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KRISLAI
Katalikai.
Knygos.
Juodasis Legionas.
Socialistai.

Rašo L. Prūseika

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Olandijos katalikų vyriausy
bė uždraudė savo žmonėms ra
šytis prie fašistų. Nepaklusnie- Į 
ji negaus nuodėmių atleidimo. 
O Belgijoj daugelis katalikų 
atsimetė nuo savos partijos ir 
balsavo už fašistinės “rexistu” 
partijos kandidatus.

Franci joj maža dalis katali
kų simpatizuoja Liaudies Fron
tui, o didžiuma stoja su reakci
ninkais.

Bažnytinių eilėse susiskaldy
mas.

SOCIALISTAI VEIKS DARBO Nežiūrint Valdišku Varžymu Galingos Jaunuolių A"J-L£1Jm Randantiems
PARTIJOS KŪRIMUI M;- dl^: a_ _ _ ai: iwL,x.. vn.n STOVI PRIEŠ ARABUS IVAirUb 1 JdUCLdllLIL 111>

Kun. Kemėšis (Uosis) rašo 
“Amerikos Lietuvy,” kad kata
likams reikia susitaikyt su tau
tininkais ir sudaryt “lietuviš
kąjį frontą” prieš “raudonąjį 
frontą.” Kemešiui labai patin
ka Karpiaus sugestijos ir Ke
mėšis Karpiui žemai pasiklonio- 
ja. Už tai Kemėšis reikalauja 
iš tautininką, kad šie pasiklo- 
niotų bažnyčiai. Tuomet abidvi 
sriovės susiženytų.

Mes labai abejojam, kad kun. 
Kemešiui pasisektų padovanot 
Karpiui ir kompanijai visus ka
talikus.

J. Tysliava aimanuoja, kad 
pas Amerikos lietuvius išnyko 
knygų produkcija ir knygų nie- 

'kas neskaito. Tas tiesa apie jo 
sriovę ir apie visas kitas, tik ne 
apie bolševikus.

Tik ką atspausdinom Miko 
Rasodos
vorsas.” Jau pradėj 
mokslinę “Gamta ir 
Greit pasirodys St. 
eilėraščių rinkinys.

Kam rūpi apšvieta 
ra?♦

CLEVELAND, Ohio, ge
gužes 27.—Amerikos Socia
listų Partijos suvažiavimas 
priimtoj rezoliucijoj pareiš
kė, kad nemato galimybės 
šiemet įsteigti tikrą visą- 
šališka Farmeriu - Darbo 
Partiją, bet pasižadėjo dar
buotis tokios partijos įkūri
mui toliau. Suvažiavimas 
didele balsų dauguma at
metė trockistuojančių ele
mentų įnešimą, kurie smer
kė Darbo Partijos steigi
mą. Pasak jų, tai ji “tik 
nugrįstų kelią fašizmui, ap- 
migdydama darbininkus!”

KODEL NAZIAI DAR 
NEATSAKO ANGLIJAI

Šį šeštadienį yra Jaunuo
lių Diena demonstracijoms 
prieš karą, o už taikos pa
laikymą. Visus jaunuolius 
darbininkus, studentus ir 
kt. šaukia į tas demonstra
cijas Amerikos Jaunimo 
Kongresas. Jos įvyks visur 
šios šalies miestuose ir mie
steliuose, nežiūrint uždrau
dimų bei varžymų iš val
džios pusės.

Clevelando miesto valdy
ba neleidžia jiems demons
truoti. New Yorko parkų 
k o m i s i o n ierius neduoda 
jiems Washington aikštės. 
To nepaisant, šiuose mies-

tuose įvyks dfeelės jaunų 
darbininkų ir Studentų de
monstracijos prieš gręsian
tį karą.

New Haven ir Newarke 
desėtkai tūkstančių jaunuo
lių rengiasi dalyvauti masi
niuose susirinkimuose bei 
demonstracijose prieš karo 
pavojų.

(Nurodymus delei de
monstracijos New Yorke 
skaitykite vietos žiniose).

Visi jaunuoliai ir kiti im
perialistinio karo priešinin
kai, dalyvaukite šiuose Jau
nimo Dienos prieškariniuo
se išstojimuose!

JERUZALĖ, geg. 27.— 
Arabai taip audringai suki
lo Jaffos mieste, kad visi 
Anglijos piliečiai iš jo išsi
nešdino. Anglų karininkai 
dar pirmą sykį pradėjo su- 
rašinėt žydus kolonistus 
ginkluoton kovon prieš ara
bus.

Anglija jau turi sutelkus 
didelį skaičių bombinių lėk
tuvų, tankų, kulkasvaidžių 
ir kanuolių prieš arabus 
Palestinoje. Anglų kariuo
menė apsupo Nablus ir Ga
za miestus. Jaffon dalyse 
jau beveik įvestas karo sto
vis. Rengiasi jį įvesti vi
suose centruose arabų suki
limu, c

Pasitraukt iš Juodo -
Fašistinio Legiono ‘

----------------------------------------------B--------------------- ------  M*.

Trauksią Tieson Senatvės 
Pensijų Politikierius

Mortos Vilkienės Di- 
om ruošti 
žmonės.” 
Jasilionio

ir kultū-

LONDON, geg. 27.—Pra
nešama, kad Hitleris neat
sakys i Anglijos klausimus 
apie Vokietijos politiniai- 
karinius siekimus, iki susi
darys Franci jo j naujas mi- 
nisterių kabinetas. Žūrint, 
kokia bus ministerių sudė
tis, sulig to naziai ir atsa-

ITALIJA GERINASI 
PRIE ANGLIJOS

NAUJAS “KARALIUS” 
ETHIOPIJOJE?

SOVIETUOSE SUŠAUDĖ 
DU ŽMOGŽUDŽIU

Visų akys nukreiptos į Detro-lkysią Anglijai, 
itą, centrą Juodojo Legiono. 
Toj organizacijoj susikryžiavo 
fašizmas, protestoniškas fana
tizmas ir ritualizmas. Bet ją 
pakaustė automobilių industri
jos magnatų doleriai.

Pasirodo, kad Juodojo Legio
no veikla buvo apėmus net 15 
valstijų.

Apsimaskavę juoda šimčiai 
labai drąsūs. Bet kai juos are
štuoja , tai pasirodo pirmuti
niais kinkadrebiais.

Sov. Sąlygos Laivynų 
Ribojimo Sutarčiai

WASHINGTON, gegužės 
27. — Kongresmanų komi
sija, tyrinėjanti Dr. Town- 
sendo senatvės pensijų pla
ną, nutarė traukti tieson 
Townsenda ir du artimiau
sius jo bendradarbius, jeigu 
jie neateis į komisiją atsa
kyt į statomus klausimus. 
Komisija nagrinėja kaltini
mus, kad Townsend su savo 
artimaisiais prisirinkę šim
tus tūkstančių dolerių pini
gų, atsieit, kovai už senių 

' pensijas, bet tikrumoj jie 
tuos pinigus sau asmeniškai 
naudoją.

Grasino Pagrobt Ohio Gu
bernatoriaus Dukterį

DETROffTM^h., geg. 27. 
—Wayne apskričio proku
roras D. C. McRea atsišau
kė į Jungtinių Valstijų teiš- 
darystės ministeriją, kad 
padėtų ištirti Juodojo Legi
ono veikla aštuoniolikoje 
valstijų. Ta pusiau-kariš- 
ka organizacija turi savo 
skyrius Chicago i. New Yor
ke ir daugely j kitų rytinių 
miestų, taip pat sodžių sri-

13 legionierių jau tapo 
grand džiurės įkaitinti kai
po WPA darbininko Poole’o 
žmogvagiai ir žmogžudžiai.

Sužinota, kad Juodasis 
Legionas planavo pagrobt 
ir Ohio valstijos guberna
toriaus Davey dukterį. Le
gionieriai sumezgė ryšius 
su Colorados gengsteriaife- 
“sargybiniais” prieš atei
vius darbininkus. Yra nu
rodymų, kad tie gaivalai 
pereitą rudenį ir Clevelan- 
de du asmenis išromijo ir 
jiem galvas nukirto.

Wavnesfielde. Ohio, far-' 
meris' Wm. Smith trečiadie- 
nį skundėsi vyriausybei;: 

gionieriai i į

MASKVA, geg. 27.—Pa
gal Sovietų teismo nuos
prendį, liko sušaudytas I. 
D. Simenčuk ir jo sėbras S. 
P. Stracev. Jiedu nužudė 
daktarą W. R. Wulfsoną, 
narį sovietinės mokslininkų 
ekspedicijos Vrangelio sa
loj. Simenčuk, įsitrynes 
ten į direktorius, paskui el
gėsi kaip tironas su ekspe
dicijos darbininkais ir vie
tiniais gyventojais eski- 
mosais.

Khartoum, Anglų Suda
nas, geg. 27.—Susitelkė 3,- 
000 ginlduotų ethiopų Saio, 
vakariniame Ethiopijos pa
sienyje. Vietinis jų vadas 

giškai susitaikyti ir sugy-' pasiskelbė Wallega srities 
venti su Anglija. Italija karalium. Amerikonas mi- 
užtikrinsianti Anglijai tei-1 sionierius, vokietė slaugė ir 
sės, kas liečia naudojimą graikai Saio biznieriai esą 
Ethiopijos ežero Tana van-; nusigandę, kad ethiopai ne- 
denu. Mussolinis sutiksiąs užpultų jų plėšti, 
apriboti ethiopų ėmimą į 
fašistu armiją; o jeigu An
glija ištrauks savo karo lai
vyną iš Italijos pašonės, iš 
Viduržemio jūros, tai Mus
solinis atšauksiąs pervirši 
savo karių iš Libijos, kuri 
rubežiuoiasi su Anglijos ko
lonija Aigįptu. Bet Italija 
tol laikysianti dideles savo 
armijas Ethiopijoj, kol 
Tautų Lyga nepanaikins 
ekonominių bausmių prieš

ROMA, geg. 27.—Pasi
kalbėjime su Auguru, tarp
tautiniai žinomu anglų ko
respondentu, Mussolinis pa
brėžė, kad jis norįs drau- • 1 • t I • • Mandžurai Nužudę Dar 

Tryliką Japonų
TOKIO, geg. 27.—200 

mandžūrų užpuolė 20 japo
nų inspektorių ties Mulinu, 
Manchukuo. Dar nėra ži- 
niosj ar inspektoriai išžudy
ti ar nelaisvėn paimti.

100 mandžūrų trečiadie
nį ties Santacho sto-čia už
klupo ir sustabdė traukinį, 
užmušė tris japonus sargy
binius ir 10 
sužeidė.

Japonija
“banditais”;
p a r t i z anai, kovojantieji, 
idant išvyt japonų imperia
listus ir Manchukuo.

4

(Trečiadienį buvo per ra
dio neaiškiai nugirsta, lyg 
minimi ethiopai kariautojai 
būtų persimetę į anglišką
jį Sudaną.)

MASKVA, geg. 27.—So
vietų Sąjunga pasirašys ka
ro laivynų ribojimo sutartį 
su Anglija tik tokiame at
sitikime, jeigu bus pasira
šyta atatinkama sutartis 
tarp Anglijos ir Vokietijos. 
Be to, Japonija turi pasira
šyt laivynų lygybės sutartį 
su Sov. Tolimuose Rytuose. 
Sovietai siekia tik taiką pa
laikyti ir savo kraštą ap
ginti, kuomet Japonija pla
nuoja naujus užkariavimus. 
Sovietų Sąjunga todėl nega
li sutikti, kad Japonija tu
rėtų stipresnį ten karo lai
vyną už Sovietų.

Šitokį Sovietų nusistaty
mą išdėsto “Journal de Mo- 
scou,” francūzų kalba lei
džiamas sovietinis laikraš
tis.

Anglija kol kas siūlo ri- 
bot tik laivų dydį, o ne jų

9

Skilo Amerikos socialistai. 
Gali skilt ir Socialistinis Inter
nacionalas.

Franci jos, Ispanijos ir Aust
rijos socialistai greit vargiai be- 
susikalbės su Kautskiais, Onea- 
lais ir dešiniaisiais Britanijos 
laboritais.

Maskvoj atidarytas Centrali- 
nis Lenino Muzėjus, kuriame 
surinkta visa, kas liečia Lenino 
darbą ir gyvenimą. Muzėjus 
milžiniškas paminklas proleta
rinės revoliucijos genijui.

Skulptūros, paveikslai, kny
gos, rankraščiai ir tūkstančiai 
visokių eksponatų. Keli kam
bariai įrengti lygiai taip, kaip daugį, 
juose gyvas Leninas dirbo.

Vienam kambaryj surinkta 
policijos raportai apie Leniną. 
Ochranikas Zubatovas rapor
tuoja savo vyriausybei: “Ulja- 
novas yra stambiausias asmuo 
revoliucijoj. Nupjaut tą galvą 
nuo revoliucinio kūno reikėtų 
kuo greičiausia.” 
'•'Kur dabar tų visų Zubatovų 
ir galvos ir kūnai?

• Tūlas F. Gražys rašo “Kelei
vy j” apie Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Ir nei iš šio, nei iš 
to jisai prikimba prie “Stalino 
diktatūros.” “Keleivis” turėtų 
netalpinti tokių raštų. Sovietų 
šalis yra tvirtovė prieš fašiz
mą, vyriausias faktorius už tai
ką ir net tos pačios Lietuvos 
užtarėja. Tą šiandien pripa
žįsta ir socialistai, išėmus de- 

*šiniųjų frakciją.

Baduolė Rado Milioną
SHANGHAI, Chinija.— 

Fukien provincijoj pavar
gėlio chino valstiečio Fen 
Shih moteris, bekirsdama 
medį kurui, rado paslėptą 
miliono dolerių vertės auk
so lobį. Šeimyna faktinai 
badavo. 1

Siūlo Pavest Rooseveltui 
Globot Visą Šalpų Fondą

WASHINGTON, geg. 27. 
—Senatorių komisija siūlo 
kongresui, kad padarytų 
Rooseveltą vienatiniu šei
mininku $4,425,000,000 nau
jo fondo bedarbiams šalnti. 
Pataria, kad viešuose pašal- 
piniuose darbuose būtų mo
kama vidutinė alga, kokią 
gauna tos ar kitos vietos 
darbininkai p r i v a t i n ėse 
pramonėse.

TRENTON ATĖMĖ PA
ŠALPAS DVIEM TREČ

DALIAM BEDARBIŲ

Skaitytojams: Rytoj 
“Laisvė” Neišeis-

Kadangi gegužės 30 die
ną (šeštadienį) pripuola 
Memorial Day, nacionalė 
šventė, paštas laiškų ir 
laikraščių neišnešioja ir 
skaitytojai “Laisvės” vis- 
vien negaut, todėl ji neiš
eis.

Be to, rytoj yra Ameri
kos Jaunimo Diena—die
na kovų prieš karą ir fa
šizmą. Visi mūsų skaity
tojai raginami dalyvauti 
jaunimo demonstracijose 
bei šiaip pramogose.

Organizuos Industr. Unijas, 
Nors Green ir Uždraudžia
WASHINGTON, geg. 27. 

—Nors Amerikos Darbo 
Federacijos p r e z i d e ntas 
Wm. Green paliepė išsiskir
styti Industrinių Unijų 
ganizavimo Komitetui, 
tokios unijos vis tiek 
organizuojamos, kaip 
reiškė John L. Lewis, to 
komiteto pirmininkas. Jun
gtinės Mainierių 
prezidentas. Jis priminė, 
jog jau Mainierių Unijos 
suvažiavime pereitą vasario 
mėnesį Green buvo “griež
tai įsakęs” mest šalin tą 
darbą, bet niekas jo nepai
sė.

bet 
bus 
pa-

Unijos

TRENTON, N. J., geg. 
27.—Iš 3,682 bedarbių, ku
riems Trentono miestas 
duodavo pašalpą, tapo iš
braukta 2,800. Jie lieka vi
sai be paramos. Miesto val
dyba dviem trečdaliais su
mažino pinigų sumą, kuri 
buvo pirmiau išleidžiama 
bedarbių šelpimui.

New Jersey valstijos val
džia šešios savaitės atgal 
sustabdė pašalpinius pini
gus iš savo iždo ir visus 
bedarbius atidavė miestų 
globon. O miestai juos pa
našiai “šelpia”, kaip dabar 
Trenton.

Jeruzalė, geg. 28. — Susi
kirtimuose su 
užmuštas dar 
konsteibelis.

arabais tano 
vienas anglų

fe1?’

Agituoja Amalgameitus 
Siuvėjus už Rooseveltą

CLEVELAND, Ohio, ge
gužės 27. — Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos prezidentas 
Sidney Hillman pakvietė 
karininką-majorą Geo. L. 
Berry pakalbėti šios unijos 
suvažiavime. Berry, prezi
dentas Spaustuvių Presma- 
nų Unijos, yra pirmininkas 
ir vadinamos “darbininkų 
nepartijinės sąjungos”; o 
pastaroji yra suorganizuo
ta tokių vadų kaip Hillma- 
nas darbuotis, idant Roo- 
sėveltas vėl būtų išrinktas 
prezidentu. Todėl Berry su
siriesdamas ir agitavo už 
Rooseveltą; o Amalgameitų 
vadai šia proga vėl sukurs
tė demonstracijukę už Roo
seveltą.

Suvažiavimas entuziastiš
kai sutiko delegatus Jour
neymen Siuvėjų Unijos, ku
ri susiliejo su Amalgameitų 
Siuvėjų Unija.

Reikalauja Ištraukt Japoną 
Armijas iš Chinijos

NANKING, geg. 27. — 
Chinijos valdžia reikalauja, 
kad Japonija ištrauktų sa
vo armijas iš šiaurinės Chi
nijos. Atmeta Japonijos 
aiškinimąsi, būk japonų ar
mijų ten reikia, kad “ap
gintų Japonijos piliečių gy
vybę ir turtą.”

tr

keleivių, o 11

juos vadina 
bet jie yra

Starhembergo Sargai Aust
rijoj Neklauso Valdžios

VIENA, geg 26.—Prane
šama, jog buvusio Austri
jos vice-kąnclerio kunigaik
ščio Starhembergo ginkluo
tų sargų (milicijos)' vadai 
slaptame susirinkime išrei
škė jam “nepalaužiamą” iš
tikimybę, nepaisant, kad 
diktatorius šušniggas nu
sprendė panaikint jų kariš
ką organizaciją.

Ispanų Streikai prieš Fa
šistus, Komunistų Žudikus

MADRID, geg. 26.—Ispa
nijos darbininkai paskelbė 
visuotinus streikus Oviedo, 
Logrono, Victoria ir Miran
da del Ebro miestuose prieš 
fašistus, kurie nušovė du 
komunistu Zamoroje.

Grasina streiku Andalu- 
sijos gelžkelių darbininkai, 
jeigu nebus jiems duota 
daugiau algos ir pagerinta 
sąlygos.

nį skundėsi 
kad juodieji legionieriai 
pagrobė, baisiai mušė ir 
grūmojo nužudyt, jeigu jis 
neistos j legioną.

Trejetas metų atgal le
gionieriai per prievartą 
prispvrė įsirašyti j legioną 
ir inžinierių J. Leibundgų- 
tą Detroite, kaip jis dabar 
rašo N. Y. Poste. Tada jis 
nuo ju pabėgo j New YOtv * 
ką. Jis sako, kad gręsia) p 
budeliški plakimai bei mir
tis tiems, kurie bando pa-
sitraukti iš legiono nariu. • 

Juodojo Legiono tikslai 
vra terorizvot ir naikint 
katalikus, komunistus, žy
dus ir nearus, išvyt mote* 
ris iš valdišku vietų ir js- 
teiati sevo diktatūrą Jung
tinėse Valstijose.

7,500 DARBININKŲ 
STREIKAS PRIEŠ “TAIP- 
RAITERIŲ” KOMPANIJĄ

*

SYRACUSE, N. Y., gėg. 
27.—Čia, taipgi Illione, To-' 
nawandoi,( N. Y.). Not- 
woode (Ohio), Middletowne’ / 
(Conn.) ir kitur streikuoji/ 
jau 7,500 darbininkų Re
mington-Rand r a š o m ų jų 
mašinėlių kompanijos. Rei
kalauja pakelt algas 20 
nuošimčių ir sugražint dar- į- 
ban 17 unijos veikėjų. .

t

Kompanija 1935 m. turė
jo $3,010,288 arba 72 n 
šimčiais daugiau pelno, ne
gu 1934 m.
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bando sujungti Vilnių visokiomis narp- 
lemis su Varšava, su lenkiškumu, kad 
juo labiau apsunkinus jo ištraukimų iš 
Varsa vos ponų nagų.

Juodasis Legionas~Fašistinių
Teroristų Gauja

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $6.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months —$3.00

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

of March 3, 1879.

Rytoj Jaunimo Dienos
Demonstracijosna!

Gegužės 30 diena yra t. v. Memorial 
Diena arba kapų dabinimo diena. Jung
tinių Valstijų darbininkiškas jaunimas 
šią dieną pasiskyrė sau kovai už taiką.

Rytoj, todėl, Amerikos jaunimas de
monstruos gatvėse, svetainėse, parkuo
se ir visur, šaukdamas darbo žmones ko
voti prieš imperialistinio karo pavojų, 
už taikos palaikymą.

Niekam taip rimtai karas negrąsina, 
kaip jaunimui, kuris pats pirmas turės 
nešti jin savo galvas. Todėl visai natū
ralu matyti jį kovojant.

Suaugusieji darbo žmonės turi padėti 
jaunimui. Lankykimės jo pramogose,— 
demonstracijose, masiniuose mitinguose. 
Remkime jaunimo judėjimą visais bū
dais.

Tesusivienija visas pažangusis jauni
mas,—socialistai, komunistai, liberalai, 
studentai ir darbininkai,—vienam ir 
tam pačiam tikslui: kovai prieš karą, ko
vai prieš karo ruošėjus, kovai prieš fašiz
mo pavojų, civilizacijos naikintoją fašiz
mą!

Komunistai Vilniuje
Sulyg Vilniaus monarchistų “Slovo,” 

kaip paduoda “Mūsų Vilnius,” tame mie
ste, per pastaruosius tris mėnesius

buvo teisiama apie 200 komunistų. Jų tar
pe žydų buvo 59%, lenkų 5%, lietuvių 
2%, gudų 31%.
Ši skaitlinė parodo, daug maž, jog 

Vilniaus miesto gyventojų sudėtis yra 
sulyg panašia proporcija. Tiesa, lenkų 
ten daugiau, negu 5% visų gyventojų, 
bet užtad daug jų valdininkų ir turinčių 
geresnius darbus, tad ir lenkų komunis
tų mažiau. Antra, tai parodo, kad Vil
niuje komunistinis judėjimas neužsmau
giamas, nors reakcija žiauri.

Apsimask'avusius Chuliga
nus Rėme Politikieriai
Jau savaitė laiko, kaip iš 

Detroito plaukia šiurpulin
gos ir sensacingos žinios 
apie kriminalį veikimą Juo
dojo Legiono, fašistuojan- 
čios kukluksklaniečių orga
nizacijos, apsimaskavusių 
banditų organizacijos, kuri, 
kaip pasirodo, turėjo ryšių 
su įtakingais politikieriais, 
ypač iš republikonų parti
jos. Visa eilė Juodojo Le-

Ką Veikia Elijosius?
“Vilnyj” tūlas asmuo klausia, ką vei

kia subankrutavusio Universal State 
Banko (nunešusio daugelio lietuvių tau- 
pybas) prezidentas, p. Elijošius. Paaš- 
ki, kad tas ponas nekenčia likimo tų de- 
pozitorių, kurių pinigai jo banke dingo. 
Pasak minėto rašytojo,

daugelis mus viską praradę vaikščiojam 
suvargę gatvėmis, o ponas Alijošius įsitai- 
sė į judžių cenzūros komisiją, čia tas ponas 
gauna gerą algą. To negana. Paskutiniu 
laiku žiūriu, jis už kasininką prie WPA 
darbų.

Šitoj tvarkoj tokiems, kaip Elijošius, 
< tik ir gyventi. “Žmonės pirmiau saky

davo, kad varnas varnui akies nekerta,” 
skundžiasi žmogus. “Tą pilnai matau ir 
aš dabar.”

Ką Darys Pramoninių Unijų 
Šalininkai?

William Green ir Ko. įsakė devynių di
delių unijų viršininkams, stovintiems už 
pramoninį (“vertikalį”) unijizmą, likvi
duoti Industrinės Organizacijos Komi
tetą (C.I.O.). Duota dvi savaitės. Jei 
per tą laiką įsakymas išklausytas nebus, 
tai. menama, Greenas su Ko. imsis orga
nizacinių priemonių savo oponentų “su
valdymui.”

Ar Greenas išdrįstų del to skaldyti 
Amerikos Darbo Federaciją? Ar jis iš
drįstų mesti iš ADF mainierių uniją, 
adatos ir kt. unijas, jei Lewisas, Dubins- 
kis, Hillmanas ir kt., viršininkai atsisa
kytų jo klausyti? Liekasi palaukti ir 
pamatyti.

Santikyj su tuo kyla kitas klausimas: 
Ar Lewis, Hillmanas, Dubinskis ir kt. • 
klausys Greeno įsakymo? Jeigu paklau
sys, tai kas iš to išeitų?

Mums rodosi, Greenas nevykins savo 
griežto pasimojimo ir pramoninio unijiz- 
mo šalininkai nematys reikalo klausyti 
Greeno. Jeigu paminėtas komitetas ir 
būtų likviduotas, tai darbas kitokiais 
kanalais būtų visvien vedamas. Plieno, 
automobilių ir kt. pramonių darbininkai 
stoja už pramoninį unijizmą. Visų pa
matinių pramonių darbininkų didžiuma 
stovi už pramoninį unijizmą, kadangi jis 
yra, kur kas praktiškesnis, ryškesnis, 
darbininkams naudingesnis.

Todėl joki pp. Greeno, Wollo ir kitų 
šūkavimai pramoninio unijizmo šalinin
kų judėjimo nesulaikys!

atgabenta iš Vo- 
kvadrato formos 
kuri padėta mar-

Užrašas ant Pilsudskio Širdies
Kapo

“M. V.” praneša, kad besiruošiant prie 
gegužės mėn. 12-tos dienos (tą dieną, 

K1935, Varšavoj mirė Juozas Pilsudskis) 
Vilniuje, kur palaidota Pilsudskio moti
na ir jo paties širdis,

su dideliu pavėlavimu 
luinės 10 tonų sverianti, 
šlifuota granito atplauša,
šalo kape. Joje išgraviruoti žodžiai: “Mo
tina ir sūnaus širdis.” Apačioj citata iš 
Slovackio: “Kto mogąc wybrac, wybral za- 
miast domu gniazdo na skalach oria, niech 
umie spac, gdy zrenice czerwone od gromu 
ir slychač jęk szatanow w sosen szume.” 
Tak žylem.” (“Kas galėdamas pasirinkti 
vieton namų pasirinko aro gūžtą tarp uolų, 
tas turi mokėti miegoti nuo perkūnų rau
donomis akimis, kada tarp pušių girdėti 
velnių staugimas. Taip gyvenau.”), šiam 
eilėraščiui ,pailiustruoti kapo kertėse bus 
pasodintos keturios pušaitės. Tolėliau bus 
daug azalijų ir liepų.
Bę/to, laikraštis rašo, kad Lukiškio ai

kštė Vilniuje bus pavadinta “Pilsudskio 
aikštė.”

Kitais žodžiais, Lenkijos imperialistai

Ispanijos Žmonių Atstovą
Reikalavimas

Ispanijos seimo (Cortes) kairieji liau
dies atstovai, skaičiuje 60 asmenų, pa
siuntė telegramą Brazilijos valdžiai rei
kalaujant išlaisvinti Luis Carlos Prestes 
ir visus kitus Brazilijos darbo žmonių 
kovotojus, tebelaikomus kalėjimuose. 
Priešakyj pasirašiusiųjų stovi tokis žy
mus asmuo, kai Francisco Largo Ca
ballero, kairysis socialistų vadas, seimo 
pirmininkas Diego Martinez Bario, ir kt.

Sakoma, šis Ispanijos liaudies atstovų 
balsas labai nepatiko Brazilijos reakci
ninkams. Reikia atsiminti, kad visa 
Pietų ir Centralinė Amerika labai susi
jusios su Ispanija.' Nors Brazilijoj kal
ba portugalų, tačiau braziliečiai žiūri į 
Ispaniją kaipo į pirmaujančią lotyniš
kam pasaulyj šalį. Todėl šis pažangio
sios visuomenės atstovų balsas įstrigo į 
milionų braziliečių galvas.

Be abejo, tai padės d. Prestes’ui ir ki
tiems išsilaisvinti. ' ,

Galimas daiktas, kad ir Franci jos par
lamente liaudies fronto atstovai padarys

Luis Carlo Prestes buvo nesenai įvyku
sio Brazilijoj sukilimo vadas. Jis yra 
Komunistų Internacionalo Pildkomo na
rys.

P O PIE ŽIAUS KOMPLI- kybų, atstovaudami 17-kos
MENTAI REPORTERIAM šalių laikraščius. Popiežius 

visus juos laimino, kaip ka
talikus, taip “eretikus” ir 
netikėlius. Sakė, kad Va
tikanas esąs namai “visų 
bendro tėvo.” Papa davė

VATIKANAS, geg. 26.—
Popiežiaus 79 metų am
žiaus sukaktuvių proga, at
ėjo jį pasveikinti 120 repor- jiem komplimentų, kad lai- 
terįų penkių ‘ skirtingų ti- kraščio reporteris nėra tik

įvykių kopijuotojas bei gra
mofonas, ale artistas. ,•

Kitatikiams buvo praneš
ta, kad jie gali nebučiuoti 
popiežiui į pantaplį; bet vi
si bučiavę. Tokia, mat, 
lanksti nugara buržuazinės 
laikrašti jos atstovų.

reikia išrauti su šaknimis.
Kongresinis tyrinėjimas 

galėtų labai daug padėti. 
Mes turime reikalauti pla
čiausio kongresinio tyrinė
jimo. Reikia nutraukti kau
kes nuo kukluksinių snu
kių, reikia sučiupti tikruo- • 
sius Juodojo Legiono pra- 
vadyrius. . ...

O tuo pačiu sykiu nerei
kia užmiršti, kad stipriau
sia apsauga nuo fašistų vi- * 
šokių mosčių ir klikų yra 
budavojimas antifašistinio 
liaudies fronto ir savos 
Darbo Partijos.

L. Prūseika.

imant naujus narius, šie 
sudėdavo ceremonialę prie
saiką, kurioj prisižadėdavo 
užlaikyti sekretą ir klausy
ti organizacijos įsakymų 
linčiuoti, sprogdinti, pade
ginėti, nerodyti jokio pasi
gailėjimo. Jie prisiekdavo 
“kerštingu dievu” ir labai 
keršydavo tiems asmenims, 
kurie atsisakydavo iš orga
nizacijos.

Jackson, Mich., sakoma, 
[buvo viena iš stipriausių 

tvirtovių, 
juodašim- 
virš 1,000 
laikydavo

giono narių jau suareštuo-
ta. Kitų suareštavimui iš- Apsimaskavusių 
duota warantai. Prokuratū- C1U t Pulke buvo

Kitų suareštavimui iš

ra sakosi nesigailėsianti 
maskuotų teroristų, bet dar 
nežinia, ar signalas iš vir
šūnių nesulaikys jos ran
ką!

Kiek nariu turi Juodasis 
Legionas tikrai nenustaty
ta. Tūli, spėja, kad milio- 
nus. Aišku, tačiaus, kad 
Juodojo Legiono veikimas 
buvo apėmęs ne tik Detroi
tą ir apielinkę ir ne tik 
Michigano valstiją. Tie 
chuliganai, prisidengę do
rove ir patriotizmu, veikė 
labai plačiai.

Jau dabar įrodyta, kad 
g r u p ė s apsimaskavusių 
juodmarškinių nužudė C. 
A. Poole, darbininką, dir
busį prie viešųjų darbų; 
linčiuotojų gauja atėmė gy
vastį rusui darbininkui 
Marčukui (tai įvyko kiek 
seniau). Kyla aikštėn, kad 
visa eilė bombinių eksplozi
jų veda ant Juodojo Legio
no pėdsakų. Sakoma, kad 
linčiuoto jai atėmė gyvastį 
bent 50 žmonių. O kiek 
žmonių jie -nuplakė rykštė
mis ir visaip terorizavo!

Visa eilė ^Michigano val
stijos tarnautojų ir valdi
ninkų buvo Juodojo Legio
no nariai. Tūli iš jų praša
linti iš darbo, kiti suareš
tuoti. O juodųjų 
rių, rašant šiuos 
suimta apie 50.
Prieš Katalikus,

žydus ir Radikalus
Juodojo Legiono nariais 

galėjo būti tiktai čysta- 
kraujai protestonai, o kovo
jo jis prieš katalikus, žy
dus, negrus, socialistus, ko
munistus. Juodojo Legio
no vadovybė norėjo “apva
lyt Ameriką nuo kramolos” 
ir įvesti pūritoniškai-tero- 
ristinę diktatūrą. Ji buvo 
padalinta į karines forma
cijas—į pulkus, ir brigadas, 
turėjo savo viršininkus, sa
vo ginklų sandėlius ir lite
ratūros sandėlius, užlaikė 
didelį slaptingumą. Pri-Į

legionie- 
žodžius,

Negrus,

Apsimaskavusių

narių. Mitingus 
miškuose. Pasitraukusius iš 
Juodojo Legiono 
smarkiai bausdavo.

Tūlas Paul Every, 
tyravęs iš Juodojo 
no, buvo 
tiek baisiai nuplaktas ryk
štėmis, kad praėjus tūlam 
laikui, jis mirė. Dabar tas 
viskas iškilo aikštėn ir visa 
eilė patriotiškų banditų pa
sodinta kalėj iman.

Per du pastaruosius me
tus Michigano valstijoj bu
vo daug paslaptingų mir
čių, padegimų, bombinių 
ekzplozijų. Dabar atnauji
nama tyrinėjimai. Be mi- 
n ė t o j o vi ršuj Marčuko, 
1934 m. iš namų išvogtas ir 
nužudytas Jack Bilak, au
to darbininkų 
kėjas. Jis buvo 
kaipo radikalas. Tokių 
vinų įvykių buvo ir dau
giau. .

Dabar prisiminta 
mėgini m u s išsprogdinti 
Workers Hall, Detroite ir 
Oakland Kauntės darbiniu- I 
kų centrą. Pėdsakai ir čia 
veda prie protestoniškų 
kukluksklaninių fanatikų.

Tūli iš Juodojo Legiono 
narių, savo viešam veiki
mui, naudojosi vardu “Wol
verine Republican Club.”

Kol-kas, daugiausia žinių 
apie tų patriotinių * protes
toniškų chuliganų veikimą 
ateina iš Michigano valsti
jos.

Bet jau kelius sykius su
minėta ir Ohio valstijos 
vardas. Iš Columbus, Ohio, 
praneša, jog pereitais me
tais buvo iškelta viešumon, 
kad geriausius “džiabus” 
prie viešųjų darbų projek
tų gaudavo tuomet dar ma
žai kam žinomo Juodojo 
Legiono na r iai. Lima, 
Ohio, formanais prie viešų
jų darbų buvo tos teroristi
nės organizacijo's nariai.

Lima, Ohio, pašauktas 
tardyman tūlas Ettinger, 
kuris, sakoma, buvo juodo-

narins

dezer-
Legio- 

“kidnapytas” ir

unijos vei- 
i žinomas, 

kru-

apie

sios gaujos vadas Ohio val
stijoj. Tardytojams 
pasakė, jog “Amerikos 
keiksmas tame, kad 
perdaug liuosybės.”

Kas Tyrinėja?
Wayne Kauntės (Detroi

to) prokuroras yra M. Mc
Crea. Jo rankose sukon
centruota gaudymas tų te
roristų. Bet pasirodo, kad 
jis pats padėjęs savo para
šą po aplikacija įstoti į Le
gioną. Dabar jis aiškinasi 
vienaip ir kitaip, kad tai 
buvę laike rinkimų, kad jis 
dėdavęs savo parašą po bi
le popiera, kad tik daugiau 
laimėti. Kaip ten nebūtų, 
bet tokie tyrinėtojai nesi- 
knis iki šaknų ir tai tuo la
biau, kad didžiuma suareš
tuotų niekšų yra pasiturin
ti žmonės, valdininkai, o 
kaip kur Legionas turėjo 
ryšių ir su policija. Jau ir 
dabar daroma bandymai, 
kad užtepti, užmozoti in- 
vestigaciją.

Juodojo Legiono teroris- no Times” korespodentą; 
tiškiems ir žmogžudiškiems 
darbams ištirti būtinai r ei- Anglijos 
kia federalio tyrinėjimo. 
Mes turime reikalą su ge
rai organizuota kukluksų 
fašistine šaika, kuri smur
to ir kraujo priemonėmis 
bandė eiti prie savo kruvi
nų planų vykinimo. Tuoj 
metasi į galvą klausimas: 
kodėl Detroitas yrą centru 
Juodojo Legiono? Ar tai 
ne automobilių industrijos 
magnatų išpera? Aišku, 
kad to juodašimtiško judė
jimo smegenimis negalėjo 

I būti iš Kentucky ar Tenne- 
I ssee atgabenti arionai. Sme
genys to judėjimo yra vir
šūnėse, tose viršūnėse, ku
rioms rūpi triuškinti uni
jos, triuškinti radikalus, 
komunistus, socialistus ir 
net katalikus.

Juodasis Legionas 
veikiantis hearstizmas, 
arstizmas

jisai 
pra

šia

yra 
he- 

praktikoje. Jį

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. f Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Italai Areštavo Du Angly * 
Karininku Ethiopijoje

LONDON, geg. 26. — Del. . 
nežinomų priežasčių italąi 
areštavo Anglijos puikiniu-.- 
ką J. M. Llewellyna ir vy-.. 
resnįjį * karininką A. Bern . 
tieką, buvusius Anglų Rau
donojo Kryžiaus veikėjus- 
Ethiopijos pusėj.

Anglija per savo ambasa-':' 
dorių Romoj pareikalavo, 
kad fašistų valdžia paaiš- 
kintų, kodėl išvijo iš Ethiė- 
pijos G. L. Steer’ą, “Londo- ’’

Tokie italų pasielgimai su 
piliečiais žymiai 

kelia anglų ūpą prieš Itali
ja.

Lenkija Šaukia Jugoslavus 
Ir Belgus prieš Sovietus :
VARŠAVA, geg. 26.— 

Lenkijos užsienių reikalų . 
min.isteris J. Beck išvyko..į..t 
Jugoslaviją. Visiem žinoma, - 
kad jis nori įtraukt tą šalį į 
p o 1 i t i n i a i-karinį frontą 
prieš Sovietus. Lenkų val
džiai labai nepatinka Fran- 
cijos ir čechoslovakijos- 
tarpsavinės pagelbos sutar
tys su Sovietų Sąjunga. •• 
Varšavos vyriausybė neri-* 
mauja ir del santikių page-.- 
rėjimo tarp Rumunijos iiy 
Sovietų. Lenkijos diplomą-| 
tai darbuojasi net Belgijai 
atšalint nuo Franci jos ir? 
nustatyt stačiai prieš SSRS,.'.,

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Italijos fašistų at-Baronas POMPEO ALOISI, dešinėj, 
stovas Tautu Lygoj, aiškina reporteriams, 

kodėl Italija apleido Tautų Lygų.

VISUR LABAI NIEŽTI

Drauge daktare. Mes skai
tome “Laisvę,” ir aš norėčiau 
jūsų paklaust kokio patarimo 
del mano moters. Ji yra 52 
metų amžiaus, sveria 138 sva
rus. Ji mėgino visokių vaistų, 
bot jai niekas negelbėjo. Ji 
visa apimta niežulio. Visur 
jai labai niežti. Ji zulinasi, 
kasosi, ir kuo labiau kasosi, 
tuo» labiau jai niežti. Ir 
beišmanom, kas ir daryt.

ATSAKYMAS

Tikrai pasakyt negalima, 
nepamačius asmeniškai. Gali 
būt, kad tas niežėjimas paei
na del kokių organizmo trū
kumų, del stokos tūlų vitami
nų maiste. Ypač, kai, žmo
gui senstant, oda pradeda eiti 
sausyn, mažiau turi gamtinio 
riębumo ir del to greit susi
jaudina, pasidaro sausa, jau
tri, plona. Gal da ir taip kas 
galėtų būti.

Kaip ten nebuvę, bet jai 
palengvės, pasidarys geriau, 
jei ji prisilaikys šitokių tai
syklių. Tegul ji labai žiūri 
maisto. Iš pirmo, bent kokią 
savaitę-kitą, tegul ji gyvena 
vien daržovėmis ir vaisiais.

ne-

Daržoves tegul vartoja žalias, ■ 
taipgi šaknis, šakniavaisius .ir * 
ankštis. Visa ką tegul gerai. L 
kramto, sunką nuryja, o ru- : 
pieną palieka ant lėkštės. Vį- ‘. 
šokių vaisių, uogų, riešutų, 
žirnių, pupų, juodos duonos, 
kviečio grūdų. Paskiau tegul " 
ir gyvulinio maisto vartoja.

Tegul dažniau pabūva ant 
saulės, ore. Dažniau pąsi-. * 
vaikšto.

Tegul retai tesimaudo, už
tat odą dažnai suvilgo alyva . 
arba ir žuvų aliejum.

Thyroid gland, % gr., 1OO 
tablets — tegul ima po vieną*, 
tabletę, keletą mėnesių. lodo -4 
tinktūros po lašą kas diena;- 
kas pora dienų. Žuvų aliejaus.: j 
bent po šaukštą. Ir Brewers • 
yeast tablets po 10 tablečių,, 
prieš valgį. Visa tai per ilgą, 
laiką.

Kur labiau niežti, gali' ji ‘ 
dar vilgyti ir šiuo mišiniu: '

Phenolis 1 dram .....
Zinci oxidi 2 ounces ’ ’ * 
Aquae calcis 8 ounces .....

Jei ji taip darys, ilgainiui jai’ 
niežėjimas galės ir visai per^. 
eiti. Neprošalį duot gydy
tojui, kad ištirtų jai šlapimą, 
kad nebūtų cukraligės. . .
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Lietuvos Fašistinis Seimas
Ir Antifašistinė Kova

(Specialis Pranešimas)
4 Jau anksčiau jums pa
siųstam pranešime pažymė
jau, kad šio momento fašis
tų taktika yra skubėti. Ge
gužės 9 d. “Vyriausybės 
Žinios” (fašistų valdžios 
aplinkraščiai) paskelbė fa
šistinio seimo rinkimų įsta
tymą. Už mėnesio, birže
lio 9-10 d. jau seimo rinki
mai.

Tuo fašistų įstatymu ei
nant—visi 24-rių metų Lie
tuvos piliečiai turi teisę 
rinkti. Tik... O tasai “tik” 
—turi septynius punktus, 
aprėžiančius, t. y., atiman
čius teisę balsuoti:
r 1) Kam teismo atimtos 
aprėžtos teisės; tūkstančiai 
Lietuvos liaudies veikėjų 
yra btivę fašistų teismuose 
ir kalėjimuose nuo 1926 
gruodžio 17 d., ir, žinoma, 
fašistų teismai yra jiems 
atėmę teises. Taigi, politi
niai aktingioji liaudies da
lės netenka teisės balsuoti.

2) Kam atimta teisės 
ypatingųjų valstybės aps. 
įstatų 10-3 str.; šis straips
nis liečia karo lauko teismų 
ir kariuomenės teismų teis
tus darbininkus ir valst., 
kurie išliko nesušaudyti ir 
išėjo gyvi iš kalėjimų.

g 3) Kam iškeltas kaltini
mas, del kurio gręsia teisių 
atėmimas; šis punktas api
būdina visą fašistinį “sei
mo” rinkimų įstatymą. Pir
miausia—tenka laukti, kad 
žvalgyba pasistengs sufab
rikuoti bvlų dar iki seimo 
rinkimu, kad tuo būdu visa 
Čilė rinkikų negalėtų daly
vauti rinkimuose. Antra, 
šį punktą palyginus su is- 
tątypio tolimesne dalim 
(“tįųtos atstovų nerenka ir 
tiev kurie balsavimo metu 
laikomi suimtųjų namuo
se”) ♦ matosi, kad šis punk
tas liečia ne kalėjime, o lai- 
^sva. neareštuota žmogų; 
vadinas. visi žvalgybos ita- 
r? imi dirba slaptą antifa
šistinį darbą—balsuoti ne
galės. Taip, anot pasako
jimu. šį punktą iš oficialių 
šaltinių gautomis žiniomis 
aiškinąs žydu liaudininkų 
laikraštis “Folksblatas”.

r Taigi, teisę balsuot turės 
tik fašistams ištikimųjų da
lis.

4) Kas yra priklausęs 
prie organizacijos, kuri tu
rėjo tikslą atimti Lietuvai 
nepriklausomybę arba at
plėšti Lietuvos teritorijos 
dalį, jei nuo teismo spren
dimo, kuriuo ta organizaci
ja pripažinta turėjusi tą 
tikslą, nėra išėję 10 metu.

Šis punktas būtų nukreip
tas lyg prieš plečkaitimu
kus. Bet teismo teistus 
plečkaitininkus jau an:ma 

,pirmieji du punktai. Kam i 
šis dar? Atrodo, kad žval
gyba šį punktą taikvs 
tiems, prieš kuriuos, “nleč- 
kaitiados” laikais byloms 
sudarvti medžiagos neturė
jo, o žvalgybos agentai juos 
skųsdavo. Mat. šiame punk
te nesakoma, kad “jei nuo 
teismo sprendimo, kuriuo 
asmuo pripažintas”, o sako-, 
ma “organizacija pripažin
ta”.

5) Kas yra teismo nu
baustas už vagystę, sukčia
vimą, svetimo turto pasisa
vinimą, vogtų daiktų pirki
mą ar slėpimą, kyšių ėmi
mą ir kitus nusikalstamus 
įarbus, kurie plėšia žmo
gaus garbę, jei nuo teismo

sprendimo nėra išėję 5 me
tai;

Gaila; šis punktas, ma
tyt, yra įrašytas per nesu
sipratimą, nes jis atima tei
sę žymiai daliai fašistų va
dų ir garsenybių, kurie tik
rai balsuotų į “seimą” už 
tuos vagis ir kyšininkus, 
kurie sėdi fašistų valdžioje 
ir jokio teismo nėra bausti.

6) Kam teismo paskirta

7) Kas, būdamas aptavęs 
Lietuvos pilietybę, turi sve
timos valstybės pasižadėji
mą priimti tos valstybės pi-

Šis punktas atima teisę 
kitai Klaipėdos krašto pi
liečių daliai, kurie nors ne
būdami įtariami hitlerinin
kais, turi Vokietijos sutiki-

tybėn.
Neturi teisės rinkti ir tie, 

kurie balsavimo metu lai
komi suimtųjų .namuose, 
nors šiaip jie ir turėtų tei
sę rinkti.

savo

’sueigą—“seimu” vadinamą. 
Bet fašistai vistik bijo. Įs-! 
tatyme numatyta štai kas:’ I

riami, nusistatė boikotuoti fašistinis seimas Lietuvoj 
nepasunkins kiek revoliuci
nę kovą, padarydamas eilę 
reformų ir tuo būdu sustip
rindamas fašizmą masių 
akyse?—Ne.

Darbininkų kovos per
spektyvos—kilimas. Kova už 
bendrą frontą, už jo suda
rymą eina pirmyn.

Į bendrą darbininkų fron
tą turės būti įtraukti ir val
stiečiai—antifašistinio liau
dies fronto sudarymui. O 
valstiečiai tebekovoja...

Valstiečius kelia į kovą 
ne komunistai, ne kursty
tojai iš užsienio—juos kelia 
į kovą prieš fašizmą—fašis-

seimo rinkimus.
O geriausias atsakymas 

—yra visuotinas statybos 
darbininkų streikas Lietu
voje.

Jūsų korespondentui pa- 
'vyko gauti truputį žinių ir 
Į iš valstiečių sąjūdžio cent- 

Valstiečiai 
pasisako 

boikotuosią, nė rinksi a.
Šiandien, t. y. 17-V Kau-

Vyriausioji rinkimų ko- ro—Suvalkijos, 
misija savo darbo neužbai- viešai ir atvirai 
gia seimą išrinkus, ji turės 
sekti ir daboti, kada seimo
narys nustoja teisės būti no darbininkų masėse jau 

vyr. rink, ko- sužinotas komunistų nusis- 
narį tatymas. Komunistai kvie- 

Ičia aktyviai boikotuoti rin
kimus.

Rinkimus boikotuoja ir 
liaudininkai ir socialdemo
kratai obalsiu: reikalaujam 
demokratiniu rinkimu!

K r i kščionių demokratų 
partijos nusistatymas neži
nomas. Iš jų laikraščio “Ry-

seimo nariu 
misija tokį “seimo” 
tuoj išmes iš seimo.

Mat, fašistai galvoja, kad 
vienas kitas ir ištikimųjų 
tikratikių gali bedirbdamas 
seime kokiu nors “opozicio
nieriumi” tapti. Na, žino
ma, seimo nariams nenusi
kalsti išdirbtos tam tikros 
taisyklės—kanonai:

Fašistai bijosi ir i 
“seimo” rinkimų. Tiek vy
riausiąją rinkimų komisiją, 
tiek astuonias apygardų ko
misijas sudarė iš teismo 
tardytojų, inspektorių, tei
sėjų, uosto valdininku; pro
kurorų padėjėjų—žodžiu, iš 
fašizmo teroro aparato val-

tokio |fas” tenka spręsti, kad ir jie
boikotuos. Na, o kitų gru
pių gi nėra.

Šį nusistatymą, aišku, ži-1 
no ir fašistai. Šiomis dieno-j 
mis jie griebėsi opoziciją 
klaidinti. Fašistų laikraš- j 
čiai (pav., žvalgybos šunla- j 

dininkų, kurie klusniai klau- |P^S ‘‘Dešimt centų”) pas-| 
sys centro norų ir pageida-! kad “iš miesto tary- 
vimų. Tegu nenustemba už-• -
sienis, iei po rinkimu pasi-jkad į seimo kandidatus 
rodys, ’kad 105 nuoš. visų j Pumoje apygardoje būsią 
turinčiu teise balsuoti bal- i išstatyta kandidatą ir iš 
savo už Merki ir Choda- \ opozicijos sluoksnių.” Ge- 
kauską—falsifikacijai toks ! riausiu atveju—būtų kan- 
pat platus kelias, kaip Hit-I didatai iš krikdemų lagerio, 
lerio Vokietijoj. I Bet visos opozicijos sluoks-

Fašistai yra numatę ir ; tarpe ši žinute laikoma 
galimą ; 
boikotą iš liaudies pusės. 
Taigi, jie rinkimų komisijų

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

pas- ■
,---- , --- — - --- V
i bos sluoksnių teko girdėti, 1

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

aktingą rinkimų ■ e^Bne fašistą provokacija— 
rinkikams suvilioti.

Taigi, saviškiai rinks sa- 
pirmininkus aprūpino dik-I vus. O visa liaudis bus ki- 
tatorinėmis teisėmis — ko- toje barikadų pusėje—bū

tent: antifašistinėje pusėje. jmisijos pirmininkas turi 
teisę iš rinkimų patalpos iš
mesti pilietį, pasaukti poli
ciją ir kt. galias.

Kokias fašistinis seimas 
turės teises? Sulig fašistine 
konstitucija—prezidentą iš
rinko cenzinių savivaldybių 
skirti atstovai. Jis prieš sei
mą neatsakomingas. Minis- 
terių kabinetas (vykdomoji 
valdžia) atsakingi prezi
dentui (autoritetinis reži
mas). Seimui belieka ruoš
ti tik įstatymų projektus, 
atsiklausiant pirma prezi
dentūros, nes kitaip rinki
mų komisija išmes už ausų 
iš seimo.

Už rinkimus agituoja iš
sijuosę visi fašistai: minis
terial važinėja po mieste
lius, organizacijų vadai da
ro konferencijas, fašistų 
laikraščiai rašo kasdien 
sieksninius straipsnius, 
liaudininkų “Lietuvos ži
nioms”—draudžia kritikuo
ti fašistinį seimo rinkimu 
įstatymą ir verčia įdėti į 
savo skiltis valdiškus agita
cijos straipsnius. Štai prieš 
kelias dienas paskelbė, kad 
buvusiųjų seimų nariai gau
davę net 900 litų mėnesinės 
algos, o dabartinio seimo na
riai algos negausią. Tik...

Kova su antifašistine opo
zicija pravesta ne tik ati
mant opoziciniams rinki
kams rinkimų teisę, bet 
dar daugiau bet koks opo
zicijos pasireiškimas už
smaugtas kandidatų sąrašų 
klausimu. Kandidatų sąra
šus sudarys gegužės 28-29 
d. apskričių tarybos. Miestu 
tarybos (miestų iki 50,000 
gyv.) j apskričių tarybų 
posėdžius kandidatų sąra
šams sudaryti siūs
burmistrus ir po vieną at
stovą nuo 20,000 gyvento-' 
tojų. O burmistrų daugu
ma yra fašistų partijos 
žmonės—vidaus reikalu mi- 
nisterio paskirti arba blo
giausiu atveju patvirtinti: 
pulk. Merkys (Kaune), biz
nierius Valančius (Šiauliuo
se), Smetonos giminaitis 
Chodakauskas (Panevėžy), 
visa eilė kitų—atsargos ka
rininkai. Tiesa, fašistų lai
kraščiai giriasi, kad apskr. 
tarybose dalyVūuia atstovai 
iš valsčių savivaldybių. O 
kas gi jie?—Apskričių vir
šininkų paskirti ar patvir
tinti viršaičiai ir jų padėjė
jai, į kuriuos Suvalkijos 
valstietija šaudo naktimis iš 
kariškų šautuvų.

Taigi—savi patys save ir 
kandidatais pastatys. Štai 
šiomis dienomis fašistų lai
kraščiai jau rašo, kad Kau
no (I-ji) apygarda išstaty- 
sianti kandidatu į “seimą” 
burmistrą Merkį (atsarg. 
kar.), lis tapsiąs net seimo 
pirmininku, o burmistrauti 
eisiąs buv. žvalgybos virši
ninkas Rusteika.

Iš viso Lietuvoj sudaro
mos 8 rinkimų apygardos, 
po tris apskričius kiekvie
noje — išstatys kiekviena j Tik būsią atlyginama už 
apygarda po 3 sąrašus, i posėdžius. Lietuvos žmonės 
Kiekviename sąraše bus gerai žino, ką reiškia “akor- 
tiek kandidatų, kiek apy-jdinis” atlyginimas už posė- 
garda rinks atstovų. Pa-. džius: net mažų valdybėlių

bus gerai žino, ką reiškia “akor-
1 M .11____ • •______ _____ -

vyzdžiui, Alytaus, Seinų, ir 
Trakų apskritys—II-ji apy
garda—renka 6 atstovus. 
Reiškia—Alytaus apskr. ta
ryba statys savo 6 kandida
tus, Seinų apskr. taryba 
savo—6; ir Trakų—6, viso 
toje apygardoje 18-ka kan
didatų.

Balsuotojai už kiekvieną 
kandidatą turės balsuoti 
atskirai.

Taip, kad opozicijai, ro
dos, nelieka nė plyšelio 
įlysti į fašistų šeimyninę

Kokios busimojo “seimo” . 
darbo perspektyvos, t. y. ar

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. ,
Tel.: Foxcroft 9-6901

tinis plėšimas kaime. Bet be 
bendrųjų plėšimų—fašistai 
daro ir mažus, “parapinius” 
plėšimus. Štai jūsų laikraš
čiui buvau pranešęs, kad 
Šilavoto valsčiuje (Mari- 
jamp. apskr.) valstiečiai 
naikina telegrafo stulpus. 
Tos ūkininką kovos priežas
tis pasirodo dviguba', fašis
tai juos apiplėšia brangio
mis miesto prekėmis ir men
kai mokėdami už ūkininkų

(Tąsa 4 pusi p.)

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

FOTOGRAFAS
PRANEŠIMAS

Mr. Joseph Jablowskys
kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” *—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT 

BROOKLYN, N. Y.
Tcl.: Glenmore 5-6181

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVŲ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuve Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba Šaukite: Telefonas 6-0086
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Geriausia ir Draugiškiausia Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai 
166 Washington Street, Haverhill, Mass.
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Sietyno Choro Piknikas
Sukatoj, 30 Gegužes-May (Decoration Day)

OLD CIDER MILL, UNION, N. J.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 25c. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO LAIMĖSIT $5 “CASH”.

Gerbiamieji! Sietyniečiai visuomet surengdavo puikius koncertus, operetes, vakarienes, bet šis 
piknikas bus už visus geresnis, nes vieta nauja ir graži; sodas, kaip rojus. Bus puiki orkestrą šo
kiams didelėj naujoj svetainėj. Bus skanių valgių ir gėrimų. Yra bowling alley ir kiti žaislai.

nariai užsiskaito už posė
džio valandą 10 litų.

Kaip laikosi liaudis? 
Kaip opozicija? j

Jūsiį korespondento su
rinktos žinios iš Kauno vie
šu darbų ir statybos darbi
ninkų nuotaikos, iš uosto 
darb./ iš laikinų smulkių 
darbų, iš fabrikų darbinin
kų dalies,—žinios surinktos 
kai dar opozicija neskelbė 
savo nusistatymo—to žinios 
sako, kad darbininkai patys 
iš anksto, niekieno nepata-

-
Sietyno Choras

KELRODIS:—Springfield Ave., karai ir busai, iki Irvington Centro, čia imkite Union busą (žalios spal
vos) kum atveš iki Vaux Hall Rd., čia išlipkite ir parkas rasis puse bloko tolumo, kur matysite iškabą su 
užrašu “Old Cider Mill”. Automobilių kelias tas pats, Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd. po kairiai iki parko.
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Wilkes Barre, Pa
fPASIDABINKITE SAVO PLAUKUS

Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

LIETUVOS FAŠISTINIS SEIMAS 
= IR PRIEŠFASISTINE KOVA

• ♦

•X. (Tąsa iš 3 puslapio) 
agaminius—be to: atiminėja 
' Šilavoto valsčiuje žemę! 
~XStai “Lietuvos Žinios” 

spausdina iš to valsčiaus 
L tokią žinutę: “Gegužės 9 d. 
; buvo atvykus delegacija, 

kuri buvo įgaliota prašyti, 
kad Kazhi-Rūdos urėdija 

^neatiminėty, iš ūkininkių že- 
mes ir kad pripažint/ą tas 
sienas, kurios buvo jiems 
valdžios nustatytos 1924

/C m.” Ūkininkų delegacija 
X Kaunan atsivežė 206 pa- 

miškių ūkininkų parašus, 
surinktus 33 kaimuose Šilą- 

; voto, Igliškėlių ir Sasnavos 
valsčiuose. Štai kas tuos 
valstiečius paverčia “pikta
dariais.”

Vilkaviškyje visos miesto 
gatvių tvoros mirga skelbi
mais, kuriuose žvalgyba 
siūlo 1000 litų tiems, kurie 
teiks žvalgybai pranešimus 
ir skundus apie tuos, kurie 
“pjausto telefono stulpus,” 

■ ’ ir tt. Bet nė 1000 litų nieko 
-‘• nesuvilioja—dori valstiečiai 

nekenčia policijos ir žvalgy
bos.

Arba štai Raseinių aps- 
' krity gegužės pradžioje 
ūkininkai pritrūko galvi
jams pašaro, žolė vos teiš- 
dygus, ganyti nėra kur 

•--karvių, o reiktų pieno, rei
kia jį parduoti—pinigų rei
kia. Spekuliantai ii’ dvari
ninkai 8 gegužės pašarinių 
dobilų centnerį pardavinėjo 

f J)O 4 litus. Pardavęs pieną 
’ ~gal gavo 4 litus—vistiek pi- 

^X^jiigu neliko, tik karvė ne- 
XX^iudvesc. Streiko kova kyla 

apie Raseinius taip pat.
Marjampolės cukraus fab- 

— rikas pernai pasirašė su
tartis su valstiečiais pris
tatyti cukrinių runkelių. 
Bet rudenį fabrikas sutar- 

> * *ties neišpildė. Ūkininkai va- 
*• 'sąrą buvo pirkę brangias 

trąšas runkeliams, dirbo, 
sodino, rovė ir prisėjo kar- 

... vėms sušerti. Cukrinių run- 
kelių augintojai patraukė 
fabriką teisman— vėl išlai
dos. Šį mėnesį laikraščiai 

' pranešė, kad fabriko atsto- 
” * vas teisme susitaikęs su 

valstiečiais “daugumą pre- 
. tenzijų patenkindamas”—o 

dalis, matyt, valstiečių nuo- 
stuolių taip ir nueis vėjais.

Keletą metų atgal valdiš- 
..kų pamiškių gyventojai ga- 

V Įėjo už tam tikrą nuomą 
ganyti karves valdiškuose 

..... miškuose. Ligi praeito me- 
" to rudens neišskirstytų 

viensėdžiais kaimų smulkės- 
/' nieji ūkininkai (iki 18 hek

tarų) galėjo tomis miškų 
ganyklomis naudotis. Šie- 

"Ynet įėjo galion Žemės Ūkio 
.... Ministerijos nutarimas, pa- 

- darytas prieš 5-kius metus, 
' kad nuo 1936 m. pavasario 

gyvulių ganiava valdiškuo
se miškuose galutinai už- 
drausta. Dabar mažažemių 

*** karvutės, kurios neišdvėsė 
’—verkia tvartuose.

Tai štai tos bendros ir da- 
» linos—“parapinės” — prie- 
^ žastys, kurios sukelia vals- 

L..,tiečius.
Fašistai, tie žemės atplė- 

J šėjai, tie valstiečių žudyto-, 
jai terorizuoja valstiečius 

'ir šiandien: areštuoja 
vėl išnaujo, tebeteisia 
pernykščio streiko da
lyvius. štai ir nesenai laik
raščiai rašė, kad gegužės 1 
d. kariuomenės teismas 
spręs dvi Suvalkijos ūkinin
kų bylas už priešfašistinių 

• atsišaukimų platinimą.
Bet nei darbininkai nei

Šis-Tas iš Gegužės 24 Įvykių
Gegužės 24 dieną, 10 vai. 

iš ryto, buvo šaukiama Kom. 
Partijos vietinės sekcijos vi
suotinas narių susirinkimas, 
kuriame daug narių atsilankė 
ir buvo daug naudingų dalykų 
apkalbėta. Taipgi buvo ir ge
rų diskusijų šiame susirinkime 
ir diskusijose dalyvavo ir drg. 
Pat Toohey iš Philadelphijos, 
distrikto organizatorius.

Popietyj buvo masinis susi
rinki mas-prakal bos. Daugiau
siai buvo kalbėta apie mainie- 
rių reikalus. Susirinkime bu
vo geras skaičius darbininkų 
ir daug gero pasimokino nuo 
kalbėtojo draugo P. Toohey, 
kuris pats yra dirbęs kasyklo
se, ir labai aiškiai apie viską 
išdėstė. Prakalbomis visi bu
vo pasitenkinę.

Prakalboms pasibaigus, bu
vo rengiamasi prie vakarienės, 
kurią rengė ALDLD 12 Ap-| 
skritys. Vakarienė buvo vie
na iš geriausių valgio žvilgs
niu, bet publikos buvo mažai. 
Kažin kodėl kuopos neįvertino 
tokio svarbaus reikalo. Tiesa, 
oras buvo šiltas ir atsakantis 
lietus lijo vakarienės laiku. 
Šioj vakarienėj buvo ir pro
grama, kurią pildė merginų 
oktetas iš Wyoming, Pa. Jos 
labai puikiai sudainavo apie 
4 daineles. Paskui sekė drg. 
Valukas su savo jaunuoliais 
iš Scrantono. Pirmiausiai dai-l 
navo jaunuoliai po vieną ir 
abu sykiu. Paskui pats drg. 
Valukas sudainavo trejetą 
dainelių, kurios klausytojams 
labai patiko. Draugas Valukas 
atsižymėjęs daipininkas šioj 
apiclinkėj. Garbė draugui 
Valukui, .kad jis ir savo jau
nuolius savo keliu veda. Ka
da jie dainuoja, yra kuo pasi
džiaugt. Beje, vienas 
nuolių pagrajino ant 
kos.

Nors vakarienė ir
skaitlinga, bet apskričiui 
kiek finansinės paramos, 
yra labai reikalinga.

Visur Buvęs

valstiečiai fašistų teroro 
neišsigąsta, jie veikia ir ža
dina vienas kitą.

Komunistai stengiasi val
stiečių kovą sucentralizuo- 
ti, pagilinti, apsaugoti ją 
nuo šunkelių ir paversti ją 
galinga banga, kuri nu
šluotų fašizmą. Ta banga 
vėl kyla iš naujo. Tą ban
gą fašistai jaučia ypač da
bar, kai pradėjo skelbti sa
vo rinkimus. Revoliucinės 
masės tiek įsisiūbavo, kad 
Marjampolės apskrities kai
muose sumobilizuota “išo
rinė apsauga,” kur policija 
įsako patiems valstiečiams 
sargybose stovėti—ir karo 
komendantas kaimuose (iš
skyrus miestus) paskelbė 
apgulos stovį: Marjampolės 
apskrity-kaimuose vaikščio
ti galima tik nuo 3 valandos 
ryto iki 22 (10) valandos 
vakaro. “Sulaikyti asmens 
tarp 22 vai. ir 3 vai. ryto 
bus baudžiami pinigine pa
bauda 5000 lt. ar kalėjimu 
iki 3 mėn. arba 5000 lt. ir 
kalėjimu kartu.”

Lietuvos istorijoj negir
dėta, kad ne pafrontės kai
muose būtų buvęs kada ap
gulos stovis. Tiesa, juk Mar
jampolės kaimai yra pa
frontė ir frontas—yra kla
sių karo pafrontė.

Fašistai užsmaugė spau
dą—pasipylė lapeliai. Dabar 
vidaus reikalų ministerija 
įsakė apskričių viršinin
kams suregistruoti visas ra
šomąsias mašinėles, rotato
rius ir šapirografus. Kad 
šių spausdinimo įrankių ne
galėtų turėti “nepatikimi 
piliečiai,” įsakė visiems šių 
priemonių savininkams iš
siimti leidimus iš apskričių 
viršininkų. Tąja proga fa
šistai ir pasipinigauti su
manė: prašymą leidimui 
gauti reikia apmokėti 4 li
tu žyminiu ženklu. Dabar 
džiaugiasi fašistai per savo 
laikraščius, kad ir lapelių 
nebebūsią ir iždas už 20,000 
esamų Lietuvoj rašomų ma
šinėlių gausiąs lygiai 80,000 
litu, v

Bet lapeliai skleidžiasi, 
mat, pavasaris. Bando aug
ti ir fašistinis šungrybis— 
“seimas”, bet daugelio įsiti
kinimu : lapeliai nugalės 
šungrybius ir šie nuvirs nuo 
koto nuo pirmųjų i____
šalnų, v

Taigi lauksime rudens.
O kolkas — skelbiamas 

“seimas,” skelbiama, kad 
kainų tvarkytojas pakėlęs 
duonos kainą 3 centais kilo
gramui ir pyragui 5c. kilo
gramui. Seimo pavėsyj dar 
labiau nutuks riebūs kepyk
lų savininkai, suliesės dar
bininkai, suliesės valstiečiai 
—neneš jie balsavimo kor-' 
telių.

Gegužės 26 d. Kaune ka
riuomenės teismas įvykdys 
teismo komediją: nagrinės 
pernai metais Pirmąją Ge
gužės demonstravusių dar
bininkų bylą. Byla sudar-[lietuvių balsas pasiektų ausis

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralus garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-057

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.
Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—-BROCKERT’S ALE.
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert’s Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Mass.

▼

TEL. STAGG 2-5043

NEW BRITAIN, CONN

padėjimas Lietu- 
įsigyti demokra- 
Kadangi Ameri- 
Kongresas įvyks

London, geg. 27.—Angli
jos karalius Edwardas pa- 
lociuje vaišino pietumis, 
apart kitų, ir Amerikos la
kūną Lindberghą su pačia.

iš jau- 
armoni-

nebuvo 
liks 
kuri

Antras svarbus dalykas ap
kalbėtas, tai 
vos liaudžiai 
tinę tvarką, 
kos Lietuvių
už nedėlios kitos, tai nutarta 
sušaukti platų susirinkimą Lie
tuvių svetainėje, 354 Park St., 
birželio 5 d., 7 :30 vai. vakare, 
ir čia aptarti apie delegato pa
siuntimą. Jei to nebus galima 
padaryti, tai kas nors bus to
kio atlikta, kad ir šio miesto

Matthew P. Mas 
(BIELIAUSKAS) 

\ -ISNUOTAS GRABORIUS 
660 GRAN- STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi 
lamr,s myhn'ien<s pašarvoti dovanai.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen .8-8520

Nuliūdimo valandoj kreipkitgs pag 
mas bus uztdmntas ir už prieinamą kainą.

mhmKSHHn

NOTAR PUBLIC

Bridgewater Workers

*’ue «.A *«■

j Co-Operative Association. Inc.
j

Geg. 24 d. susirinkę “Lais
vės” skaitytojai, simpatikai ir 
ALDLD 27 kuopos nariai, ap
kalbėjo “Laisvės” pakraipą, 
jos praplėtimą. Visų išreikštos 
mintys buvo tos, kad “Laisvė” 
keleriopai dabar pagerinta. Ji 
patraukianti skaityt ir randa
si įdomių raštų. Mano, kad 
reiktų jieškoti žinučių iš lie- 

rudens ' gyvenimo ir jas trumpai 
paduoti į “Laisvę”. Kai kurie 
davė žodį po susirinkimo, kad 
jie bandys gauti vieną kitą 
skaitytoją. Jei žadama, tai 
bus ir išpildyta.

( black and ;an uk ^I '° '^thw HUV? MIDDLE-SOLE I SOLID LEATHER WH01E HEELk SPRING stW' »L.r lNNtMS0LE | HEAVY SOL U COUNTERĮ\ SAFETY BOX TOE t BARB® ST0BMW.T AROUND HEEL
ryta 13-kai žmonių, daugu
ma moterų.

O gegužės 25 d. to paties 
teismo dalis važiuoja į Pa
nevėžį išvažiuojamąjai sesi
jai, kur nuteis eilę revoliu
cionierių politinėse bylose. 
17-V-36

Lietuvos valdonų, kurie nebe
nori klausyti ant vietos žmo
nių reikalavimų.

Patarta pravesti agitaciją 
už šį susirinkimą, nes svarbu 
šiuo momentu tąjį kongresą 
sudaryti reikšmingą.

ALDLD 27 kp., paminėji
mui kongreso, rengia pokilį 
birželio 13 d., 53 Church St. 
svetainėje. Pageidautina, kad 
šis pokilis būtų didelis, nes 
nuo to parengimo irgi bus pa
siųsta sveikinimai Kongresui.

Rep.1

Ridgewafer Workers Co-Operative Association Inc
BR1DGEWATER’MASS-®2?T0N OFFICE: 183 ESSEX ST. DETROIT, O. W. LAMB TEMPLE Twcm.
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[bostono žinios
t- - — VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS 

KRITIKUOJA SANDA
ROS RAŠTUS

KAIP GYVUOJA BOSTO
NO KRIAUČIAI

KORESPONDENTŲ

225 kp. Gyvenimo vieta 
Gold St., So. Boston.

Pereitas pavasarinių švarkų 
sezonas buvo neblogas, darbo 
buvo nuo naujų metų iki pusės 
balandžio mėnesio, bet pabai
gę švarkų sezoną teko biskį 
pasilsėti. Dabar pradedam 
dirbti “overkotus.” Girdėti, 
kad “overkotų” sezonas busiąs 
neblogas. Kai kurios dirbtuvės 
jau pradėjo dirbti, bet kon- 
traktoriai nesiskubina — nori 
nukapoti užmokestį. Baron 
dirbtuvė padarė kelioliką šim
tų overkotų ir darbą sustab
dė. Paskelbė, kad darbininkai 
turį nusimušti 30 centų nuo 
dolerio. Turėjom shop-mitin- 
gą, bet galutino nuosprendžio 
dar nežinom.

Susirgo Peronelė šuriliutė, 
jauna mergina, tik pabaigusi 
“High School.” Jos motina pri
klauso prie ALDLD 2 kp., mo
terų skyriuje. Draugai prašo
mi aplankyti sergančią po No. 
283 Gold St, So. Boston.

1121 atkaklumu ir pradėjo rinkti 
parašus, kad jis būtų iškeltas 
iš šios parapijos. Sužinojęs 
apie tai kunigužis neva ban
dė sušvelninti santikius su 
rapijonais, bet pastarieji 
dar bruzdą. Kas iš to išeis, 
matysim vėliau.

pa
vis
pa-

Kurmis.

Bedalis.

Tiesa, yra ir darbi- 
drąsių, bet labai 
darbininkas yra 

Jeigu pakritikuoji 
darbininkus, tuo-

Serga jauna mergaitė Nellie 
Ambraziutė. Jai padaryta ko
jos operacija. Guli miesto li
goninėje. Draugai ir pažįstami 
malonėkit aplankyt ją. Gyve
nimo vieta 248 Gold St., So. 
Boston.

Susirgo jaunuolė O. Vale- 
r-auskiutė, gera mūsų draugė. 
Padaryta sunki jai apendiko 
operacija. Ligonė randasi na
mie, 5 ŲG Gold St., So. Boston.

Jonukas.

PRASIDEDA VASARI
NIAI PARENGIMAI

So. Bostono Liet. Piliečių 
Draugija jau išrinko komi
siją ir darbininkus savo 
piknikui, kuris įvyks birželio 
14 d., Ramuvos Parke, Mon- 
telloj. Buvo bandoma paimti 
Tautiškas parkas, bet ten die
nos jau buvo užimtos. Pikniko 
gaspadorium vėl
Dr-jos pirmininkas A. Bemat, 
kuris ir pereitais metais tą pa
tį darbą turėjo. Jam pagel
bės A. J. Namaksy. Kadangi 
jie abu yra darbštūs vyrai, 
tad galima užtikrinti, kad ir 

išįmetinis parengimas bus šau- 
i nūs ir pelningas.

Pažangesnieji sandariečiai 
šaiposi iš savo organo Sanda
ros raštų, bandančių neva pa
šiepti Sovietų Rusijos žmonių 
būklę. Sako, turbūt Sandaros 
redaktoriui vienas balkis gal
voj nulužo, kad jis taip en
tuziastiškai bando pasitarnau
ti Sovietų Rusijos priešams. 
Nei jis tikrai žino, nei išmano, 
bet žmogelis, ot rašo “iš pe
ties,” jieškodamas blogybių už 
okeano. Vienas geras pilietis 
pastebi, kad Sandarai reikėtų 
labiau susirūpinti tokiais ne
tobulumais, kurie dedasi po 
jos nosimi. Pavyzdžiui, kaip 
Sandaros Apsk. piknikai per
eitą vasarą, su neišpildytais 
gražuolių kontestais ir tt. Jo 
manymu, būtų geriau, kad 
Sandara parašytų, su kokiais 
kontestais jos piknikai bus 
rengiami šįmet—jeigu juos ga
lės surengti....

apsiėmė Piš.

Pereitą savaitę padaryta 
tonsilų operacija Sofijai Sta- 
niulevičiutei, iš Brooklyno, at
vykusiai pas savo seserį Oną j 
židžiunienę.* Operaciją pada
rė garsus mūsų chirurgas An
tanas West (Vyšniauskas). 
Liga buvo užsisenėjusi, tad li
gonei teko ilgiau pakentėti, 
bet antroj savaitėj po opera
cijos pradėjo sveikti ir greitu 
laiku grįš atgal į Brooklyną.

Rex.

SKUBINA STATYTI 
SVETAINĘ

Colonial Coat Co. taipgi 
pradėjo dirbti. Girdėti, kad 
darbo busią daug, bet taip pat 
kažinko laukiama, žinoma, vi
si kontraktoriai turi savo 
draugijas ir organizuotai el
giasi visi kaip vienas. Kriaučių 
bosai yra gerai susiorganiza
vę, nors yra mažuma, bet jie 
turi daugiau 'drąsos negu dar
bininkai,
ninku gana 
retas kuris 
smarkesnis, 
bosą, arba
jau pasilieki “negeras.” Jeigu 
nepataikauji— palieki neken
čiamas. Mano supratimu, 
kriaučiai neturėtų bosui patai
kauti ir jo bijoti. Mes juk esa
me organizuoti, esame unijis- 
tai, todėl neturime būti bosų 
vergais. Mes privalom laikytis 
vienybės ir drąsiai kovoti už 
duonos kąsnį.

Deja, mūsų kriaučiai yra la
bai bailūs. Kuomet bosas pa
sako : “jeigu nedirbsite pigiau, 
tai uždarysiu šapą,” ar mums 
jau reikia nusigąsti? Visai ne! 
Kitų amatų žmonės nesiūs 
overkotus — kriaučiai turės 
siūti. Bėda, kad mūsų žmonės 
to nesupranta. Dar blogiau su 
kai kuriomis moterėlėmis. Jos 
sako, mes nepaisom,—kiek už
dirbsim, tiek užteks. Kaip pa
klausi, kodėl gi nepaisot, atsa
ko: “mano vyras gerai uždir
ba, ir trys vaikai dirba, tai ką 
aš kėrinu! Kiek aš uždirbu, tiek 
man gana.”

Mes, kriaučiai, turėtum to
kius dalykus apsvarstyti. Jei
gu tokia moteris ar vyras tik 
vietą dirbtuvėje užima ir už
darbį gadina, reikėtų ką nors 
daryti, kad unijos nustatyta 
mokestis būtų išlaikyta, o to
kie prasikaltėliai turėtų būti 
tinkamai nubausti, arba visai 
prašalinti iš unijos. Jeigu mes 
turėtum tokį nutarimą ir jo 
laikytumės, tai mums nereikė
tų kiekvieną sezoną turėti 
“trobelius,” mitingus ir pas
kui sugrįžus į dirbtuvę dirbti 
už pusę kainos. Aš žinau, kad 
tokių darbininkų yra daug. 
Pavyzdžiui, beisteris turi gau
ti po 6 centus, o gauna tik 3, tic Village. Duxbury. Tai bu- 
ir paskui verkia, kad mažai 
uždirba. Kaip gi jis gali dau
giau uždirbti, jeigu tik per 
pusę gauna atlyginimą. Pa
klausus, kodėl taip darosi, 
kodėl nereikalauja užmokėti 
pilnai, atsako—bijau netekti 
darbo. Bijoti mums nereikia, 
tik reikia laikytis vienybės— 
ir mes laimėsime.

Siuvėjo Draugas.

AUKAVUSIEJI DEL LDS. 
“PENNY SALE”

Sekantieji mūsų So. Bosto
no biznieriai niekad neatsisa
ko paremti darbininkiškas or
ganizacijas. Kuomet buvo ren
giama LDS 62 kp. “penny 
sale,” pirmiausia aukavo Pe
ter’s Cafe, Molis ir Taruška, 
vieną kvortą degtinės; Jonas 
Patkauskas ir B. Ruplis—$1 
cash; taipgi Masilioniai iš 
Broadway Cafeteria — vieną 
kvortą degtinės. Iš priežasties 
šilto oro, šis parengimas nu
keltas ant toliau, bet aukos 
bus sunaudotos paskirtam tik
slui. Mūsų darbininkiška pub
lika prašoma remti šiuos mūsų 
draugus biznierius, kurie at
jaučia mūsų organizacijom. 
Už aukas tariam širdingą ačiū.

Komisija.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
valdyba smarkiai varo pirmyn 
statymo svetainės darbą, kad 
suspėti pirm vasarinių paren
gimų. ši draugija turi puikų 
daržą Dedham, Mass., arti 
Bostono, kur pastačius šo
kiams svetainę, pasidarys ne
pavaduojama vieta piknikam. 
Svetainė lėšuosianti $3,500, ir, 
pagal sutartį tiu kontrakto- 
riais, turi būti gatava birželio 
21 dienai. Tą dieną rengia
mas didelis piknikas, svetai
nės atidarymui. Dabar jau 
platinami tikietai per vietines 
draugijas ir pavienius. Nori
ma tikietais sukelti bent porą 
tūkstančių dolerių svetainės 
statymo lėšų padengimui.

Rep.

Ispanų Prezid. ir Kairieji 
Seimo Nariai Reikalauja 

Išlaisvint Drg. Prestesą
RIO DE JANEIRO, geg. 

26.—Kairieji Ispanijos sei
mo atstovai atsiuntė Brazi
lijos valdžiai telegramą su 
reikalavimu paliuosuoti ko
munistą Brazilijos liaudies 
vadą L. C. Prestesą ir visus 
kitus politinius kalinius. 
Po reikalavimu pasirašo 
60 žmonių, tarp jų ir Ispa
nijos prezidentas M. Aza- 
na, seimo . pirmininkas D. 
M. Barrio ir kairiųjų socia
listų vadas Largo Caballe
ro.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

PAVYKĘ PARENGIMAI

Pereitą nedėldienį, gegužės 
24, įvyko pirmas šio sezono 
bendras piknikas Grange Par
ke, Bridgewater, Mass., kurį 
surengė So. Bostono LDS 62 
kp. sykiu 
kuopomis, 
ir žmonių 
Piknikas
visi gražiai ir linksmai laiką 
praleidom. Liks kelioliką do
lerių pelno.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J»*niper 3-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI MŪSŲ 
DRAUGAI JAUNUOLIAI

Serga mūsų pažangus jau
nuolis Charles Armon. Jis da
bar randasi City Hospitalėj. 
Galima aplankyti tarpe 1-2 v. 
po piet. Armon yra mūsų ge
ras darbuotojas, priklauso 
prie Laisvės Choro ir prie LDS

su Bridgewaterio 
Diena buvo graži 

suvažiavo nemažai, 
buvo pavyzdingas,

BAR and GRILL

Pereitą šeštadienį, gegužės 
23, Laisvės Choras turėjo iš
važiavimą naujoj vietoj, Bal-

vo kostiumų bankietas, vy
riausiai surengtas patięms 
choriečiams pasilinksminti, bet 
dalyvavo nemažai ir svečių. 
Suvažiavusieji turėjo smagaus 
laiko ir visi buvo patenkinti.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokią rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ii’ Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- “ ■ “

Iš- 
ir

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI,

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

BUNTAS PARAPIJOJ

Lietuvių Romos katalikų pa
rapijoj prasidėjo parapijonų 
bruzdėjimas prieš dabartinį 
kleboną. Priežastis buvusi ta
me, kad per Velykas klebo
nas išbaręs savo parapijonus 
už negausų aukavimą pini
gais. Esą, surinkęs tik $500, 
kas klebono manymu yra labai 
menka suma. Kadangi dabar 
žmonės mažai uždirba ir pini
gų stokuoja net maistui pa
tiems, tad kai kurie parapijo- 
nai pasipiktino tokiu klebono

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
• parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Pasigailėk savo nugaros ...atlik darbą 
per pusę laiko Elektriniu Skalbtuvu!

SUDŽIAUKITE savaitės skalbinius iki 10 A.M., 
nesijausdama pati pavargus, nusidėvėjus. Su- 

siprosykite į pusę paprastai sugaištamo laiko, 
vien tik nutaikydama drabužius, leidžiamus per 
elektrini prosą.

Pamatykite naujus, spartesnius, sandaresnius 
ir dailesnius modelius mūsų parodų kambariuose 
ir kur tik yra išstatytas ženklas užgirto elektri
nių įtaisų verteivio. Ir atminkite: Elektra da
bar yra tokia pigi, kad jeigu dabartine jūsų mė
nesinė bila yra apie $2.75 ir jūs pridėsite dar

skalbimo mašiną, tai ji išskalbs daugiau kaip du 
pilnu čėberiu baltinių už 1c sriovės. O kai jūs 
dar daugiau naudojate elektros, tai centas atlie
ka juo daugiau skalbimo, kadangi kaina už kilo- 
wattą-valandą žengia vis žemyn ir žemyn... 
Nors pragyvenimo lėšos apskritai (maistas, nuo
ma, drabužiai ir kt.) dabar yra 50% AUG6ČIAU 
negu pirm karo, penki tiesioginiai nupiginimai 
numušė elektros kainas namuose—ŽEMYN dau
giau negu 43%!

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC.

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
UŽSISTATYKITE WEAK kas sekmadienį vakare 6:30 iki 7:30, ECHOES OF NEW YORK TOWN, 

“Senasis New Yorkas Dainoj ir Pasakoj”

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC

M)

Paskutinė Proga!

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuo jaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

JUOZAS GEGŽNAS 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR 

kitokį gėrimai 
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
sarndo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

faMN

SOUTH BOSTON, MASS.
ŠTA) KA Sllii.O A. .1. KUPSTIS

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

6 šeimynų namas ant West 3rd 
Street, viskas beveik naujai Įtal* 
syta, pilnai išrendavota, ready 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stubs, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs, kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,650. Lengvos išlygos.
Pigiai parduodamas restauraatas 
South Bostone. Biznis išdirbta* 
per 30 metų. Labai gražiai įreng
tas, gražus fomičius, kampinis 
storas. Dabar daro gerą biznį ir 
yra proga žymiai pagerinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway.

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

A I RLuncfie 332 Broadwayi XX* J * 1 v U | / >5 Lift sOt Boston, Mass. 
........................................................ -1

Šokiai ir 
Muzika

Subatom

Lietuviškas KaL arėta
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Degtinės, 
ir Alus



Penktad., Geguž. 29, 1936 Puslapis šeštas*

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
Dri J. Šliupo Prakalbos- 

Vakarienė

Geg. 23, Dr. J. šliupui bu
vo surengtos prakalbos. Publi
kos prisirinko pilna Mokslo 
Draugijos svetainė.

Geg. 24, SLA. 86 kuopa su
rengė Dr. J. šliupo pagerbi
mui vakarienę. Svečių prisi
rinko pilna Lietuvos Sūnų 
Draugijos svetainė. Vakarie
nė buvo gera ir visa nuotaika 
puiki.

Pirm Dr. Šliupą pakviesiant 
pasakyti prakalbą, vakarienės 
pirmininkas Rūkas pasveikini
mo prakalbėles pasakyt pa
kvietė: Mažiukna, Virbicką, 
Baltrušaitienę, Šimkūną, P. 
Dafgį, J. Gasiūną, P. Pivoriū
ną, ądv. Shultz ir dar kelis ki
tus.” Veik visi linkėjo, kad 
šliupas bendrai su Lietuvos de
mokratinėmis spėkomis kovo
tų už fašizmo pašalinimą.

Dr. J. šliupas pasakė įspū
dingą prakalbą. Pažymėjo 
pirmiausia, kaip begėdiškai 
Mussolinis terorizuoja savo 
žmones ir grobia kitus kraš
tus*! Bet jis sykiu rengia ir 
saujj galą. Taipgi atžymėjo, 
kaip Vokietijos Hitleris, pa
smaugdamas demokratiją te
rorizuodamas žmones, skers- 
damas net savos partijos žmo
nes, privedė kraštą prie ban- 
kruto,rbado. Jis visur grasina 
kardu? bet veikiausia nuo jo 
pats £ris. Vokietijoj revoliu
cija esanti neišvengiama.

TolSus kalbėtojas atžymė
jo, ka3? Lietuvoj norima kopi
juoti iSussolininis ir hitlerinis 
fašizn^s. Neturime savo se
noj tėvynėj demokratijos, ne- 
turim^ laisvos presos, neturi
me žodžio ir susrinkimų lais
vės. -Pažangiems žmonėms 
trošku-įarosi. Ekonominė pa
dėtis irgi labai sunki. Reikia 
todėl visur kovoti už demokra
tinės Santvarkos atsteigimąj 
už naujos konstitucijos priėmi
mą, tokios konstitucijos, kuri 
laiduotų lygias teises visiems 
piliečiam, kur būt žodžio, su
sirinkamų, organizavimosi ir. 
spaudos pilna laisvė laiduoja
ma, {kaip kad, pavyzdžiui, 
Šveicarijoj. Tačiaus jis nema
no, kad Lietuvoj reikėtų kelti 
ręvoliuciją. ' Jam nepatinka 
Ispanijoj, kad deginama baž
nyčios. Jis žymėjo, kad ir da- 

,--b#r Lietuvoj skelbiami rinki
mai baugiau sujudins žmones 
ir bus* iŠ to kraštui naudos.

Ant- galo daktaras pabrėžė 
savo misijos tikslą. Girdi, jis 
čia atvykęs įkvėpimui vieny- 

v bes dvasios tarpe laisvos min
ties .’lietuvių, kad jie galėtų 
bendrai veikdami daugiau pa
gelbėti Lietuvos .žmonėms pa
laikyti nepriklausomybę ir įsi
gyt $lną Ihisvę. Jo misija es
anti “sukelti Amerikoj bent 
$20,QQ0 del ei “Laisvosios Min- 
ties”‘*žumalo ir delei dabar

draugijų 
Lietuvių 

sekė šo- 
parengi- 

visokių 
bažny- 

bet ka- 
Pui ku,

vedamo darbo.
Klausovai labai atydžiai tė- 

mijo kiekvieną daktaro išreik
štą mintį. Puiku girdėt, kad 
daktaras skiepija bendro vei
kimo idėją tarpe demokrati- 
liai nusiteikusių žmonių. Ta
čiaus kalbėtojas nei vienu žo
džiu neprisiminė apie šaukia
mą Lietuvių Kongresą. Nega
lima sutikti taipgi su jo pasa
kymu, kad Lietuvoj nereika
linga revoliucija nuvertimui 
fašizmo ir kad šaukiami rinki
mai esanti gera pradžia linkui 
demokratijos. Man atrodo, kad 
Lie rinkimai bus tik manievrai 
Smetonos valdžios sudrūtini- 
mui ir kad Lietuvos darbo 
Žmonėms-teks sukilti prieš fa
šizmą ir jį galutinai sunaikin- 
Li.

Po šliupo prakalbos kalbė
ki J. Baltrušaitis apie Pitts
burgh© ir apielinkes 
veikimą ir svarba 
Kongreso. Vėliaus 
kiai ir tuomi baigėsi
mas. Dalyvavo jame 
pakraipų žmonių, tik 
čių vadai nepasirodė, 
talikų visgi dalyvavo,
kad vakarienė pravesta demo
kratiniai, ne taip, kaip Brook
lyne tik vien tautininkai viską 
kontroliavo. Pittsburghe, mat, 
ir pas sandariečius nėra tokio 
kvailo smetoniško užsispyri
mo. Pas mus tokiuose visuo
meniniuose mitinguose lygio
mis teisėmis visi naudojasi. 
Tik tuo laiku, kai čia buvo at
vykęs Smetonos kavalieriukas 
Karpius, bandyta įnešti demo
ralizacijos. Bet daugiau su 
tokia savo misija Karpiai ne
galės pasirodyti.

Keli Svarbūs Mitingai- 
Parengimai

Subatoj, geg. 30, Decoration 
Ųay, įvyksta didelė prieškari
nė demonstracija Schenley 
Park—Bandstand. Pradžia 3 
vai. po pietų. Rengia Jaunuo
lių Kongresas. Bus svarbių 
kalbėtojų, taipgi muzikalis 
prograrrias.

Nedėlioj, geg. 31, Lietuvių 
Radio kliubas rengia pikniką 
Amšiejaus farmoj, McKees 
Rocks. Būtų gerai, kad visi 
ten dalyvautumėm.

Panadėlyj, birželio 1, drg. 
Earl Browder, Komunistų Par
tijos generalis sekretorius, kaF 
bes Carnegie Music Hall Au
ditorijoj, Federal ir Ohio Sts., 
North Sidėj. Tai labai svar
bios prakalbos. Jis gryžta iš 
Farmerių-Darbo Partijos suva
žiavimo, Chicagoj, ir svarbiau
sia tuo klausimu kalbės. Svar
bu visiems išgirsti.

Visi rengkimės' prie North 
Sides draugijų parengimo, ku
ris ivyks birželio 7 d., K. Sta- 
sevičiaus sodne.

Reporteris.

Vaferburio Apielinki
Pittsburgh© ir Apielinkes Lie

tuvių Draugijų Konfe
rencijos Rezoliucija 
Lietuvos Klausimu

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

šeštadienį, liepos (July) 11, 
Lietuviu Parke, už Lakewood 
ežer<£ 'Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisvės” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

. v valandą.

Bus apniki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkes dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai. 
Svečią’ bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

Lietu-
Mokslo Draugijos svetai- 
142 Orr St., Pittsburgh, 
priėmė sekamą rezoliuci-

yra bloga 
o da la- 
nepaken-

Pittsburgh© ir apielinkes 
lietuvių draugijų atstovai, su
sirinkę gegužės 17 d 
viu 
nė j, 
Pa., 
ją:

Kadangi Lietuvoj 
ekonominė padėtis, 
biau bloga, tiesiog 
čiama politinė padėtis ir žmo
nės kyla prieš tautininkų par
tijos ginklu įvestą diktatoriš
ką valdžią;

Kadangi tie žmonės šaukia
si į amerikiečius lietuvius tuo- 
iautinės pagelbos kovai prieš 
Smetonos diktatūrą; ir

Kadangi tuo tikslu yra šau- 
Kongresas 

birželio
kiamas Lietuvių
Cleveland© mieste 
ir 21,—Todėl

Tebūnie nutarta,
konferencija pilnai užgiria 
Kongresą, kurio uždaviniu 
yra:

kad

20

ši 
tą

1. Visų laisvę mylinčių A- 
merikos lietuvių vardu parei
kalauti, kad be atidėliojimo 
būtų sušauktas Lietuvos Sei
mas, išrinktas visuotinu, lygiu, 
tiesiu ir slaptu balsavimu, pa
gal proporcionalę rinkimų sis
tema :* f

2. Pakelti protesto balsą 
prieš žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės 
slopinimą Lietuvoj, prieš karo 
lauko teismus, kurie nežmo
niškomis bausmėmis baudžia 
ūkininkus, ir prieš kitokius 
tautininkų vyriausybės smurto 
žygius;

3. Pareikalauti amnestijos 
politiniams kaliniams, nuken
tėjusioms kovoj del demokra
tijos atsteigimo Lietuvoj, del 
piliečių teisių ir darbo žmonių 
gerovės;

4. Surasti būdus, kaip A- 
merikos lietuviai galėtų su
teikti moralę ir materialę pa- 
gelbą Lietuvos liaudžiai, idant 
ji greičiau nusikratytų fašiz
mo jungą ir įgytų laisvę.

Nutarta, kad ir toliaus bū
tų darbuojamasi pravedimui 
gyvenimai! tų visų tarimų.

Konferencijos Pirmininkas,
J. K. Mažiukna.

Pittsburgh© ir Apielinkes Lie
tuvių Draugijų Konferenci

jos Rezoliucija Lietuvos 
Seimo Klausimu

rinkimus,

Smetonos 
neva sei-

per 
bet ap-!

Kadangi Lietuvos diktato
rius Smetona, matydamas 
žmonių judesį už demokrati
nių. teisių atsteigimą ir tuo
mi numatydamas savo fašis
tinei diktatūrai pavojų, šiomis 
dienomis paskelbė šaukiąs sei
mą ir skelbias tam 
ir

Kadangi, pagal 
patvarkymus, tasai
mas susidės iš parinktų pačios 
tautininkų valdžios žmonių, 
nes kandidatus rinkimams nu
statys ne patys piliečiai 
savo organizacijas,
skričių valdybos, veik išimti
nai susidedančios iš vienos 
tautininkų partijos,—

Todėl tebūnie nutarta, kad 
Pittsburgho ir apielinkes lie
tuvių draugijų konferencija, 
įvykusi gegužės 17, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
pasmerkia tokį Smetonos pro- 
ponuojamą seimą ir tokius fa
šistinius rinkimus;

Konferencija reikalauja, 
kad seimas būtų sušauktas de
mokratinės santvarkos, Stei
giamojo Seimo priimtos kons
titucijos pamatu, kad būtų 
tuojaus legalizuotos visos po
litinės ir kitos organizacijos, 
pilnai atsteigtos demokratinės 
teisės, kad priešfašistiniai po
litiniai kaliniai būtų paliuo- 
suoti;

Pagalios, tebūnie nufarta šią 
rezoliuciją pasiųsti Lietuvos 
valdžiai ir lietuvių spaudai.

Konferencijos Pirmininkas,
J. K. Mažiukna.

Skaitytojy Balsai
BŪK MANDAGUS

Didelė klaida yra pasaulyje: 
Kelti kas jau augšta, ir slėgti, 
kas žema. Taip yra visam 
pasaulyj. Turinčiam visi duo
da, o iš neturinčių atima. 
Daugybė yra tokių vietų, ku
riose prisiputusius vaišina, o 
alkaniem nieko neduoda. Ar
gi tas vargšas nelygus gamtos 
tvarinys? Argi jis kaltas, kad 
jis neturtingas arba negalėjo 
išeiti kokios profesijos? Tai 
kodėl neleisti neturtingiems ir 
nemokytiems lygiai džiaugtis 
pasauliu ? Kam tas pažemini
mas, kam tas skirtumas?

Y. Gražionė.

Red. Pastaba.—Kol klasinė 
visuomenė viešpataus, bus ir 
nelygybe. Todėl reikia kovoti 
už panaikinimą klasinės tvar
kos. Komunistų Partija už tai 
kovoja.

Radio Laisvė
Ką Radio Laisvė reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti goru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Grabortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Purim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. U N. Y.

cu

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrožaitis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otp 
KIRPIMAS ZdO”
SKUTIMAS Į tjC

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti j šj kliubą. Šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į menes;: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą vai. po pietį; ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužes mėnesį, 
kas nedčldienį prie geros orkestros

šokiai būna žemutinėj svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad yisi jaunuo- 
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar special; naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 21 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

>
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Petras Prasauskas
Budyoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

Mūsų 
tad iš

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tnrpo l«th ir 13th Sts.. N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Teks Algonquin 4-8294

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

MATEŲŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI! JRENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Main Street ir Kampas Vine. St., Montello, Mass
TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME

Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.
—--------------------------------------------- *------------ •—■

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

Rengkite III MED D A OI/C Kur “Laisve”
Piknikus uLlfltll I nllIlL Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 
alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą. savo Draugijų parengimams.

MIKOLAS LIEPUS
f

Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią
Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyn^ užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

V
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Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto jsigyti 
įžangos bilietus.



PRANEŠIMAI IŠ KITUR
RIDGEWOOD

Worcester, Mass

goj rugpjūčio menesio
pravestas dar

York Oil Burners

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

daugiaus

Boiler & Radiation

25c

čia (irau
KO M IT.

$1.00 
. 50c

LOWELL, MASS

HAMTRAMCK, MICH

inžinieriškai atliekame 
darbą.

Greitas patarnavimas ir 
kiekvieną

sekretoriaus 
Varaneckiene, 

A. V.

orgam- 
suorga- 
galima 
atsiek i-

$1.00
. 50c

Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Komunistų 
Konferencijos (Įvykusios Geg. 9) Rezoliucija

Kas Ruošiasi Dalyvaut Pažan 
giųjų Lietuvių Kongrese 

Clevelande ?

o Čia bus iš 
Cleveland© kon 

atstovauti kolonijas. 
(127-128) L. V. Komitetas.

Tuojaus šaukite: Reg. 1501.
Darbavietes telefonas: Market 4728

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661

skubiausias 
darbas 
Lietu- 
įvyks 
ir 21 
dirbti

Išklausę Centro Biuro Sek
retoriaus ir Sub-Biuro Sekreto
riaus raportus, taipgi raportus 
ir diskusijas draugų iš įvai
rių kolonijų, Vidurvakarinių 
Valstijų Lietuvių Komunistų 
FTakcijos Konferencija ir Sub- 
Biuras randa reikalinga pada
ryti sekamą mūsų darbuotės 
peržvalgą ir patiekti mūsų 
Sub-Biuro teritorijoj esančiom 
Frakcijom:

Akyvaizdoj 
tarpe pereitų 
konferencijos 
mo, pasaulio

ALDLD 55 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 29 d. gegužes, 
8 vai. vakare, Vaiginio-Šapalo sve
tainėj, 147. Thames St. Visi nariai 
dalyvaukite, ir kviečiam tuos drau
gus dalyvaut, kurie nori prigulei ir 
dirbt darbininkiškose organizacijose. 

ORG.

uz pa- 
liaudžiai 

veik 
visose kolonijose įtraukiama 
plačios mases lietuvių darbi
ninkų. šiame klausime dar 
pirmu kartu po 1919 metų 
pradedama bendrai veikti su 
lietuviais socialistais ir numa
toma geros pasekmės. Lygiai 
taip gerus rezultatus rodo mū
sų bendras veikimas su socia
listais Susivienijime Lietuvių 
Amerikoj, kad neprileidus 
smetoninių tautininkų paimti 
tą organizaciją į savo įtaką ir 
naudoti ją skleidimui fašizmo 
idėjų tarpe Amerikos lietuvių. 

Tąčiaus, nepaisant visų šių 
laimėjimų ir atsiekimų, frak
cijų darbas gali ir turi būti 
daug pagerintas. Kad tą pa
daryti, reikalinga kiekvienoj 
kolonijoj ir kiekvienoj dides
nėj organizacijoj sudaryti 
veiklias frakcijas. Kur tik ga
lima, veikt bendrai, susitariant 
su socialistais ir kitais progre
syviais elementais. Iš šaknų 
išraut netikusį sektantizmą, 
atsitvėrimą Partijos narių nuo 
plačiųjų masių. Kuriem tik są
lygos leidžia, Partijos nariai 
turi stoti į darbo unijas ir ki

ly. Darb. Kliubas rengia pirmą šio 
vasarinio sezono pikniką, nedčlioj, 
31 d. gegužės, švedo parke, Groton 
Rd., 3 mailės nuo No. Chelmsford, 
Mass. Iš Lowellio busai išeis kaip 
11:30 vai. ryto, nuo L. D. Kliubo, 
338 Central St. Piknike bus gražios 
muzikos, dainų, ir visokių užkandžių, 
gėrimų ir kitų žaislų. Visi galėsite 
čia grožėtis gamtos malonumais. Ke
lionės kaštai į abi pusi tik 30c; val
kams veltui. KOMISIJA.

(126-127)

ALDLD 18R kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio, 7:30 vai. vakaro, . 3014 Yc- 
mans St. Visi nariai privalo daly
vaut, nes turim daug svarbių reikalų 
apsvarstyt, taipgi užsimokėt duokles.

(127-128) A. V.

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Federal Housing patvarkymo.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. nariai įsitėmykite, kad 

kuopos susirinkimas perkeltas iš 
sekmadienio į pirmą ketvirtadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio. Tad at
einantis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 4 d. birželio, 7:30 vai. va
kare., po No. 1035 Caniff St. Vis! 
nariai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Taipgi 
įsitėmykite finansų 
naują antrašą — A. 
15529 Baylis St.

(126-127)Chicaga, Roselandas,
Cicero ir apielinkės 20 

Detroitas-Hamtramckas 8 
Clevelandas 6
Grand Rapids 5
Springfield 5
Pietų Illinois 5
Westville ir Georgetown 3 
Rockford 3
East St. Louis, Ill. 3
St. Louis, Mo. 2
Kenosha 2
Racine 2
Milwaukee 2
Sheboygan 2

Verbuojant darbininkus į 
Komunistų Partiją, negalima 
pamiršti ir mūs broliškų orga
nizacijų. Ypatingai reikia pa
brėžti, permažai buvo krei
piama domės į organizavimą 
lietuviško jaunimo į Jaunųjų 
Komunistų Lygą ir kitas dar
bininkiškas organizacijas. Kur 
jau veikia jaunimo LDS kuo
pos ar kliubai, partiečiai drau
gai privalo visais galimais bū
dais gelbėti jiems. Darbuo
jantis tarpe jaunimo bei jų or
ganizacijose, privalome būti 
atsargūs ir neparodyti biuro
kratiškumo. Darbui tarp jau
nuolių frakcijos privalo pas
kirti geriausius ir tam darbui 
tinkančius draugus, kad pra
vesti jaunimo organizacijose 
klasinio supratimo idėjas.

Pripažindami, kad geriau
sias darbininkų organizatorius 
ir nuolatinis agitatorius už jų 
reikalus yra darbininkiškas 
laikraštis, ši konferencija ir 
vidurvakarinių valstijų lietu
vių komunistų frakcijos Biu
ras pilnai įvertina svarbą pla
tinimo darbininkiškos spau
dos. Turint mūsų Sub-Biuro 
ribose dienraštį “Vilnį”, mes 
pripažįstame, jog ikišiol nepil
nai išnaudojome šį geriausį 
mūsų įrankį. Mes pilnai įver
tiname tai, ką reikštų visam 
mūsų darbui, jeigu “Vilnis” 
turėtų tūkstančius daugiau 
skaitytojų negu dabar turi. 
Taigi, sekamam dienraščio 
“Vilnies” vajuje mes pasibrė-

ŠILDYMAS
OIL BURNERS 

PLUMBING

goj 
įtraukta 
ninku, kuriom, 
Ja, vadovavo 
nariai.

Labai gerai 
bas bendro fronto pagrindais 
kovoj už bedarbių ir socialę 
apdraudą Clevelande. Ten 
draugai taip mokėjo iškelti 
tą klausimą, kad į jį įtraukta 
masės katalikų darbininkų ir 
per juos priversta net ir kuni
gus pasisakyti už bedarbių 
apdraudą, pasirašyti ant peti
cijų, dalyvauti masiniuose mi
tinguose ir vesti agitaciją už 
darbininkų gerbūvį.

Detroito draugai gerai pasi
rodė įsitraukdami, kartu su 
kitų tautų darbininkais, į ko
vą už ateivių teisių gynimą ir 
abelnai už civiles darbininkų 
teises. Nors ten būtų galima 
į tą kovą įtraukti dar plates
nes lietuvių darbininkų mases, 
katalikų, socialistų ir beparty- 
vių, jeigu būtų dėta 
pastangų.

Lietuvos klausimu 
gelbėjimą Lietuvos 
iškovoti civiles laisves

žiame gauti jai nemažiau 500 
naujų skaitytojų.

Mes pilnai sutinkame su 
“Vilnies” dalininkų iškeltu 
obalsiu, kad padaryti “Vilnį” 
didžiausiu ir populiariškiausiu 
lietuvišku liaudies dienraščiu 
vidurvakarinėse v a 1 s 1 i j ose. 
Kaip ir visuose mūsų darbuo
se, taip ir šiame, partiečiai 
privalo būti pačiam priešakyj. 
Kaip pagerinimas, taip ir iš
platinimas dienraščio priklau
so nuo mūsų veiklos.

Rezoliucijų Komisija ir 
Vidurvakarinių Valstijų 
Lietuvių Komunistų 
Biuras.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

LOWELL, MASS.
VISŲ ATYDAI

Lygos Susirinkimas Nukeltas
Pirmiaus buvo pranešta per spau

dą, kad Amerikos Lygos prieš karą 
ir fašizmą susirinkimas atsibus ne
dčlioj, 31 d. gegužės, bet iš prie
žasties, kad L. D. Kliubas rengia 
savo didelį pikniką tą dieną, tai nu
tarta atkelt ant toliaus ši susirinki
mą ir pilnom spėkom paremt pikni
ką. Tad susirinkimas įvyks 28 d. 
birželio, 2 vai. po pietų, mažam 
kambaryj, po No. 84 Middlesex St. 
įsitėmykite šią dieną, draugai, ir vi
si dalyvaukite. KOMISIJA.

(126-127)

tas masines organizacijas u 
veikti jose sulyg Partijos nu 
rodymais.

Virš viso 
mūsų frakcijos narių 
yra būsimas Amerikos 
vių Kongresas, kuris 
Clevelande, birželio 20 
dd. Būtinai privaloma 
taip, kad šiame kongrese daly
vautų kuoplačiausios masės 
Amerikos lietuvių : komunistų, 
socialistų, katalikų, beparty- 
vių, profesionalų ir smulkių 
vertelgų. Kongresą už pagel
bėjimą , Lietuvos liaudžiai iš
kovoti civiles teises turime pa
daryti bendro fronto kongre
su pilnoje to žodžio prasmė-

Didžiausias mūsų frakcijos 
trukumas, kurį ši konferenci
ja nori atžymėti ir atkreipti 
ypatingos domės, tai yra ne
pilnas išnaudojimas visų pro
gų gavimui daugiau lietuvių 
darbininkų į Komunistų Par
tiją. Tiesa, nekurios koloni
jos, kaip tai: Roselandas, Chi
cago, Detroitas neblogai pasi
darbavo šioje srityje ir padi
dino lietuvių komunistų eiles, 
bet toli gražu nepakankamai. 
Susidčjusios aplinkybės ne tik 
mūsų Sub-distrikto ribose, bet 
ir visam pasaulyj rodo didelį 
darbininkų pakairėjimą. Ro
dosi nėra jokių kliūčių, kodėl 
mes negalėtume padvigubinti 
lietuvių partiečių eiles.

Taipgi mes, Vidurvakarinių 
Valstijų Lietuvių Komunistų 
Frakcijos suvažiavimas ir Sub-' 
Biuras, po visapusiško apsvar
stymo, numatome ir rekomen
duojame mūsų Sub-Distrikto 
ribose esančiom frakcijom 
gauti sekamą skaičių lietuvių 
darbininkų į Komunistų Par
tiją iki Nacionalio Lietuvių 
Frakcijos suvažiavimo pabai-

1936

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komitetas šau

kia plačią konferenciją kongreso 
klausimu, pirmadienį, 1 d. birželio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Konferencijos klau
simas yra apsvarstymui šaukiamo 
Lietuvių Kongreso, birželio 20-21. 
Šis kongresas padės pamatą del pla
taus bendro fronto Amerikos lietu
vių, tad kiekvienam yra svarbu da
lyvaut. Visų kolonijų organizacijos

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street 

Philadelph
Arba šaukite

to fakto, kad 
metų Frakcijos 

ir šio suvažiavi- 
darbininkų kla

sės istorijoj įvyko vienas iš 
svarbiausių įvykių, tai yra 
Septintas Pasaulinis Kongre
sas Komunistų Internacionalo, 
mūsų Frakcijos nevisur pajė
gė pritaikyti šio pasaulinio 
proletariato vado — Komunis
tų Internacionalo nutiestą li
niją savo kasdieniniuose dar
buose.

Vyriausias Komunistų Inter
nacionalo iškeltas obalsis — 
Bendras Proletariato ‘Frontas 
—nevisur tinkamai pravestas 
dėlto, kad daugelyj atvejų 
mūsų frakcijos neveikia taip, 
kaip reikia ir pas nekuriuos 
draugus dar vis randasi įsise- 
nėjusio sektantizmo šaknys.

Kur nugalėtas sektantiz- 
mas, kur masinėse 
zacijose veikia gerai 
nizuotos frakcijos, ten 
pasidžiaugti nemažais 
mais bendro fronto klausime. 
Sekamų kolonijų ir sekamais 
klausimais draugai padarė di
delių žingsnių pirmyn:

Ateivių teisių gynimo klau
simu Chicagoj ir kovoj prieš 
aukštas maisto kainas Chica- 

Hamtramcke ir Ciceroj 
plačios masės darbi- 

kaip ir pripuo- 
mūsų frakcijų

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa 
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.

Gegužės 24 d. turėjau pro
gos dalyvaut ALDLD 11 kuo-i 
pos mėnesiniam susirinkime ir 
patyriau, kas rengiasi daly
vaut būsiančiam Lietuvių Kon
grese del Lietuvos liaudies 
laisvės. Susirinkimas ne taip 
labai skaitlingas, nes malonus 
pavasario oras gal daugumą 
išviliojo į laukus.

Kuopos veiklos raportų bu
vo gana daug. Nekuriu vei
kimų komisijos nepribuvo, tai 
kiti draugai raportavo. Įdo
miausias raportas išduotas 
apie būsiantį kongresą*. Wor- 
cesteris gana didelė lietuvių 
kolonija ir nuo senų laikų 
jame tvirtai gyvuoja trys srio- 
vės, būtent: katalikai, tauti
ninkai bei socialtautininkai ir 
komunistai. Kaip jau žinoma 
iš laikraščių, socialistai, pa
žangieji tautininkai ir visokių 
sriovių pažangūs lietuviai, kas 
tik priešingas Smetonos fašis
tiniam režimui Lietuvoj, stoja 
už Amerikos Lietuvių Kongre
są ir rengiasi’jame skaitlingai 
dalyvauti. Matėme, iš kokių 
organizacijų ir veikėjų atsibu
vo konferencijos šaukimui 
kongreso Chicagoj, Brooklyųe 
ir Bostone, kur, rodos, SLA 
kuopa buvo iniciatorė šauki
mo draugijų į konferenciją 
apsvarstymui reikalingumo 
minimo kongreso, ir pasisaky
ta, kad reikalinga. O Wor- 
cesteryj, kol kas, tik darbinin
kiškosios sriovės organizacijos 
tariasi dalyvauti ir siųsti de
legatus į kongresą. Iš rapor
tų pasirodė, kad net tokis 
laisvas Lietuvių ūkėsų Pašel- 
pinis Kliubas po karštų disku
sijų keleto balsų didžiuma nu
tarė nedalyvaut. Tai. G. Ky
bą (“Amerikos Lietuvio” lei
dėjas) su pasididžiavimu su
sirinkime pastebėjęs, kad bū-1 
tų atsargesni ir nepasiduotų 
“raudoniesiems.” O kaip jis 
pyksta, jei kas jį pavadina fa
šistuku.

Tas kongresas nei socialistų 
nei komunistų, kaipo partijų, | 
neužvaldytas; jį bendrai re- Į 
mia visi lietuviai, kurie prie
šingi fašistiniam režimui Lie
tuvoj, kad pagelbėjus atsteigti 
demokratines laisves Lietuvos 
liaudžiai.

Galima sakyt, kad tiesiog 
nepaprastas apsileidimas tū
lų veikėjų iš vidurinės sriovės 
organizacijų, kur paprastai 
prakalbininkauja Bagočius, 
Michelsonas ir kiti. Nors ir 
nedaug laiko yra, bet dar ga
lėtų suspėti prisidėti del siun
timo didesnio skaitliaus dele
gatų, kaip tai: Lietuvių Ūkė
sų Kliubas, Birutės Draugija, 
Šv. Kazimiero Draugija, dvi 
SLA kuopos, šv. Juozapo 
Draugija. Čia suminėtų orga
nizacijų nariai veik visi pa
žangūs ir neprisidėjimas prie 
šio prakilnaus ir pažangaus 
veikimo yra tiesiog sarmata. 
Tokio Kybos įtakoj negalimą 
pasilikti, nes jis veidmainiau
ja, pažangų veikimą vadinda
mas “raudonuoju.”

Šis ALDLD 11 kuopos susi
rinkimas tvirtai pasisakė už 
siuntimą delegato į Lietuvių 
Kongresą Clevelande. 'Rodos,

PHILADELPHIA
ALDLD 10 kp. pusmetfnis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 1 d. bir
želio, 8 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai dalyvaukite ir nau
jų narių atsiveskite, taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokčt.

(126-127) Sekr. P. PUODIS.

ELIZABETH, N. J.
Newark ir Apielinkė

Amerikos Lietuvių Prekybos Bu
tas, N. J. valstijoj, rengia gegužini 
pikniką nedčlioj, 31 d. gegužes, Vai- 
čionio Ūkčj, Cranford, N. J. Pradžia 
1 vai. po pietų. Įžanga tik 25c. Čia 
bus daug skanių užkandžių, gėrimų 
ir žaislų. Kurie neturite mašinų, 
tai pribūkite prie šv. Jurgio svetai
nės 1 vai. po pietų ir nuo 
gai su mašinomis nuveš.

(126-127)

1 d. birželio bus draugijų bei i išrinkite delegatus, 
kuopų atstovų susirinkimas I™“ ideleKatai. ! 
rinkimui delegato. Komisija 
kviečia dalyvauti susirinkime 
kad ir ne atstovus — kas tik 
susiinteresavęs, gali jame da
lyvauti ir tarti savo nuomo-

YORK OIL BURNERS
VERTEIVIS

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamo^ 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona* 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas«■ 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple CaRe*. 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spica 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėrn^ 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe* 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y, ""

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . . .

EC'ZOINT, gydanti mostis..................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos 

skaudėjimo ir neuralgijos......................................50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LIQU0L, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus ..........................................
TREJANKA, apetitui sužadinti......................
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.................................................... .

Pristatytojas Ortleibs Alaus
Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa< 

rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonūokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HILLSIDE, N. J.
Keturios organizacijos bendrai i 

rengia lietuvių sueigą: tai yra ALD- ! 
LD 200 kp., LDS 101 kp., SLA 357 
kp. ir L. D. P. Draugyste. Įvyks 
nedčlioj,- 31 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, pas Frank Lassek (Lesevi- 
čių). Kviečiam visus atsilankyti, 
senus ir jaunus, ii’ užtikriname, J<ad I 
būsite užganėdinti. Turėsim skanių ’ 
užkandžių ir visokių gėrimų. Galė
site su draugais pasikalbėt ir links
mai pasišokt prie geros orkestros.

KELRODIS: Važiuojant iš New
ark© imkite busą No. 48 arba No. 10. 
Iš Elizabctho imkite Green (žalią) 
busą su užrašu Irvington-Hillside. 
Visi busai priveža prie pat vietos.

KOMISIJA.
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kitos unijos.
bedarbių organizacijos.
Organizacijų Divizija
nuo Madison iki 4th Avė.
Darb. Ordeno Jaunučiai.

, Automobiliais Važiuojant: Važiuokite iki Elizabeth Post Office, 
pasukite po dešinei ant Route 27. Važiuokite pro Cranford Teatrą,

■ iki Orchard Street, ant kampo dvi gasolino stotys, sukite po deši
nei ir važiuokite pagal ženklus iki pikniko vietos.

Jaunasis Birutės choras, vadovaujamas M. Strumskienės, perstatys 
vaizdelį iš operetės “BIRUTĖ”. Iš jaunuolių mokyklos duos Tap 
Dance, ir bus kitokių įvairumų; bus įdomių kontestų vaikams ir jau
nimui. Bus duodamos dovanos, kurias skiria Brooklyno biznieriai.

Draugės ir draugai, visi 
lės mylėtojai ir <

vaikams tėvai,

26th St. nuo Madison iki 4th 
Jaunų Komunistų Lyga.

26th St. nuo 4th iki Lexington 
Jaunų Žmonių Socialistų Lyga.

Broliškų Jaunimo Org. Diviz.
26th St. nuo Lexington iki 3rd Avė.

Int. Darb. Ordeno Jaun. Sekcija. 
Jaunų Rateliečių Lyga.

Bažnytinių Org. ir Socialių

gegužės 15 jau buvo 
reikalavimai. Viena 

šalpos reikalaujančių 
pakilo 1,645. Ka-

Lietuviai Sueis “Laisvėn”

vakare, “Laisvės” raštinėj. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

(127-128) A. BALTAITIS.

Int. Mašinistų Sąj. Lokalas 
Int. M. Sąj. Lokalas 1550. 
Elektros ir Radio Un. Lok. 
Celluloid Darb. Unija.
Popierinių Maišų Darb. Unija. 
Visos 
Visos

Vaikų
25th St.

Tarpt.
Gamtos Draugi} Skautai.
Žydų Kalbinės Mokyklos.
PTogr. Mot. Tar. Vaikų Sekcija. 
Visos kitos vaikų organizacijos.

hnmhbmmnm

koncerto bus šokiai prie 
Norris 5 kavalkų orkes- 
Koncertas prasidės 6

.. Lietuvių jaunimas ir su
augusieji susirinks “Laisves” 
svetainėn, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, lygiai 11 valandą 
ryto.

Jaunimo organizacijų yra 
nutarta pasipuošti paradui se
kamai :

Vaikinai dėvės baltus marš
kinius ir mėlynus kaklaraiš
čius.

Merginos—baltas bliuzes ir 
mėlynas skaraites. Parado ko
mitetas prašo jaunimą dėvėti 
tokią uniformą, kurie ją turi 
arba išgali įsigyti. Bet pirmoj 
vietoj, su uniformomis ar be 
uniformų, prašo visus susirink
ti laiku, kad sudarius gražų 
būrį maršuotojų parade už 
taiką.

Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vidurnakčio.

Įėjimas suaugusiems 50c.; vaikams, kurie ateis su tėvais—veltui.

BANK BY MAIL • f, 
YOUR CHECK OR f .
P.O. ORDER DOESfKfa ĮĮ

L.r.S BANK
GRAND ST.. AT 

I AVE..BKLYN 

w Succeed, Save Regularly

Rengia Lietuvių Radio Valanlos vedėjas—V. Matusevičius
Dainuos 250 vaikučių iš Brooklyno Mokyklos; 40 vaikučių iš Cliffside, N. J.

Lietuvių Likerių 
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

PRAŠOME ĮSITĖMYTI, JOG LIETUVIŲ DIENA BUS

Klaščiaus Parke ir Salėje
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

fU ir 57 f . ; f J'.' (O įSfč'zįpĮ'iįį
v t »K'' t ■ p
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Puslapis Aštuntas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Jaunimo Paradas už Taiką įvyks Šeštadienį;

Suaugusieji Irgi Dalyvaus; Kur Susirinkti?
Darbo žmonių dirbantis jau

nimas, bedarbiai, studentija 
ir iš daugelio kitų gyvenimo 
Stįčių, šeštadienį išeis į ben
dro fronto demonstracijas už 
t£|ką, prieš gręsiantį karą. 
Neatsiliks ir suaugusieji. Juk 
kas gi, kad ne jų sūnūs bus 
siunčiami į karo lauką sunai
kinimui ? Kas apmokės karo 
išlaidas, jei ne jie patys — 
taksais, augštomis kainomis 
už. pragyvenimo reikmenis?
*7 Šį metą pirmu kartu Ameri
kos Jaunimo Dienos apvaikš- 
čidjime Jaunieji Socialistai ir 
Jaunieji Komunistai maršuos 
greta vieni kitų. šalia jų 
maršuos unijistai ir visokių ti
kybų jaunimas.

25th St. nuo 4th iki Lexington Ave.
Henry Street Namo. ...
Madison Namo.
Unijų Namo.
Hudson Gild. Taikos Legionas.
23rd St. Jaunų Vyrų

Krikščionių Sąjungos Kliubas.
Visos kitos bendrabučių, Vaikini}

Kliubų ir “Y” organizacijos.

Harlemo Divizija
25th St. nuo Lexington iki 3rd Avė.

Visos Harlemo organizacijos.

Lietuviai Laukia Savo 
Didžiojo Pikniko

Laikraštininkų Gildijos 
Balius ir Konvencija Padaugėjo Skaičius Šeimų, 

Reikalaujančių Pašalpos

Kur Susirinks New Yorke?
Visos organizacijos renkasi I 

11 v. ryto Madison Parke ir 
apylinkėje, linijos formuojasi 
veidu į vakarus.

Darbo Unijų Divizija 
24th St. nuo Madison iki 4th Avė.

Kailiasiuvių Taryba.
Kailių šapų paslai ir išvežiotojai.
Kailiadažių Lokalas 88.
ILGWU Lokalas 22.
Dept. Kraut. Darb. Lokalas 
Suv. Audėjų Darb. Lokalas 
Iškabų Rašėjų Unija.
Navy Yard Sąjunga.
Skalbyklų Darb. Lokalas 280.

24th St. nuo 4th iki Lexington Ave.
Virėjų Padavėjų Lokalas 325. 
Valizų ir Portfelių Dirbėjai. 
Jūrininkų Streiko Komitetas. 
Int. Piniginių Darb. Unija. 
Suvienyta Spaust. Pag. Unija.

27th St. nuo Madison iki 4th 
Bažnytinės grupės.
Įvairios socialės, atletinės, 

kultūrinės grupės ir kliubai.
Susiedijų Kliubų Lyga.
Amerikos Prieškarinė—

Priešfašistinė Lyga.
Čia neminėtos grupės ir pavieniai.

Studentų Divizija
27th St. nuo 4th iki Lexington Ave.

Ab. IJncoln Augšt. Mokykla.
Sam. J. Tilden Augštoji Mokykla. 
Visos kitos studentų grupės.

27th St. nuo Lexington iki 3rd Avė. 
Amerikos Studentų Unija.

Šis jaunimo paradas, mano
ma, bus gražiausiu ir skait-

šių. Iš kitų miestų jaunimas 
taip pat rengiasi švenčių pro
ga pasukti ne kur kitur, kaip 
New Yorkan, kad būti liudi
ninkais to gražaus parado, 
ruošiamo kilniam tikslui — už 
taiką, protestui prieš kylan
čią reakciją ir karą.

Projektų Darbininkų Unija 
siuntė delegaciją pas majorą 
LaGuardią, reikalaujant atsta
tyti parkų komisionierių Mo
ses už pravarymą iš parkų 
projektų 11,000 darbininkų.

Newark, Elizabeth ir Apielinkė

GEGUŽINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Prekybos Butas New Jersey Valstijoj

Įvyks Sekmadienį

Gegužes (May) 31-mą Dieną, 1936
VAIČIONIO ŪKYJE

ICRANFORD NEW JERSEY
PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ

•
Gerb. New Jersey ir apielinkės lietuviai! New Jersey 

'lietuviai biznieriai pirmą sykį rengia viešą pikniką-pa- 
silįksminimą su savo draugais ir rėmėjais. Vieta yra 
pannkta visiems žinoma VAIČIONIO ŪKIS, Cranford, 
N. J. Bus daug visokių pasilinksminimų—šokių, žais

mių ir visokių kitų pamarginimų.

Gėrimai bus lietuviški. Užkandis iš Lietuvos.
' Kurie neturite savo automobilių ar kitu būdu nuva

žiuoti, prašome susirinkti prie Lietuvių šv. Jurgio 
Draugijos sales, 1-mą valandą po pietų, ir būsite sykiu 

su mumi nuvesti.
ĮŽANGA TIK PO 25 c. Kviečia KOMITETAS

Brooklyno lietuvių darbinin
kų organizacijos turės pirmą 
bendrą pikniką 14 d. birželio, 
Ulmer Parke, tai yra toje pa
čioje vietoje, kur būna “Lais
vės” piknikai. Į jį rengiasi vi
si : jauni ir seni. Ir yra prie 
ko rengtis. Jau pats faktas, 
kad 15 organizacijų rūpinasi 
rengimu, pasako daug. Pik
nike bus puiki programa — 5 
chorai, grupės šokikų, muzi
kos, žaismių.

Patartina visiems įsigyti iš 
anksto bilietus. Tuomi pada
rysite gero ne tik rengėjams, 
bet ir sau, kadangi prie iš 
anksto pirktų bilietų bus trys 
dovanos: $5, $3, ir $2. Bilieto 
kaina 40c.

Pastaraisiais laikais skaičius 
reikalaujančių pašalpos dau
gėja visose didžiojo New Yor- 
ko miesto dalyse. Geg. 8 d. 
užrekorduota 202,683 reikala
vimų, o 
204,328 
savaite 
skaičius
dangi skaitlinė pažymi tik rei- 
kalautojus, tad aišku, kad pa
ėmus sykiu visą šeimą, alkanų 
žmonių skaičius bus kur 
didesnis.

Sekmadienį Matysimės 
Great Necke

Laikraštininkų Gildija 
raščių darbininkų unija), ku
rios nariais yra ir “Laisvės” 
redakcijos darbininkai, turės 
antrą metinį balių šį vakarą, 
29 gegužės, Manhattan Ball
rooms, 311 W. 34th St., N. Y. 

Balius ruošiamas pasitiki- 
mui Gildijos Nacionalės Kon
vencijos. čia bus proga pa
žinti delegatus, išgirsti įdomią 
programą, pasilinksminti. Dvi 
orkestros šokiams. Įžanga $1. 

Pati konvencija prasidėjo! 
šį rytą ir tęsis šeštadienį ir 
sekmadienį. f Gal svarbiausiu 
punktu dienotvarkyje bus 
prisidėjimo prie AF of L klau
simas. Pereitą metą konven- Gloria Vanderbilt, 
cijon buvo leidžiami ir svečiai. mergaitė, apart iki 
Newyorkieciai nariai ir šį me-Ly milionų> šiomis ___ 
tą ketina laikytis tos prakti- paveldėjo senosios Vanderbil- 
kos. Suinteresuotiems laikraš-u.įengs palikimo dar du milio- 
tininkų veikimu ir unijos au- nu dolerių> Kiti piniguočiai 
girnų pravartu nueiti. Kaip giminės taipgi gavo šimtais 
žinia, spaudoj pravestos min- tūkstančių. O asmeniški tar- 

* i dai-jtys daug nulemia visuomenes naų kurie ilgus metus jai iš- 
darbininkų < gyvenime, tad šia smarkiai au- vergavo ir kaip ištikimi šune-

> darbininkųhjai saugojo tuos turtus—gavo
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas

P- ........................U——L_ ------------------------■■■■............. ■

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
TeL Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

--------

klasės darbuotės rėmėjai pra-|g’aBČia spaudos
šomi įsitėmyti, kad Pirmyn unija reiškiama didelio susi-|nu0 $500 į^į $1,000 palikimo. 1 ivyks pirmadienį,1 į birželio, 8 vai.šomi įsitėmyti, kad Pirmyn 
Choras ruošia koncertą sek
madienį, 31 d. gegužės, So- 
benkos svetainėj, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

Šis koncertas tai bus inspi
racija žavingesniam pasigėrė
jimui jaunu pavasariu. Ypač 
miestiečiai turės progą atvykt 
į gražiausią turčių apgyventą 
koloniją visame Long Islande.

Čia yra pavandenys išsi
maudymui. Čia gamtos grožė 
gaiviai bujoja, gražiai žaliuo
ja ir žydi pamatymui. 

• » t •

Pavasario introdukcinis kon
certas priruoštas su geriau
siomis dailės spėkomis. Iš 
Brooklyno pribus Aido Cho- 

Aidbalsaį - sekstetas, 
taipgi bus tų pačių spėkų du
etai. Dainuos A. Velička ir 
A. Višniauskas, visų mylimi 
solistai. Iš New Yorko rusų 
artistų grupė, iš 11 žmonių, 
šoks klasikinius ir lidudies šo
kius, 
mos.

Po 
Wm. 
tros. 
vai. vakaro. Įžanga koncertui 
50c, vien šokiams—40c, vai
kams—25c.

Kaip vietiniai, taip ir iš visų 
apylinkių yra kviečiami sek
madienį su mumis pasimatyti.

F. KI—ton.

Komunistų Telegrama 
Gubernatoriui Lehmanui

Nori Jvest Elektrinius 
Pečius Virtuvėse

šiomis dienomis Brooklyno 
Edisono Co., naujų priemonių 
įvedimo biuro vedėjo E. ! A. 
Holmberg priežiūroj, sušaukė 
apie 800 elektros priemonėmis 
prekiaujančių pirklių ir jiems 
demonstravo naujoviškais pe
čiais bei išdėstė planus, kaip 
manoma parduoti Brooklyne 
25,000 elektriškų pečių.

Sulyg planų, kostumeriam 
pageidaujant, būsią įtaisoma 
vienos ar daugiau šeimynų 
namuose elektros pečius, už 
kurį kostumeris mokės mažą 
rendą kas mėnesį. Jei patiks, 
jis galės pirkti tą arba pa
keisti bile kokiu kitu patinka
mu modeliu. Tokiu atveju, 
įmokėtoji renda bus priskaito- 
ma prie mokesties už perka
mą pečių, bet jos turi būti ne 
daugiau $24.

. Taip pat žadama namuose 
demonstruoti pečiaus naudoji
mą, kostumeriams to pagei
daujant. Manoma, kad ne
tolimoj ateityj elektrinis pe- 

i čius tapsiąs rimtu konkuren
tu gasiniui.

Tūkstantis barberių išėjo 
streikan Wall St. apylinkėj. 
Dalis West Side barberių su
grįžo darban, kiti tebestrei- 
kuoja. Brooklyne dalis darb-

Komunistų Partijos N. Y.l^. išPiIdS darbininkų rei- 
Distrikto organizatorius, d. I. kalav.mus, prieš kitus dar 
Amter, pasiuntė New Yorkostrelku0Jama- 
valstijos gubernatoriui Leh- j Coney Island g Chicagos 
manui telegramų, kuiioj ra- pasaulinių ferų perkraustoma 
gina gubernatorių nepasirašy- mažųjų žmogiukų miestas. Iš 
ti Austin Bilių. jų 25 palaikysią restauraną ir

Austin Bilįus uždraustų nau- veiksią linksmintojų rolėse ki- 
doti partine emblema bile tose įstaigose.
emblemą, kuri, phnaši kitos--------------- ;------------------------
šalies ar valstijos emblemai. PAJIEŠKOJIMAI 
Bandymas uždrausti yra tai- PELNINGAS BIZNIS 
komas Komunistų Partijos Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso- 
emblemai, kuri yra tarptauti-Hne biznį. Mano partneris nori par- 

1 • 4.'- 1 1 duoti o aš ne, už tai priverstas jieš-niO pi olėtai Įatp emblema, su ų0(Į kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
kūju ir pjautuvu. Užsimoji- Visą, tai ir galima.
mas yra dalimi Heaisto kam-pamatysite. Parduoda A. Beniu- 
panijos suvaržyti darbo žmo- lis—norėtų pasilikti C. CHUBERKIS.I A *| 1 f •• *1 u 11 Q • 
nių demokl atmes teises. 104 Franklin Avenue,
*'-------------------------- Ridgewood, N. J.

Biedniokų Vaikams Gręsia (119m
Nptalrimac Danhl NOTICE is hereby given that
nclvtUIlldb VdillU Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn,

----------- N. Y., has registered its trade-mark 
Viešbutyj Waldorf-Astoria, "?c'afnn;'’ withv Secretary of , . J------------------------ .. State of New York, to be used on

66-toje Dentistų Draugijos foods and ingredients of foods, and 
konvencijoj, buvo raportuota, beverages.
kad 90% visų mokyklos vaikų 
turi nesveikus dantis, reika
laujančius dentistų priežiūros. 
Konvencijos dalyviams — o jų . 
užsiregistravę 5,800 — rapor
tas nurodo, kad reikalinga 
glaudi kooperacija tarp den
tistų, tėvų ir mokytojų, kad 
palaikyti vaikų dantis sveikais. 
Ten pasakyta, kad tėvai, kurie 
reikalauja dantų švaros, bet 
apleidžia maistą, “nepažįsta 
dėsnių, turinčių vertę dantų 
higitenoj.”

žinoma, jie neišdirbo planų,| 
kaip galėtų duoti tinkamą 
maistą savo
kurie gyvena iš pašalpos ar
ba visai be pašalpos, renkasi 
maistui išmatas, bei tie dar
bininkai, kurie gyvena iš ma
žų algų. ' ,

Juozas Frankus, 54 metų, 
454 Lipwood St., mirė gegu
žės 26 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos gegužės 29 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Penki tūkstančįai pieno iš
vežioto jų rengiasi streikui, jei 
nebus pasirašyta nauja sutar
tis iki 15 ■ birželio. Streikas 
paliestų mažesnes, trustams 
nepriklausomas pieno kompa
nijas.

Klausykite Radio Ketvirtai 
9 Vai. Vak. ir Rytais 10:30

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą.

Jono Valaičio 
radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, ir ket
virtadienių vakarais nuo 9 *val. 
vakare, 6 kartus per savaitę! 
Padarysit biznį!

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

Decoration Dienoj Ketvirtoji Metinė

LIETUVIU DIENA

ŠOKIAMS GROS DVI DIDELĖS ORKESTROS:

Jaunuolių Radio Orkestrą, vad. Jurgiui Kazakevičiui 
Prof. Rich’s ir Kraftas garsioji orkestrą.




