surengę prakal
bas ant laisvų kapinių. Diena | ganizacijas. 
buvo labai graži, tai ir žmo
nių buvo diktas būrys. Vienas rosi. Aną dieną einu Plymouth 
kalbėtojas buvo Rojus M i žara gatve, 
iš Brooklyn, N. Y. Jo prakal-įrys ir jame sėdi vienas streik

Pažiūrėkite, kas šiandien da-

žiūriu, ateina gatveka-

E. Mulolciutei, Philadelphia, 
Pa.—Rašote apie bazarą, kuris 
įvyko balandžio 12 d. Laukėte 
pusantro mėnesio laiko! Mes 
manome, kad korespondencija 
nustojo savo vertės, todėl nega
lima dienraštyje vietą užimti. 
Taip pat ton pačion korespon- 

Idencijon įmaišėte ALDLD 10 
.. [kuopos susirinkimą, kuris turė- 

ba." Maikihiai' tuk'visus“ netiL0 i,'?’“ U™"0 3 P*-

kusius lyderius vyti laukan ir 
imti visą tvarką į savę rankas. 
Tada laimėsite, o ne kitaip.

Lewisas su kompanija
Suoicfvi ęo y ei vio<j vi n ij t į. i ---------- ------- -------------------------» --------------

ir taip padarys ne tik Glen Al-[ te į korcspondenci.jas 
don kompanija, bet ir kitos vi-į . _ 
sos. čia pasarga visiems mai-! 
nu d a r b i n i nkams. Atmenu, 
kaip vienas mainierys “Lais
vėje” rašė, kaip King-----
Coal kompanija uždarė kasyk-'ras Laisvėje

čia 
kaltė,

yra pačių darbininkų 
kad jie tokias dideles] 

moka savo unijos lydė-1 
ir tuo būdu padaro juosi

Vadas turi gauti ne!
r iams 
carais.
daugiau, kaip mainierys uždir-

ai madienį), ko nepastebėjome ir 
todėl laiku neįdėjome.

Atvejų atvejais raginome 
yra'draugus, kad rašytumėte pra- 

susitaręs išdraskyti visą uniją įnešimus atskirai, nemaišytumė- 
i, bet ne- 

į kreipiate atydos. Matote, kas 
atsitinka. Paskui pykstate ant 
redakcijos už savo kaltę. Dar 
kartą: pranešimams, susirinki- 

••ston garsinimams yra tam tik- 
•” skyrius ir susi- 

las Plymouthe ir paleido apie !ni‘^an1^ nemaišyki! į koiespon- 
500 žmonių žebravoti. Ten bu-1dcncijas. Nejaugi draugams ir 
vo pasakyta, kad kompanija,draugėms taip sunku atminti ši- 
atsuks ragus ir į Edwardsvilles i U n1dzi! da y č į.
mainierius. Ar šiandien taip ~
nėra? Tik pasitraukus sesiems ’
mėnesiams iš mainierių parei- Labai ačiū draugui už ištrau- 
kalavo “paskolinti” kompani- ką iš laikraščio apie Kingston 
jai po pusę algos, tai yra, po ■ Coal kompanijos žygius prieš 
$3.50 nuo dienos uždarbio. Bet darbininkus. Per neapsižiūre- 
mainieriai nepriėmė to parei-L 
kalavio, tai kompanija užda-lnl0S i “Laisvę , o 
rė ir tas kasyklas, paleisdama 
apie 1,200 mainierių. Kompa
nija sako šitaip: Kol mainie- 
riai nenusikaposite algų, nepa
sidarysite į dieną tik po $3, 
tol mainos bus uždarytos. Bet 
čia yra skymas kompanijos. ;
Kaip girdėt, už kiek laiko ati
darys kasyklas, bet bus po ki-' 
tu vardu ir algos bus nusta-. 
tytos po $2 ar $3 į dieną. Ir 
jeigu nori, tai dirbk, o jei ne
nori, tai namo! Tai štai ko kie
tosios anglies mainieriai susi
laukė po Lewiso skvernu! 

Senas Darbininkas.

NEW BRITAIN, CONN.

jimą laiku neįdėjome tos ži- 
dabar jau 
draugą ra- 

mainierių
pavėlavo. Prašome 
šinėti “Laisvei” iš 
gyvenimo ir kovų.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LINKSMAS PIKNIKAS |
PROGRAMA PLATI — DAINUOS DU CHORAI

Nedelioj, 9 d. Birželio-June, 1935, Schuetzen Parke
BARNESDALE DALYJE NEW BRITAIN, CONN.

RENGIA VILIJOS CHORAS

Laisvės Choras iš Hartford, vadovaujant B. Ramoškaitei.

Piknikas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai.

Pirmu kartu rengiama toks turtingas dailės 
žvilksniu ir kitais įvairumais piknikas kokio nė vie
na kita organizacija negali surengti, nes neturi to
kių spėkų, ypatingai dailės mylėtojų. Dainuos du 
chorai: Laisvės iš Hartford ir Vilijos, vietinis, po 
vadovyste B. Ramoškiutės. Šokiai bus prie geros • /

orkestros, grieš lietuviškus ir amerikoniškus ka- 
valkus. Bus skanūs užkandžiai ir gėrimai, daug 
svečių iš kitų miestų. Prie įžangos bus duodama 
dovanos. Kviečiame vietos ir apielinkės publiką 
atsilankyti į mūs tą malonų pikniką praleisti links 
mai laiką.

Įžanga 25c.



ketvirtas Puslapis taisos Ketvirtadienis, Birž. 6,1935

Pranešimas Conn. Vals 
tijos Darbininku 
Organizacijoms

Atskaita Aukų Draugui 
B. Juškauskui

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-

susirinkime birželio 9^., 10 vai. 
ryte, Divalio svetainėje. Malo
nėkite visi nariai susirinkti.

Dabar turiu pasakyti, kad 
Girardvilės žmonės nepatenkin
ti, nes operaitorius nepaaiškino, 
kad rodymas paveikslo pasibai
gė. Bet nereikia pykti ant ALD
LD 124 kuopos ir jos narių už 
tai. Jeigu kas nors jūsų nuomo
ne buvo negerai, tai prašome 
atleisti.

O dabar aš noriu pasakyti, 
kaip aš suprantu. Paveikslas 
“Motina” yra geras, pamoki
nantis, parodo, ką žmonės turi 
daryti čionai Amerikoje. Jau 
tos pačios sąlygos pradeda rody
tis čia, kokios buvo Rusijoje 
1905 metais.

Komunistų Partija ir ALDLD 
124 kuopa dirbam iš širdies, 
draugai, kad apšvietos paskleis
ti ir kad pinigų uždirbti tam 
darbui. Bet ne visai taip išėjo, 
pinigų uždirbom nedaug, ap
švietos, tiesa, paskleidėme dau
giau.

J. Pacauskas.

lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi yra prisiųstos knygos “Povilas 
Jurka”.

Fin. Sekr., D. Lukienė.
(133-135)

niškas išvažiavimas Maple 
Parke, Methuen, Mass. Rengia 
keturi miestai. Visas pelnas 
bus skiriamas del delegatų 
pasiuntimo į suvažiavimą Cle- 
velandan, kuris atsibus birže
lio 30 ir liepos 1, prieš karą 
ir fašizmą. Kviečiame visus at
važiuoti ir paremti šitą nau
dingą darbą. Taipgi kitų kolo
nijų draugai turite gerai or
ganizuotis, kad masiniai pri- 
būtumėt. Pradžia bus 10 va
landą ryte.

bininkų tarpo, nenori prisidėti, 
stato save išmintingais ir tur
tingais ; o kiti gal ir skerspaines 
darė ir kitus atkalbinėjo.

Dabartinis sunkus gyveni
mas turėtų kiekvieną darbinin
ką privesti prie supratimo, kad 
kur vienybė, ten ir galybė. Nie
kur niekados nebuvo ir nebus, 
kad vienas žmogus galėtų kal
nus nuversti. Visados reikia 
vienybės ir sudėtino žmonių 
proto. Prie to viso pasaulio dar
bininkai ir eina ir niekas jų ne
sulaikė ir nesulaikys. Darbinin
kai atsieks savo tikslą, kad nu
sikratys nuo savo sprando visus 
siurbėles, kaip padarė Rusijos 
darbininkai. Tai tada pasaulyje 
bus broliškas gyvenimas. Dar
bininkai viską pagamina, tai 
viską turi ir valdyti. Teisingai 
yra pasakyta K. Markso, Engel
so ir Lenino, “darbininkai visų 
šalių, vienykitės. Jūs nieko ne
pralaimėsite, tik retežius, o lai
mėsite visą pasaulį.

Rigietis.

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios Prakalbos.

Rengia prieškarinio suvažiavimo

Draugai, praneškite, ką 
rote del 16-tos d. birželio mūsų 
išvažiavimo.

Kaip ne iš kurių kolonijų 
draugai jau pranešė, kad pas 
juos rengiasi svietas visais ga
rais pribūti į New Haven’a. Bet 
dar trūksta žinių iš didžiulių 
kolonijų, būtent: Waterburio ir 
Hartfordo. Bridgeport© draugai 
jau davė žodį, kad jų mieste 
nepasiliks nei vienas žmogus na
mie tą dieną. Iš mažųjų koloni
jų taipgi girdėtis geros žinutės. 
Ten draugai juda, kruta, meta 
į šalį visokias “private” pares 
ir “piknikus,” rengiasi pribūti 
į mūsų išvažiavimą. Labai ge
rai daro draugai, būtų geistina, 
kad ir didžiųjų kolonijų drau
gai taip pat pasielgtų.

Dabar turim pasakyti trupu
tį apie programą. Daugumas 
žmonių klausinėja ar Ukrainą 
Choras dainuos, kad jų paveiks- i 
lo nėra ant garsinimų? Drau
gai, ant programos bus viskas, 
kas yra garsinama. O kad Uk
rainą Choro nėra paveikslo, tai 
atsitiko šiaip: mums siunčiant 
garsinimų darbą “Laisvės” 
spaustuvei, žinojome, kad ran
dasi ten jų paveikslas. Bet kaip 
apsižiūrėjo, pasirodė, kad tas 
paveikslas randasi kur tai Conn, 
valstijoj. Taigi, pakol sužinota 
apie tai, jau buvo per vėlu va
žiuot ir jieškot, tad turėjome 
taip apsieit.

New Haven’o Choras taipgi 
ruošiasi padaryt supraizą. Laiko ' uuu ^luuculll ^x-
praktikas net keletą kartų į sa- kio veikalo “Motina.” Tuo visu 
vaitę, ir tikiu, kad jie sa\o pa- surengimu rūpinosi Amerikos 
sižadėjimą išpildys. . Lietuvių Darbininkų Literatū-

Visi darbininkai, kurie apsi-jnos Draugijos 124 kuopa ir jos 

susirinkite 10-tą dieną birželio 
8-tą vai. vakare, Lietuvių sve
tainėj. Turėsime pasitarimą, 
kaip geriausiai vesti tvarką 
pasidalinsime darbus.

Taigi įsitėmykite, draugai.
Komisija:

J. Shukaitis.
B. Medelis.

da

ili.,

čia skelbiu atskaita aukų, ku
rios buvo prisiųstos drg. B. 
Juškauskui, West Frankfort, Ill. 
Čia paduodu kaip galima pil
niausią atskaitą, pažimint kiek 
kas aukojo. Sekamos kuopos au- 
ko jo: .. 44

ALDLD 199 kuopa 1934 m. 
aukojo $2.60. Tais pačiais me
tais aukojo LDS 34 kp.—$4; 
LDS 12 kp.-$3; LDS 12 kp. 
surinko aukų $1.60; LDS 89 
kp.—$4.70; LDS Herrin,
kuopa—$15; LDS 12 kp. 1935 
metais aukavo $2, ir ta pati 
kuopa surinko aukų $2.78. Tik
rai kiek LDS 43 kp. 1935 me
tais surinko aukų arba paau
kavo, nežinau, negavau žinios 
apie tai.

Atsiprašau kuopų ir aukoto
jų, kad taip ilgai šitą atskaitą 
nepaskelbiau spaudoje. Per ne
apsižiūrėjimą neatlikau savo 
pareigų.

Ačiū draugams už aukas.
Drg. B. Juškauskas vis dar 

yra po daktaro priežiūra; jo 
sveikata labai silpna. Finansi
niai jis irgi sunkioj padėtyj. 
Jis buvo mūsų geriausias drau
gas ir veikėjas, priklausė (ir 
dabar dar priklauso) prie visų 
darbininkiškų organizacijų. Mes 
labai laukiame jį sugrįžti į dar
bininkišką veikimą.

A. Yotkienč.

Girardville, Pa
Gegužės 26 d., sekmadienį, 

2:30 vai. po pietų, čionai buvo 
rodomi krutami paveikslai Gor-

ėmę dirbti ant šio išvažiavimo, draugai bei pritarėjai. Sekami

ir

draugai bei draugės daugiausia 
pasidarbavo pardavime tikietų. 
J. Pacauskas pardavė 30 tikie
tų, F. Pikucienė 25, P. Kriza- 
nauskas 22, po dešimt tikietų 
pardavė G. V. Lamonas, Budrai
tienė ir M. Dambauskienė, kiti 
po mažiau.

Pilnas raportas bus išduotas

Atydai Lawrence draugų

Freehold, N. J.
Lawrence, Mass

rengimo kom. (lokalinis). Įvyks ket- 1 legatus į ateinančią apskričio kon- 
........................  ’ - ~,Vt, ferenciją, taip pat ir į Visuotiną Lie-

A. tuvių Darbininkų Suvažiavimą. Atė- 
iš jo knyga “Povilas Jurka.” šiame su

sirinkime tie gaus po knygą, kurie 
esate 
ti.

virtadienį, birž 6, 407 Lafayette St. 
7:30 vai. vakare. Kalbės drg. 
Bimba, “Laisvės” redaktorius

i Brooklyn, N. Y. Kalbės apie karo ir 
'fašizmo pavojų, ir kaip prieš tai rei
kia kovoti. Kalbės ir kitais svarbiais 
reikalais.

Prieškarinis lietuvių darbininkų su
važiavimas bus birželio 30 ir liepos 
1 d., Cleveland, Ohio, todėl mums 
reikalinga prisirengti prie siuntimo 
atstovų tenais. Todėl susirinkite šiuom

užsimokėję. Nesivėluokite atei-

i ,. , j • j i i* • ii vviicua. iuuci duanniMvu diuuiukas link tlkietl] platinimo del taip svarbiu klausimu visi, neskiriant 
“Laisvės” pikniko, kuris atsi- — u,*:™ „
bus liepos 4 d., Maynard, 
Mass. Greitai platinkite ir grą
žinkite pinigus ir tikietus, ne
laukit paskutinių dienų. Kat
rie dar turit, tai paskubėkite. 
Taipgi, katrie norėsite važiuo
ti busu, tai paduokite vardus 
iskalno. Kelionė kainuos tik llraitėj). 
dolerį į abi pusi. Vardus galė-| 
site paduoti piknike, tai yra, 
birželio 9 d. ir birželio 30 die
ną Maple Parke.

L. K. Biuras.

politinio nusistatymo, lyties ir am
žiaus. šį kartą būkite visi. Įžanga 
veltui.

Kviečia Rengėjai.

Iš Pereito ALDLD 235 Kp. 
Parengimo

Geg. 18 d. buvo perstatyta 
trijų veiksmų komedija “Mote
rims Neišsimeluosi.” Tie, kurie 
buvo atsilankę į šį parengimą, 
pilnai buvo užganėdinti. Tik 
gaila, kad mažai atsilankė.

Lošėjai buvo draugės ir drau
gai hillsidiečiai. Nors kitos bu
vo jaunos mergaitės, bet loši
me labai gerai atsižymėjo. Nors 
ir skubotai buvo lošiama, bet 
lošėjai savo roles atliko kuo ge
riausiai ir už draugišką patar
navimą mūsų kuopai jokio atly
ginimo nereikalavo. Draugai 
hillsidiečiai permatė, kad yra 
koks nors boikotas del mūsų 
kuopos (?). Tai mes, kuopiečiai, 
tariame draugams širdingą ačiū 
ir sakome, kad šis parengimas 
buvo rengtas del darbininkų 
labo ir apgynimo. Tą visi gerai 
žino ir katrie žmonės supranta 
darbininkų reikalus ir kovas 
prieš išnaudotojus, tie atsilan
kė ir prisidėjo prie to viso dar
bo. O tie, kurie nedalyvavo — 
vieni gal mano pabėgti iš dar-

Atsiranda dar tokių žmonių, 
kad gali papulti į cypę už 
menką daiktą. Yra pastatyta 
dviejų kareivių paminklas ant 
“Plaistait” pievos ant Lawren
ce St. Taigi miestas sumanė 
pagražinti apie paminklą, ap
sodino bušiukais ir kvietkais. 
Ant rytojaus nueina prižiūrė
tojas palieti, žiūri, kad nėra 
vienos eglaitės, išrauta iš že
mės. Dave žinoti policijai. Da
bar policija jieško to vagiliaus. 
Jeigu bus surastas, tai bus nu
bustas taip, kaip ir didelis va
gis, nes policijos notos taip sa
ko.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
Pranešimas visiems ALDLD 13 

kuopos nariams. Susirinkimas įvyks 
9-tą dieną birželio, kaip 2:30 vt' 
vakare, Easton Baking Co. svetainėj, I 
36 N. 7th St. Malonėkite visi būti 
laiku ir atsiveskite naujų narių. 
Kurie atsilankysite į šį susirinkimą, 
tai gausite naują knygą “Povilas 
Jurka.”

9 dieną?
Štai kur

Parką,

Kur būsite birželio 
Tai bus sekmadienis, 
važiuokite,—į Maple 
Methuen, Mass. Bus didelis pi
knikas. Rengia ALDLD ir Liau
dies Choras bendrai su rusų 
p r o g r e syvėmis draugijomis.

P. Boika, Sekr. 
(132-134)

BAYONNE, N. J.
Dvylika organizacijų rengia pikni

ką taipgi ir LA U 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. 10 vai. ryte. Nesivėluokite, 
nes, busai nelauks. Tikietas nuva
žiuoti ir parvažiuoti—60c.

Kviečia Visus Komitetas.
(133-135)

DETROIT, MICH.
Laisvės Choras, ALDLD 188

LDS 86 kp., LDS 150 ir TDA Kazio 
Giedrio kuopos bendrai rengia didelį 
pikniką, kuris įvyks 9 d. birželio, 
Mary Grove Parke (Krapinskio Gi- 

' . Pradžia 12 vai. dieną. Del
šokių muzika parūpinta gera. Labai 
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 | puikų pikniką, kuris įvyks 16 d. bir- 
asmeniui ir prie įžangos tikieto bus ' želio. Įžanga—kaip keno loska, ne
duodama dovanos—keisas alaus tam, priverstina mokėt. Tai istorijoj yra 
kuris bus laimingiausias. .

Kviečia; Visus Rengimo Komitetas. Centre. Labai puiki 
KELRODIS: Važiuokit “ ‘ 

tern H’way, iki Orchard Lake Rd., 
sukit po dešinei ir važiuokit iki 
Maple Rd. ir sukit po kairei, dava- 
žiavę Walled Lake Rd. vėl po kairei 
iki Walled Lake miestelio. Tada su
kit po dešinei ant W. Main St. Nuo I 
ten matysit sainas, kurios rodys ke- 

,'(Y> i lią. Kurie neturite automobilių nu-| 
-f Į važiuoti į pikniką, tai 

nuo 3014 Yemans ir 
asmeniui. Būkite ne 
10:30 vai. išryto.

kp

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

pirmas žingsnis jaunuomenės Coal 
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. Orkestrą 
bus iš šešių kavalkų.

__ Kviečia Jaunuolių Komitetas.
KELRODIS: Važiuojant no Pitts- 

trokas važiuos burgho 88 keliu, reikia važiuoti ant 
nuves uz 10c pronzviiės, ir nedavažiavę West 
vėliaus kaip Bronzville, ant kalno rasite iškabą 

' (sign), kuri nurodys į pikniko vietą. 
(131-133)

North wes-

(132-133)

K. B.
(133-135)

COLLINSVILLE, ILL.
Bendras organizacijų išvažiavimas. 

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

ixv.no vyrto v v. karą ir fašizmą ir kad daugiau pa-
lio, Juozo Pleuple farmoj. Pradžia S*UVRJU. delegatų, rengia bendrai iš- 
12:30 po pietų. Kviečiam visus atsi- važiavimą delei_sukelimo finansų pa- 
lankyti ant šio pikniko, ypač kvie- dengimui keliones lesąs. f
ciame lewistoniecius ir aubumiecius 
skaitlingai dalyvauti.

Ižd., M. Gruzinskienė.
(133-135)

RUMFORD, ME.
Lietuvių Dukterų Draugija ren

gia pikniką, kuris įvyks 9 dL birže
lio, Juozo Pleuple farmoj. j

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 9 d. bir
želio, 10 vai. ryte, Sweet’s Hall, pra-į Z V Z Z X

_. . . ...v. . .v Išau visų narių dalyvauti, nes bus
lai matote, bus didžiausios 1S- 'svarbus susirinkimas.
kilmės. Važiuokite tiesiai į 
Maple Parką visi, jauni ir su
augę. Bus gera orkestrą, bus 
ko pasiklausyti.

S. Kuzmickas.
(133-134)

PHILADELPHIA, PA.

f
Collinsville, Ilk, ALDLD kp., SLA 

ir LDS kuopos, East St. Louis, Ill., 
ALDLD kp., ALPB Dobilo Kliubas ir 
LDS kp., St. Louis, Mo. ALDLD kp. 
ir LDS kp.

Pirmu kartu mūsų apielinkėj tokis 
bendras ir skaitlingas organizacijų 
rengiamas išvažiavimas. Visų virš 
minėtų organizacijų narių yra prie
dermė pasidarbuoti, kad padaryti kuo 
skaitlingiausį išvažiavimą, kokio nė
ra buvę mūsų apielinkėj. Išvažiavi
mas Įvyks 9 d. birželio ant F. Bakai
čio farmos, Collinsville, III. Visus 
Kviečia bendro išvažiavimo komitetas.

(132-134)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, birželio 7 d., 3014 
Yeman, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi turi išrinkti 
delegatus į apsk. konferenciją ir į 
Clevelando suvažiavimą.

A. Varaneckienė.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS

Birželio 30 diena bus milži- v

' PIKNIKAS DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA SIETYNO CHORAS

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.

šeštadienį, 8 d. birželio bus dide
lis balius, darbininkų Centro palaiky
mui, 735 Fairmount Ave. Įžanga vi
siems veltui.

Sekmadienį, 9 d. birželio, bus 
tarptautinio darbininkų apsigynimo 
(lietuvių kuopos) didelis išvažiavi
mas, Burkolme Parke. Prasidės 10 
vai. iš ryto ir tęsis iki vėlumai. Bus 
svarbių pranešimų, skaitymai iš TDA 
10 metų gyvavimo ir iš sociales ap- 
draudos kongreso, taipgi bus ir dis
kusijų. Kviečiam visus dalyvauti.

Kviečia Komisija.
(133-135)

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.

M. Bruckheimer’s Sons, Ine.
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

(132-134)

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

'JKHt V*

ML.

Bus įvairiausių valgių, pradedant su slikėm iki blynų. Puikiausias ir aukščiausias kalnas visoj 
• New Jersey. Gražiausia.gamtinė, 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 pasivažinėt laiveliais.
Muzikalej programoj dalyvaus didysis Aidas iš Brooklyno, 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.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 ir 155 kuopos bendrai 

rengia didelį pikniką, Olympia parke, 
įvyks 9 d. birželio. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlumos vakare. 
Programoje turėsime virves trauki
mą vyrų su moterų kuopa. Lenkty
nės bėgimą vyrų su moterų ir dai
nuos Aido Choras. Worcesterio ir 
apielinkės kuopa yra kviečiama da
lyvauti šiame piknike, čia rasite gar
džių gėrimų ir mūsų gaspadinių na
mie gamintų skanių valgių. O pat 
svarbiausia, matysit Worcesterio my
limų sportininkų ristynes, J. J. Bak
šys su C. Rice.

Kviečia Rengėjai.
(133-135)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos susirinkimas įvyks 

9 d. birželio, 10:30 vai. ryte, 29 En
dicott St. Draugai ir draugės daly
vaukite visi šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi kuopos komitetas svarstys 
mainymą susirinkimo dieną,, ateikite 
visi ir išsireiškite savo nuomonę.

(133-135)

NEWARK, N. J.
LDS 8-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 6 d. birželio, 8 vai. vakare, 
180 New York Avenue. Malonėkite 
visi skaitlingai susirinkti, nes turė
sime svarbių reikalų aptarti.

B. Deižanauskas.

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, birželio 16 d. įvyksta tri

jų ALDLD kuopų piknikas, (22, 190 
ir 57). Mičiuto darže, prie Green 
Road. Vieta jau visiem clevelandie- 
čiam gerai žinoma ir privažiavimas 
parankus, kaip su automobiliais, taip 
ir su gatvekariais. Euclid-Green Rd. 
karu važiuojant išlipti prie Green 
Rd. ir paėjus į kalną rasite nurody
mus, kur eiti, šiame piknike daly
vaus lietuvių iš viso Clevelando, taip
gi bus proga sueiti daugelį savo 
pažįstamų. Bus gera mužiką ir gar
džių užkandžių ir gėrimų. Įžanga tik 
15 centų.

Kviečia Visus Komisija.
(133-135)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopos susi

rinkamas įvyks 11 d. birželio, 8-tą vai. 
vakare, 29 Endicott St. Draugės da-

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

' rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485*Grand St., Brooklyn, N.~Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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KELIAS Į GYVENIMĄ
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Trijų Veiksmų, Keturių Atidengimų Dr 
bininkų Literatūros Draugijos Dvide

ama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar- 
šimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

CIevelando Žinios A. P. L A. REIKALAI

(Tąsa) 
'PATRIMPAS: (Mesdamas penkinę)

Tavo laimė, kad tu davertei tiek, kiek ir 
ifiano buvo.

KARPUS: Tai ką tu pasakysi, Skapai? 
Jau dešimkė.

SKAPAS: Duok visą. Jei išlošiu, tai 
bent dvi bonkas iš karto.

KARPUS: Ar tau galvoj negerai. Gal 
Agurko bonka sumaišė tau smegenis.

SKAPAS: Kokia tau bėda, aš pats už 
savo kišenę atsakau. Duok kortą tik 
daug nešnekėjęs.

KARPUS: Čia ne juokas. Tokią sumą 
rėkti iš karto, tai reikia būti be proto.

SKAPAS: (Pasideda ant stalo pini- 
Sus). Va, matai! Duok kortas. (Kar
pus duoda kortą). Dar vieną. Dar vie
ną. (Meta kortas ir pinigus) Perdaug.

. KARPUS: Aš sakiau, kad atsargiau... 
Na, Agurkai, tavo eilė. Dvidešimt dole
rių. Kiek rėki?

AGURKAS: Visus!
* KARPUS: Neapsigauk... Žinok, kad 
tu man skolingas 50 dolerių nuo pereito 
vakaro.

AGURKAS: Aš noriu atsilošti nors 
pusę.

KARPUS: Tavo, Agurkai, gėrimas ir 
t^u galvą sumaišė.

AGURKAS: Kokia tau bėda, duok tik 
kortą. (Karpus duoda). Dar vieną. Dar 
vieną. Dar vieną. Užteks, sau.

• KARPUS: Aštuonios, (Verčia kortas) 
dvylika, dvidešimt.

VISI: (Išskyrus Agurką) Ura! Ura! 
karpus bankoj turi keturias dešimtis do- 

. lerių! Stukas!
AGURKAS: Aš atsilošiu. Jūs manote, 

kad dvidešimt dolerių, tai dideli pinigai.
KARPUS: Aš tau rėkti nebeduosiu, 

»es tu neturi kuo lošti.
AGURKAS: Aš užstatysiu savo koutą 

(Nubėga ir atsineša greitai nuo sienos 
gražų koutą). 
tą atiduosiu. 
Agurkienė).

J
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Jei pralošiu, tai savo kou- 
(Tuo tarpu įeina pusgirtė

Scena Antra
^AGURKIENĖ (Įėjus, nuduoda girtą): 

Ąš tau parodysiu užstatyti koutą. Aš

tau su šluotos kotu kai užduosiu, tai ži
nosi, kaip užstatyti koutus.

KARPUS: (Griebiasi pinigus nuo sta
lo ir dedasi kišenėn).

AGURKIENĖ: Marš visi gulti. Susi
rinkę ir plėšo pinigus. Kai bažnyčion, 
pasimelsti, tai nei vienas neinate.

AGURKAS: Aš nemanau, kad ir tu 
bažnyčioj būdama pasigėrei.

AGURKIENĖ: (Šokdama ant Agur
ko). Tai ką, tu manai, kad aš girta. Eikš 
šen, kad nori susiimti, tai pamatysi, kaip 
aš girta. (Vyrai eina viršun į savo kam
barius, palieka tik Agurkai). Aš tau ne 
kartą sakiau, kad mestum tas kortas. 
Tie balvonai susimokinę lošia ir aplošia 
tave. Jis dar koutus užsimanė užstatyti. 
(Įeina kunigas).

Scena Trečia
KUNIGAS: Tegul bus pagarbintas Jė

zus Kristus.
AGURKIENĖ: Per amžius amen. Tai 

kaipgi čia užklydai, klebonėlis, taip vė
lai. (Šluosto kėdę su nosine). Prašau 
sėstis, klebonėli.

KUNIGAS: Neturiu laiko sėstis. Aš 
atvykau su labai skubiu reikalu. Mat 
čia šitame mieste atsirado tokių agentų, 
kurie nori sutverti LDLD (Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos) kuo
pą, kuri nesenai buvo sutverta Brookly- 
ne. Už tai vaikštau po visus parapijo
mis ir perspėju, kad nei vienas nesidėtu- 
mėte prie jos.

AGURKIENĖ: Kas ji yra, ta organi
zacija?

KUNIGAS: Ji yra bedievių. Ji nori 
išleisti tokias knygas, kurias beskaityda
mas žmogus pamestų savo dūšią (Agur
kienė griebiasi už krūtinės). Reikia, sa
kau, melstis, dievo prašyti, kad jis duotų 
dvasią šventą visiems, kad niekas ne
klausytų tų bedievių.

AGURKAS: Prašau prisėsti truputį, 
aš atnešiu vandenėlio užsigerti. Kunigė
lis tiek daug dabar turi kalbėti, tai aš 
manau, kad liežuvis išdžiūvo.

, (Daugiau bus)

IŠVAŽIAVIMAS

šis Tas Iš ALDLD 190 Kp. 
Veikimo

Nors mūsų kuopos nariai, ga
lima sakyti, visada skaitlingai 
lanko susirinkimus, bet sulyg 
dabartiniu narių skaičium, tu
rėtų būti dar skaitlingesni, 
ypač tie draugai-gės, kurie yra 
apsiėmę į komisijas, atstovus, 
delegatus, kad pakelti dar dides
nį veiklumą kuopoj, būtinai tu
rėtų susirinkimuose dalyvauti 
visi. Juo daugiaus bus raportų, 
diskusijų, tuo gyvesni bus susi
rinkimai. Nariai susiinteresuos 
svarbesniais klausimais ir dau
giaus lankysis susirinkimuose.

Buvo manoma perkelti rengia
mą birželio 16 d. bendrą visų 
trijų ALDLD kuopų pikniką, 
nes tą dieną įvyksta Central i- 
nis Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo piknikas, bet iš 
rengimo komisijos raportų pasi
rodė, kad nebus galima tai pa
daryti, nes kaip dienos, taip ir 
vietos piknikams beveik visos 
yra užimtos. Todėl birželio 16 
dieną visi dalyvaukime bendram 
didžiuliam piknike Maciutos 
darže; tą pat dieną yra rengia
mas dar ir kitas piknikas, atro
do tiksliai, kad pakenkti mūsų 
bendram piknikui. Sakoma, ne
va “Dirvos” didvyrio Karpuko 
suorganizuotas koks ton “Lith
uanian Farmer’s Club of Char
don, Ohio.” Atvažiavę į Clevc- 
landą su kiaušiniais sykiu pla
tina ir savus tikietus, prašyda
mi publiką nevažiuoti į ALDLD 
bendrą kuopų pikniką, bet at
važiuoti pas juos. O jie, kad 
viskuo visus užganėdinti, pri
žada net teliuką dovanai duoti. 
Tokiais savo darbais ir agita
cija, “draugučiai,” mums ne
pakenksite, bet visgi “ačiū” už 
atvirumą, mes žinosime kas jūs 
esate ir kiek jums apeina dar
bininkiškas judėjimas.

APLA Centro Pirmininko Ra
portas APLA 26-tam Seimui
Draugas pirmininkas, drau

gai, ir draugės delegatai-tės. 
Kovo 8, 1934, gavau pakvieti
mą per Centro Sekr. d. J. Ga
šlūną, kuris pranešė, kad man 
reikia eiti APLA Centro pirm, 
pareigas, nes tuomlaikinis A 
PLA Centro pirmininkas d. A. 
Čelkis, mirė. Ta žinia man bu
vo labai nesmagu girdėti, kad 
draugas, kuris per eilę metų 
dirbo del APLA labo, taip stai
ga mirė-atsiskyrė iš mūsų tar
po. Man per šiuos 15 mėnesių 
einant APLA Centro pirm, 
pareigas, reikėjo atlikti tas vi
sas darbas, kokį turi atlikti 
APLA Centro pirm. Tad mes 
per tą laiką turėjom 15 įvairių 
susirinkimu, kurie visi buvo 
APLA reikalais ir taip pat įvai
riais darbininkų klasės reika
lais. Per ta laika vedžiau ko
i’ e s p ondencijas - susirašinėji
mus : su Centru, kuopomis, na
riais ir organu “Laisve”—visi 
tie susirašinėjimai buvo lie
čiantys APLA.

Parašiau kelis sykius į orga
ną “Laisvę”. vesdamas agita
ciją už APLA Draugiją. At
lankiau APLA 45 kuopą, kuri 
buvo sumažėjusi nariais ir su
sirinkimų nelaikė per ilgą lai
ką. Dabar 45 kuopa susitvar
kė, gavo nemažai naujų narių, 
ir susirinkimus laiko regulia- 
riškai (kas mėnesis). Bėgyje 
tos 15 mėnesių gavau 4 nau
jus narius į APLA. Turiu pri-

Pittsburgh, Pa

ALDLD 15 Apskričio pusme
tinė konferencija įvyks birželio 
9 d., 51 kuopos ribose, tai yra, 
pas farmerius, drg. Rubus, 
Hantsburg, O. Ten pat tą dieną 
yra rengiamas ir piknikas. Ku
rie mylite linksmai laiką pra
leisti, dalyvaukite jame.

• Kuopos Ko'f'esp.

Liet. Darb. Kliubo Svetaines 
Atidarymas Birželio 8

Birželio 8, Lietuvių Darbi
ninkų Kliubas turės gražų pa
rengimą savoj svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S. Muzikalė 
programa bus puiki, taipgi šo
kiams gera orkestrą. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Gražiai laiką praleisite, taipgi 
paremsite naudingą įstaigą.

Liet. Darb. Kliubo 
Susirinkimas

RENGIA WATERBURIO 
DARBININKIŠKOS DRAUGIJOS

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

VILIJOS CHORAS, IŠ WATERBURY, CONN

Birželio 7 Lietuvių Darbi
ninkų Kliubas turės savo mė
nesinį susirinkimą 1322 Reeds
dale St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Keletas svarbių klausimų 
teks aptarti. Svarbiausias klau
simas tai prisirengimas prie 
parengimo birž. 8, svetainės 
atidarymo. Todėl visi draugijų 
atstovai kviečiami dalyvauti.

APLA 50 Kp. Susirinkimas 
Birž. 6.

Birželio 6 APLA 50 kuopos 
susirinkimas įvyksta Liet. Dar
bininkų Kliubo svet., 1322 
Reedsdale St. Pradžia 7 :30 v. 
vakare.

Seimo atstovai išduos rapor
tą, taipgi parengimo komisija 
išduos raportą. Yra ' ir kitų 
svarbių klausimų aptarti. To
dėl visi nariai kviečiami' daly
vauti. Reikėtų pasistengti 
naujų narių atsivesti.

Puiki Lekcija
Birželio 9 Ben Careathcrs, 

Komunistų Partijos-8 Distr. se
kretorius duos lekciją apie 
programą Komunistų Partijos, 
Metropolitan svetainėj, 1800 
Centre Avė. Pradžia 8 vai. va
kare.

Tai bus svarbi lekcija. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Reporteris.

Waterbury, Conn
Visokios Žinios

ir

Muzikalio programo išpildyme dalyvaus Choras Daina iš New Haven ir Vilijos Choras iš Waterbury 
Turėsime garsų kalbėtoją ir veikėją drg. A. BIMBĄ. Visus ir visas kviečiame atsilankyti.

Keli žodžiai iš konferencijos, 
kuri atsibuvo gegužės 26 d. 
Delegatų buvo nuo 8 organi
zacijų. Viso turėjo būti 20 de
legatų, bet atsilankė tik 13. 
Draugai delegatai, kodėl taip

-T.

' Penktas Puslapy
- , ■■—■■■............... T-.r-.-.-.rd

giama buvo dviem tikslam: 
jaunuolių mokyklai ir Lietuvių 
Visuotinam Suvažiavimui, 
žmonių matėsi labai daug. At-. 
rodo, kad liks keli doleriai 
pelno del tų dviejų svarbių 
reikalų. Girdėjosi išsireiškimų, 
kad Waterburio draugai labai 
darbštus, kad taip gražiai įtai
sė svetainę, kaip paranku del 
visokių parengimų.

Kaimiečio Duktė.
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Kanada Teiksianti Ginklų

BROOKLYN LABOR LYCEUM

TeL STagg 2-5043

C3JLXJLLJLX> t

rios Ims Nemažiau 10 Svarų.
Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 H
6 Skirtingų Rūšių « U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
s tamponais.

BROOKLYN, N. Y

i

sipažinti, kad ne daug darba
vausi del gavimo naujų narių. 
Nors, tiesa, yra dabar sunku 
gauti daug naujų narių, to
kiais dideliais bedarbės laikais, 
bet darbuojantis, visgi galima 
gauti.

Teismas su atskilėliais nuo 
APLA 2-ros kuopos. Per šį lai
ką man dirbant Centre, prisi
ėjo net 5 sykius su 2-ros kuo
pos reikalais—teismo reikalais ; Abyssinijai prieš Italiją 
atlankyti advokatus iki pavy
ko padaryti taiką. Del šio 2-ros 
kuopos teismo buvo APLA 
Centro Pildomam Komitete 
pasidalinimas: mažumos CPK 
buvo nusistatymas, kad visi pi
nigai, morgičiai, bonai, Šerai, 
ką yra APLA vardu, būtų per
vedama APLA 2 kuopai, o na
mą palikti tai daliai narių, ku
ri atskilo nuo APLA. Bet di
džiumos CPK buvo nusistaty
mas, kad visą turtą palikti at
skilėliams, o APLA 2 kuopai 
pervesti tiktai du morgičius 
$5,500 vertės. Kaip žinoma, 
mažuma turi sutikti su didžiu-I 
ma, tad taika buvo padaryta ' 
tokiomis sąlygomis, kokias pa-' 
tvarkė CPK didžiuma. Dabar į 
jau teismas yra baigtas, ir tai
ka padaryta ant visados su ! 
tais nariais, kurie atskilo nuo 
APLA ir tarpe 2-ros kuopos. Į 
Linkėdamas daug gero i)’ ilgo ’ 
gyvavimo del APLA draugi-1 
jos.

TORONTO. — Eina dery
bos tarp Kanados įinklų, 
amunicijos fabrikantų ir 
Abyssinijos atstovų. Su ty
liu savo valdžios užgyrimu 
Kanados fabrikantai sutin
ką teikti Abyssinijai reika
lingų ginklų ir karo medžia
gų.

DARBIN1NKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Draugiškai,
J. Gataveckas,

APLA Centro pirmininkas.

darote? Jeigu apsiimate kur, 
tai ir atlikite savo pareigas. 
Konferencija buvo svarbi, tai 
yra, del išrinkimo ir pasiunti
mo delegatų į Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, kuris įvyks Cleve- į Gera Nuolaida Draugijom, Ku- 
lande. Buvo išrinkta du dele
gatai—vienas jaunuolis, kitas 
suaugęs. Kuomet mažai dele
gatų tebuvo, 
tapo išrinkti 
Strižauskai. 
diskusuoti ir 
vieną konferenciją ir perrink
ti kitą į vieno Strižausko vietą. 
Tas tarimas padaryta vienbal
siai. Taigi, kita konferencija 
įvyks birželio 20 d., po num. 
775 Bank St. Neužmirškit, visi 
delegatai būtinai dalyvaukite!

tai pasirodė, kad 
abudu draugai

Paskui pradėta 
nutarta šaukti da

Southburio piknikas gerai 
pavyko, galima spręsti iš pub
likos. Dauguma draugų matės 
iš apielinkinių miestų. Labai 
gerai, kad draugai lanko savo 
parengimus. Apie patį pikniką 
parašys patys southburiečiai. 
Tiek tik pasakysiu, kad aš rin
kau aukas del pasiuntimo de
legato į visuotiną suvažiavimą 
ir surinkau $3.13. Labai ačiū 
visiems aukotojams.

Birželio 1 d. vakarienė Lie
tuvių Bendrovės parke. Ren-

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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIl. MICH.

Čia
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Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Tel. Stagg 2-299ALicense L-1370

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. YNumušė Kainas 25 Nuošimčiais pra-

ROĘERT25 nuo-

Streikieriai Prašo Paramos Iš LDS 13 Kp. Susirinkimo

Iš-

Williamsburgieciams
iš

visa eilė laiš-

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

dalyvumą tose ko- 
į demonstracijas! 
laimėti dabartinį 
nupiginimą mėsos

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.

iškabas ir pranešė
kad kova tebetęsia-

Visi darbininkai ir darbinin
kės imkime 
vose! Visi 
Padėkime 
streiką už
kainos, padėkim išgauti padi
dinimą pašalpos ir priėmimą 
HR 2827 Biliaus.

streikas šaukiamas

vyrą, kuris, 
yra nekaltai

Harlem dalyje, 8th Avenue 
tarp 125th ir 137th Sts., visos 
krautuvės susitaikė su strei- 
kieriais nuleidžiant
šimtį kainų. Laimėję toje daly-

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Konferencija kovai prieš

Kurie neatsiskaitėt už ba
landžio 21 d. parengimo tikie- 
tus, būtinai atsiskaitykite, nes 
be to valdyba negali suvesti 
atskaitos.

Kuopos Valdyba.

ple
iki 

paliesta.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5-kių kambarių ra

kandai, visai geri rakandai. Par
duosiu visus kartu arba po kavalką. 
Važiuoju Lietuvon, tai greit turiu Į 
parduoti. Kaina gana žema. Yra pia- j 
nas ir siuvama mašina. Kreipkitės 
šiuo antrašu: 56 Stagg St., Apart
ment 20, Brooklyn, N. Y.

u
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Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Nauji Laimėjimai Mėsos Streike

Mėsos vartotojai Brighton 
Beach ir Coney Island sekcijo
se atsiekė laimėjimus streike, 
kuris čia tęsėsi nuo 22 gegu
žės.

Mrs. Clara Smotrich, 3121 
Brighton 5th Ave., Brooklyne, 
Veiklos Komiteto pirmininkė 
toj sekcijoj, pranešė, kad Co
ney Island ir Brighton Beach 
Bučerių Sąjunga sutinka nu
mušti kainas visiems mėsos 
produktams po 4 centus sva
rui. O Košernų Bučerių Sąjun
ga sutinka numušti visos pauk
štienos kainas po 5c. svarui.

Sutartis paliečia 60 krautu
vių Brighton Beach ir 40 Co
ney Island sekcijose ir yra pa
leista nubalsavimui vartotojų 
mitinguose.

Streikas Plečiasi

je, pikietai pasileido augštyn 
8th Avė., ragindami tenykš
čius mažmenomis pardavinė
tojus stoti bendron kovon prieš 
turtingus mėsos pakuotojus.

Borough Park vartotojai tu
rėjo masinį mitingą Labor Ly
ceum, 14th Ave. ir 42nd St. 
Po mitingo 12 krautuvių susi
taikė su vartotojais. Pažymėti
na, kad svetainės direktorių 
narys Weiss, socialistas (ne 
“laisvietis”), pasiūlė svetainę 
veltui streikierių susirinkimui.

Užpuolė Pikietus

“Parinkimas gyventojų vy- juk nėra reikalo ir klausimą 
riausia bus sulyg įplaukų. Jo- velti, diskusuoti per kelias va- 
kia šeimyna nebus priimama, landas, bet patsai savaimi at- 
jei jos renda paima 20 iki 25,’sistoja reikalas naujo knygų 
nuoš. jos įplaukų. Kas liečia 
jų užlaikomus asmenis, mes ne
turime nusistatymo. Namų 
pos duodami rendpinigiai 
siekia iki $6 ir $8 dolerių 
je apielinkėj.”

Šiandien LDS 1 Kuopos 
Susirinkimas

šal- 
ne- 
šio-

peržiūrėjimo. Taigi, po disku
sijų nutarta ir išrinkta nauja 
komisija iš penkių asmenų.

Laike diskusijų tūli negra
žiai kalbėjo, darė nepamatuo
tus primetimus kliubo nariams, 

I kurie daug veikia. Tas tik pa- 
įrodo, kad tie žmonės yra že
mo prasilavinimo ir užsiima 
nereikalingais skandalėliais.

Kliubo Narys.

PA.JIEŠKOJIMAI
i Aš, Petras Čercška, pajieŠkau Mi
kalojaus Virbalo ir Monikos Virba- 
liutės. Pareina nuo Čenelių kaimo, 
Balnikų parapijos, Ukmergės apskr. 
Kas apie juos žino, prašau pranešti 
man,

prašau pranešti 
arba patys atsišaukite.

Peter Chereška,
191 South Street,

Askam, Pa.
(131-133)

DIDELIS NUPIGINIMAS

Tuo pat sykiu streikas 
čiasi tose sekcijose, kur 
šiol mažiau buvo 
Skaitlingi pikietai matosi New
Yorko centrai i n ėj dalyje, 
Bronx, Borough Park sekcijoj 
Brooklyne, Red Hook, Harle 
me. Vedamos derybos tarp 
Veiklos Komiteto ir bučeriv 
sąjungos Borough Parke ii 
Bronx. Pasėkos dar nežinomos.

Dvi pikietės, Mrs. Chansky 
ir Mrs. Wolkoff, tapo areštuo
tos pikietuojant 13th Ave. 
krautuvę, o Harry Soloman nu
gabentas netolimon ligoninėn.

Streikas plečiasi Ridgewoo- 
de ir Red Hook. Bath Beach 
sekcijoj vedamos derybos. 
Sheepshead Bay sekcijoj buče- 
riai norėjo streikierius apgau
ti, įdėdami languose iškabas, 
būk streikas baigtas, bet pi
kietai pareikalavo nuimti me- 
’agingas 
publikai, 
na.

Platus
šeštadienį, 8 birželio. Taip pat 
šaukiama ir konferencija šeš
tadienį, Irving Plaza, kur bus 
išdirbti planai praplėtimui 
streiko tose sekcijose, kur dar 
nesusitaikyta, neišpildyti var
totojų reikalavimai.

Rep.

i kuopos susirinkimas 
įvyko pirmadienį, 3 d. birželio. 
Narių atėjo mažai ir už tai la
bai peiktinas eastnewyorkiečių 
atsinešimas link savo organiza
cijos susirinkimų. Šioj koloni
joj mažai ką galime nuveikti, 
tai nors į susirinkimus turėtu
me daugiau lankytis ir prisi
dėti prie išjudinimo kiek nors 
vietos veikimo.

Apsvarsčius, nutarėm nesiųs
ti nuo savo kuopos atstovo į 
Visuotiną Lietuvių Suvažiavi
mą Clevelande, o vieton to 
prisidėti paremti bendrą dele
gaciją, kuri išrinkta Brookly- 
no organizacijų. Paaukota šios 
delegacijos kelionės lėšoms 
10 dolerių. Taipgi paaukota 5 
doleriai pasiuntimui jaunuolio 
delegato į Sovietų Sąjungą.

LDS 13 kuopa ir ALDLD 
185 kp. rengia išvažiavimą Fo
rest Parke, kuris įvyks 23 d. 
birželio, tad šiam reikalui iš- 

Draugės ir 
'draugai, nepamirškime šio sa
vo parengimo. Visi būkime ir 
savo pažįstamus paraginkime 
ateiti.

Balandžio 30, 250 darbiniu-1 Šios 
kų, Inside Bakery Workers 
Unijos Lokalo 19798 nąrių, 
dirbančių Loose-Wiles (Sun
shine) Biscuit Co., Long Island 
City, sustreikavo prieš tos 
kompanijos taktiką ir prieš 
kompanijos uniją (Sunshine 
Ass’n). To pasėkoje 40 dar
bininkų tapo pravaryta (lock
ed out).

Tie 40 streikierių yra veik
liausi unijistai. Kompanija ti
kisi, kad pravarymu-išskyrimu 
tų 40 darbininkų jiems pavyks 
sulaužyti uniją.

Streikas buvo už teisę orga
nizuotai tartis ir sulyginimą 
algų sulyg dirbamo darbo, o 
ne sulyg boso nuožiūros; prieš 
skubinimą, už sugrąžinimą uni
jos narių, kurie buvo prava
ryti iš darbo už unijinį veiki
mą pereitą rugpjūčio mėnesį ir 
lig šiol nebuvo grąžinti. Strei
kieriai prašo vartotojus tu 
produktu daryti spaudimą į I rinkta "komisija" 
kompaniją ir savo spėka pade-j 
ti laimėti kovą. Jie prašo ir 
krautuvininkų kooperacijos.

Išvarytieji darbininkai yra 
dirbę tai kompanijai ilgus me
tus, po 8, 10, 12 iki 18 metu.

Inside Bakery Workers Fe
deral Labor Unija 19798 yra 
susijungus su Amerikos Darbo 
Federacija, jos raštinė yra 4 
Court Square, Long Island 
City.

ATLETU DIENA 
ir 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y.

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj

8 i Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos,
Aokiai prasidės 6:30 vai. vak.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi | PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
MARčIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Darbininkų Susivie- 1 --------------------------
nijimo pirmos kuopos susirin- pvi Svarbios Koiiferencijos 
kimas įvyks ketvirtadienį, 6 d. _______
birželio, 7:30 vakaro, “Lais- šeštadienį) 8 birželio> Irving 
vės’’ svetainėj, kampas Lor.- p|aza, lrving p, ir i5tb St 
mer ir Ten Eyck Sts. Visi na-; New Yorke, jvyks dvį svarbios 
riai privalo dalyvauti. Bus ra- konferencijos, j kurias kiekvie- 
portų ir daug svarbu, dalykų na organizacija turėtų pasivsti 
apsvarstyti. Taipgi visi pasiru- savo atstovus.
pinkite užsimokėti duokles. Su- 
sispendavę nariai nustoja pa
šalpos ligoj, o ligos dabar siau-1 pragyvenimo brangumą prasi- 
čia ir bile kam gali pasitaikyti dės 10 vai. ryto. Čia bus ra- 
susirgti, tad svarbu visiems bū-Į pertai ir iš dabar vedamo sta- 

pičiaus prieš augštas mėsos 
kainas. Ją šaukia Veiklos Ko
mitetas kovai prieš maisto 
brangumą.

Konferencija už pakėlimą 
bedarbiams pašalpos 25 nuo
šimčiais ir plėtimą vajaus už 
priėmimą Darbininkų Bedar
bės, Senatvės ir Socialūs Ap- 
draudos Biliaus HR 2827
sides 2 vai. po pietų. Bus pra
nešta apie esamą padėtį bedar
bių reikalais ir išdirbta progra
ma ateities veikimui. Konfe
renciją šaukia Bedarbių Tary
ba.*

Iš L A. P. Kliubo 
Susirinkimo

Komunistų pareiga rūpintis, 
kad organizacijose būtų iškelti 
tie klausimai ir kad organiza
cijos imtų dalyvumą tuose dar
buose, nes jie paliečia visų or
ganizacijų narių gerovę.

Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos Dis- 
trikto Biuras.

Vietos Bedarbių Taryba šau
kia didelį masinį mitingą-de- 
monstraciją prie Šalpos Biuro 
So. 4th ir Havemeyer Sts., pen
ktadienį, 7 birželio, 10 vai. ry
to. Bus reikalaujama pakelti 
pašalpa 25 nuošimčiais, kadan
gi prie dabartinės brangeny
bės bedarbiai badauja, nes 
duodamos pašalpos toli neuž
tenka.

Dviejų dolerių vertes knygq 
Dabar gausite už $1.25 

, Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurįą D-ras Karkiančius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

o

o
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

LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

’Nl Kitokiems 
ySI'l Rykiams

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.

— 
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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, Seredomis Ir Subatomii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDELIOMIS
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.: Foxcroft 8-6801

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.
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 GRAND4 STREET
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos GydomosSUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD II, LI>S ir ALPMS Apskričių 

Kom. Atydai.
Literatūros Draugijos II Apskritys 

kviečia virš minėtus ąpskričius j ben- -J v, *7:30 vv. 
“Laisvės” name. Draugai, komiteto 
nariai, būtinai dalyvaukite virš mi-

■ uciain puacuį, nur uus iiuuuugničtl ap-
I 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)

Antradienį atsibuvo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svar
bus susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta pusė valdybos ir 
padaryta eilė kitų tarimų.

Į vice pirmininkus kandida
tavo Jackus ir šnyras, 42 bal
sais prieš 18 išrinktas pirma
sis. Užrašų raštininku išrink
tas senasis sekretorius—-Dei- 
kus, kasierium — tas patsai, 
maršalka—Pauliukonis. Direk
torių sekretorium ir ant toliau 
išrinktas K. Načiunskas. 
rinkti dar du direktoriai 
Kreivėnas ir J. Buivydas.

Buvo išduotas raportas
konferencijos, kuri įvyko 
Brooklyne Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Visuotino Suvažia
vimo prieš karą ir fašizmą rei
kalu. Raportas priimtas.

Buvo atsikreipusi Augusti- 
navičienė, kad kliubas padėtų 
jai gelbėti jos 
kaip ji sakė, 
areštuotas.

Buvo skaityta
i kų: nuo Dr. Martino Liuterio 
Draugystės, nuo Brooklyno ko
miteto, kuris rūpinasi Ameri
kos Lietuvių Darb. Visuotino 
Suvažiavimo prieš karą ir fa
šizmą reikalais ir kitų organi
zacijų kviečiant dalyvauti kliu
bo narius jų parengimuose. 
Laiškai ir užkvietimai priimta.

Daugiausiai buvo laiko išeik
vota diskusuojant knygų per
žiūrėjimo komisijos raportą.

U • n • 1 • I v " Du komisijos nariai tik daliVeja Darbininkus j Laužynus! knygų peržiūrėjo >r numetė 
Daug garbintasis statybos darbą, paskui pradėjo kelti 

skandalą,’ kad knygos netvar- drą pošėdf birželiu 14 d. 
koje ir daryti primetimus kliu- “La.ls.vės.’_ J 
bo valdybai. Kiti trys komisi-jnėtam posėdi, kur bus nuodugniai ap
jos nariai peržiūrėję knygas ir 
išdavė platų raportą. Ilgai 
diskusuota. Diskusijų metu pa
sirodė, kad tūliems asmenims 
daugiau rūpi skandalai, negu 
kliubo gerovė. Juk kiekvienas 
supras, kad bent koki paskalai 
skleidžiami kliubo vardu neda
ro jam nieko gero, bet tik blo
go.

Man atrodo, kad tie komi
sijos nariai, kurie kėlė tą skan
dalą, kurie neperžiūrėjo kny
gas ir sakė: “Užmokėkite, tai 
peržiūrėsime,” jie visai netiko 
tam darbui. Veikiausiai jie vi
siškai nieko ir nesupranta apie 
knygų vedimą.

žinoma, šį dalyką buyo ga
lima daug lengviau užbaigti. 
Jeigu komisija nesusitaiko, tai

projektas ne pagerins Wil- 
liamsburgo biedniokų gyveni
mą, bet pablogins. Pasirodo, 
kad ne bile kas gaus nau
juose namuose vietas, o tik 
žmonės su gerais uždar
biais. Gi biedniokai bus 
vejami dar toliau į laužynus, 
kur bus dar didesnis susikim
šimas, gaisrų bei ligų pavojus. 
Apleidusios pasmerktąją nu
griovimui sritį 1,279 šeimynos 
nepajėgia mokėti žmoniškų 
vietos kambarių augštas ren- 
das, tad jie nusikraustė į ki
tas laužynų, sritis.

Kaip bus naujus, gražius na
mus pastačius? Bent 53 nuo
šimčiai esančių ant pašalpos 
negalės sugrįžti į juos ir abel- 
nai ne biedniokams juose bus 
vieta. Ponas Langdon, namų 
tvarkymo viršininkas, štai ką 
pasakė:

PARSIDUODA Bar ir Grill su namu. 
Geroj vietoj, tarp visokių tautų žmo
nių, daugiausia apgyventa vokiečių. 
Del platesnio sužinojimo, prašome 
kreiptis prie: Anthony Kaslow, 523 
Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. 1 
(kampas Evergreen Ave. ir Cornelia i 
St

(132-143)

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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6181

812

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.

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

$ Senai dirbąs graborystės pro- £ 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- S 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar Q
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja « 
B balsamavimu ir palaidojimu o 
a mirusių. 8

| Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms 8 
8 ir kitokioms parems g
g Saukite dienq ar naktj g

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

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16 Si, N. ¥ 

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

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




