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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Senatorius Wagner bent de- 
eėtką sykių pasibažijo, kad jo 
darbo santikių bilius kongrese 
nereikalauja pripažint darbo 
unijų ir kad jis visai nepriešin- 
gas kompaniškoms unijėlėms.

Bet socialistų “Naujienos” 
tvirtina, būk tas bilius “uždrau
džia kompanijų dominuojamas 
(viešpataujamas) unijas.”

Tik stebėtis reikia, kaip juo
dąjį fašistinį bilių “Naujienos” 
nubaltina ir perstato jį lyg ko
kią “geradarystę” darbinin
kams.
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Smetonos valdžia išleido vals
tybės paskolos bonus sumoj 18 
ftiilkmų litų, savo viešpatavimui 
*udrūtint, ir Lietuvos fašistų 
organas “Aidas” rašo, kad val
džios tarnautojai, darbininkai 
ir ūkininkai išperka arba net 
viršija paskirtą sau bonų dalį. 
Bet, girdi, fabrikantai, biznie
riai ir profesionalai tai visai 
atsilikę nuo tos “pareigos.” Dau
gelis jų bijo... kad Lietuva 
neišlaikys savo nepriklausomy
bės, ir todėl neperka.

Darbininkai ir tarnautojai, 
žinoma, ne savu noru, o iš prie
vartos perka Smetonos bonus. 
Bet išnaudotojai, kurių labui 
Smetona pavergė Lietuvą, palie
ka jam fašizmą stiprinti tik 
darbo žmonių kaštais.

Anglijos valdžia tik dabar per 
savo ginklų ir amunicijos mini
sters Christopherį Addisoną pri
pažino, jog per dvejus pasauli
nio karo metus turėjo rimtų 
nuolatinių susidūrimų su darbi
ninkais. Daugelis jų, priešin
damiesi karui, atsisakė dirbt 
ginklus ir amuniciją. Visa tai 
iki šiol laikė užgniaužus kapita
listinė cenzūra.

jeigu imperialistai pradės 
naują karą, ypač prieš Sovietų 
Sąjungą, jie patirs dar ne tokių 
pasipriešinimų iš darbininkų 
pusės. Baimė revoliucinių su
kilimų juk žymia dalim ir pri
laiko imperialistus nuo naujos 
skerdynės.

Policininkai Nušovė 
Lentpjūves Streikie- 

rį, Kelis Sužeidė
EUREKA, Calif. — Va

dovaujant policijos galvai 
G. Littlefieldui, keli desėt- 
kai policininkų, gaisrininkų 
ir fašistinių padaužų, gink
luotų šautuvais ir bombo
mis, užpuolė piketuojan
čius Holmes lentpjūvės 
streikierius. Vieną pikieti- 
ninką nušovė ir kelis sužei
dė. Streikieriai besiginda
mi apkūlė kelis policininkus, 
o užpuolimo vadą Littlefiel- 
dą taip pačiupinėjo, kad jis 
krito palei kelią ir ilgokai 
be sąmonės gulėjo.

Po mūšio policija ir fašis
tai “vigilantes” padarė ab- 
lavą prieš veiklesnius strei
kierius ir areštavo 20.

Oregon, Washington ir 
Californijos valstijose strei
kuoja 40,000 medžio darbi
ninkų.

15,000 Liuteronų Prieš 
Hitlerio Gali? Bažnyčioj
BERLYNAS. — 

liuteronų bažnyčioj 
link ją susirinko į

1 das ir pamokslus
žmonių, išreikšdami priešin
gumą hitlerininkų pasimo- 
jimui visai užvaldyt jų tiky
bą.

Emaus 
ir ap- 
pamal- 
15,000

Paskutinėje laidoje Hitlerio 
knygpalaikės “Mein Kampf” 
(Mano Kova) jis rašo:

“Turi būti absoliučiai aišku, 
kad mūsų prarastos teritorijos 
nebus grąžintos nei iškilmingais 
atsišaukimais į Dievą, nei mal
dingu tikėjimu į Tautų Sąjun
gą, bet tiktai ginklų galia.”

Look out, Klaipėda!

45 Me*ai Kalėjimo už 
Vaiko Pagrobimą

TACOMA. Wash. — Pri- 
sipažino kaltas ir tapo 45 
metus kalėiiman nuteistas 
M. Waley už pagrobimą mi- 
lionieriu Weyerhaeuseriu 
vaiko George, 9 metų am
žiaus. Waley sakė, kad jo 
pati tik už trijų dienų po 
“kidnapinimo” apie tai su
žinojus: bet ir pati bus tei
siama, kaip to darbo daly
vė.

Valdžios agentai jieško 
dar trečio jųdviejų sėbro. 
Už vaiko paleidimą buvo 
žmogvagiam išmokėta $200,- 
000. Waley norelė iš to ga

Estonijoj Nuteista 39
Kariški Fašistai

ESTONUOJ kariuomenės 
teismas pasiuntė kalėj iman 
39 vadus fašistinės Fronto 
Kareivių Sąjungos, tame(---- .----- -------------
skaičiuje ir generolą Larką. į vo apie $90,000, bet jųdvie- 
Jie nuteisti 6 iki 12 mėnesių i jų grobis po arešto buvo at- 
kalėjimo už bandymus nu- [ griebtas.
verst dabartinę valdžią. Tie 
karininkai norėjo dar griež
tesnio fašizmo negu dabar.

IŠ LIETUVOS

FOREST GROVE, Ore. — Policija užpuolė streikierius pikietuojau
čius lentpjūvę, ir buožėmis primuštus vilko į policinius vežimus. Bet 
streikieriai paskui sudarė dar didesnius pikietininkų būrius.

Du Didieji "Laisvės”

Du didieji piknikai jau 
arti. “Laisvės” piknikas 
Brooklyne bus liepos (Ju
ly) 7-tą, Ulmer Parke, ir 
liepos (July) 4-tą Maynard, 
Mass.

Jau laikas viskuom tiem 
piknikam apsirūpinti, ypač 
išanksto įsigyti įžangos bi
lietus.

Brooklyne “L.” piknike 
bus daug svečių iš Naujo
sios Anglijos. Nes grįžda
mi iš Kongreso Prieš Karą

New Yorke. Gi j Maynardo 
pikniką daugelis iš New 
Yorko rengiasi važiuoti.

Skaitykite dienraštyje tel
pančius šių piknikų skelbi
mus h*. įsitempkite, kokios 
programos bus duodamos.

Philadelphia, Pa. — “Lai
svės” piknikas tikrai bus ir 
prie įžangos tikietų yra ski
riamos stambios dovanos. 
Piknikas bus pradžioje rug
sėjo (Sept.)

Labai svarbu išanksto pla
tinti viršminėtų piknikų bi-

ir Fašizmą delegatai sustos, lietus.

Neatlaidžiai Reikalauja 
Pavaryt Adm. Stirling?

WASHINGTON. — Nors 
karo laivyno m i n i s t e r is 
Swanson padarė pastabą 
admirolui Stirlingųi, per 
Hearsto laikraščius agita
vusiam už karą prieš Sovie
tų Sąjungą, bet darbininkai 
tūkstančiais siunčia reikala
vimus visai tą admirolą pa
varyt iš tarnybos. Galimas 
daiktas, kad kongresas bus 
priverstas svarstyt Marcan- 
tonio rezoliuciją prieš adm. 
Stirlingą.

Senatoriai Užglostė 
Laivinį Šmugelį

WASHINGTON. — Kaip 
jau minėta, E. Y. Mitchell, 
pavarytas antrininkas pre
kybos ministeris, davė skun
dą senatinei prekybos komi
sijai prieš ministerį Roperį

Mirė Teisėjas Minor, 
Komun. Vado Tėvas

Green, Matyt, Nedrįs 
Išvyt Unijas, Kurios 
Laiko Raudonuosius

Desetkai Tūkstančių Darbo Federacijos Narių Pasmerkia ; i j 
Prezidentų Green? už Ardym? Bendro Darbininkų Fronto

iš visų unijų.
Norman Thomaso ir kitų 

vadinamų “kovingųjų” so
cialistų organas “New Call” 
nupeikia Darbo Federacijos 
prezidento įsakymą išvyt 
komunistus iš unijų; bet, iš 
antros pusės, “New Call” 
melagingai kaltina komuni
stus, kurie būk buvę unijų 
“skaldytojai praeityje.”

Laikraščių Rašytojų Gil
dijos prezidentas Heywood

Progresyviai Senatoriai už 
Taksy Padidinimą Turčiam? keleiviams.

WASHINGTON. — Atsi
liepdami i prezidento Roose- 
velto reikalavima pakelti 
mokesčius ant didžiųjų pel
nų, palikimų ir “dovanų”, 
20 vadinamų “progresyvių” 
senatorių žada kovot už 
konstitucijos pataisymą,kad 
nebūtų nuo taksų paliuosuo- 
jami ir valdiški šalies bei 
valstijų bonai.

Bet kažin ar praeis Roo- 
sevelto reikalavimas. Sako
ma, kad Rooseveltas žinoio, 
jog nebus rimtai pakelta

Gaudė žuvį, o Sugavo Mote
riškės Lavoną

Vienas panevėžietis šiomis 
dienomis išėjo į Nevėžį pameš
kerioti. / Užmetė meškerę ir 
laukia... Tik staiga, meškerė 
pradeda krutėti. Meškeriotojas 
skubiai traukia, bet koks jo bu
vo nustebimas ir išgąstis, kai 
pamatė bešikylantį moteriškės 
lavoną.

Pasirodo, kad lavonas yra ne
senai Nevėžyje pasiskandinusios j.
Genoefos Godienės, kilusios iŠ -taksai ant didžiųjų įplaukų 
Utenos apskr., Linkmenų valse, ir turtų, ir tik todėl jis pa- 

Policija lavono jieškojo kelias darė tokį pasiūlymą, norė- 
dienas, bet nesurado, nes van- damas pasigarsinti papras- 
duo buvo toli nunešęs. 'tiems piliečiams.

SAN ANTONIO, Tex. — 
Mirė teisėjas R. B. Minor, 
84 metų amžiaus, tėvas drg. 
Roberto Minoro, seno revo
liucionieriaus, Komu nistų 
Partijos Centro Komiteto

ir kitus tos ministerijos na-'nario. Velionis buvo teisė- 
rius, kaltindamas, kad jie I jas per 22 paskutinius me- 
varinėjo meklerystes su lai-|tus. Jis buvo stiprus palai- 
vų kompanijomis. Skundė
jas nurodė, kad valdiški in
spektoriai ėmė kyšius nuo 
kompanijų, idant nereika
lautų taisyti laivus bei įves
ti juose gaugump prietaisus [met jie buvo New Yorke tei- 

Kompanijoms siami už vadovavimą dide- 
buvo leidžiama-‘išsisukti nuo lei darbininkų demonstraci- 
bausmių už valdiškų tai- jai.
syklių laužymą. Laivyno -------------------
ministerija be reikalo šinka- Havana. — Nežinia kas iš

kytojas konstitucinių teisių 
žnlonėms. Jis davė konsti
tucinių patarimų ir savo sū
nui Robertui, drg. W. Z. To
steriui ir I. Amteriui, kuo

Suėmė 20 Reikalavu
sių Negram Lygybės

CHICAGO, Ill. — Club 
A Restaurantas neduodavo 
negrams valgyt. Tad birž. 
21 d. būrys negrų ir baltų
jų darbininkų drauge atėjo 
į restaurantą ir demonstra
tyviai pareikalavo juos val
giais aptarnauti, pareikšda- 
mi: tol iš čia neišeisime, kol 
mūsų reikalavimo neišpil- 
dysite. Pašaukta policija 
areštavo 20 baltų ir negrų 
darbininkų, tarp jų ir Ko
munistų Partijos South 
Sides organizacinį sekreto
rių drg. E. Browna.

WASHINGTON. — “Dai
ly Workerio” korespondentė 
apklausinėjo kelis narius 
Amerikos Darbo Federaci
jos Pildančiosios Tarybos: 
ar ištikro Federacijos val
dyba atims čarterius iš tų 
unijų, kurios priims komu
nistinius darbininkus arba 
laikys raudonuosius savo 
tarpe? Taip šiomis dieno
mis pagrūmpjo Federacijos 
prezidentas Green ir vice
prezidentas M. Woll._ Bet| 
užklaustieji Pildančiosios Broun išstoja prieš Greeno 
Tarybos nariai vieni išsisu
kinėjo nuo atsakymo, kiti 
abejojo, ar tas grasinimas 
bus vykdomas. Nes desetkai 
tūkstančių Federacijos na
rių jau sukilo prieš Greeno 
įsakymą ištaškyt iš unijų ir 
neprisileist revoliucinių dar
bininkų. Prieš tą įsakymą 
protestuoja ir tuzinai sąži
ningesnių vadų įvairiose 
unijose.

New York.—Yra supran
tama, kad Amerikos Darbo 
Federacijos p r e z i d e n tas 
Wm. Green nedrįs atimt 
čarterį iš Tarptautinės Kai
liasiuvių Unijos už priėmi
mą narių iš prisivienijan- 
čios kairiosios Industrinės 
Kailiasiuvių Unijos bent 
tol, kol negaus pritarimo iš 

! Tarptautinės Unijos vadų 
I didžiumos. O prieš ta Gree
no pasimojimą dabar išstoia 
šios uniios prezidentas Pie
tro Lucci, Toronto kailiasiu
vių Jungtinės Tarybos at
stovas Harry Simon; vieny
bės komiteto pirmininkas 
M. M. Mandl: Bostono kai- 
liasiuviu unijos vedėjas S.

reikalavimą išmest laukan 
komunistinius narius. Sa
ko, pagal tos organizacijos 
konstituciją negalima yra 
daryt jokių skirtumų na
riams del jų politinių pažiū
rų.

Dar visa eilė kitų unijų 
vadų kritikuoja griovikišką 
Greeno politiką, kaip kad: i 

iWm. Feinberg, Muzikantų i I 
1 Federacijos lokalo vice-pfė-~ 
zidentas; J. S. Haddock, Ra
dio ir Telegrafo Tahnauto- 
jų Sąjungos prezidentas; Š. 
Friedman, 2000 Dailydžių ' 
Unijos lokalo sekretorius, ir 
kt.

-

Green Prieš Vieną 
Auto. Darbo Uniją
DETROIT, Mich. — Au

tomobilių Darbininkų Uni
jos lokalai privertė Darbo 
Federacijos prezidentąjWm. 
Greeną pasižadėt sušaukt 
visų lokalų suvažiavimą š. 
m. rugpj. 26 d., kad suda- 
'ryt vieną, gerai organizuo-

Butkowitz ir eilė kitų, kurie Tarptautinę Automobilių
tik sveikina Industrinės 
Unijos nariu vienijimąsi su 
Federacijos T a r p t a u tine 
Kailiasiuvių Unija.

(bei jų dalių) Darbininkų 
Uniją. Nariai reikalauja to
kios bendros unijos, kur 
juos atstovautų jų pačių iš-

Chicago, Ilk — John Hec- rįnktį viršininkai, o ne to- 
ker, Federacijos Maliavoto-^įg kapitalistų pataikūnai,

vo šalies iždo pinigus į lai
vų kompanijų kišenius, ir tt.

Bet rooseveltiniai senato
riai. tyrinėjančios komisijos 
nariai, beveik nekreipė dė
mesio į tuos skundus. Ma
žu pamažu jie išslinko iš ty
rinėjimu svetainės, taip kad, 
galų gale, teliko tik vienas 
pirmininkas, s e n a t o r ius 
Copeland. Taip ir užbaig
ta to skandalo “perkratinė- 
jimas.”

Dar karįą pasitvirtina 
teisingumas patarlės, kad 
varnas varnui į akį nekirs.

Bedarbių Suvažiavimas 
Prieš Vergiškas Algas
WASHINGTON. — šeš- 

tadienį ir sekmadienį įvyko 
nacionalis bedarbių atstovų 
suvažiavimas kovai ■

jų Unijos 275-to lokalo dele
gatas į miestinį unijų cent
rą, sako, kad “Greeno grū
mojimas (raudo niesiems) 
tegali patikti tik. kapitalis
tams, bet yra pavojus darbo 
unijoms, kurioms bendras 
frontas dabar reikalingas 
labiau negu bet kada.”

Suvienyto fronto reikalą

paskiria*

sandėlio išvogė 25 tonus suvažiavimas kovai prieš i pabrėžia J. Nokash, vice- 
marmuro, iš kurio turėjo |Vergiškai žemas algas, nuo,[prezidentas Tarptautinės 
būt statomas fundamentas iki $94 per mėnesį pa- jTiltastačių Unijos, kuris 
paminklui Kubos generolo talpiniams d a r.b ininkams, smerkia Greeną kaip darbi- 
Maximo Gomez. kurias skiria Rooseveltas. ninku vienybės ardytoją.

------------------- Kitas dienotvarkės punktas Keturių kitų Chicagos fe-
Japonijos kolonijos Korė-,buvo išvystyti masinę kovą deracinių unijų delegatai iš

jos prieplaukoje Chemulipo^ž išleidimą Bedarbių ir 
sustreikavo 5,000 laivakro-į Darbininkų Socialės Ap- 
vių, reikalaudami sugrąžint, draudos Įstatymo pagal bi- 
paleistus darbininkus ir pa- lių H.R. 2827. Buvo išrink

ta delegacija eit pas prezi
dentą Rooseveltą ir pašalpų

Chimalpoj, Meksiko j, < per' admnistratorių H. Hopkin- 
potvinį užvakar prigėrė'21 Įsą, perstatyt jiems darbi- 
žmogus. ninku reikalavimus.

kokius dabar 
Green.

Nors išgauta 
prižadas sušaukt minimą 
suvažiavimą del Tarptauti
nės Unijos suorganizavimo, 
tačiau jis stengiasi jį kaip 
galint toliau atidėti ir todėl 
užveda neva perklausineji- 
mus, kurie lokalai su tuom 
sutinka, o kurie ne.

iš Greeno

Maximo Gomez.

gerint sąlygas.

leido bendrą pareiškimą, 
smerkdami Greeno karą 
prieš kairiuosius darbinin
kus.

New York. — Dešiniųjų 
socialistų organas “New 
Leader” pilnai užgiria Gree
no kampaniją delei revoliu
cinių darbininkų iššlavimo

Japonijos Darb. Vadas 
Smerkia Wm. Green?
WASHINGTON. — Atvy

kęs Japonijos darbo unijų 
centro pirmininkas Kanju 
Kato aštriai išsireiškė prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentą Greeną, ku
ris uždraudžia priimti japo
nus į Federaciją vakarinia
me šios šalies pakraštyje.
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Atremkime Skaldytojų Žygius
Amerikos Darbo Federacijos biuro

kratai William Green ir Matthew Woll 
pasimojo skaldyti Amerikos unijines jė
gas. Juk tik nesenai visa eilė nepri
klausomų kairiųjų darbininkų unijų ap
sijungė su Amerikos Darbo Federacijos 
unijomis. Green, Woll ir jų artimi už- 
reiškė, kad jie mes visus komunistus iš 
Amerikos Darbo Federacijos, o tas reiš
kia, kad jie darys puolimą ant kiekvieno 
kovingo darbininko ir darbininkės, ku
rie nesutiks vergauti išnaudotojams.

Amerikos Darbo Federacijos parda- 
vingi vadai ruošia dirvą išnaudotojų ata
koms prieš darbininkų klasę. Kiekvie
nas mąstąs žmogus mato, kad Jungtinė
se Valstijose artinasi didelė banga strei
kų prieš kapitalistų naujus puolimus ant 
darbininkų algų. Šiuom momentu kaip 
tik reikėtų, kad kuo daugiausiai būtų 
suglaustos darbininkų jėgos, kad sėk
mingiau atrėmus kapitalistų atakas, tai 
tuom metu A.D.F. vadai pasimojo darbo 
unijų jėgas skaldyti.

Bet darbininkai atrems Greeno ir 
Woll pasimojimus. Jau daug kartų šim
tai Amerikos Darbo Federacijos unijų 
lokalų atrėmė reakcinius - tų elementų 
planus; jie atrems ir dabartinius skal
dymo žygius. Jau prasidėjo siuntimas 
Greenui ir Wollui protestų prieš jų pla
nus. Buvusieji vadai kovingos kailia- 
siuvių unijos Ben Gold, Irving Potash, 
J. Vonogradski ir kiti pasiuntė protes
tus.

Komunistų Partijos CK Generalis Sek
retorius drg. Earl Browder išleido atsi
šaukimą, kuriame tarpe kitko sako:

“Kiekvienas A.D.F. lokalas, unijos sky
rius ir centralinė taryba privalo pasiųsti 
protesto rezoliuciją A.D.F. Pildoma j ai 
Tarybai ir pareikšti, kad jie nei kiek nė
ra nugąsdinti tais grūmojimais ir neleis 
sudaužyti savo organizaciją.”

Visi darbininkai ir darbininkės turi 
stoti vieningai, solidariai ir atremti pra
gaištingus Greeno, Woll ir jų Pildomo
sios Tarybos darbininkų vienybės skal
dymo planus.

Be Melo nei Žingsnio
Masiniai darbininkų protestai prieš 

admirolo Yates Stirlingo agitaciją už 
karą prieš Sovietų Sąjungą privertė 
Jungtinių Valstijų eilę kongresmanų pa
reikšti, kad tas admirolas, kaip ir visi 
kiti armijos ir laivyno vadai neturi tei
sės kalbėti tokiais klausimais, kad jie 
turi užsidaryti burną. Tie masiniai pro
testai privertė ir Jungt. Valstijų karo 
laivyno sekretorių Claude A. Swanson 
pasmerkti admirolo Stirlingo išstojimus.

Labai negardus kąsnis buvo Hitlerio 
bernui Hearstui, kurio didlapiuose tilpo 
Stirlingo straipsniai. Hearstas be melo 
nėgali žengti nei žingsnio. Jis net karo 
sekretoriaus Swansono pareiškimą į>rieš 
Stirlingą iškraipė ir paskelbė “Stirlingas 
Nenupeiktas.”

Jeigu Hearstas gali tokius melus 
skleisti net tada, kada kapitalistiniai 
laikraščiai įtalpino Swansono pareiški
mą prieš Stirlingą, kada tas faktas ne
galima paslėpti, kad masiniai darbinin
kų protestai privertė Washingtono po
nus sudrausti savo berną admirolą, tai 
ką jau norėti, kad Hearstas Sovietų Są
jungos klausimu neskelbtų bjauriausius 
išmislus apie badą.

Mainierių Streikas Plečiasi
Nors reformistinės mainierių unijos 

vadui ponui Lewisui pavyko 450,000 
rnainierių streiką nustumti iki 30 d. bir
želio ir sutrukdyti mainierių generalę 
kovą, bet tas dar neišrišo streiko klau- 
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simov. Vakarinėje Pennsylvania, Green 
apskrityje, mainieriai buvo priversti pa
skelbti streiką išnaudotojams prieš savo 
vadų norą.

Mainieriai reikalauja $6 į dieną, 5 
dienų darbo savaitę ir 6 valandų darbo 
dieną. Mainieriai privalo ir kitose vie
tose ruoštis prie streiko už savo reika
lus. Jau dabar turi rinkti streiko ko
mitetus kiekviename lokale, ruoštis, nes 
be kovos jie nepagerins savo darbo są
lygas ir gyvenimą.

Sovietą Chinijos Pasisekimai
Tuom metu, kada Chang Kai-shekas 

su savo pardavinga valdžia čielomis gu
bernijomis paveda Chiniją Japonijos 
imperialistams, tai Sovietų Chinįja vis 
naujus plotus paliuosuoja iš pbi Cįįahg 
Kai-sheko letenos ir atsiekia didelius lai
mėjimus. t ......

Szechwan provincijoje, Tienchuan 
mieste, apsijungė dvi Sovietų Chinijos 
Raudonosios Armijos ir sudarė bendrą 
200,000 kovotojų jėgą. Ilgai šiam ap- 
si j tingimui priešinosi Chang Kai-sheko 
armijos, mušėsi, kad tik neprileidus rau
donųjų jėgų vienybės. Bet changkaiše- 
kiniai pralaimėjo. , , (

Viena Raudonoji Armija vadovystėje 
draugų Mao Tse-tung ir Chu-teh mar- 
šavo iš vakarų, o kita Raudonoji Armi
ja, vadovystėje drg. Hsu Hsiang-Chien, 
iš pietų pusės.-

Dabar abi Raudonosios Armijos apsi
jungę ruošiasi pulti ant Szechwan pro
vincijos centralinio miesto Chengtu. 
Prie Chengtu Chang Kai-shekas turi su
traukęs 500,000 savo armiją, tai yra 
daugiau negu du syk tiek, kiek yra rau
donarmiečių. Bet jo armijoje yra nu
puolęs ūpas, kareiviams ilgai nemokėta 
alga, aplinkui darbininkai ir valstiečiai 
changkaišękinių: neapkenčia, o padeda 
Raudonajai Armijai. Prie -.tokios’ padė
ties Chang! Kai-sheko ąrmij^t į vargiai ga
lės atsilaikyti prieš apjungtą Raudonąją 
Armiją. Jau net Japonijos imperialis
tai yra priverstą pripažinti, kad apsijun- 
gįmas^ jdvięjų dalių Raudonosios Armijos 
yra labai didelis Sovietų Chinijos atsie-' 
kimas.

Nesenai Raudonoji Armija skaudžiai 
sumušė Chang Kai-sheko karo jėgas 
Yunnan provincijoje, 7bet,, kapitalistinė 
spauda arba tą nutylėjo, arbh’bandė per
duoti priešingoje šviesoje. -,-v.

Vėliausi Chang Kai-sheko ryšiai su 
Japonijos imperialistais turės dar dau
giau atstumti nuo jo Chinijos liaudį ir 
pasitarnaus Sovietų Chinijos sutvirtėji- 
mui.

Šliaužiame į Karą
Po pereito karo imperialistai bijojo 

darbininkų keršto, jie tada šaukė, kad 
tai buvo paskutinis karas. Bet senai už
miršta tos giesmės. Paimkime, kad ir 
“New York Times” už 20 d. birželio, veik 
3 puslapius turėjo žinių, kurios teikia da
vinius tik apie naujus prisirengimus prie 
karo.

Franci ja tvirtai užreiškė, kad Wash
ingtono karo laivynų reikalu sutartys 
pavirto į “popieros šmotelį”, kad Angli
ja tą sutartį galutinai palaidojo, susitar
dama su Vokietijos fašistais. Juk Vo
kietijai buvo karo laivyno kiekis nusta
tytas ne vienos Anglijos, bet Versalio 
taikoje—Anglijos, Japonijos, Jungtinių 
Valstijų, Italijos ir eilės kitų valstybių. 
Reiškia, ne vien Vokietija ją laužo, bet 
tame jai gelbėja ir Anglijos imperialis- ? 
tai. ’1 ; G/. f • '0 . ■ ■ l

Italijos fašistai p^rėišliė, kad jie pas j 
Angliją nesiklaųs, kas jiems reikia daryti i 
su Abyssinija. Jiė darys taip, kaip da
ro pati Anglija.

Japonijos imperialistai daugiau įsigali 
Chahar Chinijos provincijoje ir ruošiasi 
karui prieš Mongolijos Liaudies Respub
liką ir Sovietų Sąjungą.

Iš visų kraštų žemės kamuolio ateina 
žinios apie naujus karo prisirengimus. 
Karo pavojus didelis. Žmonija šliaužia 
į naują katastrofą! Ją velka į karo bai
senybes itaperializmas. Darbininkai turi 
paaštrinti prieš tai kovą. Darbininkai 
gąli imperialistus dar pažeboti.

Išėjo “Šviesos” No. 2
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos žurnalas “Šviesa” No. 2 
jau išėjo. Šis numeris buvo suvėlintas iš 
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priežasties, kad organizacijos centras ir 
spaustuve buvo užimti spausdinimu kny
gos “Povilas Jurka,” kaip pranešė CK 
sekretorius.

“Šviesos” No. 2 yra ytin svarbus. Di
delė jo dalis pašvęsta Drg. Vinco Kap
suko minėjimui. Tuom reikalu telpa ei
lės: “Kas čia Dėjos, Kas Įvyko”—St. Ja- 
silionio, ir “Kapsuką Minint”—Jono Kaš- 
kaičio. Straipsniai: “V. Kapsukas: Dar
bininkų Vadas, Kovotojas, Draugas” ir 
“Draugo Vinco Kapsuko Mirties Minė
jimas” — R. Mizaros. “šis-Tas Apie 
Draugą Kapsuką iš Jo Laiškų” — Dr. J. ,

Problemos prieš Cle- 
velando Suvažiavimą
Jau tik kelios dienos liko 

iki Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažia
vimo., Tai bus antras suva
žiavimas. Pirmas įvyko 1927 
metais—po fašistinio per
versmo Lietuvoje. Pirmas 
Suvažiavimas sulošė svarbų 
vaidmenį kovoje prieš fa
šizmą. Jisai įkūrė Priešfa- 
šistinį Susivienijimą, kuris 
šiuos kelis metus rūpestin
gai rėmė Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių kovą prieš 
Smetonos valdžios terorą. 
Daug agitacijos ir propa
gandos pravesta, daug pro
testų išnešta, daug finansi
nės paramos suteikta Lie
tuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams, jų šeimy
noms ir šiaip darbininkų ir 
valstiečių judėjimui.

CleVelarido Suvažiavimui, 
birželio 30 ir liepos 1 die
nomis, 1 Priešfašistinis Susi
vienijimas išduos visapusį 
raportą ir paveš visą savb 
Jikimą. Visubtinaš Darbihin-’ 
<kų ' Suv’ažiąvirhas 1927 mė-; 
tais! įkūrė Pri’ešf&šistihį ?Sū- 
sivifenijimą, Višūbtinas Dar
bininkų Suvažiavimas 1935 
metais nulems jo tolimesnį li
kimą. Veikiausia Clevelando 
suvažiavimas išdirbs nauJ 
jas organizacines formas rė
mimui Lietuvos revoliuci
nių politkalinių ir abelnai 
liaudies kovos už civiles lais
ves. Aiškus dalykas, kad 
šiandien Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimo vyriau
sias priešas yra fašizmo pa
vojus Jungtinėse Valstijose. 
Prieš jį reikia budavoti ben
dras frontas visų fašizmo 
priešų. Tuogi; tarpu Prieš
fašistinis Susivienijimas vy
riausiu tikslu buvo pasista
tęs rėmimą Lietuvos revo
liucinių politinių kalinių.

Dabar, mano supratimu, 
tie du klausimai turėtų bū
ti atskirti. Dalykas tame, 
kad yra žmonių ir organi
zacijų, kurie nesutinka eiti 
į bendrą frontą del rėmimo 
Lietuvos revoliucinių politi
nių kalinių, o su noru prisi
dėtų prie bendro fronto 
prieš fašizmo pavojų čionai, 
prieš persekiojimą ateivių, 
už bedarbių apdraudą ir tt. 
Todėl, man atrodo, atskyrus 
tu,odų reikalu daugiau dar
bininkų klasei bus galima 
atsiekti, daugiau darbo ma
sių bus galima įtraukti į ju
dėjimą.

■ Clevelando Suvažiavimas 
turės visapusiai šį klausimą 
svarstyti ir surasti tinka
miausius būdus jo išrišimui. 
Kas Clevelando Suvažiavime 

Dalyvaus
V i s u o t in o Suvažiavimo 

Šaukimo Komitetas berods 
dar neturi visų davinių apie 
Suvažiavimo sąstatą. Tik 
paČihm suvažiavime paaiš
kės, ties daugybė organiza
cijų/yra išrinkę' 'delegatus, 
bėt! nėra pranešę apie tai

Komitetui. Tačiaus, nors la
bai paviršutiniai, jau gali
ma šiokias tokias išvadas 
padaryti.

Prieš šį Darbininkų Su
važiavimą susivienijo visos 
spėkos, kurios yra apsimas- 
kavę visokiomis spalvomis, 
bet turi vieną tikslą: kenk
ti darbininkų judėjimui, 
trukdyti to judėjimo pas
tangas pastoti kelią Ame
rikoje karui ir fašizmui, da
ryti viską, kad nebūtų suda
rytas galingas Amerikos lie
tuvių balsas prieš Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje. Tar
tum koks galingas magne
tizmas sutraukė krūvon va
dus katalikų srovės, tauti
ninkų, fašistų, menševikų ir 
sklokininku — Šimučius ir 
Kneižius, Vitaičius ir Tys- 
liavas, Bagočius ir Grigai
čius, Pruseikas ir Butkus. 
“Draugas,” “Darbininkas,” 
“Dirva,” “Naujienos,” “Vie
nybė/’ “Naujoji Gadynė”— 
vienu balsu šaukė prieš Su
važiavimą. Kiekvienoj orga
nizacijoj, kiekvienoj draugi
joj jų ištikimi pasekėjai de
speratiškai darbavosi, kad 
neprileisti prie Suvažiavimo 
užgyrimo. Mūsų darbas bu
vo nelengvas. O dar bloga 
ir tas, kad kai kurie mūsų 
draugai — komunistai, jų 
simpatikai, šiaip sąžiniški 
kovingi darbininkai, neda- 
kainavo priešų fronto. Pav., 
tūli draugai nesitikėjo, kad 
Pruseikos ir Butkai taip 
būtų surenegatėję, jog dė
tųsi su kunigais ir atvirais 
fašistais į bendrą frontą 
prieš Darbininkų Suvažia
vimą. Todėl, tūlose vietose, 
draugų nebuvo prisirengta 
energingai Suvažiavimo rei
kalus paremti vietinėse or
ganizacijose.

Nežiūrint to, kaip atrodo, 
Clevelando S u v a ž iavimas 
tikrai atstovaus labai pla
čias organizuotas Amerikos 
lietuvių mases. Pranešimuo
se matosi, kad delegatus yra 
išrinkę arba šiaip užgyrę 
Suvažiavimą ir jo tikslus 
tokios draugijos, kuriose bu
vo netikėtas! laimėti. Antra, 
beveik visose; | draugijose, 
kurios svįrste iį atmetė Su
važiavimą, būvį): skaitlingos 
grupės, kurios J 'Suvažiavi
mui pritarei Jų norus, jų 
dvasią Clevelando Suvažia
vimas taipgi atstovaus. Tuo 
būdu Suvažiavimas bus di
delis—gal ne delegatų skai
čiumi, kadangi dėl krizio 
daugelis draugijų tiesiai pa
siųsti atstovų negalės, bet 
tomis spėkomis, kurias Su
važiavimo dalyviai atsto
vaus.
Ką Suvažiavimas Svarstys

S u v a ž i a v imo šaukime 
randame tris pamatinius 
klausimus — prieš karą- 
fašizmą, Lietuvos liaudies 
kova už civiles laisves ir 
Kauno Kongresas. Tie klau-

J. KaškiaūČiaus. “Priešai Apie Draugo 
V. Kapsuko Mirtį” — redakcijos.

Yra labai svarbus d. V. Andriulio 
straipsnis: Kas Yra Imperializmas”, 
drg. A. B.—“Kom. Partijos Nauja Poli
tika Darbo Unijų Judėjime.” Telpa pa
baiga G. Strelcovo straipsnio apie mark- 
sizmą-leninizmą-stalinizmą. Yra P. K. 
raštas: “1905 Metų Revoliucija ir Kuni
gai” ir visa eilė kitų svarbių ir naudingų 
raštų.

“Šviesą” gauna visi ALDLD nariai, 
kurie moka ne mažiau $1 į metus duok
lių. Pavienio numerio kaina 25 centai.

simai, žinoma, bus visapu
siai išlukštenti. Amerikinė 
Lyga Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą mūsų suvažiavimą 
pilnai užgyrė. Nėra abejo
nės, kad Clevelando Suva
žiavimas pasisakys visais 
būdais remti Lygos veiki
mą. Suvažiavimas taip pat 
nedvejojančiai pasisakys už 
rėmimą Lietuvos liaudies 
reikalavimo civilių laisvių.

Siuntimas ar nesiuntimas 
delegacijos į Kauno kongre
są visai atdaras klausimas. 
Ar apsimoka siųsti delega
tus, ar Kauno Kongresas 
suteikia progą Amerikos 
lietuviams išreikšti savo nu
sistatymą svarbiais klausi
mais, liečiančiais santikius 
tarpe lietuvių išeivių ir Lie
tuvos, klausimais, kurie la
bai opūs Lietuvos dirban
čiai visuomenei, tai reikės 
labai rimtai pagalvoti Cle
velando Suvažiavimui., At
rodo; kad Amerikos organi
zuoti lietuviai darbininkai 
turėtų pasinaudoti šia pro
ga ir ten pat1 Kauno Kon
grese išdėstinėti savo nusis
tatymą. Darbininkai nesle
pia savo nusistatymo, savo 
reikalų. Jie turi, mano su
pratimu, labai rimtų pasiū
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lymų Kauno Kongresui ir 
reškalavimų Lietuvos val
džiai. Visi delegatai turėtų 
išanksto rimtai pagalvoti 
šiuom reikalu. Suvažiavime 
bus proga nustatyti bendrą 
visų poziciją.

Bet ar jau viskas? Dar 
ne. Mano supratimu, Cleve
lando suvažiavimas turėtų 
rimtai apsvarstyti bedarbių 
reikalus ir darbo unijų’ klau
simą. Šie klausimai juk pa
tys pamatiniai šių dienų 
mūsų gyvenimo. Tai tokie 
klausimai, kuriais, man at
rodo, daugiausia masių ir 
organizacijų galėtų sudaryti 
bendrą frontą.

Darbininkų klasės kova 
už bedarbių apdraudą toks 
reikalas, kuris apeina visus 
ir kuris lengviausia supras- ' 
ti visų pažiūrų darbo žmo
nėms. Bet koks 
bet koks judėjimas šiandien 
negali apsilenkti su šiuo 
klausimu. Juk tai kova prieš 
'alkį, prieš badą, už milionų 
I gyvybės išlaikymą. Cleve- 
1 lando Suvažiavimas privalo 
tarti savo žodį. Po Suvažia
vimo, koks judėjimas susi
darytų, negalės nedėti savo 
pYogramon bedarbių reika
lų.

Pagaliaus unijinis klausi
mas. Pav., Worcesteryje iš
keltas klausimas suuniji- 
zuoti to miesto pramonės 
darbininkus. Imtasi žygių, 
kad prie to didelio dar
bo pritraukti vietos masi
nes draugijas. Jau laikyta 
kelios konferencijos. Prisi- 
dėjo tokios organizacijos, . 
kurios nebuvo prisidėję prie . 
kitų darbų.

Šitas procesas turės eiti
(Tąsa 3-čiam pusi.)

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

JAUNA MOTINA
Drauge daktare, aš esu mo

teris 27 metų amžiaus, ištekė
jusi jau 8 metai, turiu dvejetą 
vaikų.

Nesenai mano vaikelis mirė, 
ir nuo to laiko esu nervuota, 
širdis taip labai muša, kad net 
per visus pirštus jaučiu ir gal
voj ir ausyse. Dvi savaitės at
gal apsirgau, širdis mušė 150. 
Šaukėm daktarą, tai sakė — 
nervai ir nemalimas vidurių. 
Ale nuo to sykio mano širdis 
muša 100, ir, kai lipu laiptais, 
tai da labiau muša. Esu stora, 
sveriu 186 svarus.

Keturi metai, kaip paskutinį 
vaiką turėjau, ir.ųuo to laiko 
baisiai man gumbą skauda. 
Daktaras sakė, kad gumbas 
apsivertęs ir yra opų, ulcers 
ant mano gumbo. Dažnai gal
vos užpakalį skauda ir, kai at
sikeliu nub kėdės, roįos, kad 
viskas galvon sueina, ir labai 
ūžia ir negerai p’asidarb, kad, 
rodos, kas- trūks galvoj. Kai 
Sėdžiu ar guliu, tai jaučiu 
trūkčiojimus rankose, kojose 
ir pečiuose. Iš gumbo visada 
eina kokis šlapumas. Visa esu 
išmėtyta paupliais, ant burnos, 
pečių, krūtinės. Patarkite man 
per “Laisvę”, labai būsiu dė
kinga.

Atsakymas

Jus, Drauge, motinystės pa
reigos ■ gerokai aplamdė, su
vargino. Negana to, kad du 
kūdikiu per trumpoką laiką 
pagimdėt, nespėjusi atatinka
mai atsigauti, o čia da tas 
smūgis —. kūdikio mirtis, ir 
motiniškas susigraužimas. . .

Kaip labai dažnai pasitaiko,

taip ir Jums, be abejo, yra 
gimtuvė pažeista, įplėšta po 
gimdymų, kaip Jums daktaras 
sakė, yra gimtuvė j e, jos apa
čioje opų. Ir dėlto iš tenai 
Jums yra tekėjimo. Drauge, 
bile kokie organų pažeidimai 
prie gimdymų reikia kuo grei
čiausiai sutaisyti. Kitaip mote
ris nesijaučia sveika. Ir kar
tais iš tokių opų, žaizdų, dėl 
nuolatinio erzinimo skysčiais, 
ima ir atsiranda koks negeras 
auglys, vėžys. Gal Jums taip 
ir nebūtų, vis viena, Drauge, 
tegul Jums ten pat gydytojas 
sutaiso, susiuva, kas pažeista. 
Atminkite, kad gimtuvė yra 
viso moteriško kūno centras, 
ir kiekviena moteris pilnai pri
klauso nuo savo gimtuvės, yra 
gimtuvės vergei Jei gimtuvė 
•nesveika, nesveika ir moteris.

Be to, Jums yra didelių mi
tybinių trūkumų. Nors Jūs sve- 
■riate daug, net 186 svarus, bet 
tai Hik da labiau patvirtina 
Jūsų organizmo nualinimą. 
Riebumas, nutukimas yra 
ženklas avitaminozes, vitami
nų bado. Dėl to Jums ir širdis 
taip baladojasi, ir galva, 
nervai, ir pučkai, ir da kas.

Visų pirnja ir visuomet žiū
rėkite sau maisto, kad jis Jums 
būtų gamtinis, nesugadintas, 
su visais vitaminais ir minera
lais ir kitais naturalipiais dės
niais. Tatai padės Jutas atsi
gauti. Dadėčkui, da vartokite 
ii pieno kalkių, žuvų aliejaus, 
iodo, jnielių, po žiupsnelį grū
dų (ęielų javinių— kramtyt 
žalių).- , Gimnastika, poilsis, 
oras, saulė, gera nuotaika, jau
ki* namų atmosfera — Jums ir 
gi yra būtinybė.
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i Trečias Puslapis

Kodėl Socialistų Parti 
' jos Puola Žemyn?

faced, unpleasant 
may be” paduoda 
skaitlines:
metais Socialistų

|1934 metų belikę 110,000, 
tai yra, apie 27,000 mažiau. 
Laike paskutinių miestavų 
rinkimų, Socialistų Partija 
neteko kontrolės ant 7 mies
tų valdybų.

Čechoslovakijoj laike pas
kutinių parlamento rinkimų 

’dvi Socialistų Partijos gavo

“Kode! juos paleidai?” už
klausė tyrinėtojas. ‘‘Aš jų ne- 
atleidau, pas mane yra darbo 
jvalias, bet jie tingi dirbti,” 
atsakė jis—Alt.

Audėjai ėmė skųstis unijos 
valdybai; organizatorius lokalo 
8-to ir prezidentas nuvėjo į 
šapą ir pareikalavo griežtai,

kaip dabar bus lengva su juo- | dirbome piknike visi kaip vie- 
mi reikale .susieiti, gali kiek
vienas ir be pažinimo aritme
tikos suprasti. Kitas dalykas, 
kurio bedarbiai neturėtų už
miršti,. tai tas visas burbulas, 
apie kurį taip skandalijo p. 
gub. Davey, kad yra didelis 
skaičius “chislerių” tarpe be
darbių. Geresnio įrodymo ne
reikia, kaip tų pačių Mockų- 
Davey-IIopkinsų ir Roosevelto 
žodžiai, palyginti su jųjų dar
bais. Čia pora mėn. rėkė-skan- 
dalijo, kad reikia daugiau in- 
vestigatorių, bet po to riksmo 
priedanga vienu trečdaliu jų 
skaičių sumažino. Reiškia, vie
ną sakė, o kitą darė. Buvo to
kių žmonių ir pačių bedarbių, 
kurie tikėjo, kad bedarbiuose 
yra daug “chislerių”. Didžiau
si rakietieriai ir “chisleriai” 
yra tie, kurie CCAR kontro
liuoja.

kad Alt. atšauktų, nes, jei ne
atšauks, tai lai nesigaili, jei at
sitiks taip, kaip praeitais me
tais.

nas, stengėmės gerbiamą pub
liką užganėdinti, alkana pub
lika buvo pasotinta ir trokš
tanti pagirdyta, o sudulkėję 
galėjo prūde nusiprausti.

Tiktai apgailestaujama, kad 
kelios mašinos turėjo nelai
mes. Draugai philadelphie- 
čiai apžeidė tris mašinas, 
draugai visi liko sveiki. 
Chesteryj viena mašina, 
žiuojant namo, liko labai
gauta, net vienam draugui šo
nas užgauta. Jis dabar ran
dasi

Žibutė.

Tūlas laikas atgal Socia
listų Partijos Nacionalis 
Pild. Komitetas pareikalavo,1 

A / .UVA A CH AO V Cl A. UA UAJV0 V

kad New Yorko _ valstijos ant apje 140,000 mažiau bal- 
kuriai vado- stl) negu 1929 metais. Tuo 

v . i Pa" Tarpu Čechoslovakijos 1L-
siduotų disciplinai, arba ne- 'munistų Partijos balsų skai- 
teks čarterio. Laiko duota 
šešios savaitės. N. Y. vals
tijos komitetas davė atsaky
mą, griežtai atmesdamas 
Nacionalį Komitetą. Lau
kiama dabar tam tikrų žy
gių nuo Nacionalio Komite
to. Matomai, “senoji gvar
dija” rengiasi prie skilimo. 
Tuo būdu, pasak “The New 
Leader,” ji sušaukė konfe
renciją birželio 23 d., New 
Yorko puošniam Pennsylva- 
nijos hotelyje. Konferenci- 
jon atstovus prisiuntė net 
astuonių valstijų partijines 
organizacijos, taip pat žydų 
ir finų federacijos.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

organizacija, .
vau ja “senoji gvardija, Ro

bet 
Bet 
va- 
už-

čius pakilo ant apie 100,000.

> Amerikos Socialistų Par
tijos taip vadinamos “seno
sios gvardijos” organas 

„ “The New Leader” (birželio 
^2 d.) suteikia įdomių davi
nių apie socialistų judėjimo 
padėtį. Laikraštis nebegali 
paslėpti to krizio, kuris išsi
vystė Amerikos Socialistų 
Partijoj. Vienas iš “senosios 

^gvardijos” šulų Algernon
Lee straipsnyje “Facts that 
must be 
as they 
sekamas

1934
Partija turėjo apie 23,600 

^narių; 1935 metais beliko 
^JSF43. Kai kuriose valstijo-
X narių nukritimas nepa- 

’ ^/prastai didelis. Pav., New
Jersey valstijoj S. P. pra- 

^rado net 61 nuoš. narių bė- 
“agyje tik vienų metų; Cali- 
rfornijos valstijoj nustojo 49

nuoš.; Ohio 32 nuoš.; Illi- 
" nois, 26 nuoš.; Michigan 24 
x nuoš.; New York, 22 nuoš.;

į Pennsylvanijoj, 20 nuoš.;
Connecticut 17 nuošimčių ™ 

J ^ir Mass. 10 nuoš. Tik vienoj CI 
| Wisconsin© valstijoj parti

jos narių skaičius paaugo 
11 nuoš.

Pereikime į kitas 
Tam pačiam “The New 
Leaderio” numeryje randa
me žinių apie padėtį Fran
ci i os 'Socialistų Partijos. 
1932 metais partija turėjus 
137,749 narius, o pabaigoje

Šie keli faktai parodo 
rimtą krizį ne tik Amerikos 
Socialistų Partijoj, bet ke
liose kitose šalyse, jeigu at
minsime, kad Vokietijos So
cialdemokratų Partija ir 
Austrijos S o cialdemokratų 
Partija yra suskilę į kelias 
grupes. Sočia Idemokratai 
darbininkai nustoja kantry
bes. Perdaug ilgai reformis- 
tiniai vadai juos už nosies 
vedžiojo ir laike pririšę 
prie kvailos iliuzijos, kad 
galima bus “ramiai įsigauti 
į socializmą.” Ta despera
tiška tų vadų kova prieš

Problemos Prieš Clevelando 
Suvažiavimą

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
kituose miestuose. Ne tik 
lietuvių, bet šimtai kitų tau
tų broliškų rganizacijų tu-

komunistus ir prieš viską, rėš įsitraukti į darbininkų 
kas neša darbininkams lai- organizavimo į unijas dar- 
mėjimą, išvedė iš kantrybės'^ą. Iki šiol, turime prisipa- 
tūkstančius sąžiniškų social- Sinti, lietuvių broliškos or-

po daktaro priežiūra.
P. š.

Easton, Pa

Skanus Mišinys iš
Liežuvio ir Veršienos

Išbandykite—Kai Pati ne Namie

\ Rašo Sidney Snow

Toliau “The New Leader” 
^redaktorius skundžiasi, kad 
Socialistų Partijos viduje 
u ž v i e Jpatavęs chuliganiz
mas ir sabotažas prieš “se
nąją gvardiją.” Pav., sako, 

t birželio 14 d. du Socialistų 
Partijos nariai (Herlino- ir 
Hertzberg) įsiveržė į “The 
New Leaderio” ofisą, su
plėšė visas laikraščio kopi
jas, kurias rado ofise ir vi
sur ant sienų išrašė “Pimp” 
(prostitučių parūpintojas). 

tKiek pirmiau, nurodo infor
macijų autorius, Debs Me
morial Radio stoties vielas 
nupjaustė, Rand School na
mo paipas sugadino, kelius 
sykius įsivogė i sandėlį ir 
kokio šimto dolerių vertės 
įvairių įrankiu pavogė; ki- 

*ta kartą Socialistu Parti i os 
lokalo raštinės vėlai naktį 
duris išplėšė; kitais dviem 
atvejais bandyta jsibriauti 
į “The New Leader” biznio 
ofisą ir išplėšti redakto
riaus deską ir tt. Sako, kad 
tai darbas ne paprastu kri
minalistų, bet Socialistų 
Partijos nariu, kurie palai
ko Norman Thomaso pusę 
ir eina prieš “senąją gvar
diją.”

“Aš paliksiu savo draugą vyrą ir 
keturis ar penkis bendrus, bclošian- 
čius kortas pas mus—paliksiu juos 
visam vakarui. Tegul jie savaip links
minasi. Ar negalėtumėte man pasa
kyt kokį tikrai vyrišką valgį, kad 
aš jį galėčiau priruošti, kad jie patys 
paskui tik pasišildytų ir galėtų val
gyti?”

Tas laiškas anądien man atėjo ir 
aš j jį mielu noru atsakau. Turėti 
patiems sau "stag” vakarą pas kurį 

■savo draugą namie, be moterų, yra 
patinkamiausias vyrams dalykas- -jie 
gali nusivilkti švarkus, brusotus, nu
siimti apykakles, barstyt papirosų ir 
cigarų pelenus, kur papuolė, palošt 
ixikerj ir užbaigt kokiu geru karštu 
valgiu. Aš visuomet jaučiau, kad na
mie būtų daugiau ramybės ir sma
gumo, jeigu moteris vieną vakarą per 
savaitę išeitų sau pas motiną ir pa
liktų vyrą pasisvečiuoti su savo ar
timais draugais visai laisvai.

Keletas metų atgal man teko Hart
forde valgyti vieną iš puikiausių val
gių, kuris taip tinka vyrų vakarui 
namie. Jis pagaminamas sekančiai:
MIŠINYS LIEŽUVIO IR VERŠIENOS 

puoduko smulkiai supjaustytos 
keptos ar virtos šaltos veršienos 

1% puoduko smulkiai supjaustyto vir
to šalto liežuvio

3 šaukštai šviesto ar eriseo
1 puodukas smulkiai supjaustytų virtų 

šaltų bulvių
1 kietai išvirtas, sukapotas kiaušinis
1 šaukštas sukapoto pimiento
1 puodukas veršienos ar liežuvio sriu

bos
1 puodukas gero pieno arba lengvo?

Smetonos
2 kiaušiniai

1 mažas sukapotas cibulis

Naudokit storą geležinį rufldelį ir 
jame kaiitnkite cibulį riebale, kol pa
sidarys I rudas. .Sudėkite veršieną ir 
liežuvį ir palengva kaitinkite. Paskui 
sudėkite kietai išvirtą kiaušinį, pi
miento, mėsos syvus ir Smetoną arba 
pieną ir kaitinkite, kol pradės virti.

Dabar viską tą padėkite ant pe
čiaus, uždengkite ir duokite tokius pa
liepimus savo vyrui:

Kada ateis laikas “vyručius” val
gydinti, vienas iš jų turi daryti 
“toastą”, spraginti duoną, po dvi tris 
riekutes kiekvienam.

Paskui jis turi uždėti rundelį su 
mišiniu ant vidutiniai karštos geso 
ugnies, čia jis turės užpilti pusę puo
duko mėsos syvų arba buljono ant to 
mišinio; tuo pačiu pradėjimu jis turi 
pramušti ir suleisti du žaliu kiaušiniu 
j torielkaitę. Prie tų kiaušinių jis 
pridės druskos ir pipirų. Paskui turi 
biskį paplakti kiaušinius, supilti juos 
j mišinį, vis maišydamas mišinį.

Kada mišinys pradeda virti, jis 
paima šaukštą mišinio ir uždeda ant 
kiekvienos paspragintos duonos rieku
tės.

Tada jis greit prieina prie šal
dytuvo ir pasiima iš jo kelis bute- 
l’us alaus, čia jau daugiau nieko ne
reikia sakyt—vyrai žinos, kas daryt.

Dar vienas žodis, apie alų. Jeigu 
jūs nuolat nelaikote alaus namie ir 
nežinote, koks alus geriausias, liepki
te savo vyrui, kad jis sužinotų, koks 
alus yra labiausia mylimas abelnai. 
Nes labai bloga, jeigu pakišama koks 
prastas, nežinomas alus padoriems gė

rikams.

Althsuler Bros Silk Co.

Althsuler Bros, kompanija 
dėjo pastangas, kad jos dar
bininkai negautų iš miesto pa
šalpos, bet nepavyko. Kaip 
kad “Laisvės” skaitytojai at
simena, nes buvo pranešta, 
kad Alt. audėjai yra išėję į 
streiką. Dabar darbininkas, 
būdamas be darbo, ilgai nega
li būti be pašalpos. Užsiregis
travę į šalpą Althsulers audė
jai negalėjo sulaukti maisto 
čekių. Nuėjo ištirti kame da
lykas. Ir surado. Buvo taip : 
bedarbių pašalpos ofiso dar
bininkas pasiteiravo, ar yra 
dirbę pas ją tokie ir tokie dar
bininkai? Alt. atsakė: “taip”.

ganizacijos bei draugijos 
tuo svarbiu reikalu nesirū
pino. O laikas pradėt rūpin
tis. Clevelando* Suvažiavi
mas, man atrodo, turėtų pa
daryti pradžią.

Taigi, kas viršuj pasaky- 
. ta, Clevelando Suvažiavi- 

chislers,” kurie vieni turi mas £urėįų padaryti pra- 
Įr |džią plačiam bendro fronto 

pase pą* t judėjimui šiais didžiaisiais 
• j ir opiaisiais klausimais: 1.

Prieš karą-fašizmą, 2. Už 
pa_ j Lietuvos liaudies civiles lai- 

•• ’sves, 3. Už bedarbių ir so- 
jcialę apdraudą ir ,4. Už uni-

■demokratų.

Clevelando Kronika
Per Gegužes Menesį 13,000 ir visoj šalyj yra tūkstančiai
Neteko Darbo, Birželio dar
Daugiau. Pašelpos Reikalau- darbus, kiti kitokias įeigas ir Į 
jančių Skaičius yra Didesnis apgaules būdais ima ;

kaip Sausio Men. Šių Metų, j Pamename, kaip gub. Davey, I 
I kuomet susikirto su p. Hopkin-1 
I su, argumentavo : “Permažai į 
I darbininkų-investigatorių.
skyrius jų didesnį skaičių, jie | 
galėtų sužinoti tas visas rėika-.—waY aa ^a.a

lingas paslaptis. Surastų “chis- jizavimą Amerikos lietuvių 
lerius’ir tuomi sutaupytų daug' darbininkų. Tai tokia plati 
pinigų šelpimo įstaigoms ir su
teiktų greitesnę pagelbą toms 
šeimynoms, kurios tikrai jos 
reikalauja.”
Vieton Žadėtų Dadeti Dau- 
giaus Darbininkų, Vienu Treč

daliu Jau Sumažino

Iki geg. mėn. vienas CCRA 
darbininkas turėjo savo užžiū-į lando Suvažiavimas 
roj 95 šeimynas—pavienius. i 
Nuo 1 d. geg. jam buvo da- 
dėta 12 daugiau. Su birželio 1 
d. dadėta jam dar 15. Su pir
ma liepos mėn., sakoma, dar 

Pabaigoj savo pareiškimo p. ‘ prasiplės socialio darbininko-
Mock priduria, kad ant pašel
pos surašo dabar yra daugiau, 
kaip pereito sausio mėn. Ką 
tas parodo? Ne ką kitą, kaip 
labai pablogėjimą bedarbių 
padėties. Visiem yra žinoma, 
kaip kovo mėn. buvo pravesta 
didelė ataka, kad Clevelande

Birželio 20 d. iš p. Clark į 
Mock Culyahoga pavieto CCR- ■ 
A direktoriaus paduoto pa-' 
reiškimo vietos “Cleveland 
Pressui,” pasirodo, kad Cleve- 
lande laike gegužės 13,000 
darbininkų neteko darbo. Ta
me pačiame pareiškime jis nu
rodo didelį skaičiaus kilimą 
pašeipos reikalaujančių birže
lio mėn. Sulig p. Mock—bir
želio mėn. nuo 1 d. iki 8 d. 
savaitėj aplaikyta 878 prašy
mų ūmios pašelpos; 8 d.-15 d. 
savaitėj —1,268; 15-22 dd.— 
1,350, o paskutinėj savaitėj nu
matoma dar daugiau. Tas aiš
kiausiai parodo vieną aiškų 
dalyką, kad birželio mėn. dar
bų neteko—neteks, dar dau- 
giaus, kaip gegužės mėn.

kės darbo užžiūra. Ką tas vis
kas reiškia? Ogi nieko kito, 
kaip bedarbių šeimynoms di
desnį vargą ir sunkesnes sąly
gas prie gavimo pašelpos. Jei
gu pirma bedarbių šeimynai 
buvo sunku savo “visitorių” 
susigauti, prie jo prieiti, tai

platforma, ant kurios galėtų 
sutilpti darbo žmonės visų 
pažiūrų ir įsitikinimų.
- Kita grupė problemų, ku
rios stovi prieš Clevelando 
Suvažiavimą ir reikalaus at
sakymo, tai bus organizaci
nio pobūdžio. Ar tik Cleve- 

; susi
rinks, apdiskusuos įvairius 
reikalus ir išsiskirstys be jo
kių organizacinių rezulta
tų? Ar Suvažiavimo tari
mai pasiliks tik ant popie- 
ros, ar gal bus rimtai pra
vedami gy veniman? Jeigu 
bus pravedami, tai koks tu
rėtų būti sudarytas apara
tas tam reikalui? '

B

Chester, Pa

Per Bavarijos kalnus Hitleris tiesia naujus kelius, pritaikytus karo 
darbą atlieka darbininkai, paimti iš 
vergaut faktinai vien už pavalgį ir 
tabakui.

tikslams. Tą kariško prisirengimo 
verstinų darbų stovyklų. Jie turi 
guolį, nes gauna tik keletą centų

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 30 
kuopos surengtas piknikas bir
želio 16 d. Village Green, Pa., 
del 6-to Apskričio naudos, pa
gal dienos gražumą, nebuvo 
labai skaitlingas, publikos bu
vo neperdaugiausia. Bet iš da
lies piknikas buvo geras, gana 
gyvas ir smagus. Gal duos 
apskričiui šiek tiek naudos.

Pikniko programą atidarė 
drg. A. Lepčius. Pirmiausiai 
kalbėjo drg. J. Malaki apie 
konferenciją, kuri bus birželio 
22-23 dd. Washingtone. Del 
delegato keliones lėšų paden
gimo publika paaukavo tris 
dolerius.

Taip pat kalbėjo d. žaldo- 
kas ir nuo Jaunųjų Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą. Po tam 
Lyros Choras, po vadovyste 
draugės Valatkiutės, sudaina
vo kelias dainas. Širdingą ta
riam ačiū visiems Lyros Choro 
nariams.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad pieš Chesterio draugai

“Laisves” Piknikas Brooklyne
Puiki Muzikalė Programa Bus Duodama per 
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at
skiri dainininkai iš Hartford ir New Haven. Jie sudarys didelj 

Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klementas Strižauskas.

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

Liepos 7 July
Programoje taipgi dalyvaus,Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, 

N. Y., ir Brooklyno Aido Choras.

Piniginės Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto:
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $1. 
Tikietai jau gatavi, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartą neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkite valgią, nes Piknike bus ją gana visiems.

DVI ORKESTRUS GRIEŠ ŠOKIAMS

Charlie Kwarren & His Happy Timers.
William Norris and His Orchestra

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island) >

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnės pažinties.
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Chicagos Laiškas
Pas mus stropiai rengia

masi prie Clevelando suva
žiavimo prieš karų ir fašiz
mų. Jau laikyta viena kon
ferencija prisirengimui. Sek
madienį įvyks kita — lietu
vių jaunuolių organizacijos 
bendro fronto konferencija, 
kuri irgi rinks delegatus.

Renkami parašai ant rei
kalavimų Lietuvos valdžiai 
blankos. Darbininkų orga
nizacijos tariasi pašvęsti 
specialiai savaitę tam dar
bui, nuo birželio 21 iki 28 
d. Žinoma, ir paskui nebus 
sustota. Ši savaitė, prieš 
pat suvažiavimų specialiai 
parinkta.

Chicagiečiai nori atvešti 
parašų daugiau negu bile 
kuri kita kolonija atveš.

kams” tas patiks. Kiti mes, 
persitikrinę, kad į ten links
ta Pruseika ir Ko.

Drg. J. Šukys parašė “Vil
niai” ilgokų raštų. Jis da
bar ilsisi sveikatos rezorte, 
Šiauriniam Kaukaze. Pri
siuntė ir paveikslų. Tuojaus 
tilps tatai “Vilny.”

Abu dd. .Šukiai labai pa
tenkinti gyvenimu Sovietų 
Sąjungoj. Senis sako, pir
mų sykį iš 62 metų gyveni
mo jis turi tokių vakacija. 
O tai dėlto, kad pirmų sykį 
visoj darbininkų klesos is
torijoj, turime viena šešta
dalį pasaulio savo rankose. 
Ir kur pirmiau tik aristo
kratija “ilsėjosi,” nieko ne
dirbę ir nepailsę, dabar ten 
ilsisi darbininkai, kuriem 
tikrai turi priklausyti ge
riausios poilsio vietos. Kada 
turėsime daugiau pasaulio, 
ir kitiems teks progų pasil
sėti.

Čia eina kalbos, kad su 
“lituanikos” motoru vėl bė
da. Ar nebus kaip pernai 
—visokios bėdos iki rugpjū
čio mėnesio, o paskui jau 
“pervėlu” skristi per Atlan- 
tikų, tai sekantiems metams 
paliks; galima surasti prie
žastis, pasiteisinimai ir tęs
ti kolektos, bent palaikyti 
“Naujienas” ir Grigaitį vie
šumoj, kaipo vedančius “di
delį patriotingų” darbų.

“Naujienos” pripažysta, 
jog motoras vežamas “per- 
čekiuoti.” Ar nesuras kų 
nors “perkaitus” ar “per
šalus.”

Turint geras akis ir gri- 
gaitinį nachališkumų viskas 
galima.

Bet jie turi atsiminti, 
kad trūkęs ąsotis neilgai 
vandenį neša.

Norėčiau rytiečiams dar 
sykį pranešti, kad “Vilnį” 
galima užsirašyti tik savai
tei ir tik už dolerį; penkta
dienio “Vilnį,” kuriam nu
mery yra angliškas sky
rius.

Kurie turi vaikus, kurie 
norite nors kartų į savaitę 
gauti ir Chicagos laikraštį, 
užsirašykite. Chicaga juk 
yra didžiausia lietuvių ko
lonija. Chicago j daugiau J 
lietuvių negu Kaune. Čia 
mūsų išeivijos centras. Čia 
didelis ir darbininkų judė
jimas.

Vyriausias J. V. teisė
jas Hughes, kuris N.R. 
A. pripažino “nekonsti- 

tucine.”

prakilnų istorinį darbą.
Visas pikniko pelnas bus 

skiriamas delegatų kelionės lė
šoms padengti. Draugai darbi
ninkai, visos Naujosios Angli
jos, mes kreipiame atydą į jus 
ir pilnai pasitikėdami lauksi
me iš jūsų galingos paramos.

J. M. Karsonas.

kalavimus”. Madiniai šauks
mai ir dairios aidėjo minioje; 
vieni smerkianti buržuazinę 
valdžią, kiti kelianti revoliuci
nę dvasią darbininkuose.

Po demonstratyvio maršavi- 
mo vėl grįžome parkan, iš 
kur pasiuntėme delegaciją pa
tirti kame dalykas, kad nu
siųstoji delegacija negrįžo per 
keletą valandų.

Nuvykus paskiau siųstą de
legaciją neįleido į bildingą, 
bet tuojau išėjo pirmiau siųs
toji delegacija.

Delegacija raportavo, kad 
Mr. Hepburn jų reikalavimus 
nepatenkino, o atidėjo liepos 
mėn. pradžioj svarstymui, kur 
bedarbiai vietiniuose mieste
liuose galės rišti savo reikala
vimų klausimą per municipa- 
les valdžias. Nepatenkinus 
reikalavimų, delegacija reika
lavo užlaikymo maršuotojams. 
Tam tikslui delegacija gavo 
$100, kaip “auką”. Pareika
lavus bedarbiam veltui trans- 
partacijos valdžia prižadėjo 
tuo reikalu tartis sekančią 
dieną.

Ontario provincijos bedar
biai laužo buržuaziniams at
stovams ragus. Bedarbių ju
dėjimas Kanadoje šiandien 
gązdina ne tik Kanados bur
žuaziją, bet ir pasaulinę. Van- 
cuvero herojiškas bedarbių 
maršavimas į Ottavą išjudino 
darbininkus į griežtus išstoji
mus su reikalavimais savo bū
vio pagerintu Lietuviai darbi
ninkai pasisakykime, kiek mes 
prisidedame prie tų kovų ?

K. Angus.

ma iš mėsos streiko ir apkalbama, 
kaip ant toilaus išvystyti kovą prieš 
maisto brangumą. Taipgi bus išduo
tas raportas iš ALDLD 15-to Apskr. 
pusmetinės konferencijos. Apkalbama 
Kongresas Prieš Karą ir Fašizmą, 
kuris atsibus mūsų mieste, 30 d. bir
želio ir 1 d. liepos. Visos draugės 
dalyvaukite ir naujų atsiveskite.

S. C. M.
(147-148)

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. birželio, 8 vai. vak., 376 Broad
way, Lietuvių Kliubo svetainėje. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Taipgi reikės rinkt darbinin
kai del “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynard, Mass. 
Užsimokėkite duokles ir atsiimkite 
knygą “Povilas Jurka”.

Sekr. V. K.
(147-148)

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. ir A.L.D.L.D. 52 kp. 

rengia išvažiavimą, “excursion” ant 
Put-In-Bay, nedėlioj, 30 d. birželio. 
Laivas išplauks nuo First St. 9 vai. 
ryto. Kaina $1.00 round trip suau
gusiems; vaikams 50 centų round 
trip. Visi nariai ateikite i ir parduo
kite tikietus, nes katras parduos 20 
tikietų garis vieną veltui.

Komisija.
(147-148)

NEWARK, N. J.
Newarko ir Apielinkes Drau

gijų Delegatų Atydai!
Visi delegatai, kurie yra išrinkti 

iš draugijų prisirengkite prie Cleve- j 
lando Visuotino Liet. Darb. Su važia-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

vimo, nes yra šaukiamas paskutinis 
svarbus susirinkimas, pirmadienį, 24 
d. birželio, 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York Avė. Visi 
delegatai būtinai turi dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt pirm konferencijos įvykimo.

M. Dobinis.
(147-148)

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

ROBERT LIPTON

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-^ 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp. Broadway 

į ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- 
, way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y. i 
Tel.: Glenmore S-61S1

Po Chicagų pabaldojasi 
ponas Pruseika. Vakar vie
nas biznierius man juokėsi, 
kad užėjęs pas jį pinigų 
prašyti, verkšnojo, kad vi
sas jų biznis eina žemyn. 
Girdi, be aukų negalės ilgai 
pasilaikyti. Susimylėkite 
ant jo; jis toks geras, bet 
komunistai blogi—jį kanki
niu padarė.

Tas biznierius pažangus. 
Žmogus juokauja. Sako, jis 
mano, kad kam nors gaila 
jo ar jo “partijos.” Grei
čiau pakratys kojas, geriau 
bus lietuvių darbininkų ju
dėjimui.

Net.ir skaitanti “Laisvę” 
gali ištesėti savaitinę “Vil
nį’, su anglišku skyrium, 
užsirašyti. Beje, lietuvių 
jaunuolių judėjimas irgi 
Chicagoj didelis, skaitlingos 
organizacijos.

Chicagietis.

Pirma Naujenybė Vasa
rinio Sezono. Visa Nau
joji Anglija Svarbiame

Darbe!

Toronto, Canada

W. Karosui, Toronto.—Jūsų 
korespondencijos negalėsime 
sunaudoti, nes anksčiau gavo
me kito draugo aprašymą al
kanųjų maršavimo. Ačiū už 
rašinėjimą.

•■•—■•—■i—

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų

HARMAN
J J

Setų $10.00 ir augštyn.

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton

Sovietu Saldainiai
j Naudokite Sovietų Saldainius^ 

parčse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svary Dėžė 70 4
6 Skirtingi] Rūšiy * Uc

Persiuntimas Apmokėtas į
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto ;

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi- »

jos ar Estonijos darbo. Q
NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS '
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: <
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET,

Brooklyn, N. Y.

Pruseikos “linija” čia gan 
įdomi. Jis čia persistato 
Butkaus priešas, vienybės 
šalininkas. Girdi, tuojau su
sivienysime, tik lukterkim, 
kada Partija mus pakvies— 
visi nueisime.

Taip jis gerinasi tūliems 
mūsų simpatikams, taip 
kalba “opozicijos” norin
tiems vienytis.

Viešai, prakalbose, ta- 
čiaus jis išduoda visai kitų 
—Norman Thomas “socia
lizmas” jam artimiausias; 
pats Thomas geriausias 
žmogus.

Menševikai, pajutę, kad 
tarp “opozicijos” reiškias 
stiprus noras vienytis — 
grįžti pas mus, padidino 
pastangas gerintis jiems. 
Kviečia Pruseikų kalbėti 
kur jie gali.

Julius Mickevičius prasi
tarė d. Bendokaičiui, kad 
Pruseika jau prie jų, jie* 
dirba tik jo grupę labiau 
priartinti. “Jiems pozicijos 
nėra; keli atskirai negi pa
siliks, pas mus turės ateiti. 
Mes tai žinome, tai ir vilio- 
jame,” gyrėsi jis.

Ne visiems “opozicinin-

Piknikas — kada ir kokiam 
tikslui? Kas jį rengia ir kur? 
Taigi, visi draugai, darbo kla
sės reikalų simpatikai ir rė
mėjai, skaitykite šitą svarbų 
pranešimą ir paremkite jį pa
gal savo geriausią išgalę. Pla
čioji lietuvių darbininkų visuo
menė didžiai susirūpinusi šau
kiamu Lietuvių Visuotinu 
Kongresu, kuris įvyks Cleve
land, O., birželio 30 d., š. m. 
Tikslu •— sekmingesnei kovai 
prieš karą ir fašizmą ir Lietu
vos liaudies svarbesnių reikalų 
klausimais.

Visa Naujoji Anglija: lie
tuviškos organizacijos stengia
si kuodaugiausiai delegatų pa
siųsti į tą suvažiavimą. Taigi, 
šio kampo — Mass, valstijos 
ALDLD keturios kuopos, bū- 
ten, Lowell, Nashua, Haver
hill ir Lawrence, rengia didelį 
pikniką pagelbėjimui tam ne
paprastai svarbiam tikslui. 
Piknikas rengiamas birželio 
30 d. Maple Parke, Methuen, 
Mass. Tai yra Lawrence drau
gų parke.

Piknikas rengiamas su ge
riausiomis pastangomis ir svar
biam tikslui, todėl jis bus di
delis ir smagus. Taigi, ve, 
draugai, vieni važiuos į Visuo
tiną Am. Lietuvių Kongresą, o 
kiti masiniai rengkitės važiuo
ti ir dalyvauti piknike. Dirbki
me taip, kad visomis pusėmis 
ir visomis pajėgomis remti tą

Alkanųjų Maršavimas į 
Torontą

Birželio 17, 18 ir 19 d. On
tario pronvincijos Bedarbių 
Federacijai vadovaujant vyko 
alkanųjų maršavimas ir kon
gresas Toronte.

. Iš visų kampų Ontario pro
vincijos minėtomis dienomis 
suėjo šimtais bedarbių į pro
vincijos sostinę Torontą įteikti 
reikalavimus valdžiai, kurios 
priešakyj stovi liberalas Hep
burn. Keliones į Torontą be
darbiai atliko daugumoje pėsti 
arba freitkariais suvažiavo. 
Pas suvažiavusius kovingumas 
ir pasiryžimas kovai stebėtinai 
geras. Maršuotojų tarpe daug 
atvykę jaunuolių, vaikų, mo
terų, vyrų senų ir jaunų ir di
džiojo karo veteranų.

Priruošimas maršavimui ves
tas gerai. Nežiūrint, kad so
cialistas majoras Simpsonas ir 
buvo nedavęs leidimo, uždrau- 
džiant turėti “Tag Day” To
ronte, bet bedarbiai to nepai
sė, vykdė savo planus. Buvo 
keletas areštų laike “Tag 
Day” ir policija apiplėšė rin
kėjus aukų maršuotojams, bet 
galutinai praėjo sėkmingai. 
Areštuotus paliuosavo be nu
baudimo.
. Paskutinėj dienoj kongreso 
buvo pasiųsta į provincijos 
parlamentą delegacija iš 15 
asmenų. Tuo laiku bedarbiai 
susirinkę-Queen parke turėjo 
masinį mitingą. Kalbėjo ke
liolika kalbėtojų. Masių tūk
stantinė minia tam pritarė. 
Nežiūrint, kad protarpiais 
smarkiai lijo, bet minia neiš
siskirstė per virš 5 vai. be
laukdama sugrįžtant delegaci
jos. *

Nesulaukiant visi išsirikiavę 
po du gretose apėjo du kartu 
apie parlamento bildingą 
šaukdami: “Mes alkani” “Rei
kalaujam patenkinti mūsų rei-

Beje, drauge, niekuomet ne
rašykite alavėliu. Rašykite 
plunksna arba rašoma mašinė
le.

OŽYS PREZIDENTAS
AMITYVILLE, L. L — 

Vietinės Amerikonų Legio
no kuopos valdyba paskyrė 
didelį savo ožį būt pirminin
ku vajaus komiteto delei 
daugiau narių gavimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 26 d. birželio, 8 vai. va
kare, Darbininkų Svetainėje. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi atėjus knyga “Povilas Jurka”, 
visi galėsite knygą atsiimti.

Sekr. K. Rušinskiene.
(148-149)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 9-tos kuopos Susirinki
mas įvyks antradienį, birželio 25 d., 
kaip 8 vai. Vak. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave.

Draugai-gės, malonėkite visi daly
vauti, nes šis susirinkimas bus pus
metinis susirinkimas. Antra, bus 
draugas iš distrikto praneš labai 
svarbaus. Taigi netik visi būkim, bet 
ir naujų narių atsiveskim.

Sekr. Potienė.
(147-148)

CLEVELAND, OHIO.
Bendro Fronto H. R. 2827 Diliaus 

Delegatij. Susirinkimas
Birželio 25 d. (utarninko) 8 vai. 

vakare, Lietuvių Draugijų svetainėje, 
6835 Superior Ave. įvyks reguliaris 
Clevelando Lietuvių Draugijų Ben
dro Fronto H. R. 2827 Biliaus reika
lų delegatų susirinkimas. Visi dele
gatai dalyvaukite, ypač progresyvių 
draūgijų. šiame susirinkime bus ke
li labai svarbūs dalykai svarstomi. 
Vienas tai rengiami du piknikai. 
Vienas mūsų lietuvių organizacijų, 
kitas viso Clevelando Bendro Fronto. 
Taipgi rinkimas delegatų į Lietuvių 
Kongresą Clevelande. Draugijų val
dybos žiūrėkite, kad jūsų atstovybė 
dalyvautų.

Koresp.
(147-148)

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 25 d., 902 E. 79th St., 

7:80 vakare įvyks svarbus ALDLD 
moterų susirinkimas. Bus raportuoja- *

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Bet. Graham & Manhattan Avės.
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Raudonarmiečio Pergyvenimai
ANDRIUS BEKEVIČIUS.._____(Atsiminimai iš karo su Lenkija 1920 ?n.)

lin, koliodami, kad priešus sutinka su to
kia paguodą, tik ne ant rankų nešioja. 
Nekurie ginčyjos su policistais, kad nie
ko čia blogo nėra. Policistai šaukė, kad 
išsiskirstytų, bet susirinkusieji, nei iš 
vietos nesijudino.

Atjojo raitas policijos viršininkas, pra
dėjo koliotis ant kareivių, kad jie paveli
jo belaisviams mitinguoti ir vesti agita
ciją už Sovietų valdžią. Kareiviai liepė 
mums eiti į vagonus. Policistai šaudė į 
viršų vaikydami susirinkusią minią.

Mus atvežė į Varšavą. Per dvi paras 
kiekvienas iš mūs gavo 250 gramų duo
nos ir juodos kavos poduką. Mums vi
siems buvo žingeidu pamatyti Varšavą. 
Bet mus iš vagonų neišleido ir nieko 
artyn prie mūsų neprileido.

Per aštuonias paras nuvažiavom į sto
vyklą belaisvių “Pikulicy” greta su Pre- 
misliu. Bėgyje aštuonių parų kiek
vienam teko 750 gramų duonos.

Kareiviai mus ramino, kad kai nuve
šim į stovyklą, tai gausit visko ir pašers 
sočiai.

Mes į “Pikulicy” atvykom sekmadie
nyje, mums dižuruojantis pranešė:

Kad del jūsų neprirengta ir nieko šian
dien valgyt negausite. Tęsė ramindamas 
mus: —Ryt gausite pietus ir viską.

Visi suvargę, išalkę, laukė rytdienos. 
Trys paros, kaip nieko nevalgę ir taip 
rengėmės eit gult. Visą naktį, visi’kovo
jo su alkių ir blusomis. Tiek daug ten 
buvo blusų, kad savo gyvenime niekados 
nebuvau matęs tokios daugybės! Kadai
se ten buvo artilerijos arkly dės, o rau
donarmiečius ten laikydavo neva karei
vinėje.

Čia mano bruožuose parodyta maža 
dalelė tų žiaurumų, kuriuos belaisviai 
kentėjo. Tie, kurie dar gyvi, pergyvenę 
tuos nužeminimus nuo klasinio priešo, 
neužmirš niekados. Jie supranta gerai, 
kaip reikia brangint užkariautą laisvę 
Raudonos Armijos. Priešas fronte,(nežiū
rint į jų tvirtus ginklus, prieš Raudoną 
Armiją negalėjo atsilaikyti, gelbėjosi sa
vo greitumu—bėgo. Bet su belaisviais, 
tai jis rodė didvyriškumą, užpakalyje 
fronto ant nuginkluotų raudonarmiečių.

Prie mūsų prisiartino keliatas po 10- 
12 metų vaikų, jie į mus žiūrėjo, kaip į 
kokius dyvus. Vieni spėliojo, kad čia

* areštuoti, kiti prieštaravo, girdi čia areš
tuotų nelaiko. Priėjo dar prie mūsų dvi 
moterys, kurios lenkiškai klausė:

—Kas mes tokie.
. Kareiviai atsakė, kad bolševikai, paim

ti į belaisvę. Jos pastebėjo, kad nekurie
* labai sumušti. Moterys su pasigailėjimu 

žiūrėjo, kad visi dar jauni, bet labai su
varginti. Nekurios moterys mums atne
šė duonos ir šutintų bulvių. Iš kur tai 
prisiartino jaunas vaikinas, metų 17, ne
šinas smuiką. Prisiartinęs prie kareivių 
paklausė:

—Kas čia per vieni rusiškai kalbanti?
- daif Kareivis atsake:

Kx —Čia yra mūsų priešai bolševikai.
* Vienas iš belaisvių paprašė vaikiną 

sjnuikos sugriežti. Vaikinas paklausė ka-
? reivio: ar galima duoti.
) Kareivis pavelijo. Belaisvis, paėmęs 

smuiką, paveržęs nekurias stygas, ėmė 
griežti. Visiems labai patiko, prašė dau
giau griežti.

7 Šaukė: “Bolševik bis!!” Prisirinko 
gerokai publikos, vieni prašė griežti, ki
ti uždavinėjo raudonarmiečiams klausi-

* mus apie Rusijos gyvenimą. Tai buvo 
dirbtuvių darbininkai. Nekurie uždavi
nėjo klausimus apie Sovietų valdžios su
tvarkymą ir kas ją vadovauja. Iš belais
vių tarpo drg. širokovas atsakė, kad So
vietų valdžios priešakyj Sovietų liaudies 
komisarai, kurie vykdo gyveniman visus 
nutarimus.

Vienas padarė tarpe susirinkusių rink
liavą, nupirko tabako ir papirosų. Ne
kurie prašė padainuoti bolševikiškų dai- 

r nų. Sudainavo “Ant Barikadų,” “Varša- 
vianką,” ir “Internacionalą.” Klausytojų 
prisirinko keletą sykių daugiau, negu be
laisvių. Mūsų smuikininkas sugriežė “ru
siškai”, du iš belaisvių išėjo šokti. Miniai 
labai patiko. Mes tarp savęs juokavom: 
“girdi atvyko vakarų fronto kultūrinis 
skyrius”. Iš kur tai atsirado keletas po- 

< licistų, pradėjo susirinkusius varyti ša-

EASTON, PA

T

Kompartija surengė prakal
bas birželio 9 d. Kalbėtojam 

> buvo drg. John Mooney, Tamo 
Mooney brolis. Nors prakalbos 
nebuvo plačiai išgarsintos, bet 
publikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė.

Pirmininkui perstačius J. 
M„ publika pasitiko karštais 
sveikinimais. Jis nurodė, kaip 
jo tėvai biednai gyveno mai
tose. Tėvą laike mainierių 
streiko policija užmušė. Moti
na liko su mažų vaikų būriu. 
Tamas Mooney 16 metų būda
mas nuėjo dirbti prie molde- 
rių. Brolis Jonas vos sulaukęs 
15 mėtų amžiaus stojo dirbti 
prie Tarno, nes kitaip nebuvo 
galimybės prasimaitinti. Ta
rnas, padirbėjęs porą metų 
prie molderių, ėmė organizuot 
fnolderių uniją ir jam tas pa
vyko. Kapitalistai su pagelba 
savo laikraščių pajėgia vestis 
paskui save darbo minią, kaip 
kokį avių būrį. Su pagelba lai
kraščių įkalino ir Tarną. 
Skelbė kapitalistai visuose 
kraščiuose, kad Tarnas ir

\Iings padėjo bombą laike pa- 
rodos ir desėtkai žmonių --
juos liko užmušta. Ir įdėjo jų 
paveikslus, kaipo tikrų kalti
ninkų. Tarnas, pamatęs savo 
paveikslą laikraščiuose, bai
siai nustebo ir tuoj bandė iš
gauti iš parodos paveikslų 
traukėjo parodos filmas ir vi-i 
sos dienos, bet nei už jokius' 
pinigus negalėjo jų gauti. Ko-; 
del nedavė? Todėl, kad jiedu 
tą dieną nebuvo nei arti mies
to. Tarnas ir Billings buvo už 7 
mylių nuo miesto, jiedu tą die
ną žuvavo. Laike teismo kapi
talistų pasamdyti liudininkai 

tūks-
Kai 

prieš 
tapo

lai-
Bil-

ap- 
lai- 
at- 
nei

prieš T. ir B. liudijo visai žiop
lai, vienok jų liudijimai priim
ti už gryną tiesą. Laike teismo 
vieno advokatas užklausė, ar 
tu Billingsą pažinai pirma spro
gimo bombos parodoj ?” At
sakė: “Ne.“ O tas liudininkas 
liudijo, kad jis matė Billings 
važiuojant per miestą parodos 
dienoj ir pasirašęs mašinos nu
merį. Kaip galėjo užsirašyti jis 
jo mašinos numerį nepažinda
mas žmogaus? Juk ten 
tančiai mašinų važinėjo, 
kurie buvę liudininkai 
Tarną ir Billings vėliau
prašalinti nuo valdiškų tarny
bų, nes jie buvo baisūs niekšai.

Pirm virš minėtos eksplozi
jos Tarnas vos neliko užmuštas 
per state trūpdpus. Tarnas vos 
tik išsigelbėjo,įpuldamas su 

i dviračiu į griovį. Nors sudau- 
žė dviratį ir save susižeidė 
smarkiai, bet liko gyvas, o jei 
ne, tai su mašina būtų užmu- 

i šę, puldami tiesiai ant jo. Kuo- 
I met Tamas ir Billings tapo 
kaltinti padėjime bombos 
ke parodos, Tarnas bandė 
mušti per laikraščius, bet
vienas netalpino, nes nebuvo 
nei vieno tikro darbininkų lai
kraščio anglų kalboj. Dabar 
darbininkai turi savo tikrą 
laikraštį, kokio dar nėra tu
rėję, tai “Daily Worker”. “Dai
ly Worker” iškėlė aikštėn Ca- 
lifornijos suokalbį prieš Tarną 
Mooney ir Billings ir kitus po
litkalinius. “Daily Worker” vi- 

I suomet ir visur kelia aikštėn 
kapitalistų vagystes ir kruvi
nus darbus. Kiekvienas darbi
ninkas turėtų skaityti “D. W.”, 
nes tik jis teisingai rašo apie 
darbininkų reikalus, sakė J. 
Mooney.

Jis sakė, nors Tarnas sėdi

per

San Quentin, kalėjime, bet jis 
visą savo patyrimą atiduoda 
darbininkų judėjimui. Califor- 
nijos generalis streikas 1934 
m. buvo pravestas po jo vado
vybe, nes seserys aplanko jį 
kas mėnuo ir jos gauna iš jo 
patarimų. Toliau jis sakė, Ta
rnas yra pūdomas kalėjime ne 
vien už organizavimą unijų ir 
vadovavimą streikų, bet ir už 
veikimą prieš pereitą imperia
listinį karą. 1916 m. kapitalis
tai rengė patriotišką parodą, 
kad priviliojus daugiau jau
nuolių į kariuomenę. Bet Ta
rnas dirbo visoj apielinkėj, kad- 
kiek galint daugiau sulaikyti 
jaunuolių nuo parodos. Kuo
met įvyko paroda, jaunuolių 
visai mažai dalyvavo. Toks 
darbas Tarno Californijos ka
pitalistams labai nepatiko ir 
jie nusprendė jo atsikratyti. 
Per savo agentus padėjo bom
bą į parodos vietą ir suvertė 
kaltę ant Tarno ir Billings.

Koks didelis skirtumas dar
bininkų valdžios nuo kapitalis
tų, sako John Mooney. Kuo
met motina nuvyko į Sovietų 
Sąjungą, tai Sovietų valdžia 
pasitiko su didžiausia civile ir 
kariška paroda, o kuomet nu
vyko pas prezidentą Roosevel- 
tą, kad paliuosuotų jos sūnų iš 
kalėjimo, tai Rooseveltas atsi
sakė ir artyn prisileisti. Tik 
antru kartu kai nuvyko, iš
klausė jos prašymą ir prižadė
jo pasirūpinti, kad jos sūnus 
būtų paliuosuotas iš kalėjimo.
Užsibaigus prakalbai buvo 

renkamos aukos paliuosavimui 
Tamo Mooney. Surinkta 20 
dolerių su centais.
J, i N'- , žibutė.

Pavykęs Piknikas

16 d. birželio Koliešienės 
farmoje įvyko 4-rių organiza
cijų piknikas. Jis buvo reng
tas tikslu padaryti pelno, ku
riuo būtų apmokama pasiun
timas delegacijos į Visuotiną. 
Liet. Darb. Suvažiavimą, Cle
veland.

Nežiūrint, kad tą pačią die
ną buvo dvejos ar trejos lietu
vių vestuvės, nežiūrint, kad 
nemaža dalis lietuvių neatjau
tė pikniko tikslo, tačiau pįkni- 
kan suvažiavo gražus būrys 
žmonių ir pelnyta tiek, kad 
delegato kelionė bus padeng
ta; organizacijoms iš iždo ne
reikės pridėti.

Rinkta Delegatai

Pikniko publika balsavo už 
kandidatus į delegaciją. Balsų 
galėjo paduoti tiek, kiek kas 
norėjo. Kiekvienas balsas 
balsuotojui kainavo 1 centas. 
.Šiuo būdu gauta įeigų $8.51. 
Delegate išrinkta 11. žukienė.
Suvažiavimui Pasveikinimai
Suvažiavimui pasveikinimus 

su aukomis nutarė pasiųsti 
ALDLD 20 kuopa ir keturių 
organizacijų (LDS 6 kp., L. 
D. Susišelpimo Dr-jos, Aušros 
Choro ir ALDLD 20 kp.) ben
droji komisija, kuri buvo su
rengusi pikniką.

Kitos Organizacijos ir Jų 
“Džentelmeniški“ Komitetai

Bendram delegacijos siunti
mui buvo kviestos dar ir šios 

50 kp., 
270

organizacijos: SLA.
Katalikų Susivienijimo 
kp., Marijos Magdalenos Dr- 
ja, Jono Draugija, Juozapo 
Draugija ir Dailės Ratelis 
“Birute“, bet jų visų komitetai 
buvo tiek “dideli džentelme
nai ”, kad kvietėjams nė atsa
kymo nedavė...

Girdėta, kad kai kuriose or
ganizacijose svarbia priežasti
mi statyta lėšos, kad būk rei
kėsią iš iždo pinigus eikvoti. 
Gi, kaip pasirodo, gražiomis 
pikniko pasekmėmis tas jų 
“argumentas“ tapo supliektas.

New Britam, Conn
Sugrįžo Iš Lietuvos

Tiktai keletas dienų atgal 
sugrįžo iš Lietuvos Juozas 
Balčiūnas. Jis ten prabuvo 
apie du metu laiko. Teko su 
juo kalbėtis apie Lietuvos dar
bininkų ir biednųjų ūkininkų 
padėtį. Jisai trumpais ruo
žais suminėjo, kad tenais dar
bininkija ir mažieji ūkinin
kai labai vargsta. Esą blo
giausia, kad iš niekur negali
ma gaut įplaukų, o išlaidų gy
venime visados yra. 
nas turėtų patsai 
spaudoj apie įgytus 
Lietuvoj.

Balčiūnas pirmiau 
Ii jos Choro narys, 
kad jis ir vėl sugrįžtų prie 
Choro ir padėtų chore darbuo
tis jaunuoliam. Beje, su juo- 
mi sykiu iš Lietuvos sugrįžo į 
Hartfordą Jonas Gabrėnas.

Balčiu- 
pabriežti 
įspūdžius

buvo Vi- 
Linkėtina,

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Rengia rusų, jugoslavų, lenkų ir lietuvių jaunuolių 

organizacijos „,v.

Nedėldienį, 30 birželio, 1935
CATLIN’S COMMUNITY PARK 

Cropsey ir 20th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pikniko Pradžia 10 Vai Ryto. Įžanga 40c.
Grieš puiki prof. Alexander Hanka Orkestrą

KELRODIS: Paimkite West End B.M.T. Subway ir išlipkite 
ant 20th Ave. Paeikite tris blokus į pietus.

Kiek žinoma, Gabrėnas užsiė
mimo dar nesusiradęs.

Bus Choro Piknikas

Vilijos Chorą gamtos baikos 
pusėtinai suvargino finansi
niai. Rengta piknikas birže
lio 9 d., bet lietus be pasigai
lėjimo pylė, kai iš viedro ir 
delei to piknikas reikėjo nu
kelti, bet išlaidų visgi pasida
rė dikčiai. Todėl dabar pik
nikas bus šeštadienį, birželio 
29 d. Schuetzen Parke, Barn- 
esdale, New Britaino priemies- 
tyj. Piknikas prasidės tuoj po 
Tietų ir tęsis iki vėlumai nak
ties. Geistina, kad sutrauktu
me dikčiai publikos, tai choras 
galėtų atsigauti 
jo pąlaikymui 
reikia.

Iš ■ Apskričių
Birželio; 16 d. New Havene^ose yra sūrūs ežerai, va- 

atsibuvo pirmas darbininkiškų 
apskričių išvažiavimas. Būnant 
išvažiavime pastebėta, kad vi
sos kolonijos nebuvo prisiren
gę, kaip kitados į išvažiavimą. 
Todėl žmonių nebuvo daug. 
Prie kitų tokių parengimų 
reiktų, kad kolonijos rengtųsi 
geriau, organizuotų busus ir 
gerai garsintų.

•Šio išvažiavimo programa 
buvo graži. Dainavo vietinis 
choras ir ukrainiečių choras. 
Abu chorai labai gražiai dai
navo. Rinkta aukos siunti
mui delegatų į Visuotiną Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mą. Bet surinkta nedaug.

finansiniai, o 
finansų tikrai

Išvažiavimo

Sckantis visų chorų Conn, 
valstijos išvažiavimas-Dainų 
Diena, manoma, bus tikrai di
delis. Jis bus Waterbury rug
pjūčio 11 d. Jau dabar chorai 
ir kitos organizacijos 
svarstyti, kaip sutraukus į 
parengimą daug publikos.

Spaudos Piknikas New 
Britaine

turi
tą

Hartfordo ir New Britaino 
b.endra komisija rengiasi prie 
didelio spaudos naudai pikni-

No.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License __
L-608 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of tho Alcoholic Beverage Control 
Ląw at 305 Roebling Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 
305 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Center of Golden City Park Canarsie, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

MORRIS BARTMONOWITCH
(Murray’s Beer Garden & Rest.) 

Center of Golden City Park, Brooklyn, N. Y.
Canarsie

at

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10849 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2875 W. 17 St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM C. KRIEGER 
(Bill’s Restaurant & Grill) 

St., . Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned

132 A of Beverage 
Bo- 

be

2875 W. 17
NOTICE is hereby given that License No. 
SL-300 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 3152-4 .Emmons Ave., 
rough of Brooklyn. County of Kings to 
consumed on the premises.

JOSEPH FRIEDMAN 
(Beau Rivage)

3152-4 Emmons Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 144 Wyckoff Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES P. FIEDLER 
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

o platų posėdį, apko. '
tarė daug dalykų, pakvietė vi
sus šios valstijos chorus daly
vauti programos išpildyme. 
Bus gautas geras kalbėtojas ir 
gal sporto ir žaislų bus pri
ruošta. Dieną pranešime kiek 
vėliau.

ĮVAIRUMAI
Manyč Upės ir Ežerai

Sovietų Sąjunga prakas- 
dinėja virš 400 mylių ilgio 
kanalą tarpe Kaspijos jūrų 
ir Dono upės. Šis kanalas 
dalinai jau šiemet bus ati
darytas.

Šiaurinėje dalyje Kauka
zo krašto, Salskose dyku- 

dinami Manyč. Tie ežerai 
randasi klonyje. Nuo Ma- 
nyčio ežerų, kurie yra apie 
200 kilometrų ilgio, į rytus 
plaukia upė, kuri vadinasi 
Rytų Manyč, o į vakarus ki
ta, kuri vadinasi Vakarų 
Manyč. Vakarų Manyč 
įpuola. į Dono upę, biskį į 
šiaurius nuo Rostovo ant 
Dono. Gi Rytų Manyč plau
kia į Kaspijos jūras, bet va
saros metu jis nepasiekia 
jas, nes Prikūmo sausose 
dykumose susigeria į žemę.

Manyčio upės ir Manyčio 
ežerai guli tokioje lygumo
je, kuri pavasarį užplauna- 
ma vandens ir tada sudaro 
tikrą vandens kelią tarpe 
Kaspijos ir Azovo jūrų.

Dabar Sovietų valdžia gi
lina tas upes ir stato van
dens užtvaras. To pagelba 
bus atidarytas vandens ke
lias tarpe Dono upės, Azovo 
ir Juodų jūrų iš vienos pu
sė ir Kaspijos jūrų iš kitos 
pusės. Šis vandens kelias 
turės 620 kilometrų (400 
mylių) ilgio ir bus labai 
svarbus. Kaspijos jūrosna 
įpuola Volga, o ji yra su
jungta su Baltijos jūro
mis, taipgi Baltijos-Baltųjų 
jūrų kanalu su Baltosiomis.

Išilgai Manyčio kanalą 
yra būdavo j amos vandens 
įtalpos, kur bus laikomas 
rezerve vanduo. Iš tų rezer
vų bus galima mažesniais 
kanalais leisti vandenį į lau
kus ir dykumas paversti į 
dirbamą žemę. Dėl užtikri
nimo Manyč kanalo vande
niu jis bus sujungtas kana
lais su Terek ir Kuban upė
mis, tokiu būdu dar bus pra
kasta tarpe Manyč ir Kuba- 
nio upės 58 kilom, ilgio ka
nalas ir tarpe Terek upės ir 
Manyčio 243 kilometrų ka
nalas, kurie apdrėkins sau
sumų laukus. Prie to bus 
galima ir iš Dono upės pa
leisti vandenį į Vakarinį 
Manyčą ir juom į kanalą, 
kas padarys jį užtenkamai

Manyčio kanalas bus 4 
kartus ilgesnis už Suezo 
kanalą ir turės labai didelę 
reikšmę darbininkų tėvynei. | 
Tuom kanalu plauks laivai, 

I aliejų, maistą, grūdus, me
džius ir kitas reikmenas ve
žanti, o taipgi turės nema-

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 

1439 South 2nd Street,

žos ir apsigynimo reikšmes 
karo laivams.

Varidenpiiblis Niagara
Niagara vandenpuolis yra 

ant upės, kuri plaukia iš 
Erie ežero į Ontario ežerą. 
Niagara vandenpuolis dali
nasi į tris. AugšČiausias yra 
“Amerikos,” kuris turi 162 
pėdas, o “Kanados” 155 pė
das. Kanados pusėje van- * 
denpuolis yra 2600 pėdų plo
čio. Jis gražus, išsilenkęs, 
kaip kokia milžiniška arklio 
patkava, todėl jį ir vadina 
tuom vardu—“Horseshoe.”

Niagara vandenpuolis nuo 
1842 metų išgraužė uėlą 
ant 300 pėdų, reiškia, jis 
ant tiek pasitraukė nuo pir
mesnės vietos. Nuo vanden- 
puolio kelių mylių tęsiasi 
kanalas tarpe uolų, tai van- 
denpuolio išplautas, kuris 
turi apie 28,000 metų, Nuo 
dabartinio Niagaros van- 
denpuolio vietos iki Erie 
ežero dar yra 16 mylių, tai 
imant atydon, kad kas metai * 
vandenpuolis nuplauja apie 
3,7 pėdas, tai už 23,053 me
tų jis pasieks Erie ežerą ir 
abu ežerai bus sujungti mil
žinišku kanalu. Kadangi E. 
rie ežeras daug augščiau 
stovi už Ontario ežerą, tai 
mokslininkai prileidžia, kad 
visas Erie ežeras išsilies į 
Ontario ežerą ir galės įvyk- • 
ti katastrofa Ontario ežero 
pakraščiais.

Vandens Voras
Vandens vorai veisiasi 

Europoje ramiai stovinčia
me vandenyje. Jie panašūs 
sausžemio vorui, tik dau
giau apaugę plaukeliais ir 
turi ilgesnes kojas. Vandens 
vorai susuka vandenyje liz
dą iš savo valaknų, pripildo 
jį oru ir gali jame gyventi 
kvėpuojant oru, kaip ir 
sausžemyj.

vei-
Langust Vėžiai

Atlantiko didjūryje 
siasi vėžiai, kurie yra vadi
nami langustais. Jie yra 
skirtingesni nuo kitų vėžių: 
turi ilgus du, tartum ra
gus, užraitytus ūsus ir de
šimts kojų. Jie yra apie 15 
colių ilgio ir vartojami mai- 
tui.

š—kas.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
. w TeL Locust 610Q.



GREAT NECK, N. Y.

Brooklyn, N. Y.J.

[O

o

o

o

o

5

License L-1378

O

d>

<♦>

<♦>

<♦>

<f)

d>

<♦>

<♦>

liioiitBiiiBiHaiiiaiiiBiiiatiiBinpiiiaiiiBiiiBiiiaiiiBmi

H. 
91

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. e

Wim41U°llIMILWmi<>lllHIll^IE

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Geriausios Degtines Amerikos išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

Šeštas Puslapis

Kas Bus ‘laisvės” Metiniame! Gengsteriai Užpuolė Kovingą
Unijos VadąPiknike?

Tai

Išleistuvės Tik Už 3 Dienų
I

Rėp.1

Tel. STagg 2-5043Notary Public 
f • . -

R
MATHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) i.

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TOTO TO MM TO TO TO TO TO TO TOTOTOTOTO

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Helen Howat, mirė Hones
dale, Pa. Pašarvota Radzevi
čiaus koplyčioje. Bps laidota 
24-tą d. birželio, šv. Kryžiaus 
kapinėse.

20th Avė. stoties, eik 3 blokus 
į pietus ir ten bus pikniko 
vieta.

Juozas Sadauskas, 42 m. 
amžiaus, mirė birželio 8-tą. 
Gyveno po num. 127 Lynch St. 
Palaidotas birželio 11-tą, šv. 
Jono kapinėse.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

|NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS^

—Kas bus “Laisvės” pikni
ke?—užklupo su klausimais 
simpatinga ir graži mergina.

—Apie 7 tūkstančiai svieto 
—drąsiai atraportavau ir jau 
rengiuos eiti savo keliu.

—Tai, bra, išaiškino! 
kas tie 7 tūkstančiai ?

—žmonės, mieloji, žmonės, 
bet pavardžių tai negalėčiau 
pasakyti. Juk ne yįsus pa
žįstu, ne visų pavardes “Lais
vėj” teparašo^ kadąngi .-atva
žiuojančių bus traukiniais, bu- 
sais, mašinomis ir net prigim
tais dviračiais.

7—Iš kur bus busai ?
—Ir vėl bėda, reiktų geres

nės atminties—sudejavau pri
siminęs, kad ir busų bus de- 
sėtkai, bet šiokį tokį atsaky
mą turiu duoti, tad pradėjau 
skaitliuoti—4 ar daugiau iš 
Newarko, 2 iš Waterbury, iš j 
New Haven, Bayonne, Harri- | 
son-Kearny.. bet palauk, aš 
kaip gausiu “Laisvę”, tai susi
rašysiu . . .

—Ot patarnausi! Juk ir aš 
“Laisvę” skaitau.

—Taip tai dar geriau. Sek 
kas dien “Laisvę” ir pamaty
si dar daug busų. O kiti gal 
pasigailės mūs smalsumo ir 
praneš, kad jie siunčia į “Lais
vės” metinį pikniką žmones 
(su vardais ir su viskuo), ne 
vien bųsus ir mašinas. Bet jei 
vardų ir nesužinosim prieš pik
niką, tai piknike tą atliksim. 
Ir ta proga tik už dviejų sa
vaičių, 7 liepos, > Ulmer Par,k 
Music Hall, gale 25th Avė., 
Brooklyne. Ir visa tai bus ga
lima matyti tik už 40 centų. 
Pirkusieji iš anksto tikietus 
dar gali laimėti vieną iš 4 do
vanų.

Keturi gengsteriai užpuolė 
Transporto Darbininkų Unijos 
viršininką Tom O’Shea ir ki
tus du unijos organizatorius, 
kada šie rengėsi masiniam at
viro oro mitingui priešais IRT 
pataisų šapą, 148 St., New 

i Yorke.
O’Shea tapo parmuštas buo

že ir išmušti 4 dantys. Gengs
teriai pabėgo mašina, kurios 
laisnis buvo 4N 2978. Subėgę 
iš šapos da'rbiiiink'ai padėjo or
ganizatoriams ' susitvarkyti po 
atakos ir mitingas įvyko. Kal
bėtojai /nurodė, kad buržuazi
ja staiigia apie darbininkų 
vartojamą spėką ir* prievartą, 
kad nukreipti darbininkų aty- 
dą nuo buržuazijos ištiesų var
tojamos prievartos' ir gengste- 
rizmo.

Šiandien Svarbus Masinis 
Mitingas

Ateivių Gynimo Komitetas 
šaukia atvirą delegatų rapor
to mitingą šį pirmadienį, 24 
birželio, 8:30 vakaro,. Irving 
Plaza svetainėj, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke.

Šiam initinge išgirsite rapor
tą dęlegacijos, kuri buvo Wa
shingtone protestuoti Stellos 
Petrauskienės deportavimą į 
fašistų Lenkiją. Stella Petrau
skienė, yra aštuonių Amerikoj 
gimusių vaikų motina ir ją no
ri deportuoti už tai, kad ji ko
vojo prieš išmetimą iš namų 
biedno Susiedo šeimynos. Pati 
Stella Petrauskienė su vaikais 
buvo dalimi delegacijos. Be 
abejo, bus įdomu išgirsti tą ra
portą. Ten taip pat bus pra
nešta apie eilę bilių, taikomų 
persekiojimui ateivių.

. Šį vakarą, 24 birželio, 
M. Sabenkos svetainėje, 
Steamboat Rd., ivvks svarbus 
susirinkimas, kuriame bus kal
bama Am. Liet. Darb. Visuoti
no Suvažiavimo reikalai:

Kokios priežastys veda prie 
suvažiavimo ?

Ką norima atsiekti suvažia
vimu? ■

Kas dalyvauja ir kieno pa-' 
reiga dalyvauti suvažiavime? i 

Tais klausimais platų prane- Į 
Šimą padarys Petras Bara
nauskas iš Brooklyno, LDS 
3-čio Apskričio sekretorius. Jis 
yra gerai susipažinęs su tais , ' 
klausimais, kadangi LDS buvo 
ta organizacija, kurios seimas 
sumanė šaukti suvažiavimą ir 
kuri daug darbavosi sušauki
mui Visuotino Suvažiavimo.

Visi kviečiami dalyvauti.

PARDAVIMAI
Karma ant pardavimo arba ant iš

mainymo. Vieta randasi prie gero 
kelio, mokykla ant farmo.s, netoli 
nuo Flemington. Lauko yra 146 ak
rai, virš 100 akrų išdirbtos žemės; 
yra 2 arkliai, 12 karvių, 1 bulius, 7 
veršiukai, apie 2500 viščiukų, 9 kiau
les; naujas traktorius ir visos kitos 
farmo.s mašinos.

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVTCZ 
►Box 142 Frenchtown, N.

(148-154)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

pureni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. ■■ 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis, Birž. 24, 19

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Brooklyno “Jury” Palaikė 
: Negrą

Didžiosios delegatų išleistu
vės į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotiną Suvažiavi
mą, Clevelande, įvyks šį ket
virtadienį, 27 birželio, “Lais
vės” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts.

Išleistuvių tikietn jau par
duota virš 400 ir vis dar smar
kiai platinasi. .Reikia tikėtis, 
kad per likusias kelias dienas 
visi turintieji tikietus juos iš
platins ir turėsime tikrai masi
nes išleistuves, kaip kad ir tu
rėtų būtu > ATikietįr*' kairia yra 
10c. ir prie jų yra duodamos 
trys, dovanos:, , $5. , pinigais, 
staltiesė, plunksna su paišeliu.

Išleistuvėse grieš Wm, .Nor
ris orkestrą, ( dajnuo^. . Aido 
Choras, bus Aėklamacijij, dele
gatų atsisveikinimas, pagaliau 
dovanos, užkandžiai, valgiai ir 
gėrimai. n '

, Vis. Suv. Brooklyno K>on(ut. 1

Brooklyn© prisaikintųjų teis
mas, kuriam pirmininkavo tei
sėjas Edward A. Wynne, pa
laikė baltą šeimyną, kurią bu
vo norima išmesti iš namų, 376 
Montgomery Ave., Brooklyne, 
už priėmimą negro gyventi 
kartu.

Iš karto teisėjai šiaušėsi, bet 
kada Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas nuro
dė, jog čia eina kalba ne apie 
paprastą evikciją, bet apie 
teisę milionams negrų Jungti
nėse Valstijose gyventi kaip ir 
visiems žmonėms, ir kada jis 
pamatė pilnutėlį teismabutį 
žmonių, simpatizuojančių ad
vokato kalbai, suminkštėjo ir 
davė nuosprendį kaltinamųjų 
naudai. Prie to prisidėjo ir 
masinis pikietas, kuris tęsėsi 
prie,įp namo jau nuo 12 bir
želio. . •

Remia Ligonbučių 
, ' ■ Sfreikiėriup .. , ,

i . Pereitą ketvirtadienį įvyko 
masinis protesto mitingąs Stu- 
.yvepant High School kamba
riuose, 15th ,Sįt. ir 1st Avė., 
kur dalyvavo virš 600 publi
kos. Vyriausiu kalbėtoju bu
vo James Waterman Wise. 
Jis kritikavo žydų labda
rybės įstaįgas, kurių, žinioje ir 
globoje randasi Beth Moses ir 
Lebanon ligonbučiai,- pravariu
sieji darbininkus už unijinį 
veikimą. Jis. nurodė, kad toki 
ligonbučių ir • labdarybės žy
giai yra fašizmas ir reikalavo, 
kad minėtų ligonbučių darbi
ninkai būtų' tuojau sugrąžinti.

Nuo tų dviejų’įstaigų prava
rytų darbininkų kalbėjo Helen 
Stowsky ir Dotis Stearns, nu
rodydamos n e! p a k e h č iamą 
darbininkų padėtį tosė įstaigo
se. Priimtbs rezoliucijos ima- 
jdriii LaGuafdijAi,’ labdarybės1 
viršininkams ' ir minėtų1 'ligon
bučių administracijai, reika
laujant sugrąžint darbą pra
varytiems darbininkams ir pri
pažinti jų tarybas.

Mėsos Streikas Baigtas 
Mitingais; Konferencija

Paskutinėmis streiko dieno
mis, penktadienį ir šeštadienį 
įvyko visą eilė mitingų, kur 
delegatės raportavo apie pa
sekmes buvimo Washingtone. 
Jos lankėsi pas žemdirbystės 
departmento gyvulininkystės 
direktorių G. B. Thorne ir rei
kalavo atsakyti, ką jie mano 
daryti nupiginimuį mėsos kai
nų. Apie tai Rose Nelson, de
legacijos pirmininkė, ’ pranešė 
sekamai: . . . , .

“Agrikultūroj Departmentas 
mums, nedavė tiesioginio atsa
kymo apie ^ai, ar jie darys.hą 
numųšimui mėsoj kuinų. Mes 
reikalaypm tuojau} atsakyti, 
bet pęnaj Thornę mums priža- 

Į dėjo, greitą atsakymą. Kiek- 
Vienu .sykiu, kada mos, klau
sėm paaiškinimo, ką ... dąrys 
Agrikultūros Departmentas 
numušimui mėsos pakuotojų 
pelųų tuo būdu numažinant 
mėsos kainas, jis išsisukinėjo 
nuo atsakymo. Labiausia po
nulį rūpino stirta 20,000 para
šų, kuriuos atsiuntė Chicagos 
vartotojai, reikalaudami pi
gesnių mėsos kainų ir kuriuos 
mes padėjome ant jo deskos.

Bus; Masinė Konferencija

Skubiai ruošiamąjį majinei 
konferencijai prieš pragyveni
mo brangumą. Ji įvyks 28 d. 
birželio vakarą, Webster Ma
nor, 125 E. 11th St., New Yor
ke. Čia bus apdiskusuota pa- 

' dėtis ir išdirbti planai tolimes
nei kovai prieš pragyvenimo 
brangumą. Visos organizaci
jos privalo pasiųsti savo atsto
vus.

Teis Jaunuolį už Kovą 
Prieš Evikciją ;

Abraham Osherow, 19 me
tų, 568 Chester Ave., Brook- 
tynė, sulaikytas prisaikintųjį 
teisėjų teismui už vadovavimu 
protestui prieš evikciją darbi 
ninko Jaslow šeimynos, 12f 
Herzl St., 12 birželio. Teisėja: 
William R. Bayes kaltina j 
kiriminaliame užpuolime.

Tačiaus darbininkai žino 
kad policija užpuolė darbinin 
kus, susirinkusius apginti pa
smerktą išmetimui šeimyną ii 
kad policija iššovė revolve
rius ir jie liūdys teisme. Jau
nuolis po arešto buvo žiauriai 
sumuštas ir nieko pri(į jo ne
prileido, kadangi norėjo su- 
frėmuoti kaltinimus. *Jį gina 
TDA advokatas Lebovici.

Pirmas Metinis Piknikas
SO. BROOKLYN, N. Y.'

Lys ar snigs, pirmas metinis 
oiknikas įvyks, kurį rengia 
Rusų, Yugoslavų, Lenkų, Lietu- 
vių ir Jaunuolių organizacijos 
nedėlioj, birželio (June) 30 
1935, Catlin’s Community 
Parke, Cropsey .ir 20th. Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

Orkestrą šokiams grieš prof 
Alexander Hanka. Vartai atsi
darys 10 vai. ryte. Įžanga 40 
centų asmeniui.

KELRODIS: Imk West End 
BMT Subway ir išlipk ant

Mirtys—laidotuvės
. i

Gabriel Bassalay, 42 m. am- 
Žįąųs,, mirė 18ytą; d. birželio. 
Gyvepo , po t num.; 131 Way
ward. St.. . . Palaidotas Alyvų 
Kalno kapinėse, birželio 20-tą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas įvyks trečia
dienį, 26 d. birželio, 7:30 vai. vaka
re, Amalgatneitų svetainėje, 11-27 
Arion Place, Brooklyne. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug- svarbių 
reikalų apsvarstyti, taipgi bus rin
kimas delegatų ir kita skyriaus val
dyba.

(148-149)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA trys ir keturi 

kambariai su visais moderniškais 
įtaisymais: yra gazas, elektrikas, 
šiltas vanduo, maudynes. Kambariai 
naujai ištaisyti. Renda $13.00 Į mė
nesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 312 
Water St., Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA štoras 25x80 su 

14 kambarių, gera vieta del saliu- 
no ir “beer Garden.” Dirbtuvių apie- 
linkėj, skersai gatve yra statomi 
nauji namai, šioj vietoj galima pa
daryt geras pragyvenimas. Renda tik 
$80 į mėnesį. Galima savininkas ma
tyt nuo 11 iki 12 vai. dieną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
137 Leonard St. (Lorimer Sta.) 

Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Stagg 2-3027

Margaret Kazakevičiūtė, 3 
m. amžiaus, gyveno po num. 
531 Park PI., mirė Kingston 
Avenue ligoninėj, birželio li
tą. Palaidota birželio 18-tą, 
šv. Jono kapinėse.

Virš minėtas šermenis aprū
pino graborius Radzevičius.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS 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.

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

S Senai dirbąs graborystės pro- & 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
o kej plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsajnavimu ir palaidojimu c 
g mirusių. 5

i Veltui Chapel Šermenim | 
® Parsamdo automobilius Serme- g 
n nims, vestuvėms, krikštynoms s 
8 ir kitokioms parems g
8 Sutikite dienq ar nakt] b

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-299A

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

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

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

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

' arti Grand Street , _
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
■ ' N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlažamSs 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 TB- 
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai 
Tarp 4th Are. Ir Irving PL 

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




