
KRISLAI
“Supuvęs Liberalas.” 
Francija ir Lietuva.
Ginklų Fondas.
Bedarbių Stumdymas.
Pirkikų Streikas.

Rašo S. Brooklynietis

Jau buvo rašyta, kad iš So- 
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos išmestas jos buvęs Cen
tro Komiteto sekretorius A. 
Jenukidze. Iš Partijos organo 
“Pravdos” dabar pasirodo, 
kad jis samdė nepatikrintus 
žmones j Partijos sekretariato 

5 darbininkus ir buvo patronas 
asmenų visai priešingų sovieti
nei tvarkai. Jenukidze išsigi
mė į “supuvusį liberalą,” lyg 
kokį bepartinį džentelmaną. 
Jis sugedo politiniai ir asme
niniai.

A Ir nieks kitas dabar nerau
dos del Jenukidzes išmetimo iš 
Partijos, kaip tik revoliucinio 
darbininkų judėjimo priešai, 
renegatai bei kiti sugedėliai.

Dienoje vadinamo “visuo
menės su kariuomene susitar- 
tinimo” šauliuose buvo pada
ryta manevrinė paroda Lietu
vos karo lėktuvų, tankų ir net 
nuodingų dujų. Pasirodė, kad 
turima ir vienas “malūnspar
nis” lėktuvas, stačiai augštyn 
pakylantis nuo žemės.

Daug tų pabūklų gauta iš 
Francijos. Pirmiau Francūzų 
imperialistai tarnavo Lenkijai 
prieš Lietuvą, pritardami net 
Lietuvos prijungimui Lenkijai. 
Bet kai Lenkijos fašistiniai 
valdovai susišliejo su Hitleriu, 
tuoj Francijos politikieriai pa
sidarė “draugais“ Lietuvos ne
priklausomybės.

Iš didžiųjų valstybių vien 
Sovietų Sąjunga stengėsi ir 

r stengiasi, kad Lietuvą išliktų 
nepriklausoma.

Proga “visuomenės su ka
riuomene susiartinimo šventės” 
Smetonos valdžia užgulė ne 
tik savo tarnautojus, bet ir 
šiaip darbininkus, kad aukotų 
dienos uždarbį ginklų fondan. 
Kol bus karas, kol ne, o tie 
pinigai fašistams yra reikalin
gi ginklų atsargai prieš gali
mus darbo žmonių sukilimus.

Kauno miesto valdyba nuta
rė duoti viešų darbų tik tiems 
bedarbiams, kurie bus nuolati- 

* niai išgyvenę miesto ribose ne 
mažiau, kaip 3 metus. Jeigu, 
tačiaus, kas būtų Kaune ir gi
męs ir didžiumą savo amžiaus 
praleidęs, vis dėlto jam gali 
neduot pašalpinio darbo, jei 
žmogus būtų laikinai iš Kauno 
išvažiavęs bėgyje paskutinių 

a trejų metų
Taigi Lietuvoj, kaip ir kitose 

kapitalistinėse šalyse, bedar
biai stumdomi nuo Ainošiaus 
prie Kaipošiaus, nuo vieno 
miesto į kitą.

Kauno valdžia, suprantama, 
labiausia bijo, kad perdaug 
bedarbių nesusikauptų į “sos
tinę,” kur jie galėtų pradėt 
griežtesnę kovą už pašalpą, o 
gal ir prieš pačią Smetonos 
diktatūrą. . .

“Pirkikų streikas” Chicago- 
je privertė sviesto sandėlius 10 
nuošimčių numušti urmines 

r (wholesale) jo kainas. Tai vėl 
įrodymas, jog streikais prieš 
maisto brangumą galima pri
verst nupigint valgių produk
tus ne tik paprastose krautu
vėse, bet ir “olsėliuose.”

Paterson, N. J.—Darbi
ninkės ir darbininkai, strei
kuodami prieš mėsos bran
gumą, jau privertė žydų 
mėsinyčių susivienijimą nu
pigint mėsą 4 centais sva- 

• rui.
Bucharest. — Rumunijos 

valstiečių partijoj praside
da bruzdėjimas del nuverti
mo dabartinės karaliaus 
Carolio Valdžios. Šalies ūkis 

. eina vis blogyn.
M*
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VERSTINŲJŲ DARBU 
STOVYKLOSNA IMS 

IKI 600,000 VYRU
WASHINGTON. — Vie

šųjų “konservacijos” darbų 
direktorius Robert Fechner 
skelbia, kad nuo šio mėnesio 
15 d. prasidės naujas ėmi
mas vyrų į CCC pusiau-ka- 
riškas pašalpinių darbų sto
vyklas. Kas savaitė ims po 
33,000 per 10 savaičių, iki 
susidarys 328,570 naujų 
darbininkų tose stovyklose. 
Be jaunuolių, bus į stovyk
las sutraukta ir 29,764 pa
saulinio karo ex-kareivių.

Į stovyklas ima tik tuos 
bedarbius, kurių šeimynos 
bei giminės gauna pašalpą. 
Iš tų šeimynų tad bus atim
ta bedarbiška pašalpa, o to 
vieton bus siunčiama joms 
alga stovyklų darbininku, 
paliekant jiems patiems tik 
po kelis dolerius per mėne
sį.

Pasiuntus dar 328,570 be
darbių, stovyklose susidarys 
600.000 vyrų ir visi jie bus 
mokinami kariško muštro. 
Amerikai įsivėlus į karą, jie 
būtų pirmutiniai statomi po 
šautuvu.

Komunistą Kandidatą 
Laimėjimai Graikijoj

ATHENAI. — Graikijos 
seimo rinkimuose padidėjo 
skaičius balsų, paduotų už 
komunistų kandidatus, ypač 
Mytileno saloj ir Kavalloj, 
nors policija juos ant kiek
vieno žingsnio persekiojo ir 
jų vadus areštavo.

Ministerio pirmininko fa
šisto Tsaldario žandarai 
slopino kitas partijas ir tuo 
būdu sudarė sau didžiumą 
balsų.

Suėmę Porą Žmogvagiy 
Weyerhaeuserio Vaiko

SALT LAKE CITY, Utah, 
areštavo H. M. Whaley’ienę, 
bebandant jai išleisti vieną 
iš popierinių pinigų, kuriais 
buvo išmokėta $200,000 
žmogvagiams už paleidimą 
milionieriaus Weyerhaeuse
rio vaiko. Paskui buvo su
imtas ir jos vyras. Abudu 
prisipažinę kaipo dalyviai 
vaiko pagrobime.

BUTTE, Mon.—Pabėgda
mas iš automobilio nuo po
licijos, vienas vyras pąliko 
$15,000 tų pinigų, kuriais 
buvo išmokėta Weyerhaeu
serio vaiko išpirkimas. Ma
noma, kad tai bus plėšikas 
Wm. Mahan, pernai ištrū
kęs iš kalėjimo.

SSRS Sutartis su čechoslo- 
vakija Tarnauja Taikai 
MASKVA. — Pasitikda

mas Čechoslovakijos užsie
nių reikalų ministerį, Ed. 
Benešą, drg. Litvinovas, So
vietų užsienių reikalų ko
misaras, sveikino padarytą 
tarptautinės pagelbos sutar
tį tarp Čechoslovakijos ir 
Sovietų Sąjungos, kaipo 
žingsnį delei taikos apsau
gojimo.

New Yorke bedarbiai graibsto iš dugno prieplau
kose senus geležgalius bei kitokių metalų atmatas, 

kad juos parduot ir gaut centą kitą duonai.

LIETUVOS ŽINIOS
I

Bedarbių Lavonai Atiduo
dami Pjaustymui

KAUNAS. — Smetonos mi
nisterial nusprendė, kad netur
tėlių, pavargėlių, taigi ir miru
sių bedarbių lavonai, kuriais 
nieks nesirūpina, bus perduo
dami universiteto medicinos 
skyriui. Juos ten pjaustys stu
dentai, besimokindami savo 
profesijos. Taigi darbininkas 
išnaudojamas ne tik gyvas, bot 
ir miręs. Lavonai kalinių, nu
teistų iki 6 metų kalėjimo, 
naudosis lygiomis “teisėmis” 
su pavargėlių darbininkų kū
nais. Bet pjaustymui nebus 
imama lavonai tokių, kurie 
mirė raupais, dėmėtąja šiltine 
ir kitomis limpamomis ligo
mis.

Del Kiaules Išmušė žmogui 
Akį

TRAKAI.— Žiežmarių vals
čiaus, Antakalnių kaime turi 
išsinuomavę ūkį Gudzinskai. Į 
nuomininkų apsėtas dirvas už
klydo jų kaimyno, Balnio, 
kiaulė. Po trumpo išsikolioji- 
mo, užpuolę laukuose, Gu
dzinskai sumušė Balnytę. Jai 
į pagalbą atbėgusį brolį mu
šeikos su akėtvirbaliais sun
kiai sužalojo, išmušdami akį.

Mušeikos sulaikyti. Policija 
teisme iškėlė bylą. Nukentėju
siam Balniui, kuris dabar pa
dėtas ligoninėje, įstatyta stik
linė akis.

Užmušė žmogų be Jokios 
Priežasties

Gegužes 26 d. rytą veškely- 
je Pasvalys — Saločiai, prie 
Telžių k., Saločių valse., rastas 
užmuštas žmogus ir šalia jo 
kruvina lenta, žmogžudystės 
istorija tokia: iš Pasvalio vėlai 
naktį grįžo į namus keli įkau
šę salotiečiai. Savo kaimo lau
kuose jie pamatė besėdintį 
prie kelio žmogų. Tada jie su
stabdė arklį ir pasiteiravo, kas 
čia toks sėdi. Sėdėjęs žmogus1 
ūmai stojo ir ėmė bėgti per 
laukus. Vienas drąsesnis vyru
kas griebė iš vežimo lentgalį 
ir pradėjo įkandin vytis. Pri
vijęs užvožė lengaliu per gal
vą taip stipriai, kad bėgąs 
tuoj susmuko ir nuo žemės 
nebesikėlė. Įkaušusiems vyru
kams ir pagirios išdulkėjo, kai 
jie pamatė, kad užmušė žmo
gų.’ Nustatyta, kad nužudyta

sis yra Vabalninko miestelio 
gyventojas Jokūbas Josevi- 
čius, 40 metų amžiaus, nepilno 
proto žmogus.

Padegėjai Gavo po 12 Metų 
Kalėjimo

Visą ■ savaitę posėdžiavęs 
Kauno apygardos teismas šeš
tadienio vakare paskelbė 
sprendimą avalynės fabriko 
Eros padegėjų byloje. Iz. ir 
Akyva Kapulskiai ir Ab. Vide- 
sas nubausti po 1.2 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Iš jų 
atiteista valstybes draudimo 
įstaigai 241,880 litų.

Nubaustas Išeikvotojas
Buvęs Krokialaukio (Aly

taus apskr.) valsčiaus sekreto
rius ir pašto agentūros vedėjas 
už išeikvotus valdiškus pinigus 
Marijampolės apygardos teis
mo nubaustas trejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Butų Kainos Tebekrinta
Pastaruoju metu ypač Mari

jampolėje smarkiai krinta kai
nos. Pastebima, kad butai, ku
rie prieš kelis metus kaštavo 
per 100 litų, šių metų pra
džioj buvo atiduodami už 60 
lt., o dabar jau atiduodami kai 
kur ir už 40 lt. mėnesiui.

New Jersey Nušautas
Augštas< Degtindaris

CAPE MAY, N. J.—Van
dens pakraščio sargas Hen
ry Milliken nušovė Herma
ną Bensoną, pirmininką sa
vanorių ugniagesių koman
dos, kada Bensonas stengė
si paliuosuoti tris degtinda
rius, suimtus Belleplain 
miške. Vienas iš suimtų 
degtindarių yra Lew Ben
son, buvęs policijos galva 
Woodbine miestelyj.

Coughlin Nutilsiąs?
DETROIT, Mich. — Fa- 

šistinis radio kunigas Cou
ghlin sako, kad gal toliau 
nutrauksiąs savo kalbas per 
radio. Vyskupai, matyt, at
randa, kad hitleriška Cou- 
ghlino propaganda gali būt 
ir jiems kai kur nenaudin
ga.

HITLERIS PASITIKI 
SU ANGLIJOS TALKA

ATG AUT KOLONIJAS
NUREMBERGE, Vokie

tijoj, atidarant kolonijinę 
parodą, Julius Streicher, ar
timas Hitlerio sėbras, savo 
kalboj pranašavo, kad Vo
kietija atsigriebs kolonijas, 
kurias ji turėjo pirm pasau
linio karo. Sakė, kad “mili- 
onai Anglijos gyventojų” 
taipgi pritaria sugrąžinimui 
kolonijų Vokietijai.

Ištikrųjų ne milionai An
glijos gyventojų reikalauja 
taip kolonijomis sudrūtint 
Hitlerį, bet tūli imperialisti
niai Anglų politikieriai, ei
nantieji išvien su Hitleriu.

Nužudyta Du Negrai
Neva už “Žaginimą”

C O L U MBIJOJ, South 
Carolina valstijoj, tapo elek
tros kėdėj nužudytas neg
ras Th. Harris, 24 metų 
amžiaus. Jis buvo nusmerk- 
tas už tai, būk jis “bandęs 
išžaginti” vieną 68 metų 
amžiaus baltą senę.

Huntsville, Texase, nu
marintas elektros kedėje 
negras Albert Carr neva už 
pasikėsinimą “išžaginti” ko
kią tai baltą moteriškę.

Primetimas baltų moterų 
žaginimo negrams pietinėse | 
valstijose yra paprasta prie
kabė baltiesiems nenaudė
liams lynČiuoti ir teismiškai 
žudyti negrus. Ta priemonė 
naudojama terorizuoti neg
rus darbininkus, kurstvti 
nrieš juos baltuosius darbo 
žmones ir tuo būdu kenkti 
vienybei tarp negrų ir bal
tųjų proletarų.

Bakterijų “Maudykla”
Smegenims Gydyti

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Jungtinių Valstijų ir Ka
nados gydytojų suvažia
vime, Syracuse Universiteto 
medicinos profesorius G. M. 
Retan pranešė apie savo iš
radimą “smegenų maudyk
los,” su kurios pagelba,’ sa
ko, galima būsią gydyti 
bakteriškas smegenų ir ner
vų ligas ir vaikų paralyžių. 
Jis atrado tūlas nenuodin
gas bakterijas, kurios “gau
do” ir naikina kenksmingą
sias bakterijas smegenyse ir 
nervų centruose apskritai. 
Tos gerosios bakterijos net 
250 sykių smarkiau naikina 
blogąsias bakterijas, negu 
karbolinė rūgštis; pastaroji 
rūgštis yra labai nuodinga.

Prof. Retan priauklėjo 
savo gerųjų bakterijų tam 
tikrame skiedinyje. Tą sky
stimą galima ' gerti kaip 
vandenį ir jis nieko neken
kia žmogui. Dasigavusios į 
kraują skiedinio bakterijos 
tuoj ima medžioti ligų pe
rus. Šio išradimo naudin
gumas jau išbandytas įvai
riose ligoninėse.

Chiny Diktatorius Chiang
Kai-Shek Paveda Japonam 

Visa šiaurine Chiniją
Fašistinis Darbininkų Skerdikas Greit Nusileido Japorlą 
Imperialistams ir Sutiko Ištraukti Savo Kariuomenę iš Tient- 

sino ir Peipingo Srities; Karo Pavojus Sovietams
SHANGHAI. Chinija. — 

Chinijos fašistinis diktato
rius Chiang Kai-shek ver
giškai pasidavė Japonijos 
reikalavimams ir sutiko iš
traukt savo šalies armiją iš 
senosios sostinės Peipingo, 
Tientsino ir visos šiaurinės 
Chinijos apskritai. Tuo bū
du plati Chinijos šiaurė at
siduria Japonijos globoje. O 
Japonija naudos tą sritį 
kaipo mobilizacijos lauką, 
ruošiamam karui prieš So
vietų Sąjungą ir prieš Chi- 
nų darbininkų ir valstiečių 
Sovietus.

Pranešama, kad, nežiū
rint Chiang Kai-sheko par- 
davikiško pasidavimo, Chi
nijos armijos dalys užėmė

Bolivijos ir Paraguay 
Karo Paliaubos

BUENOS AIRES. — Bo- 
livijos ir Paraguayans už
sienių reikalų ministerial 
susitarė daryti karo paliau
bas. Mūšiai būsią pertrauk
ti 12 dienų.

Karas tęsėsi 3 metus. Jis 
buvo vedamas del nepasida
linimo Chaco ploto su jo 
turtingomis žibalo versmė
mis. Bolivijai už nugaros 
stovi Jungtinių Valstijų ka
pitalistai, o Paraguayų re
mia Anglų imperialistai.

Jeigu Bolivijos ir Para
guayans ministerial nesusi
derės, tai žada pasikviest 
pašalinius tarpininkus. Drg. 
M. Litvinov, Sovietų užsie
nių reikalų komisaras, Tau
tų Lygoje ne kartą darė 
spaudimo kitų šalių diplo
matams, kad stengtųsi su
laikyt Paraguayų ir Bolivi
ją-

Italijos Krizis Stūmius 
Ją j Karą Afrikoje

ROMA. — “Jeigu fašis
tų valdžia šaukia Italijos 
jaunuolius po ginklu, tai to
dėl, kad yra būtiniausias 
reikalas,” pasakė diktato
rius Mussolini, kalbėdamas 
vienai armijos divizijai, 
siunčiamai Afrikon karui 
prieš Abyssiniją. Tuom dik
tatorius netyčia prisipažino, 
kad krizis ir darbininkų 
bruzdėjimas namie verčia 
Italų imperialistus jieškoti 
išeities per karą.

Tokio. — Chinų Sovietų 
Raudonoji Armija užėmė 
dar vieną miestą, Tatsienlu, 
Szehuano provincijoj.

pozicijas Peipingo-Tientsino 
srityje ir pasirengė mū
šiams prieš Japonų kariuo
menę.

Amerika Siunčia Karo 
Laivus Chinijon

WASHINGTON.—Jungti
nių Valstijų laivyno minis- 
teris Swanson pasiuntė 13 
karo laivų-draskūnų su 10,- 
000 jūrininkų į “pavojin
gas” vietas Chinijos pakraš
čiuose bei upėse. Siunčia 
ten ir Amerikos povandeni
nius laivukus (submarinus). 
Jungtinių Valstijų imperia
listai verda apmauda, kad 
Japonija viena sau grobia 
Chinijos plotus ir stumia-iš 
ten amerikonišką biznį.

Reikalauja Išvyt Karo 
Kurstytoją Prieš SSRS.

NEW YORK.—Ne tik 
daugelis darbininkiškų or
ganizacijų reikalauja pava
ryti iš tarnybos Jungtinių 
Valstijų admirolą Yates , 
Stirlingą, kuris per Hears- 
to laikraščius šaukia karan- 
prieš Sovietų Sąjungą. Išvyt 
Stirlingą iš Amerikos laivy
no reikalauja ir generolas 
W. S. Graves; leitenantas 
laivyno komandierius T. J. 
Sullivan; pažengesnes bur
žuazijos žurnalo “Nation” 
redakcijos narys M. S. Ste
wart ir kt.

Generolas Graves, buvęs 
komandierius Amerikos ar
mijos, prezidento Wilsono 
pasiųstos į Sibirą prieš "So
vietus, dabar sako, kad “nė
ra jokio pateisinimo karui 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Tarp kitų reikalaujančių 
prašalinti admirolą Stirlin
gą yra Charles S. Zimmer
mann, vedėjas Moteriškų 

I Drabužių Unijos 22-ro loka- 
lo; Roger Baldwin, pirmi
ninkas Amerikos Pilietinių 
Laisvių Sąjungos, ir Dr. H. 
F. Ward, pirmininkas Ame
rikos Lygos Kovai prieš Ka
rą ir Fašizmą.

Penktadienį Sovietų Są
jungos Draugų organizaci
ja šaukia protesto mitingą 
prieš Stirlingą ir kitus, kur
stančius karą prieš Sovie
tus. Mitingas įvyks vaka
re St. Nicholas Palace, kur 
išduos ir savo raportus 
amerikiniai delegatai, su
grįžę iš Sovietų Sąjungos. ____ ___

MILANE, Italijoj, celiu- 
loido dirbtuvės eksplozijoj 
tapo sužeista 50 moterų ir | 
15 vyrų darbininkų.
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f of March 3, 1879r ~ ~~ ėMire Garsusis Mičurinas
' Pereitą šeštadienį gavome iš Sovietų 
iinią, kad mirė profesorius Ivan Vladi- 
nirovič .Mičurin. Jis jau buvo 80 metų 
tmžiaus ir mirė nuo “tumoro” (viduje 
lugančio skaudulio).

Mičurinas buvo vyriausias pasaulyje 
’.odininkas, kuris padarė virš 300 pasek- 
ningų išvystymų obuolių, grūšių, slyvų, 
jersikų, vyšnių ir kitokių vaisių. Miču- 
•inas virš 60 metų savo amžiaus pašven- 
;ė tam dideliam darbui, kuris žinomas vi
same civilizuotame pasaulyje. Jis išvys- 
;ė persikus, kurie auga Rusijoje ir ten, 
cur žiemos metu būna šalčiai iki 50 laip
snių žemiau zero. Jis patobulino vyšnių 
baisius. Jo išvystyta “kantalopai”, ar
būzai ir kiti daržų vaisiai plačiai žinomi 
Jungtinėse Valstijose. Mes, valgydami 
geriausias grūšias, obuolius, vyšnias ar 
kitus vaisius, tankiausiai nei nežinome, 
<ad tai yra Mičurino išvystyti vaisiai.

Mičurinas caro laikais turėjo nedidelį 
sodą netoli Kozlovo. Jis ten atliko dau
gybę geriausių išvystymų. Bet buka ca
ro valdžia, tų laikų “mokslininkai” ne 
Įtik jam negelbėjo, bet dar kliudė. Jie 
per pirštus žiūrėjo į jo vaisius. Kunigi
ja garsiai šaukė: “Griešninke, negadink 
dievo sutvertus vaisius!” Mat, Mičuri- 
pas išvystydavo naujus vaisius, sujung
damas slyvas su persikais ir tt.

Kitaip atsinešė kitų šalių sodininkai. 
Jungtinių Valstijų žemdirbystės depart- 
inentas kas metai siųsdavo į Rusiją kelis 
mokslininkus' gauti iš Mičurino patari
mų. Kartą Jungtinių Valstijų valdžia 
kvietė Mičuriną į Ameriką gyventi ir 
siūle jam $32,000 metinę algą, bet jis at
sisakė.

“Vieši Darbai” Karo
Prisirengimas

Pereitą sekmadienį “New York Times” 
rašė Hanson W. Baldwin, kuris dalyvavo 
pereituose Jungtinių Valstijų karo lai
vyno manevruose Ramiajame vandeny
ne, kur dalyvavo 165 karo laivai, 500 or
laivių ir apie 50,000 jūreivių. Jis reika
lauja tvirtesnio ir greitesnio karo laivy
no. Jis rašė, kad karo orlaivių kiekis, 
prie jūrinio laivyno (neįskaitant sausže- 
mio armijos), turi būti pakeltas nuo 
1,000 iki 1,910 orlaivių. Dabar laivyne 
yra 5,499 oficierių ir 82,500 jūreivių, o 
1942 metais turi būti 7,941 oficierius ir 
110,000 jūreivių.

Baldwin sdko, kad tam tikslui reikia 
imti daugiau pinigų iš viešų darbų. Jis 
iškelia tą faktą) kad ir dabar iš 99 karo 
laivų, kurie yra būdavojami, tai 64 karo 
laivai yra būdavojdmi iš Viešų Darbų 
Administracijos fondo, o tai kalba eina 
tiktai apie grynai karinius laivus. Tuom 
kartu yra budavojama daug aliejaus per
vežimui laivų bei kitokių, kurie rlepri- 
skaitomi prie karinių. Taip tai ginkluo
jasi Amerikos imperialistai ant marių ir 
rengiasi prie naujo karo.

pradėjo kelti g^lvą rusai baltagvardie
čiai;'generolo Judeničio liekanos. Goe
ringas išvažiuodamas pareiškė, kad jis 
labai patenkintas pasitarimais. Bet Ju
goslavijos dienraštis “Politika” pasmer
kė Goeringo" vizitą, kuris yra karo tiks
lais. Goeringas labai supyko ir užreiš- 
kė, kad jis parvažiavęs į Berlyną išvys 
to laikraščio reporterių.

Šie visi fašistų zyliojimai yra atkreipti 
tam, kad sugrupavus įvairias kapitalisti

nes valstybes karui prieš darbininkų tė
vynę. Jie mano, kad jeigu jiems pavyks 
jas apjungti, tai tada galės prispirti ir 
Angliją, ir Franci ją karui prieš Sovie
tus. Bet vieną dalyką fašistai užmiršta, 
tai pasekmes pereito imperialistinio ka
ro, kuris baigėsi nušlavimu eilės valdo
nų. Sovietų Sąjunga ir pasaulio rev. 
darbininkai aštriai pasitiks karo užpuoli
kus. Nauja revoliucijų banga bus dar 
galingesnė už Sovietų sistemą.
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Abudu “Smat

Pigūs Butkaus ir Pru- 
seikos Manevrai

Laimėjus proletarinei revoliucijai, So
vietų valdžia su Leninu priešakyje at
kreipė didelį domesį į Mičurino darbą— 
davė jam didelį žemės plotą, pinigų, už
tenkamai pagelbininkų, kur jis savo dar
bą vedė sėkmingai. Dabar Mičurino 
praktikavimo sodas buvo net 20,000 ak
rų dydžio. Sovietai jį viskuom aprūpi
no. Jo patyrimu užvesta tūkstančiai so
dų darbininkų tėvynėje. Jis pereitais me
tais minėjo 60 metų sukaktuvių savo dar
bo. Reiškė didelį pasitenkinimą Sovietų 
sistema, sakė, kad jis jaučias tartum jau
nu, tartum tik 20 metų amžiaus žmogus, 
tartum po revoliucijos užgimęs. Mičuri
nas mirė, bet jo darbai visuomenėje gy
vuos per tūkstančius metų. Jo išvystyti 
vaisiai vis labiau plėsis pasaulyje. Jo 
mokiniai tęs tą darbą pirmyn.

Mussolinis Mandravoja
Italijos fašistų vadas B. Mussolini pa

skutinėje savo prakalboje pareiškė, kad 
jokios “išlaukinės spėkos Italijos fašis
tus nesulaikys nuo planų.” Jis turėjo 
mintyje!. Anglijos imperialistus, kurie bi
jodami‘perdaug didelio Italijos įsigalėji
mo Afrikoje, siūlė savo tarpininkystę 
tarpe Italijos ir Abissinijos.

Italijos fašistai sutraukė prieš Abissi- 
niją apie 200,000 kareivių ir jie tikisi su
mušti ąjlpnai ginkluotus Abissinijos ka
reivius jr užimti tą kraštą.

Jau rtiūsų dienraštyje buvo rašyta, kad 
Italijos fašistams karas nebus tik kokis 
piknikas, nes Abissinijos gyventojai gin- 
•sis, o jiems daug gelbės klimatas ir vie
tos sąlygos.
| Jeigu Italijos ginčas su Anglija atvės
ėtų jas dvi prie susirėmimo, tai aišku, kad 
Anglijos karo laivynas greitai uždarytų 
Italijos laivams duris į jūras. Bet Ang
lijos imperialistai tik papurkštaus tam, 
kad Italijos fašistai sutiktų neliesti tas 
teritorijas apie Mėlynąjį Nilą Abissini- 
joje, kur anglai yra įsigalėję.

i
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Karas prieš Sovietus
Amerikos imperialistai lošia karo po

litiką linkui Sovietų Sąjungos. Po to, 
kaip tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos atsisteigė diplomatiniai ryšiai, 
Hearstas ir kiti reakcionieriai pradėjo 
bjaurią kampaniją prieš Sovietų Sąjun
gą, už diplomatinių ryšių nutraukimą, 
už bendrą frontą su tais, kas provokuoja 
karą prieš darbininkų tėvynę.

Rooseveltas tikslu darbininkams akių 
dūmimo laike proletarinės revoliucijos 
sukaktuvių pasiuntė Kalininui pasveiki
nimą. Jis dabar pasiuntė Sovietų val
džiai apgailestavimo telegramą, kada bu
vo sumuštas “Maksim Gorkij”. Bet už 
to slepiasi kas kita. Amerikos armijos 
ir karo laivyno vhdai atvirtu veda pro
pagandą už karą prieš Sovietų Sąjungą.

Užpereitą sekmadienį Hearsto laikraš
čiai rašėį kad būk Sovietų Raudonoji Ar
mija yra silpnesnė iiž buvusią tęaro ar
miją. Reiškia, ką čia laukti, reikia pul
ti ir sunąikinti Sovietų šalis. Pereitą 
sekmadienį Hearsto laikraščiai išspaus-/ 
dino admirolo Yates Stirling, kuris yra 
Brooklyno karo laivyno bazes komandie- 
rius, straipsnį už karą prieš Sovietų Są
jungą. Tame straipsnyje giriama fašis
tinės Vokietijos karo ruošimas prieš So
vietų Sąjungą.

Jungtinių Valstijų Komunistų Parti
jos dienraštis “Daily Worker” reikalau
ja, kad prezidentas Rooseveltas atsaky
tų į tai: kodėl jo armijos ir karo laivy
no vadai užginančiai cituoja Hitlerio 
karo planus prieš Sovietų Sąjungą? Ko
dėl tie vadai, kurie yra Roosevelto kont
rolėje, rašo į Hearsto didlapius straips
nius už karą prieš Sovietų Sąjungą? Ar 
p. Rooseveltas, kuris siunčia tuos apgai
lestavimus subars savo bernus? Vargiai 
to galima laukti.

Hitlerio Diplomatai Zuja
Vokietijos fašistai pasiėmė ant savęs 

rolę — mobilizuoti kapitalistines valsty
bes karui prieš Sovietų Sąjungą. Vokie
tijos ir Lenkijos fašistai su Japonijos 
imperialistais jau nuo seniau turi sutar
tį karui prieš darbininkų tėvynę.

Vakaruose, Europoje, Vokietijos faši
stai nori sudaryti prieš Sovietų Sąjun
gą bendrą frontą Finlandijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Italijos,'- Vengrijos, Austrijos, 
Bulgarijos ir Jugoslavijos. Jie mano, 
kad apsijungus joms visoms reikia pra
dėti kryžiaus karą prieš darbininkų tė
vynę.

Tam tikslui Hitleris pasiuntė savo ge
riausią frentą generolą Hermann Wil
helm Goeringą su diplomatine misija. 
Jis bastėsi po tas šalis. Buvo Lęnkijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje ir ilgiausiai už
truko Jugoslavijoje. Bulgarijoje po jo 
atsilankymo tuojaus rusų baltagvardie
čių veikimas prasidėjo su šauksmais: 
“Sunaikinkime Sovietus!” Jie užpuolė 
vieną Sovietų Sąjungos ambasadoriaus 
štabo narį ir sužeidė.

Jugoslavijoje- Goeringas ilgai kalbėjo
si su regentu princu Paul, ministerių 
pirmininku Yavtichp generolu , Živko- 
vitch ir kitais valdininkais. Ten tuojaus

šito rašinio uždaviniu bus 
pakalbėjimas apie tuos pigius 
manevrus, kuriais Butkus ir 
Prūseika pridengia savo opor
tunizmą, savo dardėjimą pa
kalnėn į fašizmą.

Tiedu vyrai klampojasi vis 
gilyn. Eidami j klampynę, 
jiedu vedasi ir tūlą dalį savo 
pasekėjų. Kita dalis daugelyj 
vietų atsisako eiti su jais. O 
kai kada eiliniai nariai net pri
verčia juodu eiti su revoliuci
niu darbininkų judėjimu. Pa
našiai buvo Pirmąją Gegužės 
New Yorke.

Butkus andai Worcesteryj 
išvystė “teoriją”, būk Komu
nistų Internacionalo Pildoma
sis Komitetas yra tolygus Hit
leriui ir Mussoliniui. Prūseika 
šiai “teorijai”, sakoma, nepri
taręs. Perdaug ji žiopla, per
daug fašistiška. .Prūseika ži
no, kad daugelis LDD narių 
dar nėra taip sugedę, kad ti
kėti, būk Dimirtovas, Stalinas, 
Manuilskis, Kuusininas, Piat- 
nickis, Kapsukas, Angarietis, 
Browderis, Thaelmannas, ir 
tt., ir tt., galima lyginti darbi
ninkų mėsinėtojams Hitleriui 
ir Mussoliniui. . Todėl Prūsei
ka netalpino tos Butkaus pra
kalbos turinio savo gazieton. 
Butkus, tačiaus, susirado,, kas 
patalpino: “Amerikos Lietu
vis” ir “Naujienos.’’

Kuomet “Laisvė” iškėlė tą 
bjaurų Butkaus nusiklampoji- 
mą, tai jis tuomet, pasislėpęs 
po “E. S.” slapyvardžiu, iš
drožė (“N. G.” už bal. 18 d., 
1935) ilgą tiradą prieš šių žo
džių rašytoją, Bimbą ir And
rulį. Ir ką gi jis ten n u aiš
kino ? Ogi Komunistų Interna
cionalo Konstituciją! Renega
tas, kuris Komunistų Interna
cionalą purvina, kuris su ta or
ganizacija turi tiek, kiek bile 
jos priešas, pareiškia, būk jis 
šitaip niekindamas revoliuci
nio judėjimo vadus ir, po
draug, visą judėjimą, ginąs jį, 
tą judėjimą!

Ir tą tiradą, kaip ir kiekvie
ną, išskėstomis rankomis pasi
tiko “Amerikos Lietuvis,” 
Worcesterio fašistinis lapelis, 
ir Chicagos Grigaitis. Pirma
sis beveik ištisai persispausdi
no, surikdamas: “‘Laisvės’ 
Kromelis jau smunka; Mizara, 
Bimba ir Andrulis suvaryti į 
ožio ragą” (“Am. Liet.” už 
geg. 4 d., 1935). “Naujienos”, 
pasekdamos minėtą raštą, už
giedojo: “Kominternas pa
džiautas ant tvoros.”

P,e r n e 1 y g mūsų priešų 
(“Naujosios Gadynes,” “Ame
rikos Lietuvio” ir “Naujienų”) 
“argumentai” žiopli ir kūdi
kiški, kad del jų ėjus į rim
tas diskusijas. Komunistų In
ternacionalo taisykles bei kon
stituciją mes galime rimtai dis- 
kusuoti tik su tais žmonėmis, 
kuriems rūpi tų taisyklių vyk
dymas gyvenimam

Jeigu Butkus, Grigaits ir 
Kybą (tai traicė!) mano, kad 
dabartinis Kominterno Pildo
masis Komitetas sulaužė Ko
munistų Internacionalo taisy-’ 
klės, nešaukdami,anksčiau pa
saulinio kongreso, tai jie Turės 
progos matyti, kaip “prasikal
tėlius” nubaus Septintasis 
Kongresas, kuris įvyks šiemet.

Mes ne kartą aiškinom, ko
de! ..Septintasis Kopgresas; ne
buvo šaukiamas anksčiam: .bu
vo visa eile svarbių tam prie

žasčių (Beje, Butkus rašo, būk 
aš “jų prakalbose” sakęs, 
“kad kongresas nebuvęs šau
kiamas, nes nebuvę svarbių 
reikalų” — tai melas, kaip ir 
kiti Butkaus išgalvoti melai. 
Aš tuomet sakiau, kaip ir da
bar, ir visur tą aiškinau: Sep
tintasis Kongresas nebuvo šau
kiamas del tam tikrų svarbių 
priežasčių bei kliūčių, neleidu
sių sušaukti jį). Todėl‘beveik 
kas metai įvykdavo praplėsti 
Pildomo Komiteto posėdžiai, 
plenumai, kuriuose dalyvauda
vo dažnai visų komunistinių 
partijų atstovybės. Ar pir
miau nebūdavo panašiai? Aiš
ku, kad taip! Penktasis pa
saulinis kongresas įvyko 1924, 
šeštasis — 1928 metais, nepai
sant to fakto, kad Kominterno 
taisyklės reikalauja šaukti 
kongresus kas antri metai. Bet 
tuomet nei Butkus, nei Prūsei
ka nesakė nei žodžio prieš tai, 
kadangi tuomet jie dar nebu
vo sugedę politiniai.

Tiek verti ir kiti Butkaus, 
Kybos ir Grigaičio mums prie
kaištai. Jie, pavyzdžiui, nori 
žinoti, kas rinko lietuvių Cent
ro Biurą, “pamiršdami” tą 
faktą, kad šiandien svetimkal- 
bių federacijų USA Komunis
tų Partijoj nėra ir'todėl Cent- 
raliniai Biurai Skiriami paties 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto, per juos Centro Ko
mitetas praveda komunistinį 
darbą sveturkalbiniuose darbi
ninkuos. O Partijos Centralį 
Komitetą renka visi partijos 
nariai, žinoma, podraug ir lie
tuviai. Panaši tvarka veikia 
visose komunistinėse partijose. 
Kodėl tie žmonės dėlto turėtų 
sielotis ?

Dalykas, rodosi, labai aiš
kus ir visai paprastas, bet, va, 
Butkus, Kybą ir Grigaitis del 
to apkrikštija Kominterno Pil
domąjį Komitetą “mussoliniš- 
ku” ir “hitlerišku”!

Kiekvieną savo bei savo ko
legų blogą — reakcinį—darbą 
Butkus su Prūseika bando ap
dengti pigios rūšies išsisukinė
jimais ir demagogija. Kuomet 
jų grupės vadovaujanti mote
riškė, K. Petrikienė, nuvyko į 
Lietuvą ir ten per radio išgar
bino Lietuvos fašistinę tvar
ką, tai Butkus-Prūseika gynė 
ją, skelbdami, būk ji kalbėju
si vilniečiams ir kad “bimbi- 
niai” Vilnijos klausimu neturį 
savo pozicijos. Kokia logika 
vaduodamiesi tie žmonės ši
tuos dalykus supynė, aš tuo
met negalėjau ir dabar nega
liu suprasti. Dar kiek' vėliau, 
beje, Prūseika argumentavo 
maždaug sekamai. Girdi, jūsų 
Kalininas andai sveikino Sme
toną, tai mūsų Petrikienė išgy
rė fašistinę tvarką. Kritikuo
kit jūs savo Kalininą, tai mes 
kritikuosim savo Petrikienę!. .

Prūseika apsilankė Ambra
ziejaus baliun ir tą žmogų 
gražiai išgarbavojo. Tuo ypa
čiai džiaugėsi “Vienybė.” 
“Laisvė” nurodė tai, smerkda
ma Prūseiką už garbinimą fa
šistinių elementų. “Laisvė” nu
matė prie ko tas Ambrazie
jaus jubilėjus veda. (Po kiek 
laiko Smetona apdovanojo 
Ambraziejų Gedemino , orde- 
nu !).‘ Kaip gi tuomet Prūseika 
teisinosi? Nagi, girdi, T jeigu 
,kada tai Buknys ir Mizara,bu
vo užėję pas kokius tai biznie
rius į svečius, tai kodėl jam

nevalia pabaliavoti pas Am
braziejų, kodėl jam nevalia 
pagarbavoti tą žmogų ? Kaip 
visur, taip ir čia Prūseika pi
gia demagogija, pigiais ma
nevrais bandė pridengti savo 
politinį gedimą, savo dardėji
mą linkui fašizmo. Čia klausi
mas, juk, nebuvo užėjimo į 
svečius, bet politinis klausi
mas : ar gali žmogus, vadinąs 
save komunistu, garbinti tą 
žmogų, ant kurio .krūtinės 
Smetona Kruvinasis kabina 
Gedemino kryžius ir kuris 
tuos kryžius nuolankiai prii
ma ?!

Suruošia Grigaitis savo jo- 
marką Brooklyne. Kad pada
rius daugiau biznio, kad išvi
liojus iš vargšų daugiau cen
tų, susikviečia jis ir “opozi
cijos” žmones. Dr. A. Petri
ką sakys prakalbą, lyraitės 
šoks ir dainuos, etc., etc.

Del to mes smerkiam opo
zicijos lyderius; mes sakome: 
kodėl gi jūs nedalyvaujate ko
vose prieš karą ir fašizmą, ko
dėl jūs nedalyvaujate kovose 
už socialę apdraudą, bet da
lyvaujate ten, kur viskas daro
ma tam, kad sustiprinus fašiz
mą, kur pakviestas ukrainie
tis baltagvardietis organizuoja 
žmonių sentimentą prieš 
SSRS ?

Ką gi į tai atsako Butkus? 
(Prūseika tuomet buvo išvykęs 
į Chicagą pinigauti). Jis štai 
ką atsako: Jeigu Mizara daly- 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Vieną kartą du girtuo
kliai pradėjo ginčytis, ko
kios tautos žmonės labiau 
pasigeria.

Francūzas sako: “Jeigu 
francūzas pasigeria, tai už
dek jam vieną žvakę, o jis 
šimtą mato.”

O rusas sako: “O jeigu 
rusas pasigeria, tai uždek 
tu jam ir tūkstantį žvakių, 

o jis nei vienos nemato.” 
Mitrius.

Klaidingas Manymas
Mainieriaus sūnus Jonas 

susitiko Petrą ir užklausė: 
“Ei, Petrai, ar tu jau neini 
daugiau į mokyklą?”

Petras: “A, po paraliais! 
Kam tas mokslas reikalin
gas? Mano tėvas per visą 
savo amžių išdirbo mainose, 
tai ir aš išdirbsiu ir be jo
kio mokslo.”

Tik 5 Minutas
Moteris išvažiavo pasiva- 

žinėt ir važiavo gana smar
kiai.

Policistas sustabdė ir sa
ko, kad tamsta važiuoji 75 
mylias į valandą.

Moteris atsako jam: “Aš 
tik 5 minutos, kai iš namų 
ir jokiu būdu 75 mylias dar 
negalėjau nuvažiuot.”

F. P. Malkaitis.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

ILGOJI KIRMĖLĖ

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Mano vyras turi viduriuose 
tą ilgąją kirmėlę, kur vadina 
angliškai tapeworm. Jam yra 
60 metų. Ir jis lig šiolei neži
nojo, kad jis turi tą parazitą. 
Bet vakar, kai paėmė vaistų 
viduriams išvalyti, tai jam iš
ėjo trys ilgi šmotai kirmėlės. 
Ir jam labai varstė vidurius 
skausmai ir turėjo vemti.

Ar negalėtumėt aprašyti 
vaistų per “Laisvę”, kaip 
galėjų pasiliuosuoti nuo 
kirmėlės ?

ATSAKYMAS
Soliteras, stučkinė arba ilgo

ji kirmėlė yra labai žalingas 
žarnų parazitas. Nors kartais 
iš vidurių ir išeina ir gana ilgi 
tos kirmėlės gabalai, bet, jei 
neišeina jos galva, kuri pa
prastai laikosi įsikabinusi į 
žarnų plėves, tai kirmėlė kaip 
matai ir vėl atauga, šitaip te
gul Jūsų vyras daro. Tegul dvi 
dienas jis mažai tevalgo, tik 
po kvortą pieno per dieną su
geria ir da vaisių sunkos. Ir 
per tas dvi dienas tegul jis 
ima po truputį magnezijos vi
duriams valyti, sakysim kad ir 
tokio mišinio:

Magnesii sulphatis 2 ozs.,
Spiritus chloroformi 3 

drachms,
Aquae, ad 6 ozs.
Tegul ima po šaukštą (val

gomąjį) į stiklą .vandens, va
landą. prieš valgymo per tas 
dvi dienas. ' '

Antros dienoj vakare,’.prieš 
gult eisiant, tegul priima du 
šąukštu, su vandeniu. Ir, jęi vi
duriai danepakankamai išsi
valė^ tai ant rytojaus* apie 7—

jis 
tos

8 vai. ryto, tegul vėl tiek pat 
paima.

Tegul jam kas parneša ir 
vaisto tai kirmėlei užmušti: 
Oleoresina© aspidii 1 drachm, 
in 8 capsules.

' Kaip 9 vai. ryte tegul jis 
paima 4 kapsules, tegul nury
ja, nuplaudamas šiltu truputį 
pasūdytu vandeniu. Tegul pir
ma to nuima tų kapsulių viršu
tines kepuraites, vadinas, kad 
vaistai viduje greičiau pasileis
tų. Už valandos, kaip 10 vai: 
ryte, vėl tegul taipo pat priima 
likusias 4 kapsules. Tegul pa
laukia iki 12 vai. O ant 12 va
landos tegul priima 3 šaukštus 
to magnezijos mišinio, su šil
tu sūdytu vandeniu. Ir tą rytą 
tegul vely nieko nevalgo, kaip 
tik kiek arbatos, kavos (be 
pieno) ar sūdyto vandens, ži
noma, jis jausis labai silpnas, 
tai privalo vely gulėti lovoj ir 
sau priežiūrą turėt. Kai eis, po 
tų nuodingųjų vaistų, laukan, 
tai tegul vartoja kokį indą. 
Reikia tada, kiekvieną kartą 
gerai peržiūrėti, ar išėjo kir
mėlės galva. Galva pažinti ne
lengva, tai, suradę kokį nužiū
rimą kirmėlės gabalėlį, vely 
jį nusineškite pas gydytoją pa
tikrinti.

Paskui po truputį ligonis ga
li pratintis valgyt-—pieniškų, 
vaisių, daržovių, kiaušinių ir 
tt.

Atminkite, tie,kirmėlei nuo
dyti vaistai yra 'pusėtinai nuo
dingi ir, pačiam ligoniui, bet, 
jei jis visa ką čia,-pildys, žalos 
jam nebus: magnezija greit vi
sa ką pašalins. O paskui tik 
reikia- jam atsigauti, su atatin
kamu maistu



ŠOKIAMS GRIEŠ GERA MUZIKA

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Indian Grove, West Haven, Conn
Prasidės 10 valandą ryte, ir tęsis iki vėlai vakaro 

ĮŽANGA 25 CENTAI

GREIČ1AUSIA KELIONE 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Rengia Trys Conn. Valstijos Apskričiai 
ALDLD 3-čias Apskritys, LDS 5-tas Apskritys ir 

Prolet-Meno Apskritys

Nedėlioję, 16 d. Birželio (June), 1935

EAISVBAntradienis, Birž. 11, 1935

niai daugiau sugedęs už jį

pa-

PIGŪS BUTKAUS IR PRŪSEIKOS MANEVRAI

Drg. Kapsuko Vardo

R. M.

Binghamton, N. Y

čia

stovi su Butkum ir Prū-
Juo greičiau—tuo ge-

nišku” žygiu.
Kad ir šiais faktais remian

tis, galima spėti, kad L. vin
giuoti manevrai mažai, arba 
nieko nelemia kasėjams.

Fonde jau randasi $44. Tai 
jau gera pradžia, bet prie pa
ties tikslo dar toli.

A. Bimba.

57 BROADWAY NEW YORK

4

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., DETROIT, MICH.

Bet 
vilties. Jis ti- 
valdžios ki- 

ir ramina an
gai reikės vėl

Apdūmojimui Parapi
jonams Darbininkams
. P h i 1 a d elphijos lietuvių 

katalikų kunigas Ig. Valan- 
čiūnas pareiškė, kad geriau 
jis matys savo parapijomis 
mirštant, negu leis dėtis į 
kovą už bedarbių apdraudą. 
Aiškus dalykas, kun. Valan- 
čiūnas yra gerai pasivalgęs, 
sotus, o priežodis sako, kad 
“sotus alkano neužjaučia.”

Bet kaip ištikrųjų su 
kun. Valančiūno parapijo
nais? Nejaugi jūs, darbi
ninkai, sutiksite geriau ba
du mirti, negu stosite į ko- 

Avą ir laimėsite duonos kąs
nį? Nejaugi jūs klausysite 
savo nelemto klebono ir lei
site savo vaikams badauti?

Smitho straipsniuose nė
ra nei krislelio teisybės. Bet 
Kneižis jais maitina savo 
skaitytojus.

Mes turime vilties, kad 
parapijonai amžinai netole
ruos tokių savo “dvasinių” 
vadų. Jie kitaip žiūri į sa
vo reikalus, negu Kneižiai 
ir Šimučiai. Štai nesenai 
Minersvillčj įvyko tos pla
čios apielinkes “katalikų 
seimelis,” kuriame, sakoma, 
dalyvavo 350 delegatų. Su
sirinkę katalikai darbinin
kai kalbėjo savo skubiuosius 
reikalus. Jie priėmė rezo
liuciją, kuri, tiesa, dar mig
lota, bet jau parodo katali
kų mainierių nepasitenkini
mą savo sunkia padėtim. Sa
vo rezoliucijoj jie kalba apie

Minkštosios Anglies Streikas ir Pro jek 
tnojami Kiliai prieš Angliakasius

Chicagos “Draugo” re
daktorius Šimutis paskelbė 
visą Sovietų Sąjungos jau-; būtinumą nuolatinio darbo

• i i _ •__ • • 1 • I . i -ii •

Pagaliau minkštosios anglies 
kasėjų streikas artinasi ir bir
želio 16 d., vidurnaktyj, 400,- 
000 organizuotų darb. mes pi
kius ir ševelus ir stos j kovą 
su tos industrijos galiūnais 
vergėjais, kurie engia angį, vi
sokiais būdais iki gyvo kaulo. 
Nors laikas ir trumpas iki 
streiko dienos, vienok visaip 
dar gali įvykti. “Nenuilstantis” 
angį, unijos vadas John L. Le
wis gali dar surasti išeitį to
kią, kuri “apsaugos” angį, nuo 
šio streiko, kuris, pagal jo iš-

St. Baldwin Tapo Anglų 
Ministeriu Pirmininku

Trečias Puslapis 
».J, J ' J."-'1 Iltį

vietoj buvusio John Simono, 
kuris dabar lieka vidaus rei
kalų ministeriu. Ministeriu 
sąstate, tačiaus, pasilieka ir 
R. MacDonald kaipo vals
tybės tarybos pirmininkas, 
o jo sūnus Malcolm gauna 
vietą kolonijų ministerio.

C 1 e v elando parapijonai, 
i man atrodo, daug protin- Į nešvarių liežuvių palaidu- 

giau elgiasi. ,Jie atsisako mas turėtų atidaryti akis 
badauti. Jie, kiek mums™—™ 
yra žinoma, net privertė sa
vo kunigus kalbėti už be
darbių apdraudos bilių H.R. | 
2827. Jų pėdomis reikia 

^sekti kitų miestų katali-, 
kams darbininkams.

Kunigų Valančiūmj rei
kia neklausyti. Pasakykite 
jiems, kad tegul jie patys 
badauja, jeigu nori, o jūs 

A kovosite už apdraudą vi
siems bedarbiams. Nemo
kėkite kunigams algų, vers
kite juos gyventi iš teikia
mos valdiškos šalpos arba 

r eiti į “bread lines”, pama
tysite, kaip greitai jie ki
taip užgiedos.

nąją kartą vagimis ir kri- ir algos del pragyvenimo, rėkavimą, darbininkams nieko
minalistais. Savo laikraš- Jie reikalauja sutrumpini- gero neduoda, kaip tiktai
tyje birželio 7 d. jis sako: mo darbo valandų ir įvedi- sibaisėtiną skurdą.” Kad Lewis
“bolševikai prisiaugino ne mo 30 valandų darbo savai- streiko vengia,^ tai rodo
komunizmo rėmėju, bet va- tęs. Jie reikalauja teises'’ 
gių, plėšikų ir žudiku.” Ši- darbininkams organizuotis į 
čia šimučio begėdiškumas1 unijas. Kalba apie reika- 
yrą pralenkęs net patį juo- lingumą tvirtų unijų, 
džiausį jėzuitizmą. 1 ...................*

Šitas Kneižio ir Šimučio

parapijonams. uDarbinin- 
ko” ir “Draugo” redakto
riai neskaito jūsų protau- 
čiais žmonėmis, kuomet to
kiais melais jus maitina.

Tiesa, seimelyje kalbėjo ir 
ponavojo kunigai, bet jie 
jau nepajėgė uždaryti mai- 
nieriams burną. Kunigai 
jau nedrįso sakyti savo pa- 
rapijonams: Jūs geriau mir
kite badu, negu reikalauki
te geresnės būklės!

(Tasa iš 2-ro pusi.) 
vavo Atstatymo^, Bendrovės šė- 
rininkų seime, tai kodėl Dr. 
A. Petriką negali dalyvauti 
Grigaičio ruošiamam jomar- 
ke ? Dr. Petriką ten nieko blo
go nepadaręs, o tiktai palinkė
jęs Vaitkui “laimingai nu
lėkti.” O Trojanovskis, ar ne
palinkėjo jam “laimingai nu
lėkti?” Pagaliaus, rašo But
kus, aš mačiau D. M. šoloms- 
ką dalyvaujant tame parengi
me ir plojant Dr. Petrikai ir 
Grigaičiui, kuomet pastarieji 
sakė prakalbas!. . .

šitokiais pigiais argumen
tais, šitokia nešvaria demago
gija ir melais Butkus teisina 
savo ir savo kolegų reakcinius 
darbus!

Kame gi čia Butkus taip 
dalykus sumaišo ? Mizara į At
statymo Bendrovės seimą nu
ėjo prašytas šėrininko ir jis 
ten gynė biednųjų šėrininkų 
interesus, o Dr. Petriką nuėjo 
padėti Grigaičiui darytis biz
nį. Trojanovskis palinkėjo 
Vaitkui laimingai nulėkti (ko 
jam linki kiekvienas žmogus, 
tik tegul jis kada nors lekia!), 
o Dr. Petriką dalyvavo Grigai
čio jomarke-piknike, kur, su

braukus būrį žmonių, rengimo 
kom. pastatė kalbėti ukrainie
tį baltagvardietį prieš SSRS! 
(Butkaus tikrinimas būk 

į jis matė D. M. šolomską plo-
šiandien susilaukėme tikro j jant Grigaičiui ir Petrikai, yra 
pragaro milionams bedar-itokis pigus melas, kuriam, aiš-

Pasak Chicagos “Draugo”, 
Amerikos katalikų bažny
čios politiška galva kunigas 

’(John A. Ryan parašė knygą 
“Geresnė Ekonomine Tvar
ka.” Joje jis gina Roose- 
veltą ii’ jo “Dalybą.” “Drau
gas” sako, kad kun. Ryan 
atmeta “socializmą ir komu
nizmą.” Jo vienatinė “ge
resnė ekonominė tvarka” 

cesąs pasiūlymas, kad val- 
• džia paimtų ir sutvarkytų 
kapitalistų biznį.

Tai sena giesmė, tik nau
jos gaidos. Kun. Ryan nie
ko naujo nepasako ir nieko 
naujo nežada darbininkams. 

' Amerikos valdžia yra kapi
talistų valdžia. Ji ir dabar 
valdo kraštą ir valdė jį nuo 
pat Amerikos apgyvendini
mo baltais žmonėmis. Ji 
taip sutvarkė biznį, kad

|ticijų del Lietuvos politinių ka
linių paliuosavimo ? Todėl, kad 
“bimbukai tuo nori pasipini
gauti” (panašiai jų suklaidin
tas žmogus “argumentavo” 
Bridgeport, Conn., d. Bimbos 
prakalbose).

Šitokį dalykai stovi su tais 
vyrais: kiekvieną savo krypte
lėjimą, kiekvieną pasiritimą į 
dešinę jie apdengia pigios rū
šies demagogija, jie teisina pi
giais, nieko bendro su tikrove 
neturinčiais išsisukinėjimais.

Mes vistik manome, kad tie 
jų nešvarūs manevrai anksčiau 
ar vėliau atidarys akis tiems, 
kurie 
seika.
riau!

bių. Kun. Ryan reikalauja, 
kad pasiliktų taip, kaip bu
vo.

So. Bostono “Darbininko” 
redaktorius gyvena protinė
mis atmatomis. Jo visas 

r dvasinis maistas susideda iš 
Hearsto purvinų laikraščių 
melų. Dabar vėl ponas 
Kneižis pasigavo Hearsto 
laikraščių bendradarbį tū
lą Andrew Smith ir atpa
sakoja jo melus apie Sovie-

I į tų Sąjungą.
Karjeristas Smith, būda

mas Sovietų Sąjungoje, dar 
tik pernai rašė laiškus Am
erikon ir gyre Sovietų tvar
ką, liepė neklausyti Hearsto 
leidžiamų melų. Bet šian- 
dien tas sutvėrimas parsi
davė už pinigus tam pačiam 
Hearstui ir dabar piškina 
melus prieš darbininkų tė
vynę. Tokiam Smithui gali 
tikėti tik tas, kuris proti-

ku, netikės nei vienas, turįs 
šiek tiek politinių smegenų).

Kiekvieną savo reakcinį1 žy
gį, kiekvieną pasisukimą lin
kui darbininkų judėjimo prie
šų Butkus ir Prūseika visaip 
teisina, statydami tokius argu
mentus, kurie neišlaiko ma
žiausios kritikos.

Podraug tiedu vyrai tokiais 
pat pigiais argumentais teisi
na ir savo nedalyvavimą dar
bininkų judėjime, įvairiuose 
svarbiuose vajuose. Andai įvy
ko Washingtone Darbininkų 
Kongresas, kuriame dalyvavo 
arti trys tūkstančiai atstovų. 
Nuo “opozicijos” nebuvo nei 
vieno. Kodėl ? Butkus vėliau 
rašė: todėl, kad Mizara su šo- 
lomsku būtų juos sumušę!... 
Kodėl jie nedalyvauja Visuoti
nam Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavime? Kodėl jie 
prieš tą suvažiavimą kovoja? 
Todėl, kad šis suvažiavimas 
“šaukiamas tik vienos srio- 
vės”. Kodėl jie pradėjo kovo
ti prieš parašų rinkimą ant pe-

Aušros Chore

Aušros Choras jau apie du 
mėnesiai, kaip laiko dainų pa
mokas. Iš pradžios chorą mo
kinti buvo apsiėmusi Anna 
Kazlauskaitė, bet po keleto 
pamokų atsisakė. Dabar moki
na Helena Pagiegalienė.

Dalis dainininkų neregulia
riai lanko pamokas. Tai nege
ras reiškinys. Tai trukdo choro 
progresą. Jei visi tie, kurie 
pradėjo pamokas lankyti, lan
kytų reguliariai ir laiku, aišku, 
kad jau būtų galima choro 
dainavimu pasigrožėti. Drau- 
gai-draugės, pasiliuosuokite 
vieną vakarą savaitėje (antra
dieniais) nuo kitų užsiėmimų 
ir dalyvaukite choro pamoko
se!

Rengiamas Išvažiavimas

Keturios darbininkų organi
zacijos nutarė siųsti delegaci
ją į Visuotiną Darb. Suvažia
vimą, Cleveland, Ohio. Dele
gacijos pasiuntimo lėšoms su
kelti yra rengiamas išvažiavi
mas į Koliešienes farmą, 16 d. 
birželio. Išvažiavimo pasek- 
mingumas priklausys nuo or
ganizacijų narių prijautimo. 
Rengimo komitetas specialiai 
prašo visų Liet. Darb. Susišel- 
pimo Draugijos narių, visų 
Liet. Darb. Susivienijimo 6 
kuopos, Amer. Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos 20 kuopos 
ir Aušros Choro narių, turinčių 
automobilius, neišvažiuoti tą 
dieną kitur, bet su pilnais au
tomobiliais žmonių atvažiuoti į 
šį draugišką, smagų, tyrame 
ore, išvažiavimą - parengimą.

Kalbant apie bilius, reikia 
nors trumpai stabtelti, kad ge
riau supratus jų “vertę,” kū
rins taip prisimindamas Lewi
sas perša angliakasiams ir, po 
gvoltu, reikalauja įstatymda- 
vių, kad liktų įstatymais. Sen. 
Wagnerio “disputų” ir sen. 
Guffey “stabilizacijos” biliai 
yra taikomi prieš angliakasius 
taip, kad jiems tapus įstaty
mais, Lewisas galės miegoti ra
miai, nes apie “pekliškus” 
streikus, kurie “kankina” an
gliakasius, nereikės sapnuoti 
nei jų daugiau vesti. Pagal 
šiuos įstatymus bus paskirtos 
komisijos, kurios diktuos kom
panijoms, kaip jos turės vergti 
angliakasius be streikų, be jo
kių pasipriešinimų iš anglia
kasių pusės. Kitai žodžiais, 
įstatymų keliu angliakasiai 
bus suvaryti vergijon ir baisia 
įstatymų tvora apmūryti.

Tai va, kokios “publikos” 
pasitikėjimu Lewisas didžiuo
jasi. Tai va, kur jo “ekonomis- 
tiškumas.” Tai va, kodėl strei
kai yra “didžiausia” angliaka-

i “nelaimė.” Tai va, delko 
sas rašė savo United Mine! anglies baronai iš džiaugsmo 
Workers Journale, laižydama-!netnv0Ja lr ■)au sau d,ktat°- 
sis, kaip katinas grietinę nula- 
kęs, girdamasis ir gėrėdama
sis, kokį tai neįkainuojamą ste
buklą ir garbę bei naudą del 
angį, padaręs. Girdi: “Priim
dami mes šį valdžios planą, 
užsitarni|vom nuo visuomenės 
(publikos) pasitikėjimą. O tas 
reiškia mums neišmiėruojamą j 
vertę.” štai, esą, senatoriaus 
Harrisono įneštas bilius, kad 
prailginti gyvybę del ' NRA; 
kitas, Wagnerio, “Darbo-kivir- 
čių” bilius ir Guffey, “anglies 
pastovumo” bilius. Jeigu būtų 
streikas įvykęs, tai būtų ne
žmoniškai tiems biliams pa
kenkta. Lewiso supratimu, 
angliakasiui be šių bilių yra 
taip sunku, kaip davatkai be 
dievo duoto kryželio.

Du ir pusė mėn. prabėgo, 
bet ne tiktai, kad šie biliai ne
virto įstatymais, bet ir iš pa
čios NRA beliko tiktai kriauk
lai. šis įvykis sudaužė pewiso 
planą del streiko išvengimo. 
Prisiėjo jam paties nuglostytą 
savo uodegą “šiaušti” ir skelb
ti streiką.

Skelbdamas streiką, Lewi
sas šaukia: “organizuotų darb. 
priešai dirba prieš bilius ir 
gelbsti Afrikos goriloms, ang
lies baronams. Smūgis ang. 
darb!” Nepasisekė šiam angį, 
carui sukaustyt savo pavaldi
nius su įstatymais laiku, 
jis nepraranda 
kiši sulaukti 
tą “įsikišimą” 
gliakasius, kad 
streiką nukelti toliau, kol nors 
vienas bilius taps įstatymu. O 
kad ir reikės sustreikuoti, tai 
ilgai nereikės “sunkenybės” 
angliakasiams nešti—vos 22 
dienos—nes anglies prikastos 
tesiranda 30 mil. tonų. Tuo 
tarpu, tai jau tikrai bus keli 
įstatymai iškepti ir publika ne- 
užsirustins. Vienintelis L. tiks
las, tai tiktai “publikai” įtikti. 
Kad “publikai” įtikti, tai tas 
“garbės ir išmintybių pilnasis” 
vadas angliakasių streiką per- 
stato pragaru ir “neameriko-

> keli 
lygiai faktai. Juk šis streikas 
turėjo įvykti su bal. 1 d., bet 
liko atidėtas dviem ir pusei 

; mėnesių vėliau. Lewisas gavo 
progą šį streiką atidėti po to, 
kaip jojo leitenantas Philip 
Murray (UMW of A vice- 
pirm.), gavo vietą prie NRA 
“atstovauti” organizuotus dar
bininkus. Tada Lewisas su 
Murray dėjo didžiausias pas
tangas, kad NRA caras Rich- 
bergas įsikištų su savo galybe 
ir sulaikytų streiką.

Taip ir įvyko: streikas liko 
sulaikytas, nes valdžia “įsiki
šo” ir “meldė” nestreikuoti iki 
birž. 17 d. Po šio įvykio Lewi- S1^

rium” pasiskyrė Magnotą Hu
ber. šis caras diktuos baro
nams ir angliakasiams pasi
remdamas čia minėtais būsi
mais įstatymais, kurių Lewisas 
yra karščiausias rėmėjas.

Virš pusės miliono anglia
kasių, ar mes neįmatom šių 
pardavikiškų L. žygių, kad ne- 

1 keliam balso prieš tai? Jeigu 
ne, tai susiprasim vėliau, kada 
pajausim ant savo kailio.

Požeminis.

Fondas Lietuvos Rev 
Spaudai Remti

Stambi Auka iš Cleveland©

Paskaitykite, draugai, seka
mą laišką iš Cleveland©: 
“Brangūs Draugai!

“Šiame laiške rasite čekį ant 
$32 Drg. Kapsuko Vardo Fon
dui Lietuvos Revoliucinei Spau
dai Remti. x

“Šiuo laiku tur būt nėra 
svarbesnio dalyko Amerikos 
lietuviams, kaip Drg. Kapsuko 
Fondas. Todėl mes, Clevelan- 
do draugai, smarkiai darbuo
jamės tame klausime, o labiau
sia d. B. Kirstukas. Nesenai 
mačiau ‘Laisvėje,’ kad jis au
kojo 5 dolerius, o dabar vėl 
ūavė $2.92.

“Draugai, ar nebūtų geras 
dalykas, kad paskirtumėte ka- 
sierių tam Fondui ? Mes norė
tumėme, kad būtų paskirtas 
Dr. Kaškiaučius tas pareigas 
eiti.

'“Draugiškai, S. K. Mazan.”

LONDON. — Atsistatydi
nus Anglijos ministerial 
pirmininkui Ramsay Mac- 
Donaldui, jo vietą užėmė 
konservatas Stanley Bald
win. Užsienių reikalų mi
nisteriu tapo Samuel Hoare

Praga. — čechoslovakijos 
užsienių reikalų ministeris 
Benes, išvykdamas į Mask
vą, pareiškė, kad jeigu ne 
Sovietų Sąjunga, tai negali
ma būtų taika Europoj.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS^

Programą išpildys Ukrainą garsus darbininką 
choras, Unity Players ir vietinis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jaunuolių Choras.

KELRODIS: Iš Bridgeport imkite Shore Road iki 
West Haven Town Line, ten bus nurodymai į pikniko 
vietą. Iš Hartford ir Waterbury atvažiavę į New- 
Haven, važiuokite Bridgeport, New York Shore 
Route, nurodymais arba “Seven Rock.

Arba keliaukite populiarintais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Lietuvoj Ųus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Nariai, neturinti automobilių, 
prašomi susitarti su turinčiais. 
Svečiai bus aprūpinti valgiais 
ir gėrimais, galės pasišokti ir 
turės smagų laiką. Taipgi vi
si turės progą balsuoti už kan
didatus j delegaciją, nes ben
drasis komitetas, nominavęs 
kandidatus, paveda nubalsavi- 
mą plačiai publikai.

Nėra abejonės, kad drg. 
Kaškiaučius, .mūsų senas ir iš
tikimas veteranas, priims šitą 
Cleveland© draugų nominaciją. 
Šiomis dienomis viena iš mūsų 
nacionalių įstaigų paims Drg. 
Kapsuko Vardo Fondą savo 
globon ir paskirs iždininką. 
Tuo tarpu visų kolonijų drau
gai turėtų paimti pavyzdį iš 
mūsų draugų clevelandiečių. 
Matote, kaip greitai ir energin
gai jie ėmės už darbo ir pa
sekmes turime kuopųikiausias. 
Tas pats galima visose kolo
nijose.

Pagaliaus pradeda stoti į ei
les ir brooklyniečiai. Aukojo 
šie draugai: J. Weiss $2, J. 
Siurba $2 ir S. Sasna $2.

Taigi, šiuo tarpu gauta $38, 
iš pirmiau buvo $6—viso labo

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

660 GRAND ST.,

Tel. STagg 2-5043

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N. Y,
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo* 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Newark, N. J.
Kaip įvyko Jaunuolių Prieška

rine ir Priešfašistinė
Demonstracija

Gegužės 30 d. šiemet New- 
arke Jaunuolių Kongresas su
rengė prieškarinę demonstraci
ją. Bet New ark o valdžia 
griežtai atsisakė duoti leidi
mą. Mūsų draugai tą numatė 
išanksto, todėl prisirengė drū
čiai kovoti su ponais. Jie išrin
ko net kelias gatves, kuriomis 
norėtų maršuoti, būtent, Wa
shington Place, Broad St., 
Chesnut St. ir Orchard St. 
Mat, kartais policija teisinasi, 
sako, kodėl nepasirenkate ki
tur, mes negalime duoti leidi
mą čia maršuoti, nes sustab
do trafiką. Tai kad išvengus 
to argumento, buvo paduotos 
tos kelios gatvės ir reikalauja
ma, kad duotų leidimą bile ku
ria iš jų maršuoti. Bet taip po
nai išsigando darbininkų, kad 
vis tiek atsisakė duoti leidimą.

Gi pirmiau ta pati Newar- 
ko valdžia davė vokiečių fa
šistų chorui leidimą tą pačią 
dieną paroduoti ir dar pasky
rė tūkstantj dolerių lėšų pa

SU GERA PROGRAMA
Įvyks Nedėlioja Birželiojune 23 d; 1935

LAUREL SPRINGS, N. J.
RENGIA ALDLD 10-TA KUOPA SU PAGELBA KITŲ ORGANIZACIJŲ.

dengimui. Tik dėkui darbi
ninkų pikietavimui ir protestų 
siuntimui ponų norai neišsipil- 

• dė ir fašistinis paradas buvo 
sulaikytas.

Tuo sykiu darbininkai ko
vingai pikietavo City Hali ir 
rinko parašus ir siuntė miesto i

I majorui, šaukė protesto masi- 
. nius mitingus, kad išreikalavus 
del darbininkų prieškarinės 
demonstracijos leidimą. Pikie- 
vimas prasidėjo virš savaitės 
laiko prieš gegužės 30 d. ir tę
sėsi iki paskutinei minutei. Tai- 

į gi, buvo griežtai kovota, ta- 
I čiaus leidimo negavome.
j

Antrą valandą po pietų, 
kaip buvo lapeliuose garsinta 

; demonstracijos pradžia, žmo
nės pradėjo rinktis ant Ches
nut ir Orchard gatvių, bet po
licijos tiek prigužėjo, kad net 
nustebino visus. Kazokai tuo- 
jaus pradėjo pulti visus, kas 
tik sustojo demonstracijos vie-1 
toje, neleisdami nei pradėti, 

i demonstracijos. Darbininkai 
' pasipriešino, tuo būdu trys ko- Į 
i vingi darbininkai buvo areš- i 
tuoti, areštavo taip pat ir | 

i Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatą.

Vakare buvo surengtas ma

sinis mitingas lenkų Falcons 
Hali svet. ant New York Avė. 
Publikos prisirinko pilna di
džiulė svetainė, buvo ir polici
jos pusėtinai, bet užsilaikė ra
miai, nors leidimo ir neturė
jome. Matyt, bijojo, nes darbi
ninkai buvo pasiryžę gintis 
nuo užpuolikų. Mitingas pavy
ko puikiai. Buvo pora kalbė
tojų nuo Jaunuolių Suvienyto 
Fronto Kongreso, kurie savo 
užduotis atliko gerai. O vy
riausiu vakaro kalbėtojom bu- 
vu draugas Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius. Jam 
pasirodžius svetainėje, publi
ka griausmingai j j sveikino 
rankų plojimu ir pagerbė at
sistojimu. Draugo Hathaway 
prakalba buvo puiki, publika 
labai atydžiai klausėsi.

Į pusę mitingo atėjo ir tie 
draugai, kurie buvo areštuoti 
dienos laiku. Juos išėmė ant 
parankos T.D.A., užstatyda- 
mas už kožną po $100. Jiems 
pasirodžius svetainėje, publi
ka griausmingai sveikino. Ge
riausiai prijuokino žmones T. 
D.A. advokatas, kuris pasako
jo, kaip jis buvo areštuotas. 
Jis sakė: Mačiau, kaip polici
ja nekaltai mano draugus are
štuoja, priėjau, išsiėmiau savo 

lojerio laisnius ir sakau, kad 
aš esu advokatas ir matau kaip 
jūs mano draugus nekaltai 
areštuojate, todėl noriu ir tu
riu teisę juos apginti. Sako, 
kaip griebs mane policmanas 
už sprando ir sako: Lojeris, ne 
lojeris, “common” ir areštavo. 
Tai tau ir demokratija, sako 
advokatas, nors Jungtinės Val
stijos davė man leidimą apgint 
kožną kalinj, bet Newarko po
licija mane už tai areštavo.

Tai matote, buvo kovų, su
sirėmimų su policija, pikietas 
ir tt., kur dalyvavo visų tautų 
darbininkai, jauni ir suaugę. 
Bet kažin ką mūsų lietuviai 
Newarke daro, kad nedalyva
vo tuose pikietuose? Jie ne tik 
nedalyvavo pikietavime City 
Hali, bet nei dieną, nei vaka
re gegužės 30 d. nepasirodė 
nei vienas jaunuolis. Ką veikė 
tėvai tų jaunuolių, nes jų taip
gi nebuvo? Draugai, pabuski
te !

Priežastis to jaunuolių apsi
leidimo veikiausia bus tame, 
kad nei vienas L.D.S. jaunuo
lis nepriguli prie Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Tuomi reikia 
susirūpinti ir veiklesnius jau
nuolius įtraukti į Lygą. ■

M. Ražanskienė.

Paterson, N. J.
Kaip Žmogžudiškai Bosai Per

sekioja Darbininkus
Supreme P.D.W. dažų fa

briko bosai, norėdami sulaužy
ti kontraktą su unija, griebiasi 
bjauriausių priemonių. Štai 
kaip ištikrųjų yra, štai kaip 
prasidėjo streikas. Buvo trys 
pečkuriai (firemen). Jie dir
bo 8 valandas į pakaitą. Taip 
gi vienas naktinis sargas 
(watchman). Bosai atleido 
vieną pečkuiį, o kitus du pa
dėjo dirbti tik po 4 valandas. 
O naktiniui sargui liepdavo 
prižiūrėti garinius pečius (boi
lers). Tada tas sargas turi 
dirbti net 12 valandų į pakai
tą. Atleistas pečkuris apskun
dė bosus unijai. Unijos biznio 
agentas Tony Vantura reika
lavo, kad būtų priimtas atgal 
atleistas darbininkas, bet bo
sai atsisakė išpildyti tą reika
lavimą. Tai buvo gegužės 2 d. 
Tada unija apšaukė streiką. 
Bosai bandė pradėti dirbti 
šeštadienį, geg. 4 d. ryte. Kaip 
greitai unija sužinojo, kad bo
sai bandys pradėti dirbti, kaip 
5 valandą ryte, atsiuntė pikic- 
tą ir privertė bosus grįžti na
mo be pasekmių. Ir taip kas
dieną pikietuojamas fabrikas.

Birželio 8 d. bosai susiorga
nizavo ir bandė pradėti dirb
ti po policijos apsauga. Tada 
unija pastatė dar stipresnę pi- 
kieto liniją. Bosas Arthur Na- 
zarra, fabriko savininkas, at
važiavo automobili ūmi tiesiai 
į pikieto linijas perblokšdamas 
šešius streikierius. Vienam 
streikieriui abi kojas nulaužė. 
Nuvežtas ligoninėn, gal mirs. 
O kiti irgi pavojingai sužeisti. 
Tada streikieriai, kas ką turė
dami, pradėjo daužyti boso 
automobilių ir patį bosą. Kilo 
tikras karas. Policija iš karto 
nesikišo, laukdama kas iš to 
išeis. Bet vėliaus areštavo du 
streikieriu ir biznio agentą Tor 
ny Vantura, unijos prezidentą 
Charlie Vigorito ir Johnny 
Lyding. Jie yra viršininkai lo- 
kalo 1733. Kaltinami riaušių 
sukėlime. Laiko juos kalėjime. 
Jiems yra primetama dar dau
giau kaltenybių.

Tuo tarpu bosų nė vieno ne- 
areštąvo, kurie nulaužė strei
kieriui kojas važiuodami ant 
šaligatvio su automobiliumi. 
Dabar aišku, kaip diena, kur 
policija stovi ir kad ji yra bo
sų įrankis. Darbininkai savo 
prakaitu tokiam smirdančiam 
dažų fabrike sukrauna šimtus 
tūkstančių dolerių tokiems 
Nazarrams, bet kaip darbinin
kai pareikalauja pragyvenimo, 
kad užlaikyti šeimynas, tada 
jie atsisėdę į gražiausi auto
mobilių važiuoja ant darbi
ninkų žudymo tikslais. Ateis 
laikas, prašvis saulėta ateitis, 
proletaras nušluos parazitus, 
visokius išnaudotojus ir tokius 
Nazarrus.

Sustreikavo du fabrikai kas
pinų išdirbystės (ribbon 
shops). Kadangi ribinų kon
traktas su unija išsibaigė, tai 
bosai atsisakė atnaujinti. Dar
bininkai nusitarė streikuoti tol, 
kol bosus privers pasirašyti 
naują kontraktą. Streikieriai 
geram ūpe ir tvirtai laikosi. 
Pikietuoja dieną ir naktį. 
Taipgi reikalauja, kad unija 
atsiųstų pašalinių darbininkų 
padėti pikietuoti.

monė po biskutį miršta.
Vabalas.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 190 kp. susirinkimas į- 
vyks ketverge, 13 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, Tureks svetainėje, 16011 
Waterloo Rd.

Visi nariai būkite laiku, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi delegatai išduos raportą, iš 
15 apskričio pusmetinės konferenci
jos. Taipgi užsimokėkite duokles ir 
kartu pasiimkit knygą “Povilas Jur- 
ka,” tai yra labai patraukianti kny
ga ir visi mylės skaityt.

Fin. Sekr.
(137-138)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopos susirinkimas jvyks 

12 d. birželio, 376 W. Broadway. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Draugės ir 
draugai, ateikite paskirtu laiku j su
sirinkimą. Turime svarbių reikalų ap
kalbėti. Atsiveskite naujų narių. 
Kviečiu ir jaunuolių 225 kuopos na
rius sykiu dalyvauti 62 kuopos susi
rinkime.

Fin. Rast. J. Burba.
(137-138)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 12 d. birželio, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vaka
re.

Draugai ir draugės, būtinai turi
me visi dalyvauti šiame susirinki
me, nes turime daug svarbių dalykų 
aptarti.

Sekr. K. Sheralis.

PITTSBURGH, PA.
Demonstruokite ir paremkite Be

darbių Darbininkų Social? Apdraudos 
Bilių HR 2827, ant antro metinio 
pikniko, kurį rengia IWO kuopa, pa
minėjimui laimėjimo State Charter 
del IWO.

Piknikas įvyks nedėlioj, 16 d. bir
želio, Miller’s Grove, Millvale, Pa. 
Bus keletas gerų kalbėtojų, progra
ma, šokiai ir skanių užkandžių. 1- 
žanga tik 15c. IWO kviečia visus ne- 
vien tik dalyvauti piknike, bet ir 
prisirašyt prie kuopos.

Kelrodis: Imkite Millvale karą No. 
3 nuo Penn Avė. ir 7th St., Pitts- 
burghe, ir nulipkite ant North Ave. 
ir Howard St., Millvale, už trijų blo
kų bus pikniko vieta.

Rengėjai.
(137-138)

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.
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“LAISVES” NAUDAI 

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sėkmin

gi gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
™ ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo,

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėznyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.0D

• vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsejo-Sept.
VYTAUTO PARKE

I

čia irgi duodama augštos dovanos prie |-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75,

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. birželio, 7:30 vai. vakare, 407 
Lafayette St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymui, taipgi jau gavo
me knygą “Povilas Jurka.”

Valdyba.
(137-138)

LINDEN, N. J.
x---- --  - -------- *

ALDLD 165 kuopos -mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 12 d. 

į birželio, Welcome Hall, ant 16-tos 
gatvės ir Winans Ave., 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, būtinai visi da- 

I lyvaukite, nes yra labai daug svar- 
; bių reikalų aptarti, taipgi reikia iš- 
I rinkti delegatus į antro apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 14 d. liepos.

Sekr., O. Verteljenė.
(136-137)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, birželio 14 d., 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Kiekvienas narys turėtų 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rim labai svarbių reikalų aptarti. 
Mėnesinis susirinkimas turėjo įvykti 
šeštadienį, 15 d. birželio, bet del 

, svarbių priežasčių įvyks vieną die- 
!ną anksčiau. šiame susirinkime, 
tarp kitko, bus rinkimas delegatų į 

| Visuotiną Liet. Darb. Suvažiavimą ir 
i į ALDLD 10-to apskr. konferenciją. 
[Taipgi kiekvienas narys turės pro
gą gauti naują knygą “Povilas Jur
ka,” nes jau turime ant rankų.

Sekr., M. Ginnaitienė.
(136-138)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos susirinkimas 

įvyks 11 d. birželio, vakare, 775 Bank 
St. Turime apkalbėti mūs Draugijos 
20 metų gyvavimo sukaktuves, taip

ogi dienraščio “Laisvės” 25 metų jubi- 
i lėjų. Draugai, kurie pasimokėję, gau- 
|Site naują knygą.

Fin. Sekr., J. ž-tis.
(136-137)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, 341 W. Market St., Scranton, 
Pa. J. Siauruko name. Todėl visi na
riai malonėkit'laiku pribūti, nes yra 
gana daug reikalų aptarti.

Kp. Sekr., Klevinskas.
(136-137)

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Lyros Chorus ,
Dainuos Lietuvių ir Rusų Chorai, Balalaikų Orkestrą, šoks ir ore vartysis dvi žymios šokikes-akroba- 
tės. Bus drūtolių-ristik ų, kurie rodys savo spėkas arba gerai išsilavinę sportai badysis kumščiais. 
Bus gera orkestrą šokiams. Valgių ir gėrimų pasirinkimui.
Specialiai busai išeis iš 319 Washington Avenue, S. Phila., ir 735 Fairmount Ave., N. Phila. Round trip 40 centų. 
Bušai išeis 10:30 vai. ryte. Reguliariai kompanijų busai su užrašais “Laurel Springs” galima gauti ant 6th ir

Race gatvių ir prie City Hali.
Parkas prie labai švaraus upelio ir užtvankos, galima maudytis, tik reikia pasiimti “bathing suits.” 

Vanduo bėgantis ir labai švarus.
KELRODIS: Automobiliais važiuokite per Deleware bridge | White Horse Pike ir už apie 12 mylių nuo Cam

den pasukite po dešinei per trekes ir už kelių blokų ir upelio parkas.

Taipgi prasidėjo streikas 
prieš mėsos, elektros ir gazo 
brangumą. Nežinia, kaip ilgai 
šis streikas tęsis.

šilkų audinyčiose visai bai
giasi darbas ir fabrikas po fa
briko užsidarinėja. Katras dar 
dirba, tai uždarbis darbinin
kams numuštas iki žemiausio 
laipsnio.

Patersono bosų Chamber of 
Commerce raporte pasirodo, 
kad iš šilko industrijos pasiliks 
tik “džiunkjardės.”’ Šilko pra-

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.
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Trijų Veiksnių, Keturių Atidengimų Dr ama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar- 
> bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

Pittsburgh, Pa.
Protokolas Lietuvių Skyriaus 

Pittsburgh© ir Apielinkės 
Lygos prieš Karą ir Fašiz
mą Konferencijos, kuri įvy
ko geg. 26 d., L.M.D. Na
me, 142 Orr Street.

(Tąsa)
AGURKIENĖ: (Puola kunigui po ko

jomis). Viešpatie visagalis! Teveli dva
siškas! Neprakeikite manęs už tai. Ma
no kaltė didžiausia!

KUNIGAS: Stokis, dabar turime pa
kalbėti, kas daryti, kad atvertus ją į tik- 
rą. kelią.

AGURKAS: Tėvelis dvasiškas turi pa
tarti mums, ką reikia daryti. Mes, ro
dos, viską darėme, bet tie velnio tarnai 
pasigavo nekaltą mergaitę.

KUNIGAS: O kur ji dabar yra?
AGURKIENĖ: Išėjo pas savo draugę. 

NAetoli, jei reikia, tai pašauksiu.
KUNIGAS: Būtų gerai. Mes turime 

pakalbėti su ja, gal dar galima būtų pa
taisyti. Tokia maloni mergaitė buvo.

AGURKIENĖ: Aš bėgu pašaukti. (Iš
bėga).

Scena Trečia
l

KUNIGAS: Matai, Jurgi, koks iš tavęs 
tėvas. Kaip tau širdis neskaudės, kuo
met po mirties savo dukters nematysi. 
Kaip tau bus smagu atsiminti, kad tavo 
duktė pragare dega ir galo degimui ne
bus.

^AGURKAS: Aš negaliu pasakyti nie
ko, kaip čia buvo. Rodos aš ir meldžiau
si, ant mišių daviau, ją poterių išmoki
nau. Kiek aš galėjau, tiek stengiausi.

KUNIGAS: Neužtektinai, neužtekti- 
nai, mano mielas. Tu permažai aukavai 
dievui, permažai prašei aniuolo sargo 
pagelbos, kad apsaugotų tavo vaikelį. 
Dabar reiks atsiimti už tai ir nuo žmo
nių ir nuo dievo.

AGURKAS: Ką padarysi, reiks nuken
tėti, matyti, kad dievas užleidžia koronę 
afit manęs. Iš darbo išmetė. Neturiu 
dabar nei ant mišių ko duoti.

KUNIGAS: Kas jau padaryta, to ne- 
beatitaisyti. Kokią koronę užsitraukei, 
tokią turėsi nukentėti. Tačiaus turi da
ryti ką nors, kad mergaitę išplėštum iš 
tų bedievių nagų.

’AGURKAS: Patark man, ką daryti.
KUNIGAS: Klausyk, Agurkai. Aš pa

mėginsiu ją atkalbėti nuo tos litera tur- 
kos. Mes turime ją prisaikdinti, kad ji 
daugiau pas tuos bedievius nebeitų. O 
jeigu tas negelbės, tai žinokis, tu pats 
daryk, ką tu tik išmanai. Tavo atsako
mybė už tai, nes nesaugojai jos, kol ji nie
ko nesuprato. (Įeina Onytė ir Agurkie
nė).

Scena Ketvirta
ONYTĖ: Sveikas kunigėli.
KUNIGAS: Sveika, Onyte. Mes šian

dien norime su tavimi pasišnekėti tru
putį. Tėveliai nusiskundė, kad tu jų ne
klausai.

ONYTĖ: Aš nesuprantu! Ko jie nori? 
Aš stengsiuosi viską atlikti, ką tik jie 
sako.

KUNIGĖLIS: Gal tas ir tiesa yra, bet 
tu, dukrele (ima už jos rankos), turi at
minti, kad išeini prieš jų valią skaityda
ma bedieviškas knygas. Tu pražudai sa
vo dūšią. Atmink, kokį nuostolį darai tė
vams (Agurkienė kukčioja verkdama).

AGURKIENĖ: Ar teisybė, dukrele, 
kad tu skaitai bedieviškas knygas?

ONYTĖ: Čia kieno nors prasimany
mas, aš jokių bedieviškų knygų neskai
tau.

^KUNIGAS: Labai negražu meluoti. 
Mes sužinojome, kad skaitai tokias kny
gas ir dar priklausai kokiai ten ALDLD 
organizacijai. Tiesa, gal ta organizacija 
yra ir neužginta valdžios, bet tu slaptai, 
tėvams nežinant, joj priklausai. O dievas 
tas knygas ir organizacijas yra prakei
kęs. Tu užtrauksi dievo koronę ant sa
vo tėvelių namų.

ONYTĖ: Didesnės koronės niekas ne
gali užtraukti, kokia iki šiol buvo už
traukta ant mūsų namų.

AGURKIENĖ: Tai vis per tave.
KUNIGAS: Aš prašau Agurkienę nesi- 

Hkrti ant jos. Ji jauna, mažai nusimano 
apie šio svieto sugedimą. Tokius jau
nus žmones visokie velnio tarnai leng
vai ir pasigauna. Aš manau, kad Onytė 
paklausys mano šventų žodžių ir pasiža

dės klausyti tėvelių ir bažnyčios. (Į Ony
tę) Ar taip? (Onytė tyli).

AGURKAS: Jei neklausys geruoju, tai 
klausys diržo. Nemanyk, kad tu jau di
delė merga, tai jau gali neklausyti tėvų.

KUNIGAS: Ji duos man šventą pasi
žadėjimą. Atnešk, tėve, čia kryželį. 
(Agurkas nukabina nuo sienos nemažą 
medinį kryželį) Taigi, mielas vaikeli, kad 
tavo pasižadėjimui būtų galima pasiti
kėti, patvirtink jį priesaika prieš dievo 
veidą, kad daugiau tu tų knygų neskai
tysi ir į organizaciją nebesilankysi. 
(Duoda jai kryžių).

ONYTĖ: (Palengva paima kryžių. Va
landėlę pamąsto. Staiga suspaudžia tą 
kryžių ir ant kelio sulaužo jį ir numeta 
kunigui po kojomis) Va tavo dievui. 
(Apsisuka ir nueina nuo kunigo).

KUNIGAS: Matai, tėvai, kaip ji vel
nio apsėsta.

AGURKAS: Eik čia! (Onytė prisiarti
na prie tėvo). Ar tu žinai, ką tu darai 
dabar?

ONYTĖ: Žinau. Sulaužiau medžio 
šmotelį, kuriuomi tie žmonių proto nuo
dytojai tamsius žmones mulkina.

KUNIGAS: (Griebiasi už kepurės). 
Aš negaliu ilgiau būti šiuose namuose. 
Čia pilna velnių. Tavo duktė velnio ap
sėsta (Agurkienė puola verkti). Likite 
sveiki. Kol nesugrįšite prie dievo, aš 
daugiau į šiuos namus nebesilankysiu. 
(Išbėga).

Scena Penkta
AGURKAS: (Piktai) Ar tu žinai, ką 

tu padarei dabar?
ONYTĖ: Aišku, kad žinau... Išvijau 

iš namų žmonių proto nuodintoją. Aš jo 
neapkenčiu, kaip didžiausio priešo. Jis 
per išpažintį išklausinėja nesusipratusius 
žmones, o ką tik kas pasako jam apie ko
kius darbininkų nusistatymus prieš val
džią, tai jis tuoj pasako policijai. Jis 
šnipas.

AGURKIENĖ: O viešpatie augščiau- 
sias, dovanok man griekus! Ką aš da-* 
bar girdžiu. Kaip tu nebijai dievo taip 
bjauroti mūsų dūšių ganytoją.

AGURKAS: Aš tau išvarysiu iš gal
vos visus tavo burtus (Nusijuosia diržą 
ir šeria smarkiai per stalą, kuris nuo 
sakties smarkiai suaidi). Sakyk, ar at
sižadi nuo tų visų bedievių ir jų knygų, 
ar ne?

ONYTĖ: (Puola tėvui ant kaklo, bet 
jis atstumia ją) Mieli tėveliai, duokit 
man pasiaiškinti, aš jums viską papasa
kosiu.

AGURKAS: Nei jokių pasiaiškinimų. 
Aš sakau, ar atsižadi tų bedievių, ar 
mūsų ?

ONYTĖ: Jūs galite mane ir užmušti, 
o aš tos idėjos neatsižadėsiu.

AGURKAS: Paskutinį kartą pakarto
ju: ar atsižadi tų bedievių ir jų knygų, 
ar ne? Aš noriu žinoti apie tai.

AGURKIENĖ: Pamanyk tu, dukrele, 
kur mums akys reiks dėti dabar?

ONYTĖ: Jei jūs duotumėte man kal
bėti, tai aš jums išaiškinčiau...

AGURKAS: Jokių aiškinimų man ne
reikia. Aš klausiu, ar atsižadi?

ONYTĖ: Neatsižadu!
AGURKAS: (Artindamasis prie jos 

užsimoja diržu) Aš tau parodysiu, kaip 
reikia ant svieto gyventi.

(Uždanga)
ANTRAS ATIDENGIMAS

Uždangai pasikėlus Onytė guli ant sof- 
kos smarkiai sumušta. Motina sėdi šalę 
sofkos.

Scena Pirma
AGURKIENĖ: Matai, dukrele, kokią 

koronę nuo dievo užsitraukei.
ONYTĖ (Pabučiavus motinai ranką) 

Jei tu, mamyte, tą suprastum, ką aš su
prantu, tai tu nekalbėtum taip. Aš ne
pykstu ant jūsų, nors jūs mane taip su- 
mušėt, kad aš negaliu nei ant nugaros 
atsigulti. .

AGURKIENĖ: Klausyk, Onyte! Pa
rodyk tu man tas knygas, kurias tu skai
tai.

(Daugiau bus)

Konferenciją atidarė orga
nizatorius P. Norkus, 1:30 vai. 
dieną ir paskyrė mandatų ko
misiją iš šių asmenų : F. Lodg
ers, Geo. Urbonas ir P. Naura. 
Konferencijos pirmininke iš
rinkta draugė A. K. Slickienė, 
sekretorium palikta J. Urbo
nas.

Skaitytas protokolas iš lap
kričio 25, 1934 m., ir priimtas.

Rezoliucijų komisija išrink
ta iš sekamų delegatų : D. Le
kavičius, S. Ivanauskas ir P.’ 
Naura.

M.D. svetainėj, ir sausio 27 d., 
1935, vakarienė po num. 1335 
Medley St. Daugiausia dar
buojamasi buvo del Visuotino 
Suvažiavimo Clevelande, bir
želio 30 d. Išsiuntinėta apie 
55 atsišaukimai del šios kon
ferencijos šaukimo. Partrauk
ta 1,000 lapelių del Clevelan- 
do Suvažiavimo. Daugiaus 
stengiausi viską atlikti palei 
savo išgales. Prie raporto pri
dedu visiems Pittsburgh© apie
linkės draugams paraginimą, 
kad kuodaugiausia kooperuo
tumėte su šiuo komitetu: or
ganizatorius P. Norkus, 1426 
Fulton St., sekr. J. Urbonas, 
1401 Page St., kasierius S. 
Jablonskienė, 1207 Sheffield 
St.

Sekr. J. Urbonas.

Organizatoriaus Norkaus 
Raportas

Komiteto raportai: Organi
zatorius Norkus išdavė raštiš
ką raportą ir likos priimtas 
(raportas tilps atskirai). Ki
tų komitetų raportai priimti, 
buvo žodžiu išduoti.

Peršaukta valdybos nariai. 
Iš septynių narių atsilankė tik 
šeši.

Mandatu komisija išdavė 
raportą, kad dalyvauja 24 de
legatai nuo 18 draugijų ir še
ši komiteto nariai, sykiu 30 
žmonių su sprendžiamu balsu.

Toliau sekė diskusijos apie 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Visuotiną Suvažiavimą, kuris 
įvyks birželio 30 ir liep. 1 die
nomis Clevelande. Paskui įne
šta, kad būtų pranešta Suva
žiavimo šaukimo Komitetui, 
kad mes rengiamės prie Suva
žiavimo. Nutarta išrinkti vie
nas delegatas nuo šios organi
zacijos. Delegatu išrinktas P. 
Norkus.

Išrinkta komisija, kuri rū
pinsis delegatų nuvežimu. Ko- 
misijon įėjo šie draugai: Gco. 
Urbonas, Lekavičius, Norkus, 
A. žvirblis, J. Zvežauskas, J. 
Čirvinskas, J. Miliauskas, Slie- 
kienė, K. Stašinskas.

Nutarta, kad mažesniuose ir 
didesniuose miestuose būtų su
tverti komitetai prieš karą ir 
fašizmą. Po diskusijų, nutar
ta, kad ta pati komisija atlik
tų tą darbą, kuri apsiėmė su
tvarkyti delegatų važiavimą į 
Visuotina Suvažiavima. Komi- v c.
sija apsiėmė tą darbą atlikti 
ir komitetas turi bendrai dar
buotis su komisija tvirtinimui 
ant toliaus šios organizacijos.

Toliaus rezoliucijų komisija 
perskaitė septynias rezoliuci
jas, kurios bus spaudon pasių
stos ir Gallup, N. M., už poli
tinius kalinius. Kai kurios re
zoliucijos bus ir į anglų kalbą 
išverstos'.’

Paskui kalbėta apie buvusį 
kasierių A. Simonaitį, kuris Į 
turi šios organizacijos $2.16 ir 
jokių žinių neduoda, ar jis pa
sitraukė iš komiteto, ar ne. Se
kretoriui raportavus, kad Si
monaitis nesilanko į susirinki
mus, konferencija nutarė iš
rinkti kitą kasierių, ir išrinkta 

(draugė S. Jablonskienė. Sekt 
retorius turi pareikalauti mi 
nėtos sumos pinigų nuo buvu 
šio kasieriaus.

Finansų stovis: Kasoje tur i 
būti $2.16, iš APLA 12 kuopo: 
auka $1.70 ir ant vietos aukų 
surinkta $2.28, tuo būdu sykit 
pasidaro 6.14. Išlaidos tokios 
Martinkui kelionės lėšos į Ant
rą Amerikos Prieškarinį Kon
gresą, kuris įvyko Chicagojc 
rugs. 28 d., 1934 m., $2.80, se- 
kret. už laiškus ir st&mpas 
$1.30, sykiu pasidarė $4.10. 
Balansas lieka $2.04.

Konferencija užsibaigė 5:30 
vai. vakare.

Konferencijos Pirm.
A. K. Sliekienė.

Konf. ir komiteto sekr.
J. Urbonas.

Sekretoriaus Raportas

Šaukiau penkis komiteto po
sėdžius; buvo surengta du pa
rengimai : gruodžio 23 d., 
1934, koncertas ir mitirigas L.

Dalyvavau 18 tarptautinio 
komiteto posėdžiuose ir dvie
jose konferencijose. Tarptau
tinis komitetas susideda iš 15 
skirtingų draugijų ir skirtingų 
pažiūrų žmonių, kurie prita
ria šiai organizacijai.- Dau
giausia darbuojasi Mrs. O’
Connell, žmona O’Connell, ku
ris parašė knygą “Mellon Mil
lions.” Yra du daktarai, du 
advokatai ir du rabinai, du 
protestonų kunigai ir septyni 
kitų skirtingų organizacijų at
stovai. Norint prigulėti prie 
tarptautinio komiteto, reikia 
mokėti duokles nuo 50 centų 
iki $10 į metus nuo organiza
cijos. Suorganizuota 1,000 
studentų Pittsburgh e ir tas ko
mitetas atstovauja 40,000 
žmonių Allegheny pavieto. Iš
leidžiama po 100,000 lapelių 
prieš Hearsto melus prieš So
vietų Sąjungą. Taip pat prieš 
kunigo Coughlino fašistinę 
propagandą ir prieš visokį fa
šistinį kapitalistų režimą.

P. Norkus.

tos apielinkės moterims pikie
tuoti.

Taipgi išrinktas komitetas 
iš 5 draugių, kurios nueis pas 
A. & P. miesto manadžerį, 
protestuojant prieš tokį žiaurų 
pasielgimą minėtos krautuvės 
manadžerio. Taipgi bus išleis
ta lapeliai aiškinant fašistinį 
A. & P. kompanijos nusistaty
mą prieš darbininkus. Taip pat 
yra rezoliucijos, su kuriomis 
komisijos narės aplankys or
ganizacijas, agituojant prieš 
maisto brangumą ir aiškinant 
apie A. & P. žvėrišką užpuoli
mą1 ant komisijos.

Reikia pasakyti, kad šiame 
pikiete nedalyvavo nei viena 
mūsų Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
narės, neigi kita kuri lietuvė 
darbininkė. Draugės, mūsų pa
reiga ne tik laikas nuo laiko 
ateiti į susirinkimą, bet taip 
pat su kitų tautų moterimis 
dalyvauti taip svarbioj1 kovoje 
už nupiginimą maisto. Kas 
daugiausia jaučia tą baisų 
brangumą, jeigu ne darbinin
kė bei šeimininkė moteris? 
Juk ji su kožna diena mato, 
kad Už tą dolerį galima vis 
mažiau nusipirkti sau ir šei
mynai maisto.

S. C. M.

A.LD.L.D. REIKALAI

te organizuotų darbininkų ei
lėse ir tas eiles neapleiskite.

ALDLD 137 kp. fin. sękr.,
E. Vilkis,

1579 Centre St., 
Montreal, Queb.

Hitlerio Armija Esanti 
Neva “Taikos Apsauga”

WASHINGTON. — Ra- 
portuodama Užsieninės Po
litikos Sąjungai, Mildreda 
S. Wertheimer nupasakojo, 
būk įvedimas visuotino ka
reiviavimo Vokietijoj gali 
pritaikyt tą šalį nuo “neap
galvoto” karo, nes, girdi, 
Vokietijos generolai nesu
tiks daryt tokį žygį, apie 
kurio laimėjimą jie abejotų.

Bet Jungtinių Valstijų 
laivyno admirolas Stirling, 
fašistinis kunigas Coughlin 
ir kiti tokie sako, kad Vo
kietija turėtų sudaryt pir
muosius būrius karui prieš 
Sovietų Sąjungą; o jie ge
riau už Mildredą Werthei
mer žino ka šneka.V- €■

Watertown, N. Y.—Nu
kritus lėktuvui į Ontario 
ežerą, žuvo visi 4 jame bu
vę žmonės.

Cleveland, Ohio
Pradėta Kova Prieš Maisto 
Brangumą; Sumuštas Pikieto 

Komitetas

Birželio 8 d. apie 200 mo
terų pikietavo Krogerio ir A. 
and P. krautuves maisto cen
tre, reikalaujant numušti mė
sos kainą ant 25 nuoš., taip gi 
ir ant viso maisto, kuris nesvie
tiškai pakilo pastaruoju laiku. 
Pradėjus pikietuoti, tuojaus 
pribuvo būrys policijos (kuri 
visuomet pasiryžus ginti kapi
talistų reikalus) ir bandė iš
ardyti pikietą. Bet jai nepasi
sekė, nes rado didelį pasiprie
šinimą tarp karžygiškų mote
rų ir didelį pritarimą pikietuo- 
tojoms tarpe praeivių.

A. & P. manadžeris su mu
šeikoms sumušė komisijos na
rę. Komitetas nuėjo krautuvėn 
pateikti savo reikalavimus. 
Nespėjus komisijos nariam 
nei pratarti žodžio, kaip ma
nadžeris suriko “geriant.” Tuo 
tarpu d. Palak,, Ohio valstijos 
bedarbių tarybos sekretorius 
pareiškė: “Mes atstovaujame 
alkstančius narių, kurie per
ka iš jūsų kompanijos ir mes 
sūrime pilną teisę paduoti savo 
reikalavimus.” Tuo kartu vie
nas iš mušeikų kirto draugui 

’kumščiu burnom Kilo lermas. 
Policija gi, vietoj imti mušei
ką, kuris nekaltai užpuolė 
ant beginklio komiteto, apsu
po komitetą ir išstūmė laukan. 
Pribuvo daugiau policijos. 
Mušeikos ir policija bandė iš
provokuoti muštynes ir ant pi
kieto, visaip įžeidinėjant mo
teris. Bet kovingos moterys su
prato jųjų tikslą ir neatkreipė 
atydos ir šaukdamos įvairius 
obalsius sau ramiai pikietavo.

Tai tiktai pradžia kovos 
prieš maisto brangumą. Birže- 
io 15 d. bus pikietaujama 

šios apielinkės krautuvės: 
Kinsman East 140 St., Bokay 
East 110 St. ir East 105th St. 
Darbininkų pareiga pagelbėti

Į ALDLD 137 Kuopos Narius, 
Gyvenančius Kanados

Provincijoje.

S u p u v usios kapitalistines 
sistemos mes esame blaškomi 
po įvairius Kanados kampus 
darbo bejieškodami. Su orga
nizacija ryšiai dažnai per
traukiami ištisiems mėnesiams 
ir metams. Priežastys būna 
įvairios. Mūsų laikraštis turė
tų būti sąryšio funkcija, per 
kur mes būtinai turime palai
kyti ryšius. Todėl aš kreipiuo
si į jus, mūsų kuopos nariai, 
kad gyvenanti provincijoje, 
palaikytumėte ryšius su savo 
organizacija. Mokesčius, kurie 
turite ištekliaus, prisiųskite, o 
kuriems ekonominės sąlygos 
neleidžia, tai prašau pranešti 
apie tai mūsų kuopai. Gavus 
pranešimus ir nurodymus, kuo
pa galės atatinkamą atsaky
mą duoti. Stengkitės nuolati
niai kooperuoti su savo organi
zacija. Neužmirškite, jog esa-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietu Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė TO į
6 Skirtingų Rūšių • Oc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
riom Ims Nemažiau 10 Svarų.

įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet -dažnai ’ matosi Latvi
jos ar Estoriijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:.

“Laisvės” Administracija.
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

. ............................

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
j 1439 South 2nd Street.

geriausios

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis,

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legaliskas svoris. • Prista-
tome greit } jūsų namus. Prašome
įsitėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti j 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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PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

LORIMER RESTAURANT^

Iš Bedarbių Konferencijos
Birželio 8 Irving Plaza sve

tainėj, New Yorke, jvyko Be
darbių Tarybos šaukta kon
ferencija. Dalyvavo 435 dele
gatai nuo 302 organizacijų, 
atstovaujančių 250,000 darbi
ninkus. Atstovauta 48 darbo 
unijos ir grupės.

Nutarta reikalauti iš miesto 
valdžios pakelti pašalpą 25 
nuošimčiais, taipgi sustiprinti 
kovą už Darbininkų Bedarbės, 
Senatvės ir Socialės Apdrau- 
dos Bilių HR 2827. Pranešta, 
kad 14-koj kongresinių distrik- 
tų jau įsteigti Veiklos Komi
tetai už tą bilių ir ragina 
įsteigti tokius komitetus visuo
se Didžiojo New Yorko dis- 
triktuose. Buvo nurodyta, kad 
tie komitetai taip pat galėtų 
pasitarnauti kaipo pamatas ju
dėjimui už Darbo Partiją. 
Konferencija pasisakė už

unijas sudaryti bedarbių ko
mitetus; kad unijos suregis
truotų bedarbius ir kad rūpin
tųsi įsteigimu bedarbių tary
bų savo industrijoj.

4. Įsteigti bendro veikimo 
komitetus visuose kongresi
niuose distriktuose už HR 28- 
27 Bilių ir praplėsti jau esan
čius 14 komitetų.

5. Atsišaukti į Baltakalnie- 
rių Darbininkų Konferenciją, 
kad bendrai vykdytų planus, 
priimtus šeštadienio konferen
cijoj.

6. Išrinkti šimto asmenų ko
mitetą, kuris suplanuos mar- 
šavimą prie miesto rotužės 13 
liepos. Komitetui pavesti galią 
vėl sušaukti konferenciją.

Minėtam maršavimui išgar
sinti nutarta padaryti milioną 
lapelių, kad jais paskleisti 
daugiau agitacijos tarpe dir-

pai pelno, nes buvo imta po i 
10c. įžangos.

Šiame susirinkime pasirodė, 
kad kuopos valdyba laikė po
sėdį ir padarė keletą tarimų, 
rekomendacijų. Tai labai ge
ras dalykas. Pasiūlyta ir pri
imta laikyti susirinkimuose 
trumpas paskaitas. Kalbėta 
apie vajų gavimui naujų na
rių. Susirinkimo nuomonė, 
kad vajų reikėtų pradėti su 
1 d. rugsėjo mėnesio, kuomet 
jau oras atvėsta. Klausimas 
palikta kuopos valdybai pri
ruošti pilnus planus kas lie
čia laiką, nupiginimus, dova
nas ir kitus dalykus.

Buvo sumanyta, kad LDS 1 
kuopa, kuri skaitlinga nariais 
ir yra pašalpos ir kultūros or
ganizacija, suruoštų vieną di
delį parengimą sekančiame 
sezone. Manoma, kad reikėtų 
ruošti kokį gerą vaidinimą ar
ba muzikališką veikalą.

Darbo Partiją, kuri remtųsi 
darbo unijomis ir masinėmis 
darbininkų organizacijomis.
Konferencijos Priimta Veiki

mo Programa

1. Organizavimas bedarbii 
bendram veikimui už visų re> 
kalus, taipgi bendrą dalyvunu 
visų organizac. kovoje už pa
didinimą pašalpos ir Socialu 
Apdraudą.

2. Organizavimas visų šal
pos projektų turi būt suvieny
tas per centralę projektų ta
rybą. Projektų lokalai turi dė
ti pastangas susijungti su AF 
of L.

3. Atsišaukti į visas darbo

bančiųjų ir bedarbių. Taipgi 
bus rengiami lokaliniai mar- 
šavimai prie aldermanų namų 
pirm didžiojo maršavimo. Vi
sos organizacijos raginamos 
siųsti rezoliucijas Aldermanų 
Tarybai, reikalaujant, kad 
Taryba paskirtų fondus pakė- 
iimui pašalpą 25%.

Vienbalsiai priimtos seka
mos rezoliucijos: kad šalpos 
biuras mokėtų mažiausia po 
$10 rendos į mėnesį kiekvie
nam bedarbiui; už rėmimą 
mėsos streiko; už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių, Tom 
Mooney, Angelo Herndon ir 
Gallup kalinių.

J. A. M.

Kilo diskusijų. Kai kurie 
draugai ir draugės mano, kad 
iš didelių parengimų nebus 
pasekmių, o maži — duoda 
šiek tiek pelno. Tačiaus po dis
kusijų veik vienbalsiai nutarta 
ruošti didelį parengimą. Tam 
darbui išrinkta komisija, ku
rion įėjo M. M. Plepys, J. Za- 
jankauskas ir V. Bovinas.

Delegatų Išleistuvės

Susirinkime buvo pranešta, 
kad delegatų išleistuvės į 
Cleveland© Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimą įvyks 27 d. 
birželio, “Laisvės” svetainėj. 
Visi nariai raginami dalyvauti.

Reikia raginti ir kitus darbi
ninkus dalyvauti šiame paren-

Mėsos Streiko Eiga
Veiklos Komitetas Kovai 

Prieš Pragyvenimo Brangumą 
dabar daugiausia sukoncentra
vo savo spėkas į Bronx, kur 
sutikta gana stiprus pasiprie
šinimas. Pikietas vyko' šešta
dienį ir sekmadienį, nežiūrint 
lietaus pylimo. Taipgi laikyta 
atviram ore mitingai. Krautuv- 
ninkai turėjo specialius leidi
mus laikyti krautuves atdaras 
sekmadienį, bet pirkėjų nebu
vo, kadangi jie pasižadėjo ne
pirkti, kol mėsa nebus parduo
dama nupigintomis kainomis.

Pereitą šeštadienį įvyko 
Veiklos Komiteto šaukta kon
ferencija, kur išdirbta planai 
tolimesniam veikimui. Taip 
pat Bedarbių Tarybų konfe
rencija, įvykusi toj pat svetai-Į 
nėj, kur dalyvavo 435 delega
tai, vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją remti mėsos streiką ir 
abelnai kovą prieš augštas 
maisto kainas.

S. D.

Jauną Lietuviu Išvažiavimas
Jaunų Vyrų Lietuvių Susi

vienijimas (YMLA) ruošia bu- 
su išvažiavimą į Swarts woo d 
Lake, N. J., sekmadienį, 30 
birželio. Atskiri asmenys arba 
organizacijos norintieji daly
vauti šiame busu išvažiavime1 
malonėkite susižinoti su minė
tu kliubu arba jo nariais iki 
23 dienos birželio, kadangi 
mes turime prirengti vietą su- 
lyg dalyvių skaičiaus. Už ką , 
iš anksto ačiū.

J. Paulukonis.

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi
Augščiausios paskolos

Brooklyne ant
DA IMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

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

Grand and .Metropolitan Avė. 
karai priveža.

ROBERT LIPTON
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.
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417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
MARČIUKAI
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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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, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

<♦>

<♦>

d)

<!>

<!>

Iš Šv. Jurgio Draugystės 
Susirinkimo , <

Birželio 5 d. įvyko Jurginės 
Draugystės susirinkimas. Bu
vo rinkimas pusės valdybos. 
Tapo išrinkti visi sienieji val
dybos nariai: vice-pirmininku 
—J. Ambrazaitis, užrašų sek
retorium — A. Draugelis, 
knygų dažiūrėtoju — J. Za- 
barauskas, maršalka — F. 
Šnuolis.

Skaityta keletą laiškų, ku
rių vienas buvo nuo Am. Lie
tuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo šaukimo Komi
teto, prašant išrinkti delegatus 
į ALDV Suvažiavimą birželio 
30 ir 1 liepos, 1935, Cleveland, 
Ohio. Po apkalbėjimo, nutarta 
laike suvažiavimo pasiųsti pa
sveikinimo telegramą suvažia
vimui.

Taipgi nutarta, kad valdyba 
pastebėtų Matusevičiui, jogei 
negerai pasielgė savo radio 
valandoj, garsindamas savo 
30-tos gegužės parengimą, mi
nėdamas, kad šv. Jurgio Drau
gystė eina su juo arba remia 
jo parengimą. Tokių dalykų 
nebuvo kalbama gegužės mė
nesio susirinkime ir kaipo ypa- 
ta negali vartoti draugijos var
dą.

Prisieina priminti, kad buvo 
rinkimai pusės valdybos, bet 
susirinkime ne daugiausia na
rių dalyvavo. Tai yra peikti
nas narių apsileidimas, šiaip 
susirinkimas buvo geras ir 
rimtai svarstė bėgančius drau
gijos reikalus.

Jurgutis.

BŪKIT ALDLD 1 KP. 
SUSIRINKIME

Ketvirtadienį, 13 birželio, 
“Laisvės” svetainėj, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts. įvyks 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas. Bus rin
kimas delegatų į Cleveland© 
suvažiavimą ir kiti svarbūs 
reikalai. Visi nariai privalo da
lyvauti. Taipgi visi nariai šia
me susirinkime gaus naują 
knygą “Povilas Jurka.”

Valdyba.

. Geras LDS. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Ketvirtadienį,-birželio ,6. ,d., 
“Laisvės” svetainėje įvyko mė
nesinis LDS 1 kuopos susirin
kimas. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas ir tarimais turtin
gas.

Be oficialių kuopos reikalų, 
keletas dalykų pakelta ir so
cialiais reikalais, kurie liečia 
platesnį darbininkų gyvenimą.

Skaityta laiškas nuo Jau
nuolių Komiteto, kuriame pa
aiškėjo, kad LDS jaunimas 
ruošiasi prie didelių darbų. 
Jie siunčia savo delegatą į So
vietų Sąjungą, kad tas delega
tas savo akimis galėtų tikrai 
patirti apie tą šalį, apie kurią 
šiandien visas svietas susirūpi
nęs.

Kuopa ižde pinigų veik ne
turi, tai kad prisidėti prie to 
tikslo, susirinkime parinkta 
aukų jaunuolių delegato siun
timui į Sovietų Sąjungą. Su
rinkta virš trijų dolerių.

Paskiaus buvo duota rapor
tas .iš konferencijos, kuri įvy
ko gegužės 19 dieną, kad pri
sirengus prie lietuvių darbinin
kų suvažiavimo, kuris įvyks 
Clevelande., Pasir.o.dė, kad( mi
nėtoje konferencijoj, išrinkta 
10 delegatų .į , suvąžiavimą. 
Kuopa taip pat išrinko, vieną 
delegatą. Delegatu išrinkta 
Čepulis, o altematu — Viltra- 
kis. . p

Minėtas suvažiavimas yra 
labai svarbus. Vyriausi jo 
tikslai,yra kova prieš fašizmą, 
karą ir siuntimas delegacijos 
Lietuvon. Prie to, visa eilė į- 
vairių klausimų, kurie kils pa
čiame suvažiavime, reikės iš
rišti. Vienybė lietuvių darbi
ninkų ir bendras veikimas, be 
abejo, bus diskusijose. Suva
žiavimas labai svarbus ir ja
me reikia dalyvauti.

Dar apie kuopos vidujinius 
reikalus, šiame susirinkime 
persikėlė pora narių iš kitų 
kuopų (jų pavardes neteko 
nugirsti). Dr. Kaškiaučiaus 
prakalbos sėkmingai įvyko. 
Surengimas jų dar davė kuo-

gime, nes tai bus parengimas 
ir kelionių lėšų sukėlimui. | 
Kuopos Sekantis Susirinkimas'

. > Perkeltas

Sekantis LDS 1 kuopos su
sirinkimas pripuola 4 dieną 
liepos. O ketvirta diena liepos 
Amerikoj yra “šventė.” žmo
nės nedirba ir išvažinėj a. To
dėl kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 3 dieną liepos, 
“Laisvės” svetainėj.

Visi nariai turi tai atsiminti 
bei užsirašyti į savo ėjimų ir 
darbų dienyną, kad nepamirš- 
tumėt.

LDS 1 Kp. Koresp.

Pamatykit ‘‘Chapayev”
Puikų Sovietų judį “Chapa-I 

yev” šią savaitę galit pamatyti j 
Model teatre, 131 Lee Avė. į 
prie Hooper St., Williams- 
burge. Pradeda rodyti šian
dien ir tęsis 3 dienas: 11, 12 ir 
13 birželio. Rodo nuo 1 po pie
tų iki 11 vakaro. Po pietų 
įžanga 10 centų, vakarais 20 
centų. Įsigykit tikietus “Lais
ves” raštinėj arba pas parti- 
jiečius iš anksto, nes už iš 
anksto parduotus tikietus K.P. 
6-ta sekcija gauna nuošimtį.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

Unijos Bendrai Veda Streiką
Sustreikavo batų taisytojai 

Parfoti kompaniškos krautuvės 
dviejų skyrių 319 Broadway ir 
760 Lexington Ave., New Yor
ke. Darbininkai priklauso vie
ni prie United Shoe ir Leather, 
o kiti prie Boot ir Shoe Dar
bininkų Unijų. Bet pirmu sy
kiu tų unijų lokalo 23-čio is
torijoj abiejų vietų darbinin
kai bendrai veda streiką, mai
nosi pikietais ir bendrai pikie- 
tuoja bile katrą iš užstreikuo
tų vietų. Tai pavyzdis visoms 
unijoms ir tas turėtų būti ak
stinu sueiti visiems vieno ama
to darbininkams į vieną ben
drą uniją.

Streikas paskelbtas reika
laujant sugrąžinti 3 pravary
tus darbininkus už unijinį vei
kimą. Jiems mokėdavo po 12 
ir 16 dolerių už 65 iki 75 va
landų darbo savaitę.

Laimėjo Streiką
Darbininkai Richter ir* Ring 

veidrodukų šapos, 119 W. 125 
St., New Yorke, laimėjo pus
antros savaitės streiką: sugrą
žinimą 10% nukirstos algos; 
pripažinimą šapos komiteto, 
teisę priklausyti savo pasirin
kimo unijoj; prašalinimą visų 
streiklaužių; neatleisti ir ne
samdyti darbininkus be šapos 
komiteto' sutikimo; niekam ne
leisti dirbti virš 40 valandų į 
savaitę.

Judošine Viršininką Taktika
Jau rašėm, kad Beth Moses 

Hospital pravarė iš darbo 100 
darbininkų už dalyvavimą su
sirinkime, kuriam jie aptarė 
žingsnius kovai prieš minėtos 
ligoninės viršininkus už prava- 
rymą iš darbo 6 darbininkų- 
unijos veikėjų.

Dabar paaiškėjo, kad tos li
goninės viršininkai įdavė imi
gracijos viršininkams depor
tavimui fašistų. Vokietijon Dr. 
Joseph Kahn, jauną Vokietijos 
žydą biochemistą. Apie tai į- 
teikė prisiektą liūdymą 3 ligo
ninės darbininkai ir daktaro 
žmonį, Margot Kahn. Dakta
ras užsitraukė viršininkų ne
malonę stojimu už šimtą pra
varytu darbininkų. Minėta li
gonine yra palaikoma žydų 
labdarybės, kurion darbinin
kai siideda pinigus aukomis, 
bet jie nueina reakcijos palai
kymu^, kada patys darbininkai 
jų nekontroliuoja.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonįas Zielanis, 63 metų, 58- 

27—dlst St., Maspeth, N. Y. 
Mirė birželio 7 d. Laidos bir
želio 11 d. šv. Jono kapinėse.

Laipotuvių apeigom rūpina
si grąiborius J. Garšva.

'I
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
». , » .... — «.-- ---

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių

<i>

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 1-6901

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

Ausą, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
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CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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.

SKAITYK LAISVE'
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainiu krautuvė, 

202 Leonard Street, Brooklyn, N.
Y., tarp dviejų mokyklų ir prie baž
nyčios, pardavimo priežastį dasiži- 
nosite ant vietos.

(135-137)

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

JONAS STOKES
512 Mhriom St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. f.
Tel.: Glenmore 5-6191

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS | 

B Senai dirbąs graborystės pro- g 
r fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
B kej plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu 3 
B mirusių. Q

g Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- 8 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems g
8 Saukite dieną ar nakt| M

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

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

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

Čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
HO East 16 St, N. Y.

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Are. Ir Irving PL 

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

MBS KALBAUS UETUVI1KAI




