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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Veikiausiai niekados žmoni-
jos istorijoje taip atvirai impe
rialistai ir fašistai nesirengė 
prie karo, kaip jie tą daro da
bar. Ypatingai fašistų spauda 
atviriausiai įrodinėja, kad be 
jokio karo paskelbimo visa savo 
jėga reikia užpulti ant tos ar 
kitos šalies. Naktį turi pakilti 
į orą tūkstančiai karo lėktuvų 
su bombomis, ligų perais, nuo
dingais gazais ir nulėkę j už
puolamos šalies vidų šimtais to
nų tą numesti. Tuom kartu ir 
tankai, ir kita armija turi pul
ti, kad užpultoji šalis negalėtų 
atsigriebti.

No. 132

Nervų Specialistai Remia 
Gimdymų Kontrolę

ATLANTIC City, N. J.— 
Amerikos Nervų Gydytojų 
Sąjungos suvažiavimas pa
reikalavo įstatymų, kurie 
pripažintų daktarams teisę 
duoti žmonėms patarimus 
bei vaistus, kaip apsisaugot 
nuo gimdymo nepageidau
jamų kūdikių.

Fašistų generolas Schteinber- 
ger, pra vesdamas tą mintį, rašo, 
kad Vokietija turi jau dabar 
pasirūpinti reikmenimis del 300 
divizijų kareivių (divizija turi 
nuo 12,000 iki 20,000 kareivių), 
taipgi del 10,000 tankų ir 7,500 
karo lėktuvų kuro. Iš to ma
tyti, prie kokio baisaus karo 
rengiasi Vokietijos fašistai.

REPUBLIKONAI SKIRSIĄ 
LANDONAI PREZIDENTUS
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Visos Organizacijos, Rinkite Delegatus į 
Amerikos Lietuvių Kongresą, kad Padėt 
Atsteigti Demokratinę Tvarką Lietuvoje
NURODYMAI, PO KIEK DELEGATU RINKT Į 
KONGRESĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO 20, 21 d.

Užsimušė Nazių Karo Orlai- 
vyno Generolas Waver

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIH

Komunistų Partijos Brookly
no šeštos Sekcijos konferencijoj 
drg. M. Stone raportavo, kad 
praeitų trijų mėnesių mūsų nu
sistatymas buvo gauti 200 nau
jų narių į partiją ir bent 400 
“Daily Workerio” naujų skaity
tojų. Mes pilnai ncpravedėme 
užbriežtą planą, bet vis vien į 
tris mėnesius gavome 105 nau
jus narius į partiją ir 181 nau
ją skaitytoją mūsų anglų dien
raščiui.

CLEVELAND, Ohio. — 
Republikonų vadai prana
šauja, kad jų partijos suva
žiavimas pasirinks savo 
k a n d i d a tu į prezidentus 
Landoną, Kansas valstijos 
gubernatorių.— Žymiausias 
Landono rėmėjas yra fašis
tiniu laikraščių leidėjas W. 
R. Hearst.

Naziai Statys Didžiausią 
Pasaulyj Orlaivyną?

Amerikos Lietuvių Kongresą bendrai šaukia Chicagos, 
Brooklyno ir Bostono organizacijų konferencijų sudaryti 
komitetai.

Kadangi kongreso šaukėjai delei laiko stokos negalėjo 
gauti antrašus visų lietuvių organizacijų įvairiose kolo
nijose, tai daugelis organizacijų negavo oficialio pakvie
timo rinkti delegatus į kongresą.

Brooklyno ir apylinkės komitetas šiuomi per spaudą 
atsišaukia į visas lietuvių organizacijas, kurios sutinka 
pagelbėti Lietuvos žmonėms atsteigti demokratinę tvar
ką Lietuvoje, ir kviečia rinkti delegatus į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, kuris įvyks 20 ir 21 d. šio mėnesio, Cle
veland, Ohio.

Organizacijos renka delegatus vieną nuo 50 narių ar
ba nuo didesnės to skaičiaus dalies. Kiekviena organiza
cija turi teisę pasiųsti vieną delegatą, jeigu ir neturi 
50 narių.

Mes prašome organizacijų veikėjus atkreipti domę j 
šį pranešimą, ir savo organizacijos susirinkime pakelti 
klausimą apie siuntimą delegatų į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

DRESDEN, Vokietija. — 
Vos pakilus generolo W. 
Weverio vairuojamam lėk
tuvui, jis nukrito žemėn. 
Užsimušė generolas ir me
chanikas Krauss. Wever 
buvo Hitlerio karo oriai vy
no generalio štabo galva.

ANGLAI KARŠTAI SUTIKO 
ETHIOPŲ IMPERATORIŲ

500,000 Streikierių 
Francijoj Turi Užėmę 
Apie 500 Dirbtuvių

MUSSOLINIO BUČKIAI 
GENER. BADOGLIO

KOMUNISTAI SVEIKINA
IR REMIA STREIKUS :

Visai kita dvasia viešpatavo 
sekcijos konferencijoj, negu se
niau būdavo. Pamename, kaip 
daug būdavo diskusijų, vienų 
prie antrų kabinėjimosi. Par
tija sekcijoj ir visur kitur tą 
išgyvendino metai po metų.

Dabar konferencijoj dalyvavo 
motorų darbininkai, audėjai, 
plieno fabrikų darbininkai, lai- 
vakroviai, balti ir negrai, mo
kytojai ir rašytojai, namų pa
tarnautojos ir bedarbiai ir vi
sų tarpe geriausias solidaru
mas. Daug kuom turėjo pasi
girti iš praktiško veikimo ir tą 
perduoti kitiems draugams. 
Buvo ir kritikos, kur jos rei
kėjo. Galima drąsiai sakyti, 
kad mes augame skaičiumi ir 
politiniame subrendime. Komu
nistų Partija tvirtėja.

LONDON. — Vokietija 
steigia naujas kariškas sto
vyklas pasieniuose ir pože
mines stotis orlaiviams. Iki 
šių metų galo naziai prisi- 

Rheino srityj, 
pasienyj, tiek

statysią 
Francijos 
tvirtovių, kiek tik jiem rei
kia.

Hitleris per savo pasiun
tinį Ribbentropą Londone 
reikalauia, kad Anglija pri
pažintų Vokietijai teisę pa- 
sibudavot tokį lėktuvų skai
čių, kaip bet kurių kitų 
dviejų šalių krūvon sudė
jus. Naziai ypač gąsdina 
“pavojum iš Sovietų pusės.”

Brooklyno ir Apylinkės Organi
zacijų Konferencijos Komitetas 

Sekretorius J. Siurba, 
419 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y.

LONDON. — Daugelis 
tūkstančių anglu ir kitatau
čių birž. 3 d. karštai, de- 
monstratyviškai sveikino iš
lipusį iš traukinio Haile 
Selassie, pabėgusį Ethiopi- 
ios imperatorių su šeimyna; 
šaukė: “Tegyvuoja impe
ratorius!” “Maloniai pra
šom i Anglija!” ir tt.

Haile Selassie išreiškė vil
tį, kad su Angliios ir Tau
tų Lygos pagelba jo šalis 
dar galėsianti atgriebt ne
priklausomybę.

ROMA. — Mussolinis iš
bučiavo žandus atvykusiam 
iš Ethiopijos vyriausiam fa
šistų komandieriui genero
lui Badoglio ir surengė jam 
didelę juodmarškinių de
monstraciją. Badoglio ne
trukus vėl grįš Ethiopijon, 
kaip to krašto general-gu- 
bernatorius ir Italijos ka
raliaus vietininkas.

Kelių Miliony Manevrai 
. Ruošiami Italijoj

ZUDEIKŲ JUODOJO LEGIONO EILĖSE YRA 
TAIPGI IR AMERIKOS ARMIJOS OFICIERIŲ

LEGIONIERIUS DEAN PRISIPAŽINO NUŠOVĘS 
DARBININKĄ PAGAL “PULKININKO” KOMANDĄ

Būtinai reikia padidinti lietu
vių darbininkų skaičių partijos 
eilėse. Dar daug, daug drau
gų ir draugių turėtų perkeisti 
savo nuoširdžią komunistų veik
lai simpatiją į aktyvų veikimą. 
Nėra darbininko ir darbinin
kės, kurie būtų netinkami par
tijai arba negalėtų atlikti jos 
pareigas, bile tik jie yra ištiki* 
mi savo klasės reikalams.

Visuotinas Lietuvių Kongre
sas jau visai arti. Jis atsibus 
Clevelande 20-21 dienomis šio 
mėnesio. Dabar daug bus susi
rinkimų ALDLD, LDS ir kitų 
nacionalių ir lokalinių organi
zacijų ir kuopų. Kiekviename 
susirinkime reikia iškelti tą 
klausimą ir išrinkti delegatus. 
Iš toli, kur kuopos ar draugijos 
mažos, negali vienos pasiųsti 
savo delegatus, privalo kelios 
susidėti ir bendrai siųsti. At
eikime Lietuvos žmonėms į pa- 
gelbą. Sulaikykime Smetonos 
kruvinus žygius plakimo ir šau
dymo darbininkų ir valstiečių.

Italy Radio apie Sukilimus 
Anglijos Kolonijose

LONDON. — Iš italų ra
dio stoties Bari yra duoda
ma nurodymų, kaip arabai 
Palestinoj ir kituose kraš
tuose turėtų kovot, idant 
pasiliuosuot nuo Anglijos. Į 
juos atsišaukia arabų kal
ba. Iš tos pačios stoties fa
šistai praneša apie didelius 
sukilimus Kenyjoj ir kitose 
Anglijos kolonijose, kur esą 
šimtai užmuštų. Anglijos 
politikai labai pyksta ant 
Mussolinio valdžios už to
kias kalbas.

DETROIT, Mich. — Bety- 
rinėjant Juodojo Legiono 
suimtus veik ėjus-žmogžu- 
džius, aikštėn iškilo, kad 
tarp legionierių esamą ir 
Jungtinių Valstijų armijos 
atsarginių karininkų. Jau 
pirmiau iš legiono sąrašų 
pasirodė, kad jam priklau
sė bent puskapis policininkų 
ir kalėjimų viršininkų Det
roito apygardoj.

Trečiadienį vienas iš try
likos suimtų legionierių, 
Dayton Dean prisipažino 
tardančiam apskričio pro
kurorui D. C. McRea, kad 
jis nušovė pagrobtą pašal- 
pinį darbininką C. A. Poole.

Sako, turėjau tatai padary
ti, kadangi man liepė legio
no “pulkininkas” Harvey 
Davis. O revolverį tam jis 
nusipirko iš miesto valdžios 
buvusio inspektoriaus Ar- 
thuro Luppo! Juodieji le
gionieriai nusprendė Poo- 
le’a nužudyt būk todėl, kad 
jis “žiauriai mušęs” savo 
pačią. Bet Poole’o našlė už
ginčija bet kokį velionio sa
vo vyro žiaurumą; sako, 
tai tik piktas žmogžudžių 
išmislas.

Pasitvirtina, kad legionie
riai nugalabino ir Johną 
Bielaką, veiklų narį Auto
mobilių Darbininkų Unijos.

STUDENTŲ MEDALIS 
GUBERNATORIUI Už 

REPORTERIO SU
MUŠIMĄ

TRENTON, N. J. — Kiek 
pirmiau New Jersey valsti
jos gubernatorius Hoffman 
buvo apkūlęs vieno laikraš
čio reporterį New Yorke, 
kuomet reporteris pastatė 
jam nesmagių klausimų 
apie jo rolę byloje Haupt- 
manno, Lindbergho vaiko 
nužudytojo. Dabar grupė 
Princetono U n i v e r s iteto 
studentu įteikė gubernato
riui pasidabruotą medalį už 
atsižymėjimą kumštynėse. 
Medalin įmušta parašas, 
kad “medžiaga paėmė vir
šų ant proto”: Hoffman 
sveria 208 svarus, o mini
mas reporteris tik 120 sva
rų.

Bet gub. Hoffman nelabai 
patenkintas tuom “garbės 
ženklu.”

Kišenvagis Aptuštino Polici
jos Vadą Kišenius

Gręsia Arabę Policijos Anglai Nušovė Dar Ke-

Japonu Gandai apie Naminį 
Chinijos “Karą”

Sovietų Sąjungoje lietuvių 
kalboje išleista didelė Knorino 
knyga — “Istorija Sovietų Są
jungos Komunistų (Bolševikų) 
Partijos.” ALDLD centras už
sakė jos. Labai reikalinga ir 
svarbi knyga.

SHANGHAI, birž. 4. — 
Chinijos centralinė valdžia 
Nankinge užginčija japonų 
paskleistus gandus, būk 
Pietų-Vakarų Chinijos vy
riausybė Kantone telkia ar
mijas ir siunčia jas karui 
prieš Nankingo valdžią. 
Chinų vadai sako, kad tik 
Japonija norėtų sukurstyt 
karą tarp tųdviejų Chinijos 
kraštų.

Ir Teismy Streikai
JERUZALĖ. — Grasina 

streikuoti arabai policinin
kai, jeigu valdžia nemokės 
jiems tiek algos, kaip ir an
glams policininkams. Anglų 
vyriausybė bijo, kad bent 
dalis nepatenkintų arabų 
policininkų gali prisidėt 
prie maištininkų prieš An
gliją ir prieš žydus. Taipgi 
gręsia paskelbt streiką reli
giniai mahometonų arabų 
teismai.

lis Arabus Palestinoje
JERUZALĖ. — Anglų po

licija trečiadienį kelis ara
bus demonstrantus Hebron 
miestelyj nušovė ir daugelį 
sužeidė. Per policijos susi
kirtimą su studentais de
monstrantais Betlėjuj sužei
sta 4 policininkai ir 5 
dentai.

stu-

SARAJEVO, Jugoslavija. 
—Kišenvagis iškraustė laik
rodėlius ir pinigus iš kiše
nių daugelio garsių polici
jos vadų, kuomet po tarp
tautinės jų konferencijos 
jie išvaikščiojo į krautuves. 
Kišenvagį buvo pasamdęs 
vienas advokatas iškirst 
“praktišką šposą” policijos 
galvoms. Bet pagal sutartį 
kišenvagis savo “laimėji
mus” atnešė advokatui, o 
advokatas sugrąžino juos 
savininkams.

Jeruzalė.—Du arabai pa
vojingai pašovė į galvą žy
dą biznierių ir darbininką 
Rishon Legion kolonijoj.

SUSPENDAVO SOCIALIS
TŲ LAIKRAŠTĮ DANZIGE

DANZIG. — Socialistų 
1 a i k r a š tis “Volkstimme” 
parašė, kad vokiečių “drau
giškumas” su lenkais Dan
cige tai tik laikinas daly
kas. Už tai laikraštį suspen
davo nazis Danzigo senato 
prezidentas.

Presbyterionų Bažnyčia 
giria Atsisakymą Kariauti

Už- Uždraudžia Tyrinėt Demo
kratų Politiką WPA 

šuose Darbuose
Vie-

SYRACUSE, N. Y.—Am
erikos presbyterionų bažny
čios visuotinas suvažiavi
mas priėmė savo konstitu
cijai pataisymą, kad jų reli
gijos žmogus turi teisę at
sisakyt eit į karą net “šiai 
šaliai apginti.”

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos senatas buvo su
daręs komisiją tyrinėt de
mokratų politiką WPA vie
šuose darbuose. Bet Roose- 
velto valdžia išgavo teismo 
patvarkymą, kuriuom už
draudžia tokį tyrinėjimą.

ROMA.—Mussolinis keti
na sutraukt kelis milionus 
reguliarių ir atsarginių ka
reivių į manevrus šiaurinia
me Italijos pasienyj. Ma
nevrai taikomi birželio 16 
dienai, kada susirinks Tau
tų Lygos Taryba svarstyt 
apie Ethiopijos pagrobimą 
i#r apie bausmes Italijai. 
Tais manevrais Mussolinis 
rodysiąs, kad “nieko nebi
jąs.”

PARYŽIUS, birž. 4.—Jslu 
pasiekė pusę miliono skai
čius streikuojančių amuni
cijos darbininkų, metalistų, 
automobilių, lėktuvų, gar
vežių, elektros darbininkų 
ir kitų. Streikieriai laiko 
užėmę apie 500 fabrikų ir 
dirbtuvių Franci jo j. Lille 
mieste sustreikavo 11,000 
dar bininkų amerikoniškos 
Thomson Houston elektri
nių įtaisų kompanijos.

Francijos Komunistų 
Partija išleido pareiškimų, 
kur sveikina streikierius už 
tokią vieningą kovą del dar
bo sąlygų pagerinimo ir ža
da jiems visokią paramą.

Komunistai atstovai sei
me daro spaudimo naujai 
valdžiai, kad priverstų ka
pitalistus patenkint darbi
ninkų teisingus reikalavi
mus.

Tautų Lyga Atidėlioja 
Posėdį del Ethiopijos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington, birž. 4.—Mi

rė Amerikos kongreso at
stovų rūmo pirmininkas 
Byrns; jo vietą užėmė kon- 
gresmanas Bankhead.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nutarė armijos 
laivių skaičių davaryt 
4,000. Senatas atrado, 
užtektų 2,250.

or- 
iki 

kad

Haifa, Palestina. — Ara
bai metė viena bombą į žy
dų auto-busą, kitą į paštą ir 
trečią išsprogdino gatvėj.

1,000 Kanados Bedarbių 
Veržėsi j Seimo Rūmą

QUEBEC, Canada.—Tūk- 
stantis alkanųjų maršuoto- 
iu, bedarbių delegatų iš 
Montrealio ir Ouebec’o de
monstravo pro Kanados sei
mo rūmą; protestavo prieš 
pašalpų mažinimą. Seimo 
rūmas buvo apstatytas ka
reiviais ir policininkais, kad 
neprileistų bedarbių, kurie 
norėjo įsiveržti vidun.

GUBERNATORIUS—JUO
DAS LEGIONIERIUS

Pontiac, Mich. — Masi
niame susirinkime darbinin
ku o r g a n i z a t orius Tice 
Woody, republikonas, tre
čiadienį parodė, kad Michi
gan© valstijos gubernato
rius Frank Fitzgerald taip
gi buvo Juodojo Legiono na
rių sąraše ir legionieriai 
smarkiai darbavosi, kad jį 
išrinkt gubernatorium.

GENEVA, birž. 4.—Tau
tų Lygos Taryba dar toliau 
nukėlė savo posėdį, nuo 
birželio 16 į 26 d. Tas po
sėdis buvo šaukiamas svar
styti apie Ethiopijos už
grobimą ir kokią poziciją 
reikėtų toliau užimti linkui 
Italijos.

Francijos Seimo Pirmininku 
Išrinktas Ed. Herriot

PARYŽIUS, bir. 4.—Susi
rinkęs naujas Franci jos Sei
mo atstovų rūmas didele 
dauguma balsų išrinko sa
vo pirmininku radikalą Ed. 
Herriot’ą.

Komunistai seimo nariai 
pareiškė, kad jie nudštr- 
džiai rems Liaudies Fron
to atstovų sudarytą naująjį 
ministerių kabinetą su so
cialistu Leonu Blumu prie-

Neleidžia Dillingerio Jdavikei 
Lošt Rumunijoj

BUCHAREST. — RumU- 
nijos valdžia uždraudė teat
rams rodyt ant pagrindų 
Anną Sage, deportuotą , iš 
Amerikos išdavikę krimina
listo Johno Dillingerio. Pa
starasis, pagal jos nurody
mą, buvo valdžios agentų 
nušautas, beeinant jam iš 
judamųjų paveikslų Chidfi- 
goj. Dillinger ją laikė savo 
artima “drauge.”

Vienas rumunų teatras 
buvo sulygęs jai mokėti po 
$25 į vakarą.

Geneva. — Italijos dele
gatai nedalyvaus Tarptauti
nėj Darbo Konferencijoj, 
Tautų Lygos globoj. Pyks
ta, kad Lyga vis neužgiria 
Ethiopijos pagrobimo.
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Balsas Tyruose
Inis” rašo:

Gegužės 30 ir 31 Chicagoj įvyko Farme- 
darbo Partijos konferencija, kurią šau- 

Minnesota valstijos Farmerių Darbo Par- 
Jau kitoj vietoj “Vilnyj” aiškinta, 

konferencija nutarė kurti FDP. visos

1933
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SLRKA pilnamečių

P. Buknys.

ŠYPSENOS i

Gruodžio 31 d. 1929
I.DS ------
SLA 20,289
SLRKA 14,334

* Nepatikrintas

(šios skaitlines paimtos iš New Yorko 
Departmental paruoštų raportų ir “Fraternal Monitor.”)

3. Kiek Įrašoma Naujų Narių?
organizacija

iš Susivienijimų.
Skaičius Narių su 1-nia d. Sausio, 1936 m.
Pilnam eeių Skyriuose

5,296
13,746
11,043

Vnikų Skyriuose 
502 

(D 
789(2)

PAAIŠKINIMAI:
SLA Vaikų Skyriaus skaitlines neskelbiamos.
SLRKA vaikų skaitline naudojama už 1935 m. sausio 

men., Vėlesni daviniai nepaskelbti.
(Šios skaitlines paimtos iš “The Fraternal Monitor,

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

1932
4,458 

13,827 
12,294

už 1935 m.

Svarbus ALDLD Centro Komiteto 
Atsišaukimas

Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Centro Komitetas išlei
do* į savo narius atsišaukimą delei Ame
rikos Lietuvių Kongreso. Atsišaukimas 
vietoj ir svarbus, rodąs, kokią svarbią 
rolę ALDLD vaidina ne tik apšvietoj, bet 
ir politinėse srityse. Be kitko, atsišauki
me sakoma:

• 11 t *

,j. Birželio (June) 20 ir 21 dienomis Cleve- 
Jąndelande įvyks Pirmas Visų Amerikos 
Sėtuvių Kongresas Lietuvos reikalais. 
Nereikia daug aiškinti, kiekvienas supran
tate ir žinote, kokioje baisioje padėtyje yra 
mūsų tėvai, broliai, seserys, motinos, gimi- 
,ųęs ir pažįstami mūsų gimtinėje! Fašiz
mas jau dešimti metai juos spaudžia, sle
gia ir kankina. Baisus gyvenimas darbi
ninkų, darbo valstiečių! Darbo žmonių uni
jos, kultūros ir apšvietos organizacijos, 
įstaigos panaikintos arba priversta veikti 
•plaptai. O paskutiniu laiku dar ir Lietu
vos tautinei laisvei grūmoja pavojus iš Len
kijos ir Vokietijos fašistų.
[Toliau: • ”*

Kur tik yra Lietuvių Darbininkų Susivie- 
kuopos, lietuviški kliubai, pašalpos 

jos, chorai ar kitokios organizacijos, 
kalbinkite tų organizacijų narius, kad 

jie siųstų delegatus. Iš toli, kur viena 
• negali pasiųsti delegatą, tai susidė- 

su kitomis organizacijomis ir tą pada- 
bendrai. Nieko nelaukite, šiandien 
už darbo, laiko liko labai mažai. Į 

su vilčia žiūri Lietuvos darbo 
o fašistai su didžiausiu nusimini- 

Lai šis Amerikos Lietuvių Kongresas 
galingas Amerikos Lietuvių Liaudies 

prieš Smetonos diktatūrą Lietuvoje!
mėnesio organizacijų kuopų, 

jų ir kliubų susirinkimai būtinai 
svarstyti (jei dar nesvarstė) Lietu- 

Kongreso reikalus ir išrinkti delega- 
Visi mūsų organizacijų nariai ir 

’ skaitytojai raginami pasidar-

Kun. Kemėšio Siūlymai 
Tautininkams

i glaudaus bendradarbiavi- 
tarp katalikų ir tautininkų (kovai 

komunistus, socialistus ir visus pa- 
s žmones), kun. Kemėšis (Uo- 

siūlo dvi išlygas:
Tautininkai turį liautis rėmę “neza- 

” parapijas. Jos reikią likvi- 
o “riezaležninkai” kunigai turį pa- 

romiškais kunigais.
Tautininkai turį remti katalikų pa-

išrodo, kad siūlymai tautinin- 
priimtini. “Nezaležninkiškų” pa
juk labai mažai tėra, todėl tauti- 
gali lengvai jų išsižadėti. Antro- 

dar lengvesnė. Juk didžiuma 
yra katalikų parapijų rėmė-

Toks jų šulas, kaip p. St. Gegužis, 
geru Mahanoyaus parapijos nariu, 
adinasi, tarp tautininkų ir katalikų 

susitarimas gali įvykti. To
ji lietuviai privalo sudaryti 

savo tarpe, kad atmušus re- 
pajėgas.

šalies plotme. Delei tam tikrų sąlygų, vie-, 
na jų stoka prisirengimo, FDP. nestatys 
prezidentinių kandidatų, bet statys į kong
resą ir senatą, taipgi į valstijų ir miestų 
urėdus, kur tik bus rinkimai.

Verta pažymėti įdomus šioj konferencijoj 
įvykis. Tūlas neva progresyvis McVey ėmė 
atakuoti komunistus ir matyti tikėjosi ap
lodismentų, o jis didelis demagogas ir myli 
aplodismentus, bet skaudžiai nusivylė. Prieš 
jį išstojo pirmiausiai ir karštai gan stam
būs darbo unijų vadai, viršininkai. Keli 
jų pareiškė, kad tokia Darbo Partija, ku
rioj nebus komunistų, ar kuriai komunistai 
nepritars, visai nebus Darbo Partiją. Ko
munistai yra pati sąmoningoji ir atsidavusi 
dalis darbininkų klasės ir didelė pajėga dar
bininkų judėjime. '

Patiems komunistams net ir neteko atsa
kinėti į to pono atakas. Į tai gerai atkirto 
darbo unijų vadai, ne komunistai, kiti net ir 
nežinomi, kad turi tokį gerą atsinešimą į 
komunistus, tokį teisingą supratimą.

Nežinia, ar buvo daugiau norinčių ata
kuoti komunistus. Jeigu ir buvo, jie ma
tė, kad jau kiti laikai, jau tos atakos ne
randa pritarimo.

J. H. Thomas Kaltas
Nepaprastas tribunalas surado J. H. 

Thomasą kaltu ir jis gali būti nubaustas, 
jei Britanijos konservatyvai užsispirs. 
J. H. Thomas—tai buvęs darbietis, ku
ris, podraug su MacDonaldu, pasitraukė 
iš Anglijos Darbo Partijos ir dalyvavo 
Baldwino t. v. nacionalėje valdžioje, susi- 
dėjusioj iš renegatų darbiečių ir konser
vatyvų. Pastaruoju laiku Thomas buvo 
kolonijų sekretorium, iš kur jis pasitrati-

Jau tūlas laikas ėjo Thomaso tyrinėji
mas. Jam primesta išdavimas “biudžeto 
paslapčių.” Sakoma, buvę taip: Kai mi- 
nisterių kabinetas sudarė biudžetą, tai 
Thomas, pasakęs tūliems žmonėms apie 
tai, kokiems daiktam 
muitai, taksai, ir t. t. 
listai gerai pasipelnę, 
biudžeto reikalai buvo
pirkdinėjo tuos dalykus, ant kurių turė
jo būti uždėta taksai. O Thomasui, sa
koma, informuojamieji asmenys gerai už 
tai atlygino.

Šis įvykis Thomasui skaudžiai atsi
lieps. Štai, ko dasigyvena žmogus kadai
se turėjęs puikią reputaciją darbinin
kuos !

Įdomi Byla
Šiuos žodžius rašant, Katowiciu mies

te, Augštesnėjėj Silezijoj, prasidėjo 119 
jaunų nazių byla. Jie kaltinami veikloj 
už atskyrimą tos teritorijos nuo Lenki
jos ir grąžinimą Vokietijai. Tai, tūlais 
žvilgsniais, panaši byla į klaipėdiečių, 
kurie buvo pernai teisiami Kaune.

Šitų nazių vadas Povilas Maniura ka
daise pasikorė kalėjime. Sakoma, jį iš
davę Vokietijos naziai: pirmiau rėmę, 
kol jis veikė jų naudai, o kai pakliūvo 
kalėjiman, — apleido ir pamiršo jį, išsi
žadėdami.

Galimas daiktas, kad bylos eigoj išaiš
kės daug naziškų žygių, kurie atsilieps 
į Vokieti jos-Lenkijos bendrus santikius.

Gaila!
Tūla moteriškė rašo “N. Gadynėj”:

Pasiimu “Laisvę,” joje yra neblogų 
straipsnelių, bet man ji tokia svetima ir 
šalta—neturiu mažiausio noro skaityti. Ka
me dalykas? Argi j?u nepajėgiu žengti su 

. progresu ?
Įdomus klausimas, ar ne? Moteriškė 

sakosi kadaise buvusi darb. judėjime vei
kėja. Kame gi dalykas? Kodėl jai “Lai
svė” dabar svetima? Ar “L.” pasikeitė, 
ar ji, minėtoji moteriškė? Aišku, kad 
ne “Laisve.” Mūsų laikraštis tebegina 
tuos pačius principus, kuriuos gynė per 
pastaruosius keliolika metų. “Laisvė,” 
vadinasi, eina su progresu, su komunis
tiniu judėjimu. Todėl dalykas yra su 
moteriške. Taip, ji nebepajėgia eiti su 
progresu. Ji, matyti, persiėmusi kerštu 
prieš mus. Norint eiti su progresu, rei
kėtų pasikeisti, atnaujinti gerus ryšius 
su darbininkų judėjimu, eiti tuo keliu, 
kurį rodo “Laisvė” ir visa revoliucinė 
darbininkų spauda.

. — Arabai nukapo- sinti arabų sukilimus prieš tinius 12 menesių pasidarė 
idant Angliją ir žydų buržuaziją, gryno pelno $1,212,752, otelefonų vielas,

sutrukdytų anglų po-
ir kariuomenei mal- dio korporacija per pasku- turėjo $750,506 nuostolių.

Apie Tris Susivie 
nijimus

Įdomu sužinoti, kaip gyvuoja didieji lietuvių Susivie
nijimai: auga jie ar puola? Manau, kad pirmu syk čia 
bus paskelbta pilnos skaitlinės apie narių skaičių, naujų 
prirašymą, ir narių išėjimą iš organizacijų, ir tt.

Kad šios skaitlinės yra teisingos, niekas negali abe
joti, nes visos, išskyrus 1935 metų skaitlines, yra paim
tos iš raportų, kuriuos minimos organizacijos yra patie
kę New Yorko Valstijos Insurance Departmental.

Šias skaitlines surinkau ne kokiais “šmeižimo” ar 
“niekinimo” tikslais, bet tik visuomenės informacijom. 
Kad yra gana gera dirva visoms trims organizacijoms 
plėstis ir bujoti lietuvių tarpe, parodo tas faktas, kad, 
abelnai imant, dar tik 26,376 lietuviai priguli Susivieni
jimuose. Skaitlinės parodo, kad LDS vienintelė orga
nizacija, kuri pastoviai auga nariais.

SLA smarkiai puolė nariais iki 1933 metų, kada biskį 
susigriebė, bet po to ir vėl nupuolė 858 nariais, ir tik 
1935 metais kiek atsigriebė.

SLRKA, kaip skaitlinės parodo, nuolat mažėja nariais.
Skaitlinėje No. 3, matome, kad LDS daugiau naujų 

narių prirašo, negu anie abu, didesni, Susivienijimai.
Skaitlinė No. 4 parodo, po kiek narių per metus išsi- 

braukia

2. Ar Auga, Ar Puola Susivienijimai?
Skaitlinės parodo, kiek narių kuri organizacija 

kokiais metais.
J 930

gavo naujų :narių.
Metai: 1930 1931 1932 1933 1934
LDS — 4,829 685 658 740
SLA 1,024 960 513 591 483
SLRKA 410 297 210 154 294

1935 metais SLRKA turėjo vajų veik visą metą. Taip
gi del 1935 metų skaitlinės prirokuojama ir vaikų sky
riaus nauji nariai. (Tais metais LDS gavo 532 narius 
į vaikų skyrių, todėl pasidarytų viso 1,226 naujų narių, 
kuriuos LDS priėmė 1935 m.)

4. Narių Išsibraukimai
parodo, kiek narių kokiais metais išsibraukė 

kokios organizacijos.
1933
480

1,528
1,170

mūsų Susivienijimus!
Jaunuolis.

Melais: 1930 1931 1932
I.DS -■ —■» 682 555
SLA 4,439 3,113 3,424
SLRKA 961 1,021 1,347

Šitokie oficialūs daviniai apie

Apie “Laisves” Pikniką Phi
ladelphia Ilgai Tylėjo, Bet Da
bar Jau Pranešam, Kad Pikni
kas Įvyks 6-tą d. Rugs. (Sept.)

Daug žmonių susirūpinę, 
kur šiemet atsibus “Laisvės” 
piknikas, rengiamas Philadel- 
phijos ir jos japielinkės su pla
čiomis kolonijomis.

Gal veikiausiai daugeliui 
neatėjo į galvą, kiek mes šie
met prisikankinom su piknikų 
ir šiaip parkais. Nebuvo tos 
vietos Pennsylvanijoj ir New 
Jersey valstijose apie Phila
delphia, kad mes nebūtume 
buvę. Išvažinėjome labai 
daug, ir'daug parkų apžiūrė
jom, kurie mums nepatiko, 
kad užganėdint žmones. Jau 
buvome nuėmę Central Park 
pačiame mieste, bet išbandę 
vieną pikniką, pamatėm, kad 
nebus galima laikyti “Lais
vės” pikniką, atsimetėm ir 
vėla turėjom lakstyti po New 
Jersey, nes ten dar galima go
resnis biznis daryti ir geres
nių parkų randasi. Iš visų 
parkų mums geriausiai patiko 
ir tinkamiausias atrodė, tai

Pitman, N. J., Alcyon Park, 
čia turės būti visi patenkinti. 
Randasi daug buildingų, pui
kus ežeras su moderniškom 
maudynėm, dvi šokių salės vi
duryj. Prie to parko randa
si arklių lenktynės. Įtaisyta 
del vaikų moderniškas karo
sėlis del žaislų; randasi daug 
luotelių pasivažinėjimui ant 
ežero. Yra daug stalų, me
džių. Gamta aplinkui graži, 
oras geras. Parkas randasi 
prie pat Pitman miestuko, ku
ris labai yra gražus, šį parką 
nusamdėm vien tik del “Lais
vės” pikniko.

Tiesa, pereitais metais daug 
žmonių rūgo jo už Westville 
Grove Parką, kad ten šalę 
kiauiinyčios, stalų buvo ma
žai, perdaug dulkių. Užtikri
ni am, kad šiuo parku visi bus 
patenkinti. ši vieta randasi 
toliau apie 6 mylios už West
ville Grove Parką, kuriame 
pereitais metais atsibuvo pik
nikas.

Vėliau . plačiau pranešim. 
Kolonijų draugai turi būti 
budrūs, kad išplatinti mūsų 
įžangos tikietukus. Šiemet 
Ph ii a del phi j os organizaci j os 
skiria dovanų prie įžangos ti-

Su “Laisve” mažai buvau 
susipažinęs iki 1917 metų, 
kol gyvavo LSS organas 
“Kova,” nors ir anksčiau 
“Laisvę” skaičiau, bet bu
vau artimai susirišęs
“Kova.” Bet reakcija už
smaugė “Kovą.” Pasiliko 
mums už vadą tik “Laisvė” 
ir visą tą laiką buvo my
limiausia mano draugė ir 
vadovė.

“Laisvės” linijos prisilai
kydamas ir stovėjau 
laiką teisingoj darbo 
nių pusėj. Prisimena 
1919 metų kovos su 
niais Waterbury,
(Pa.), Detroite (Mich.). 
Kovos ėjo visame socialisti
niame judėjime. Ir tais lai
kais mes tik “Laisvėj” ma
tėme teisingas žinias iš Ru
sijos kovų ir tarptautinio 
darbo žmonių judėjimo.

“Laisvė,” teikdama tei
singas žinias, tuom pat kar
tu mokino savo skaitytojus, 
ragino, kad jie skaitytų ir 
knygas, susipažinti! su ko
munizmo idėja, komunistų 
tikslais, daugiau apsigink
luotų teorija, kad geriau ją 
pritaikius praktikoj. Se
kant “Laisvės” tuos patari
mus, man daug pavyko pra
silavinti ir daugelį kitų 
draugu pralenkti klasinia
me susipratime. Kas noriai 
“Laisvę” skaitė, ėmė jos 
patarimus, protavo, tas tu
rėjo pasilikti geru revoliu
cionierium.

“Laisvė” buvo ir yra ti
kra mokytoja, teikė i a kla
sinio pažinimo. Ir šiandien 
mūsų draugai turi “Lais
ve,” “Vilnį,” “Tiesa” ir 
“Šviesą,” bet “Laisvė” yra 
vyriausia, plačiai mylima, 
apsupta naujais pagelbinin- 
kais.

“Laisvė” yra mūsų, ji ne
pavaduojama. Jeigu būčiau 
tarpe lietuvių masių, jeigu 
ne šios senelių kazermiu sie
nos, tai mano darbas būtu 
diena iš dienos platinti 
“Laisvę” tarpe lietuvių dar
bininku. Manau, kad ta 
sėkmingai atliks tie draugai 
ir draugės, kurie yra už 
mane laimingesni.

Kom. Veteranas.

Namo taisymo reikalu 
šiuom kartu pasiskaityki- 
me:

Draugai: Rašote, kad 
“Laisvės” namas griūva, o 
mano ir prenumerata išsi
baigė ... Skubinuosi atsi
teisti. Čia randate money 
orderį ant $10, tad sudras
kykite jį šitaip: už “L.” 
prenumeratą $5.50, $2 namo 
sienos pataisymui, o $2.50 
perduokite į Lietuvos po
litinių kalinių gelbėjimo 
fondą. Draugiškai, Jurgis 
Žilinskas, Suffield, Conn.”

Drg. Žilinskas plačiai ra
šė “L.” namo taisymo rei
kalu. Nenorėdami užimti 
daug vietos dienrašty j, pa
duodame tik patį branduolį 
jo laiško. Kaip matome, d. 
Žilinskas suteikė puikią pa
ramą “Laisvei” ir gana 
nuoširdžiai atjaučia Lietu
vos politinius kalinius.

Kitas laiškelis:
“Brangūs Draugai: Šia

me laiške rasite money or
derį sumoj $5, tai bus auka 
namo taisymui nuo ALDLD 
13 kuopos, Easton, Pa. 
Draugiškai, B. E. Senkevi- 
čienė.”

Iš organizacijų pirma pri
buvo su parama Literatū
ros Draugijos 13 kuopa. 
Linkime, kad d. Senkevičie- 
nės laiškelis būtų primini
mu kitų miestų organizaci
jom prisidėti prie padengi
mo namo taisymo kaštų.

Net iš Clevelando su
skambėjo balsiukas:

“Gerbiamieji! Malonėki
te priimti šiuomi siunčiamą 
money orderį sumoj $6, ku- 
riuomi užsimoku už ‘Lais
vės’ prenumeratą $5.50; o tą^ 
smulkutę dalelę 50c aukoju 
į ‘L.’ palaikymo fondą. Su 
pagarba, jūsų, J. Mannes.”

Na, ir dar laiškelis:
“Draugai: Prisiunčiu $8.- 

75 už prenumeratas, taipgi 
Anna Garizienės 50 centų 
auka delei ‘Laisvės’ ir AL- 
DLD 87 kuopos auką Agi
tacijos Fondui. Viso $11.25; 
Draugiškai, J. Gasiūnaš, 
Pittsburgh, Pa.”

Savaitė atgal, lankantis 
Waterburyje, drg. J. J. Y- 
namaitis iš Union City, 
Conn., aukojo $1 namo pa
taisymui ir draugė O. Ma- 
rozienė, iš Waterbury, pa-' 
dovanojo tam pačiam tiks
lui 50c, ir visa eilė water- 
buriečių įsigijo certifikatus, 
kaip matysime atskiroj vie
toj.

Daugiau draugų prisidėjo: 
prie namo taisymo:

J. Uzubal, Chicago, lll.į 
$2; K. Tiškus, Brooklyn, Nj 
Y., $2; A. Talandzevičiusy- 
Chappaqua, N. Y., $2; B; 
Adams, Brooklyn, $1; A'J 
Hintz, Brooklyn, $1; J. Pik; 
ky, Hartford, Conn., $1; SŠ 
Yurewitz, Millburn, N. J.4 
$1 Liet, politiniam kaliniai^ 
ir $1 namo taisymui; S? 
Wort, Brooklyn, 50c; KJ 
Melnis, Pittsburgh, Pa.* 
50c; A. Klibienė, Chicago^ 
Ill., 50c, ir W. Propest, De
troit, Mich., 50c. • :

Širdingai ačiuojame drau-: 
gam už puikią paramą sa
vo įstaigai ir manome, kad; 
visa darbininkiškai nusfo 
stačiusi visuomenė labai- 
įvertina šį draugų rūpestim: 
gumą. £

Mato, Bet ne Visi... :
•lt

Sykį viena mergina teleį 
fonu pasiskundė policijai^ 
kad priešais jos namus gyį 
venąs vyras nusirengdama^ 
niekad neužsitraukia savtf 
lango užlaidą. Kadangi tat 
kvepia peržengimu patvari 
kymų prieš nemoralybę, tai 
policijos kapitonas pasiuntė 
policistą tą dalyką ištirti.

Atėjęs merginos-skundėi 
jos naman, policistas išklau
sė jos pasakojimą, o paskui 
pats ėmėsi tėmyti tą langąį 
kuriame mergina sakės: 
matanti tą begėdį vyrą. II* 
gokai žiūrėjęs ir nieko to= 
kio blogo nematydamaš 
(tarpe tų dviejų namų ten 
buvo bent šimtas jardų plo; 
to), policistas kreipėsi Š 
merginą:

“Bet kad aš ten nieko neį
žiūriu, ar ten kas apsiren
gęs, ar nusirengęs...”

“Aš dabar irgi neįžiūriu, 
bet per žiūroną man viskas 
matosi,” skundėja paaiškj- 
no.
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Pirmoji Gegužes Lietuvoj
(Nuo mūsų specialio korespondento)

Fašistų valdžia per savo te
kamų agentūrą “Eltą” pa

skelbė net du pranešimu apie 
pirmąją gegužės, 
skamba šitaip: “šių 
gūžės 1-ją dieną 
provincijoj buvo 
kelios komunistinės 
ir išplatinta nedidelis kiekis 
k o m u n i s t inių atsišaukimų. 
Dotnuvoje, kabinant komunis
tinę vėliavą, buvo sulaikytas 
Šliomas čiburas ir Skuode du 
piliečiai. Gegužės 1 d. Kaune 
suėmimų nebuvo.”

Bet kita fašistų telegrama 
jau gerokai skiriasi nuo šios. 
Ji skamba taip:

“Gegužės pirmoji

Vienas 
metų ge- 
Kaune ir 
iškabintos 

vėliavos

diena 
Lietuvoje, kaip jau iš anksto 
buvo 
kai ramiai: nei demonstraci
jų, nei šiaip kokių incidentų 
neįvyko. Lietuvos komunistus 
prieš gegužės 1-mą dieną išti
ko keli skaudūs smūgiai. Ba
landžio 7 d., kaip žinoma, 
saugumo organų buvo susek
ta komunistų slapta spaustu
vė “Kova,” gi balandžio mėn. 
gale buvo rasta keliais atžvil
giais parneštos literatūros, o 
paskutiniomis dienomis buvo

umatyta, praėjo visiš-

susekta L. K.P. mopro orga
nizacijos centras, kuris buvo 
vadovaujamas Giršos šuklins- 
kio.

“Kaune gegužės 1-ji pra
ėjo taip pat visiškai ramiai. 
Lietuvos komunistai, nesitikė
dami suruošti demonstracijas, 
savo nariam šventės paminėji
mą leido daryti individualiai. 
Tačiau vis dėlto partijos na
riams buvo įsakyta 12-tą va
landą mėginti susirinkti Lais
vės alėjoj prie miesto sodo ir 
čia pademonstruoti. Tačiau į 
numatytą vietą teatvyko vos 
keli partijos nariai. Iš balan
džio mėn. 30 d. 'į geg. 1 d. 
Kauno priemiesčiuose rasta 
iškabintos keturios komunisti
nės vėliavos ir vienas plaka
tas. Iš rastųjų Kaune vėliavų 
dvi vėliavos buvo iškabintos 
komunistų-trockistų, ant kurių 
buvo ir toks sakinys: ‘Tegy
vuoja IV Internacionalas.’ Pro
vincijoje kai kur buvo iškabin
tos kelios komunistinės vėlia
vos ir labai mažas kiekis iš
platinta komunistinių atsišau
kimų. Gegužės mėn. 1 d. 
naktį bekabinant komunisti
nes vėliavas buvo suimtas Dot-

nuvoje pilietis šliomas (Šibu-

daugelis kitų. 
Pinigus gaudami gi turi žval
gybininkai ir darbų parodyti, 
—na, ir nuteis eilę susipratu
sių darbininkų.

Kaune iš areštuotų sąryšy 
su 1-ja gegužės daugumai

su gegužės 1 d. Kaune suim
tųjų nebuvo nė vieno. Įvairio
se dirbtuvėse ir Įmonėse strei
kų neįvyko.”
'(“Liet. Aidas” 201 Nr. 2 d.

galėdama pri mesti—atidavė
karo komandantui nubausti.

Dalinėmis žiniomis, 1 gegu-

Streikavo II j;
Vilniaus g-vėje.

žydų amatų

siuvykla

Jūsų korespondentas dar 
prieš 1-ją gegužės yra rašęs, 
kad gegužinė kampanija eina 
palyginamai gyvai. Dabar,

skelbiamų žinių melagingumą, 
jūsų korespondentui pasisekė 
surinkti šiek tiek žinių.

Pirmiausia: artinantis 
gūžės Pirmajai Kaune ir 
vincijoj žvalgyba padarė
gybę kratų ir areštų. Bet ju
dėjimo nesulaikė, žvalgybai 
bylų sudaryti nedaug kam pa
sisekė, 
bia. 
Či būro

pro-
dau-

Dotnuvoje 
pavardę, 

tik žydai 
o neskelbia pav;
luotų Skuode. Ar tiesa, kad

areštuoto 
parodymui, 
komunistai, 
rdžiu areš-

tuvos Raudonosios Pagelbos 
centrą?—Veikiausia ta žval
gybos žinia yra eiline provo-

Ori”) Jonavos

mokykla ir
(organizacijos

Streikavo knygrišykla Za- 
menhofo gatvėj (G darb.).

Kapų g. streikavo batsiuvių 
dirbtuvė (7 darb.) ; streikavo 
tame pat Nr. esanti rūbų siu
vykla.

Jonavos gave j miesto savi-

dalis nedirbo. Prie jų darbo 
vietos buvo iškabinta vėliava.

Lukšio ir Seimo gatvėse virš

su raudona vėliava. Į jį buvo 
šaudoma. Kudirkos Alėjoj, 
kur eina kanalizacijos darbai, 
ketvirtadienio rytą buvo iška
bintos trys raudonos vėliavos, 
o gegužės 1 d. rytą vėl viena 
vėliava.

“Bostono” fabrike (Viliam- 
polėj) iš vakaro fabriko ad
ministracija buvo iškabinus 
rūbinėje grasinimą, kas penk
tadienį, t. y. gegužės 1 d. ne
ateitų dirbti, būsiąs išmestas iš 
darbo. Visi darbininkai dir
bo, neatėjo tik viena darbi
ninkė, kuri del neatidėliotinų 
asmeninių reikalų negalėjo at
eiti. Ji tuojau buvo pašalinta 
iš darbo be kompensacijos ir 
t. t. Fabrike dirba 100 žmo
ni ų.

Streikavo Sragavičiaus 
dų dirbtuvė Aušros g.

Streikavo UniVersalio

(75

Šaltkalvių dirbtuvė Palan
gos gal v ė j—streikavo.

Buvo nusistatę nedirbti 
“Pienocentro” šaldytuvų dar
bininkai, bet kai-kurioms ki
toms statyboms iš ryto pradė
jus dirbti — dirbo ir jie. Nepa
tik rintėmis žiniomis—streika
vę Ekonominės Karių bendro
vės statybos darbininkai (di
džiulė statyba). Trakų g. vie
noje iš statybų tikrai buvo 
streikas (apie 20 darb.).

Geriausius politinės reikš
mės streikus pravedė spaustu-

s p aust u - 
iš stam

biausių Kauno spaustuvių).
Streikavo “Varpo” bendro-

Streikavo “Raidės

spaustuvės 
(ten spausdinama 
žinios”” ir kit. 
laikraščiai).

A. Bako spaustuvė Ožeškie
nės gatvėj ir kitos smulkios

“Lietuvos 
liaudininkų

mi žydų laikraščiai. Taigi, ge
gužės 1 d. neišėjo šie laikraš
čiai.

“Lietuvos žinios,” “Folks- 
blat,” “Idi.šo štime,” “Dos 
Vort”, “Moment” ii- eilė kitų.

Nereikia leistis apsigauti 
fašistų 
moms, 
Laisvės 
kę tik

skelbiamoms telegra- 
kad prie miesto sodo 
alėjoj tebuvo susirin- 

keli žmonės. Fašistai 
siekia darbininkų ge

gužines demonstracijas paver
sti “kelių įsakytų partijos 
narių” pasirodymu. Apie mies
to sodą būriavos darbininkai. 
Bet visa Laisvės alėja ir sker
sinės gatvės buvo pilnos polic. 
ii* žvalgybininkų. Slankiojo ir 
areštavo aktyvesnius darbinin-

Kaikurie dar
du kartu pri- 
Laisvės alėja, 
ir grasinant

bininkai, praėję
vačiais reikalais
buvo sulaikyti
areštu buvo nugrūsti j kitas
gatves. Fašistai jautė įtemp
tą nuotaiką darbininkijoj — 
todėl į Kauną buvo sutraukta

ninku iš provincijos. Darbinin
kai sako matę 2-joj viešosios

policijos nuovadoj (kieme) 
Lukšio gatvėj parengtą šar
vuotą automobilį su kulkasvy- 
džiais.

Universitete įvyko studentų 
so c i ai i stų -“a u Šri n i n k ų ” (eseri-^* 
nė srovė) Pirmosios Gegužės 
mitingas - paminėjimas. Mi- . 
tingan tebuvo įleidžiami tik 
stdentai. Mūsų nepilnomis ži
niomis, minėtame mitinge da
lyvavo ir kitų srovių 
tai. Smulkesnių žinių 
gauti nepasisekė.

studen- 
ligi šiol

Kaip jau iš pačios 
bos telegramos matyti, band€ 
geg. 1 proga pasireklamuoti 
žvalgybos išperėti trockininkaV 
Lietuvoj. Bet jau iš žvalgy
bos telegramos matyti, kad jie 

visai susmukę, jokios įtft- 
neturi — provincijoj nie-1 
nepasirodė nė viena vėlia* •

O Kaune keli jų žmo* 
nės (visokie atmatos, girtuok
liai, aferistai) iškabino porą

žvalgy

yra

kur

Pažymėtina: prieš kurį lai 
ką kaikuriems doriems darbi 
ninkams yra tekę dalyvauti 
trockininkų organizuotuose su- 
sirinimuose. Visi, kas tik to
kiuose susirinkimuose išstoda
vo prieš trockininkus — ryt 
būdavo suiminėjami ir tt., o 
kitų dalyvių (trockininkų) 
niekas neliesdavo ir neliečia.

(Bus daugiau)



d u ų i lųtiiut WWy?-1 i

PeDfktacl., Birželio 5, 1936

MOKSLAS IR TECHNIKA
TECHNIKA IR KARAS

* Italijos kare prieš Ethio- 
daug naujo parodyta 

’-’technikoje. Daugelis karo 
’^žinovų dėjo viltį, kad ita
lams nevyks įveikti ethio- 

/pus, todėl, kad ton stoka 
kelių. Raudonosios Sovietų 
Armijos pulkininkas S. 
Krasnovidos praneša, kad 
Italijos fašistai prieš ethio- 

..pus išstatė 500,000 armiją, 
500 tankų, 900 karo lėktu- 

. vų, 600 vidutinių ii* didelių 
jkanuoliu ir 7,000 trokų.V 7 c

-Tai baisi karo technika.
"Bet šiai technikai reikalin
gi keliai. Italijos fašistai

• permetė į Ethiopiją 8,000 
Inžinierių ir 100,000 darbi
ninkų budavoti barakus ir 
.kelius.

• Keliai buvo vienas iš svar
bių italų uždavinių pavergi
mui Ethiopijos. Be kelių jie 
jggali nei permesti tankus, 
Ttanuoles, kareivius, nei 
pems reikmenis. Kelių pra- 
vedimui pristatė daug įvai
rinsiu masinu — traktorių, 
grederų, kasamų mašinų, 
•roliuojamų mašinų ir tt. 
•‘• Fašistų taktika buvo eiti 
pasišokę j imais — rubežius 
nuo rubežiaus. Užima kelis 
desėtkus kilometrų, apsi- 
drūtina, išsibudavoja bara
kus, praveda kelius ii- eina

dimą, kad kiekvieną mėnesį 
padarydavo ne mažiau 125 
mylių plentų. 40 darbinin
kų su 20 traktorių ir 20 
grederų į vieną dieną pra
vesdavo bent 12 mylių ke
lio.

Barakų būdavojimui pri
siėjo naudoti tam tikras 
specialiai išdegtas dideles 
plytas po 1,000 svarų. Jos 
išlaiko vandenį, pagreitina 
darba ir neliečiamos termi
tų. Iš medžio Ethiopijoj 
negalima budavoti namai, 
nes termitai jį ėda.

Prieš italus buvo svarbi 
problema vandens pristaty
mas. Daugelyje vietų jo 
visai nėra paviršium žemės.

120 gręžiamų mašinų ir jų

rengimą. Bet tokis apsiren
gimas sunkus ir trukdo 
darbui.

Francijos mokslininkas 
Leprier išrado naują narū
nui apsirengimą. Jo apsi
rengimas yra padarytas iš 
nepermirkstančio audeklo. 
Visas apsivilkimas išvieno. 
lis turi dvi sienas, kaip ir 
du apsivilkimai sunerti. 
Tarpe tų apsivilkimų yra 
30 litrų, (litras biskį dides
nis už kvortą), žmogaus ši
lumos vandens, kuris labai 
nevaliai aušta. Apsivilkime 
dar yra įtaisyta ir oko kon
troliavimo prietaisas.

Šie drabužiai daug pa
rankesni darbui. Į didesnes 
gilumas juose kol kas ne
paranku lęistis, tai leidžia
si tam tikrame varpe.

geresnius kelius, vedančius 
linkui Addis Ababa.

'Darbininkų tarpe, kurie 
vedė kelius, buvo įvesta 
griežta karo disciplina. In
žinieriai nutiesia ruožą, 
kur turi būti kelias. Seka 
sproginimai uolų, užveizi
mai griovių, išlyginimas ke
lio vietos, pripylimas ant 
jos grūstų akmenų, iš kar
to rupių ii- viršun smulkes
nių. Kiekvieną akmenų 
sluogsnį sunkios mašinos 
suspaudžia, paskui ant pat 
viršaus pila asfaltą (sma
lą) arba cementą. Bet dau-

; giausiai buvo pravedami 
•’ keliai asfaltiniai.

Prie kelių pravedimo ita- 
\ lai panaudojo visokias ma

šinas, jų tarpe buldozerus— 
’■išlyginimui kelio; grederus 

’ —suspaudimui; mechani
zuotus kastuvus; autogre- 
derus — padengimui kelio 
grūstais akmenimis, kurie 
lygiai užbarsto kiekvienas į 
dieną padengdamas 7,200 
keturkampių metrų; mikse- 
rus—sumaišymui cemento 
ir tt.

nius, išcementavo juos ir 
aprūpino savo kariuomenę 
vandeniu. Po 10 dienų, 
kaip jie užėmė Adową, jos 
apielinkėje jau turėjo del 
100,000 kareivių užtektinai 
vandens. Savo armijoje tu
rėjo 200 cisternų (kubilų 
ant trokų), kurios po kelis 
tonus vandens pristatydavo 
ten, kur jo nebuvo. Orlai
viams naudojo daugiausiai 
oru atšaldomus motorus.

Susisiekimui fašistai tu
rėjo didesnes radio stotis ir 
mažiukes. Mažiukės radio 
stotys aptarnaujamos tik 
dviejų kareivių. Vienas ant 
savo pečių neša nedidelę Pa
tarėją, prietaisus, radio 
stočiukės anteną—visą stotį 
apie 40 svarų, kitas karei
vis per ją duoda žinias ir 
priima iš kitur. Šių mažų 
radio stočiukių jėga pasie
kianti už 40 mylių atstumo.

Ant kelių fašistai turėjo 
dar ir specialius trokus, ku
rie veik ant vietos gali ap
sisukti. Kalnuose jie turi 
visokius prietaisus ir grei
tai nutiesia tiltus per pra
pultis kalnas nuo kalno.

Iš visko matyti, kad Ita
lijos fašistai ilgai rengėsi 
karau prieš Ethiopiją, jie 
žinojo tenykštes sąlygas, 
keblumus ir prie to visko 
gerai buvo prisirengę. Tik 
stebėtis reikia, kaip ethio-

ORLAIVIŲ LAUKAS ANT 
JŪRŲ

Jau senai svarstoma, 
kaip padaryti, kad lėktų-

sisiekimą tarpe Šiaurinės 
Amerikos ir Europos. Išty
rinėta trys kryptys; a) 
šiaurinė, kur yra galima 
skristi sala nuo salos; b) 
laivų plaukiojimo linija, 
kuri geriausia ištirta ir c)

I)0^1 tilW4

Puslapis Ketvirtas

pastabą kliubo ir Susivieniji
mo nariams, kurie davėte sa
vo balsus už neprisidėjimą 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso. Jums buvo aiškinta, 
kad jūs neturite reikalo kiš
tis į užsieninius reikalus, bū
nant šios šalies piliečiais, bet
gi kokiems paraliams tie “aiš
kintojai” kaulina ir rengia vi
sokius parengimus Vilniaus at
vadavimui? Juk, rodos, ir tas 
yra užsieninis darbas. Jie 
gerai žino, kad Vilniaus jie 
neatpirks. Bet jei ir atpirktų, 
tai vistiek atiduotų jį tokiai 
pat grupei parazitų, kurie 
šiandien sėdi ant biednuome- 
nės pečių, 
turėtumėt 
su o j ant.

puiku, kad nariai rūpinasi sa
vo reikalais. Raportavo BO 
DK komisija, kad nuo praėju
sio parengimo, kuris įvyko ba
landžio 25 d., liko $12.50 pel
no. Pinigai pasiųsti Agitaci
jos Fondui. Skaitytas laiškas 
nuo Connecticut valstijos dar
bininkiškų organizacijų ben
dro komiteto, raginantis rengt 
pikniką darbininkiškų laikraš
čių—“Laisvės” ir “Vilnies”— 
naudai. Tuojaus išrinkta ko
misija tuo darbu rūpintis. De
legatė iš Gegužinės parengi
mo raportavo, kad parengi
mas visais atžvilgiais pavyko. 
Ji peikė lietuvius, kad mažai 
jų dalyvavo.

Raportavo komisija iš ben
dro fronto kovai už atsteigi- 
mą Lietuvoj demokratijos. Jau 
prisidėjo bendram darbui šios 
organizacijos: ALDLD kuopa, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa
šaipūnė Draugija, LDS kuopa, 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopa, kurios at
stovauja suvirš 600 organizuo
ti] žmonių. Tai susidaro ga
linga spėka prieš smetoninį 
fašizmą.

Kalbėta apie “Laisvės” pik
nikus, kurie įvyks liepos 4, 
Maynard e ir Brooklyne. Vien
balsiai nutarta ruoštis masi
niai dalyvaut. Išrinkta komi
sija iš gabių narių darbą va
ryti pirmyn.

Buvo prisiųsta iš Komunistų 
Partijos štampų. Vienbalsiai 
sutikta pardavinėt $5 vertės. 
Taipgi buvo pakeltas klausi
mas apie prisidėjimą prie pa
taisymo “Laisvės” namo; nu
tarta surengi pikniką. Nee
sant tam tinkamos dienos da
bar, pramoga palikta rude
niui.

An
nuo
at-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po Šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Kitame atsitikime 
būt atsargesni bal-

Neprigulmingo Kliubo susirin
kimas. Narių buvo nemažai. 
Iš ligonių komisijos raporto 
paaiškėjo, kad yra nemažai 
sergančių narių..

Lietuvių Parko Sąryšio ko
misija raportavo, kad parko 
svetainės pataisymas kainuos 
apie $1,300. Tai vis potvinio 
padaryti nuostoliai.

Sekretorius perskaitė laišką 
nuo LAS kuopos, kviečiantį 
dalyvaut piknike, kuris ren
giamas paminėjimui 50 metų 
sukaktuvių. Nutarta dalyvaut 
ir prisidėta su penkine, 
tras užkvietimas buvo 
komisijas bendro fronto
steigimui Lietuvoj demokrati
jos. šis laiškas sekretoriui la
bai nesisekė skaityt, nes prieši
nosi 10 narių. Betgi klausyto
jai suprato laiško turinį ir 
laiškas tuojaus likosi priimtas, 
net su pirmininko užgyrimu. 
Tuojaus ėjo apkalbėjimas. Po
ra draugų paaiškino to darbo 
svarbą ir agitavo prisidėti, iš
renkant delegatus. Tuojaus 
pasiėmė balsą sekretorius ir 
gąsdino, kad jis nepasirašys 
po mandatais, pakol nepasi
teiraus apie teises pas Stato 
Attorney. Na, ar ne juokin
ga? Jis manė, kad kalbasi su 
vaikais. Geriau būtų buvę 
pasisakyt, kad klauso klebono 
įsakymų. Pasiima balsą kitas 
žmogus ir, pasirėmęs ant liet
sargio, kalba visokias nesąmo
nes. Nors jis daug pripasa
kojo, bet neužsimoka rašyti 
apie tai, nes, kaip sako patar
lė: “Sulyg Jurgio ir kepurė.” 
Ant galo kalba pirmininkas, 
bet jau visai kitu tonu, negu 
pradžioj kalbėjo. Tai absur
das tokių žmonių, kurie va
duojasi kitų protu. Balsavimo 
pasekmės išėjo lygiomis. Pir
mininkui prisidėjus, priešingo
ji pusė laimėjo. Susirinkimas 
užsibaigė ramiai.

Prie užbaigos, duodu mažą

Dr. Herman Mendlowitz
Žinių Rinkėjas.

Lenkų Naziai Vėl šėlsta 
prieš žydus

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

Przytyke, Lenkijoj, fašis
tai birž. 2 daužė žydų na
mų langus. Tuom jie pro
testavo, kad dabar yra tei
siama keli desėtkai naziškų 
lenkų, kurie pirmiau padarė 
žmogžudišką pogromą prieš 
žydus šiame miestelyje.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.

muda salas.
Šiaurinė būtų patogi, ka

dangi lėktuvai galėtų nusi
leisti Anglijoje, Islandijoje, 
Grenlandijoje, Newfound- 
lande. Bet čia šaltas oras 
ir visą metą negalima ją 
išnaudoti. Laivų linija ne
tinka todėl, kad čia nėra 
salų. Tat daugiausiai tin
kama orlaiviams linija per 
Azores ir Bermuda salas. 
Bet ir čia yra didelių tarpų.

Eilė inžinierių išdirbo 
planus, pagal • kuriuos gali
ma pabudavoti 12 plaukio
jančių orlaivių laukų. Tada 
orlaiviams galima būt už 
kiekvienų 350 mylių rasti 
nusileidimo punktą. Toki 
plaukiojanti orlaivių laukai 
kiekvienas svertų 40,000 to
nų. Ju ilgis 1,000 pėdų ir 
180 pėdų pločio. Ant tų or
laivių laukų būtų orlaivių 
taisymo šapukės, keliaunin
kams apsistojimo kamba
riai, patogumai.

Tos orlaivių nusileidimo 
platformos arba laukai pla
nuojama padaryti ant plau
kiojančių stulpų. Visi stul
pai vienas su kitu sujungti 
plieno juostomis ir ant jų 
viršutinių galų išbudavotas 
orlaivių laukas. Stulpų ga
lai bus giliai vandenyje, jie 
taipgi vienas su kitu su
jungti. Kad jūrų bangos 
nenuneštų į kitą vietą plau
kiojantį orlaivių lauką, tai 
nuo jo į jūrų dugną bus nu
leistas galingas inkaras, 
kurio retežis galės pasiekti 
dugną ir už 18,000 pėdų. 
Orlaivių laukas bus 80 pė
dų virš jūrų paviršiaus, 
taip, kad ir didžiausios ban
gos galės praeiti jo apačią, 
kaip po kokiu tiltu.

—kas.

Keletas žodžių iš LAS kuo
pos susirinkimo. Buvo prisiųs
tas užkvietimas prisidėt prie 
šaukiamo visuotino Lietuvių 
Kongreso. Laiškas buvo pri
imtas. Už prisidėjimą kalbė
jo J. Sekys ir jam pritarė ne
mažai narių, net ir katalikų. 
Už neprisidėjimą kalbėjo vi
sokių nesąmonių ponas Čeka
nauskas — būk Lietuvoj duo
dama perdaug laisvės, tik dar
bininkai nemoką ja pasinau
doti, ir kad demokratija bū
sianti tuojaus. Bet, broliai 
darbininkai, turite suprasti, 
kas tomis laisvėmis naudojasi 
—vien tik tokie smetonlaižiai, 
kaip jis pats, ir kurie apsi
karstę visokiais Smetonos me
daliais. Jam buvo pastebėta, 
kad mes matome iš laikraščių 
ir iš laiškų, kuriuos mes gau
name, kad ten uždarinėti visi 
laikraščiai, kurie tik biskį ra- 
dikališkesni, ir užčiaupta lais
vė žodžio; kuris tik prasičiau
pia apie savo gyvenimo reika
lus, tuojaus kalėjiman. Tas 
pats bus ir su smetoniniu sei
mu—jan nebus įsileista darbi
ninkų atstovai, kurie 
jų reikalus.

Priėjo balsavimas, 
nausko pusė laimėjo
balsais, nes susirinkiman ne
pribuvo daugelis -progresyviš- 
kosnių žmonių. Ponas Č. li
kosi patenkintas, bet už trum
po laiko gavo tokį antausį, ko
kio jis nesitikėjo. Jis užima 
svarbią vietą del Vilniaus at
vadavimo, tai jis ir garsino 
tam tikslui parengimą. Už
klausė susirinkusiųjų: “Kas 
liuosnoriai norite platinti įžan
gos tikietus?” Visi tyli. Už 
kelių minučių klausia: “Kas 
pirksite pavieniai?” Ir vėl ty
la. Vienas žmogus pašokęs 
suriko: “Ar jums ne gėda? 
Aš įnešu paaukoti iš iždo $5.” 
Ir tas atmesta. Ponas Čeka
nauskas sėdos labai nusiminęs, 
tarytum Smetonos puodynė 
jau trūko. Bravo už tai, dar
bininkai, kad nors tiek susi
pratote, 
ši lygina 
medalį.

LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metaisapgintų; rai organizavo kelių prave-

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Grieš Lietuviškus Kavalkus

Hartford, Conn PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3VISKO PO BISKĮ

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

Gegužės 15 d. įvyko Lietu
vių Amerikos 'ūk esu Politikos

Čcka- 
keliais

. //fttozgzxzzzzzzzzzzzx/zzzzzzzzzzz? r-,zzzw w;

Waterburio Apielinkiai

atsilaikyti prieš tokią mo
dernišką italų fašistų tech
nika, v

Tegul jis pats at- 
Smctonai už gautą

Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

“LAISVĖS” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

'šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 

* ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisves” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi-

, durnakčio. Vakarienė bus 11

. Bus puiki dailės programa.
J Dalyvaus visos apielinkės dai- 

l/J Hr sP^k°s if atvažiuos iš 
; Brąoklyno oktetas Aidbalsai.

Svečių bus iš Bostono, New Yorko 
ir iš visos Naujosios Anglijos.

QUINCY, MASS. TILTAS
Užbaigtas budavoti Quin

cy, Mass., tiltas per Fore 
upę. Tiltas yra ant auto
mobilių kelio. Jo ilgis 2,-
116 pėdų. Kai]) vienas 
“Laisvės” skaitytojas mums 
praneša, būdavo j o 8 mėne
sius laiko ir jis atsiėjo $12,- 
000,000.

Viršutinė tilto struktūra 
pareikalavo 11,000,000 sva
rų plieno. Prie to dar du 
milionai svarų plieno, 36,- 
000 keturkampių pėdų ak
mens ir granito sunaudota 
išbūdavojimui jo bokštų.

Tiltas yra 60 pėdų pločio. 
Jis turi šešis tarpe bokštų 
tarpus, kurių vienas yra 
219 pėdų, o kiti po 212 pė
dų. Tiltą būdavo j ant su
naudota daug ir kitokios 
medžiagos.

NAUJAS NARŪNO 
APSIRENGIMAS

Narūnai, kuriems tenka 
leistis giliai į vandenį, nau
doja storus guminius apval
kalus, ant galvos metalinį 
gaubtuvą, o kartais ir pu
siau guminį—metalinį apsi-

Gegužės 11 d. įvyko ALDLD 
kuopos susirinkimas. Jame 
dalyvavo nemažai narių. Iš 
visų atžvilgių matėsi pas na
rius gero ūpo veikime. Finan
sų sekretoriaus raportas paro
dė, kad kuopa auga—prisira
šė trys nauji nariai. Senieji 
nariai duokles mokasi. Labai

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N.Y I
Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestros.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą \\ William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus Kavalkus
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Laisvoji Sakykla
AR N A U J A S IS KON
TRAKTAS “AIŠKI PER
GALĖ’’ ANGLIAKASIAM?

Pereitų metų gruodžio mėn. 
anglies 
turėjo

pradžioje kietosios 
lauko angliakasiai 
prieškontraktinę konvenciją 
Washingtone, kurioje sudėstė 
naujus reikalavimus baro
nams, kad pagal tuos reikala
vimus būtų naujas kontraktas 
parašytas. Buvo suformu
luota virš 20 reikalavimų (jie 
tilpo “L. No. 301, 1935 m.) 
ir jeigu visi jie būtų buvę nau
jame kontrakte išgauti, tai, 
be klausimo, angliakasiai bū
tų aplaikę drūtą pagrindą at
sistojimui savo būklės išlaiky
me. Tačiau, kaip jau savo 
laiku buvo rašyta, ana angį, 
konvencija tai buvo vieta, kur 
angį, galėjo kalbėti ir reika
lauti, ką tik norėjo iš baronų, 
o unijos augštieji vadai tik 
klausėsi. Gudrieji vadai dar 
net ir paskatino angį, prie 
daugiau reikalavimų. Jeigu 
kas iš konvencijos dalyvių 
abejojo apie visų šių reikala
vimų išgavimą, tai vadai išdi
džiai pareiškė, kad jie panau
dos unijos jėgą ir streiko ke
liu baronus privers reikalavi
mus išpildyti, tiktai tegul kon
vencija suteikia jiems pilną 
galią veikti, kaip jų “didžio
ji” išmintis leidžia ir diktuo
ja.

Konvencija jų piršimąsi pri
ėmė ir jie pasileido darban. 
Derybos su baronais, laikui 
atėjus, prasidėjo ir tęsėsi 12 
savaičių, prie vieno stalo ben
drai, draugiškai, konstrukty
viai del “visų” naudos; iškal
bėta, kas reikia ir kas nerei
kia, o labiausiai aptarta ang
lių industrijos kapitonų, 
ima desėtkais tūkstančių 
metams, sopuliai.

Šiandien jau darbas 
tas ir kontrakto sąstatą 
me “L.” No. 121, š. m.

Šis naujas kontraktas
angliak., už metų laiko, 
tikrina 7 vai. darbo dieną su 
sena 8 vai. alga; taipgi vi
siems angį. 5 dienų savaitę.

Bet kitai daliai, kontrakti
niam darbiu., valanda reiškia 
pralaimėjimo. O, tiesa, unijos 
vadai biskį laimėjo “check
off” sistemoje. Pagal seną si
stemą kompanijos tik teatlai- 
kydavo iš algų po vieną dol. 
mėn. ir tą dolerio vertės čekį 
atiduodavo sykiu su alga dar
biu., kuris pats turėdavo įteik
ti lokalo valdybai arba, jei no
rėdavo, tai vėl pinigus atsiim
davo iš komp. arba, jeigu su
sitverdavo nauja unija, tai ten 
atiduodavo. Prie naujos tvar
kos komp. atlaikys, kas mė
nuo po dol. duoklių, per me
tus du dol. assesmentų ir de
šimts dolerių įstojimo ir tuos 
pinigus įteiks į atatinkamas 
Lewiso nurodytas vietas ir tik 
į vien UMWA rankas, o ne 
kokiai būsimai naujai unijai.

Tai tiktai du viso labo lai
mėjimai ir, jeigu juodu pa
sverti, tai Lewiso laimėjimas 
sunkesnis, negu angį., visu 
šimtu nuošimčių.

Atsižvelgus į tai, kiek buvo 
reikalauta ir kiek laimėta, nė
ra kuomi krykštauti, džiaug
tis; nėra už ką Lewisui dė- 
kuoti ir jį gerbti, bei didvy
riu vadinti.

vadai sudėjo prižadus šventai 
vėl pildyti, nedaleidžiant eili
niams nariams jo jokiu būdu 
laužyti. šių faktų akiregyje, 
Lewisas mato pavojų, kad ra
tifikuojant jį (užgiriant per 
kasėjus) būsimoje konvencijo
je birželio 3 d., Hazletone, ne
būtų kritikuojamas arba visai 
atmestas. Del tos silpnumo 
kontrakto priežasties jis todėl 
ir šią konvenciją taip toli ati
dėjo. Per šį laiką jis užšriu- 
bavo visa savo mašiną aiš
kinimui gerumo šio naujo kon
trakto del kasėjų ir užvardijo 
jį “aiški ir didi pergalė” ka
sėjams.

Jeigu šis kontraktas nėra 
toks, koks turėtų būti, tai jis 
kryžiavojasi ir šaukia, kad tai 
del naudos industrijos, nes

išmirtų. UMWA 
Lewisas reikalau- 
kad nekritikuoti

esanti dideliame choase ir jei 
dar per plauką kasėjai dau
giau reikalautų, tai ši indus
trija į šipulius subyrėtų, o ka
sėjai badu 
“Journale” 
ja ne tik,
naujo kontrakto, bet ir padė- 
kuoti jam ir pagelbininkams 
už išgavimą tokios brangeny
bės, kuri tiek daug duoda, o 
pati nieko nekaštuoja.

Nežiūrint iš kokio šono im- 
tumėme šį naują kontraktą 
svarstyti, mes negalėsime jį 
surasti, kaipo “aiškią ir dide
lę pergalę”. Kas kita, jeigu 
visi reikalavimai būtų išpildy
ti.

Dabar tik iš 
turime menkai 
lėlį laimėjimo, 
laimėjimą.

Angliakasiai 
mi didžiuotis.

vienos pusės 
įmatomą kris- 

o iš kitų—pra-

neturime kuo-

Požeminis.

PHILADELPH1JOS ŽINIOS

kurie

baig- 
mato-

daliai
už-

Senai Laukiama Vienybė Tarp 
L.D.L.D. 10 Kp. ir L.D.D. 12 
Kp. J vyko! Nutarta Surengti

Vienybės Bankietas

Birželio 1 d. įvyko L.D.L.D. 
10 kp. susirinkimas, kuriame 
įvyko vienybė tarp L.D.L.D. 
10 kp. ir L.D.D. 12 kp. Kada 
iš opozicijos pasirodė draugai- 
vienybės šalininkai, pozicijos 
draugai širdingai juos sveiki
no ir džiaugėsi bendromis vie
nybės jėgomis. Iš opozicijos 
persikėlė į L.D.L.D. 10 kp. šie 
draugai ir draugai ir draugės: 
Merkis ir Merkienė, Šapra
nauskas ir šapranauskienė, Mi- 
sikonis ir Misikonienė, Palėpis 
ir Palėpienė, Lumsargienė, 
Balčauskienė, Dulinskas, Stan
kus, Deveikis, Medelis ir Me
delienė, Antanaitis ir Antanai
tienė. Persikėlė 17 draugų- 
gių. Dar 6 draugai prisideda, 
kurių pavardžių nededam iš 
šio susirinkimo, nes negalėjo 
atsilankyti; paskelbsim vėliau. 
Draugai Bendoravičiai pasiža
dėjo pribūti, bet nepribuvo, 
gal prie biznio aplinkybių 
negalėjo, bet mes pilnai įsiti
kinę, kad ne tik draugai Ben
doravičiai vienysis, bet ir vi
sa eilė kitų draugų.

Tai atsakymas užsispyru- 
siems opozicijos likusiems va
dams. Visą laiką jie kartojo, 
kad Philadelphijoj atskils tik 
6 draugai, o visi kiti pasiliks 
opozicijoj. O mes jau jaučiam, 
kad greitu laiku susivienys 25 
draugai.

Ši Philadelphijoj įvykus 
vienybė daug reiškia ne tik 
Philadelphijos darbininkiškam 
judėjime, bet ir visose vaka
rinėse valstijose, nes Philadel
phijoj buvo stipriausia opozi
cijos tvirtovė. Vienydamiesi 
draugai ir draugės vieningai 
pažymi, kad Komunistų Inter
nacionalo VII Kongresas su
darė pamatą vienybei ir pa
naikinimui visų skirtumų, ku
rie pirmiau mus buvo padali
nę. Pasaulio fašizmas siunta, 
karo pavojus grūmoja kas
dien, gi viso pasaulio darbi-

Faktas jau yra tas, kad iš 
išdidžių unijos vadų kalbų iš
ėjo pišš; kad taiki vadų di
plomatija su baronais nu
kniaukė svarbiausius kasėjų 
reikalavimus ir įžengiant į 
naują kontraktą kasėjai pasi
lieka nasruose tų senų, senojo 
kontrakto sunaikintų pasi
bjaurėtinų, skūrlupiškų darbo 
sąlygų ir darbo nelygybėj; 
kad naujas kontraktas, taip 
lygiai, kaip ir senasis, neužti
krina to, kas ant jo parašyta 
ir jis pasiima galią vergti ka
sėjus, kaip vergė ir kad unijos

GEORGE L. SPEER, 
N. Y. “Times” korespon
dentas Addis Ababoj, iš 
kur jį fašistai išvijo. Jis, 
mat, drįso rašyti tiesos 
apie fašistų žiaurumus.

dvie- 
Rose 
revo- 
Rose 

dirbo

dovavimą bedarbių demonstra
cijom, Dayton, Ohio, buvo nu- 
smerkta nuo 6 mėn. iki 
jų metų kalėjimam čia 
gavo ligą. Atsidavimas 
buciniam judėjimui pas 
Clark buvo didelis. Ji
del darbininkų pasiliuosavimo 
idėjos, nepaisydama savęs iki 
visai reikėjo atsigulti lovon. 
Ir išbuvus virš dviejų metų 
Warrensville senatorijoj po 
nesėkmingos operacijos ant 
plaučių, persiskyrė su mumis 
21 d. gegužės.

Komunistų Partijos distrik- 
to organiz. J. Williamson prieš 
išleisiant Rosę Clark karstą, 
pasakė reikšmingą atsisveiki
nimo prakalbą, atminčiai ir 
pagarbai taip atsidavusios ir 
pasišventusios darbuotojos as
menyje velionės. “Visi iš mū
sų pažinome ją—sakė drg. 
Williamsonas — ir Komunistų 
Partija ypač atjaučia giliai šį 
jai 
kus 
rėš.

sunkiose ekonominėse sąlygo
se, daug kartų būdama alka
na. Savo asmenį laikė vi
suomet paskiausiu reikalu. Vi
są savo jauną pilną vilčių gy
venimą paaukavo darbininkų 
klasės pasiliuosavimui.

Ilsėkis, Rose, Šios šalies že
melėj, o mes, pasilikę, tęsime 
darbą, kad panaikinus tą prie
žastį, kuri tave ir tūkstančius 
jaunų be laiko siunčia į ka
pus. J.

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

ninku klasės bendras frontas 
irgi šuoliais eina pirmyn. Re
voliuciniai darbininkai tą ge
rai supranta ir stoja už vieny
bę. Visi matom Franci jOs, Is
panijos, Meksikos ir kitur dar
bininkų klasės bendro fronto 
laimėjimus. Tas juo labiau 
skatina prie bendrų jėgų. Mes 
matom savo ir kitų padarytas 
klaidas iš praeities, bet jos 
mums bus pamoka del ateities. 
Philadelphijoj praeityje buvo 
asmeniškumų, nesusipratimų, 
bet mes šiuo sykiu, pasimoki
nę, ne tik vengsime praeities 
klaidas ant vietos, bet mes jas 
atsargiau tėmysime ir iš aukš-

Darbininkų klasės eili- 
seni veikėjai,

kurių priklausė ir pri-

padarytą nuostolį, nete- 
nuoširdžios revoliucionie- 
Bct mos visados atsimin

simo jos nenuilstamą pasiry
žimą ir atsidavimą reikalui 
darbininkų klasės pasiliuosa
vimo ir tas skatina tęsti jo
sios nutraukta darba. čion 
mos atiduodame gilią pagarbą 
mūsų mylimai draugei. Lenk
dami galvas ir sugniaužę ran
kas prisiekiame tęsti tąjį dar
bą, del kurio Rose paaukavo 
savo jaunystę ir visą gyveni
mą; dirbti josios įkvėpimu, 
kolei nebus darbo klasė liuosa 
nuo alginės vergijos. Lai gy
vuoja ilga atmintis mūsų 
draugei Rose Clark!”

Velionė buvo gerai žinoma 
lietuvių tarpe. Bedarbiai, ko
vojanti už pašalpą, turėjo ją 
už vadovę. Ji dirbo-veikė

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama
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 Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spjęe 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovęts 
ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. ?
čiau.
niai draugai, 
nuo 
klauso kolonijų veikimas, iš-
budavojimas mūsų judėjimo, 
turi būt atsargesni ir daboto
jai vieningo veikimo.

Mes širdingai sveikinam 
draugus iš opozicijos, su ku
riais mes susivienijom ir šir
dingai trokštame visų tų drau
gų, kurie dar pasiliko opozici
joj, vienytis su mumis ben
drai ir bendrai vesti kovą prieš 
kapitalistinę vergijos sistemą. 
Mes taip pat džiaugiamės, kad 
turėsime visą eilę veiklių 
draugų. Draugai Medeliai, 
Antanavičiai pribuvę iš Scran
ton, Pa., kurie buvo opozicijoj, 
padidins mūsų veikimo eiles. 
Draugai Bekampiai stoja už 
vienybę ir tikimės greitoje 
ateityje turėti ir juos.

Draugas Senas. Vincas jau 
rašinėja “Laisvėje”, tas rodo, 
kad jis su mumis. Draugai 
philadelphiečiai ir apielinkės, 
netik atgaivinkim savas veiki
mo tradicijas, bet jas pastu- 
mėkim priekin, kad mūsų ju
dėjimas išsilietų plačiausiai 
ir plačiausiai užkariautume 
lietuvių darbininkų mases ir 
sykiu visas kitas srioves. Vi
sas 10 kp. susirinkimas nusi
tarė rengti vienybės bankietą. 
Išrinkta veikli komisija iš vie
ningų draugų. Taipgi išrink
ta nauja kuopos valdyba.

A. J. Smitas.

Cleveland, Ohio
pusę 

Jaunųjų Komu- 
ir Komunistų 

palaidota 24 d. 
skaitlingos dar

di mirė po 
ligos-džiovos.

Palaidojo Rosę Clark

Rose Clark, veikusi 
savo amžiaus 
nistų Lygoj 
Partijoj, buvo 
gegužės prie
bininkų minios, 
dviejų metų 
Prieš susirgimą buvo K. P. 
sekcijos organizatore. Ilgą lai
ką buvo narė Distrikto komi
tete. Jaunesnėse dienose va
dovavo viso distrikto Pionie
rių judėjimą. Daug kartų bu
vo areštuota už vadovavimą 
kovose prieš karą, už negrų 
teises, bedarbiams pašalpą ir 
panaikinimą Ohio valstijoj 
“kriminalio sindikalistinio įs- 
statymo”. ,1931. metais už var

APSKRIČIŲ PIKNIKAS'
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Connecticut Valstijos Apskričiai
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Laisves Choras iš Hartford, Conn., Vadovaujamas Birutes Ramoškaitės.

DAILĖS PROGRAMA
DAINUOS KETURI CHORAI: 

Laisvės Choras iš Hartford, Conn. 
Jaunuolių Choras iš Bridgeport, Conn. 
Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. 
Daina Choras iš New Haven, Conn.

SVARIU PRAKALBA 
Kalbės J. Siurba

LDS Organo “Tiesos” Red^^orius, iš Brooklyno 

ĮŽANGA 25 CENTAI

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

Indian Grove Park, West Haven, Conn.
Rengėjai yra prisirengę patenkinančiai patarnaut visiems atsilankiusiems.
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CLEVELANDO ŽINIOS
Iš Socialistų Konvencijos

Nacionalė Socialistu Kon
vencija, kuri čia užsibaigė 27 
d. gegužes, buvo viena is 
svarbiausių tos partijos istori
joj. Ji davė smūgį reakcinei 
grupelei, susispietusiai apie 
“Sen-Sargius” ir “Forwardsa.” 
Nežiūrint, kaip Waldmanai, 
Onealai, Lee ir kiti dėjo pa
stangų, kad pati konvencija 
niekuom kitu neužsiimtų, kaip 
terliojimu komunistų ir visų 
kovingų elementų, kovojančių 
prieš karą ir fašizmą, jiems 
tas nepavyko. Nedėldienio se
sijoje atmetus New York o 
*M4 Sen-Sargius” delegatus ir 
priėmus kovingus, konvencija 
ėjo prie darbų tvarkos.

Priimtoj platformoj su dau
geliu gerų punktų yra pasisa
kyta noras dirbti už įsteigi
mą tikros plačia papėde Far- 
merių-Darbo Partijos. Bet 
tūom pačiu kartu reikia pasa
kyti, kad konvencija, “priė
mus” Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto laišką, padėjo jį 
ant stalo, t. y., nesvarstė. Ta
me laiške buvo kreipiamasi, 
kad priėjus prie bendrų pasi
tarimų svarbiais dienos klausi
mais ir kad išvysčius bendrą 
veikimą, kaip šių metų rinki
mų kampanijoj ir budavojime 
Farmerių-Darbo Partijos. Pa
sirodė, kad Norman Thomas 
bijosi tais klausimais išvysty
ti diskusijas. Tiesa, visoj kon

vencijoj buvo labai vengta dis
kusijų, kurios pakeltų delega
tuose aukštesnį politinį supra
timą. Su “Sen-Sargiais” gin
če - diskusijose pasitenkinta 
jiem pasakyti, kad Waldma
nai ir ko. “sutinka su visais 
kitais, tik ne su socialistais” 
ir kad per pastaruosius du me
tu del jų nebuvo galima veik
ti, “organizavimui bedarbių ir 
budavojimui partijos.” Reak
cionierių atakos ant komunis
tų buvo praleista nutylėjimu. 
I puolimus ant bendro fronto 
ir del bendro veikimo socialis
tų su komunistais pasikakinta 
p r i m inimu “Sen-Sargiams,” 
kad “apvienyta Pirmos Geg. 
demonstracija New Yorke bu
vo viena iš įspūdingiausių.” 
Vienu žodžiu, nebuvo atmuš
ti dešiniųjų puolimai, kaip 
priderėjo tai atlikti. Mat, bi
jotas! pusiau-dešinaus elemen
to iš puses Wisconsino delega
cijos.

Konvencija padarė gerai, 
kad nepripažino ir iššlavė re
akcinį elementą lauk, kuris 
traukė Socialistų Partiją į 
Naujos Dalybos glėbį. Bet 
tuom pat kartu savo silpnumą- 
trūkumą parodė, atsisakyda
ma priimti rezoliuciją del ben
dro veikimo su Komunistų 
Partija. Reiškia, šioj 19-toj 
konvencijoj buvo padaryta ir 
pliusų ir minusų. Beje, vie
tos kapitalistų spauda rašė

plačiai apie konvencijos eigą. 
Gal tas kiek ir pagelbėjo, kad 
nesitarti su komunistais?

Amalgameitai Pasisakė už
Socialių Reformų Pravedimą

Amaig. Clothing Workers 
of America Konvencija baigė
si 30 d. gegužės, priėmus daug 
rezoliucijų ir tarimų už įvairių 
reformų pravedimą, kaip pa
čioj unijoj, taip šalies įstatym- 
davystėj, kongrese. Pasisakė 
už bedarbių apdraudą, boiko
tą nazių išdirbinių, gynimą at
eivių, prieš Dies bilių, už pa
taisymą J. V. Konstitucijos, 
kad apkarpius galią Aukščiau
sio Teismo, ir priėmė visą ei
lę kitų gerų tarimų.

Bet ir čia, kaip ir Socialis
tų Partijos konvencijoj, yra 
padaryta ir minusų. O vie
nas jų yra, tai užgyrimas 
Roosevelto būti sekančiu pre
zidentu. Vaduotasi, būk tuom, 
kad neužleidus llearsto kan
didatui praeiti į šalies prezi
dentus. Klaida padaryta, kad 
užgiriant nereikalauta iš Roo
sevelto paliauti darius nusi
leidimus Wallstrycio kara
liams. Tokis žingsnis organi
zacijai naudos nežada.

Matėsi ir lietuvių Amalga- 
meitų konvencijoj. Du jų nuo 
Brooklyno kriaučių lokalo: 
Bubnys ir Nalivaika. Sako, ir 
A. Jankauskas dalyvavęs. Pir
mieji du apsilankė pas dauge
lį vietos lietuvių draugų ir sa
vo parapijonų. Brolis Bubnys 
susirado nemažai dzūku, ku- 
rių Clevelande kaip ir nebu

vo. Bet pasirodo, kad pil. 
Čėsna ir Pečiuliai yra jojo ar
timi kaimynai “nuo Krosnos 
cilto.” Jo nuomone, lietuviai 
gali išvystyti platų bendro 
fronto veikimą atsteigimui de
mokratinės tvarkos Lietuvoj, 
t. y., padėti savo broliams ir 
sesutėms nusikratyti Smeto
nos jungo. Drg. Nalivaika tu
rėjo pasitarimą su lyriečiais 
del Menininkų Sąjungos Suva
žiavimo, kuris atsibus čionai 
birželio 21-22 dienomis.

Mokytojai Unijistai Pavaryta 
iš Darbo; Mokiniai Sustreikavo

29 d. gegužės pietinėj dalyj 
(Parma) miesto čia tapo pa
šalinta iš mokytojų vietos net 
12 asmenų. Pirmiausiai buvo 
atstatytas principal Schaaf iš 
Junior High School. Pastarie
ji užprotestavo už E. O. Bart- 
low paleidimą. Už protestą 
visai dvylikai nebeatnaujinta 
kontraktas. Mokiniai, patyrę 
apie savo mokytojų padėtį, tą 
pačią dieną pradėjo streiką, 
reikalaudami mokytojam grą
žinti vietas. Paskutiniai davi
niai rodo, kad ir tėvai imasi 
žingsnių pastojimui kelio re
akcionierių užmačioms. /Mo
kytojų pavarymo priežastis 
bus jųjų organizavimasis į 
Mokytoju Uniją.

J.

11-tą dieną liepos, Water
bury, Conn,, bus “Laisvės” 
vakarienė ir šokiai po mėnu
lio šviesa, Lietuviu Parke, už 
Lakewood ežero.

=30 Metų Sukaktuvių Jubilejinis= 
Piknikas su Programa 
\ Rengia Waterburio Lietuvių Šviesos Draugija
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ALDLD REIKALAI
ALDLD Narių žiniai

Piknikų sezonas. Draugi
jos, kliu]jai ir mūsų ALDLD 
kuopos ruošiasi prie vasa
rinių piknikų. II Apskričio 
ribose piknikas įvyks šį me
nesį West Orange, N. J. Ap
skričio valdyba, be abejo, 
deda visas pastangas, kad 
piknikas būtų sėkmingas. 
Tad lieka tik kuopom tuo 
susirūpinti, kad kiekviena 
kolonija būtų skaitlingai 
atstovaujama.
Spaudos Naudai Piknikai

veiklesni nariai turi parda
vinėti mūsų judėjimo sim- 
patikam. Nėra, draugai, 
žiūrėta, kaip jūs tas štam
pas parduosite, bile tik jas 
parduosite ir pinigus nevil
kinant prisiusite į Centrą.

A. Matulis, 
ALDLD C. Pirm.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko, dainuos šiame piknike.

DAILĖS PROGRAMA:
Dainuos Vilijos Choras, kumščiuosis 

GED. STEPONAITIS su pasiva
dinusiu XX, bus ir kita 

pora kumštininkų.

A. Bimba, “Laisvės” Redaktorius, 
ir V. Zablackas, “Laisvės” jau- 

| nuolių skyriaus redakto
rius, sakys prakalbas.

PIKNIKAS PRASIDĖS 12 VAL. DIENĄ
ĮŽANGA 25 CENTAI

LIETUVIŲ DARŽE, už Lakewood, WATERBURY, CONN.
Visus kviečiame atsilankyti į šį puikų pikniką. Paklausysime prakalbų, pasigerėsime Vilijos Choro 
naujomis dainomis, pamatysime kaip vikriai gali lietuviai žaisti amerikoniškus žaislus, pakvėpuosime 

šviežiu oru ir pasišoksime prie geros orkestros.

“Laisves” ir “Vilnies” 
naudai piknikai turi būt 
sėkmingi. “Laisvės” metinis 
p i k n i k a s Ulmer Parke, 
Brooklyne, turi būt šiemet 
skaitlingesnis publika, negu 
kitais metais buvo, šiemet 
darbininkiškų spėkų vieny
be yra tampriau susirišus, 
negu kitais metais buvo. 
“Laisves” gaspadorius, drg. 
Buknys, pasiuntė draugam 
pikniko tikietų platinimui. 
Mūsų pareiga, kad tie tikic- 
tai būtų platinami visu 
smarkumu.

Anglų Kalba Knygos
Draugijos sekretorius pa

skelbė 7-nių punktų anglų 
kalba parinktų knygų. Kuo
lių valdybos bei Draugijoj 
priklausanti jaunuoliai turi 
gražaus pasirinkimo tokių 
knygų, kurios jų skoniui 
patinka. Atminkite, drau
gai ir draugės, kad Centras 
suteikia nariam knygų di
desnės vertės, negu jų įmo
kėti pinigai.

Traukimas jaunuolių į 
ALDLD turi būti dienos 
klausimu ir dienotvarky 
kiekvienos kuopos susirinki
me. Aš manau, kad nerei
kėtų pamiršti ir tų jaunuo
lių, kurie priklauso prie 
LDS, o nepriklauso prie 
ALDLD, pakalbinti juos, 
kad būtų ir apšvietos orga
nizacijos nariais.

CIevelando Kongresas
CIevelando Kongrese Lie

tuvos demokratijai ginti tu
rėtų dalyvauti kiekviena 
ALDLD kuopa. Mano ma
nymu, tos kuopos, bei kliu- 
bai, ar draugijos, kurios 
del finansų stokos neišgali 
pasiųsti delegatų į Cleve- 
landą, turėtų įgalioti toje 
apylinkėje gyvenantį bent 
kurios draugijos narį, kad 
jų koloniją atstovautų ir jų 
vardu kongrese kalbėtų. 
Čia mano tik kaipo asmens 
nuomonė, ir nemanau, kad 
priruošimui kongreso komi
tetas būtu tam priešingas. 
Apsvarstykite, draugai.

Agitacijos Fondas
ALDLD Centro Komiteto 

tarimu, Draugijos sekreto
rius išsiuntinėjo kiekvienai 
ALDLD kuopai platinimui 
štampų. Surinkti pinigai 
eis į Agitacijos Fondą. A- 
gitacijos Fondas yra ta 
įstaiga, kuri rūpinasi mūsų 
judėjimo reikalais. Kuopos 
gali tas štampas pačios nu
pirkti, jeigu randasi ižde 
pinigų, arba narys gali pa
sipirkti už 10 centų, arba

BROOKLYN LABOR LYCEUM . , r
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Paryžius, birž. 3. — Nors 
Franci joj moteris dar netu
ri balsavimo teisių, bet so
cialistas Leon Blum, tapęs 
ministerių pirmininku, žada 
paskirt mokslininkę Curie 
Joliot’ienę ir dar vieną žy
mią moterį į vice-ministe- 
rių vietas.

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. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Beachview 2-3103

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už minealo 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir 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 Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
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.ANTANAS KASMOČIUS
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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į Visus Kanados Lietuvius, Dr-jas, 
Organizacijas, Kliubus ir Grupes

kovai su alkoholiu. Linkėtina, 
kad nors po “vakacijų 
taptų stipresnis.

jis

Gerbiami Tautiečiai!
Įsigalėjusi tautininkų diktatūra Lietu

voje kas met vis darosi žiauresnė. Ne- 
siskaitydama su liaudies reikalavimais 
stato Lietuvos nepriklausomybę pavo
jum

Lietuvos liaudis pavergta, persekioja
ma ir išnaudojama tautininkų valdžios. 
Karo lauko teismais baudžiami nekalti 
žmonės, pūdomi kalėjimuose, žudomi.

Visos politinės organizacijos, draugi
jos bei jaunimo sąjungos uždarytos. 
Spauda suvaržyta, griežtai cenzūruoja
ma. Visoki susiėjimai uždrausta, išsky
rus tautininkų-fašistų.

Vis dažniau girdime mūsų brolių—se
serų, tautiečių skundą, apie jų vargą ir 
persekiojimą Lietuvoj. Apie fašistinės 
valdžios smurto žygius. Apie jų 
streikus.

kovas,

Mes užsienio lietuviai turime 
savo tautiečiams jų kovoje. Jie 
mūsų paramos. Lietuvos liaudis 
mūsų pritarimo jų kovoje, del nuvertimo 
fašistinio jungo, del atsteigimo demo
kratinės tvarkos.

Viso pasaulio lietuviai sujudo. Ameri
kos kontinento lietuviai tuo reikalu šau
kia kongresus. Iš spaudos ir pranešimų 
matosi, kad Kanados lietuviai irgi yra 
pasiryžę pagelbėti savo tautiečiams Lie
tuvoj, ištiesti jiems brolišką pagelbos 
ranką. Todėl Montrealo lietuvių drau
gijų valdybų ir draugijų atstovų posė
dyje, gegužės 15 d. 1936 m., vienbalsiai 
nutarė šaukti visos Kanados Lietuvių 
Kongresą Gynimui Lietuvos Liaudies. 
Tam darbui vesti išrinko komitetą iš 
septynių įvairių pažiūrų asmenų ir siūlo 
kongresui tokius uždavinius:

1. Visų laisvę mylinčių Kanados lietu
vių vardu pareikalauti, kad be atidėlioji
mo būtų išrinktas ir sušauktas Lietuvos 
seimas visuotinu, lygiu ir slaptu balsa
vimu, sulyg proportionate rinkimų sis-

laukia 
laukia

tema visoms partijoms laisvai dalyvau
jant.

2. Pareikalauti žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisves. Panai
kinti visus karo lauko teismus ir kitus 
tautininkų-fašistų vyriausybės smurto 
žygius, atkreiptus prieš liaudį.

3. Pareikalauti amnestijos visiems an
tifašistiniams politiniams kaliniams, bei 
nukentėjusiems kovoje del demokratijos 
atsteigimo Lietuvoj, del piliečių teisių 
ir del darbo žmonių geroves.

4. Surasti būdus, kad Kanados lietu
viai vieningai galėtų pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai moraliai ir materialiai jų kovo
je prieš fašizmo jungą. Toks kongresas 
proponuojamas šaukti Montreale rug
pjūčio mėn. pradžioje, 1936 met.

Kad kongresas būtų sėkmingas ir vi
sos srovės jame būtų atstovaujamos, 
kongreso šaukimo komitetas kreipiasi į 
visas Kanados lietuvių draugijas bei or
ganizacijas ruoštis prie kongreso, pra
šydamas: šaukti visuose miestuose drau
gijų atstovų pasitarimus, svarstyti savo 
susirinkimuose tokio kongreso svarbą ir 
sudaryti savo komitetus kongreso šau
kimo reikalu.

SO. BOSTON, MASS.

Šios savaitės radio progra
mas bus sekantis:

1— Al Stevens orkestrą iš 
South Bostono.

2— Jonas Patkauskas, ar- 
monistas iš South Bostono pa- 
grieš solo.

3— B. Petrikevičius iš Law
renco, dainininkas.

4— J. Bakšiutė iš Lawrenco, 
dainininkė. Ona Vaitkūnienė, 
iš Lawrenco, akompanistė.

Prašome užsistatyti savo ra
di© ant stoties WI1DII (830 
kilocykles) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį.

Steponas Minkus.

Aldona Klimaitė duetą, kas 
taipgi buvo pakartojama kele
tą sykių. Sekamas dainuoja 
Alekas Velička. Jį visuomet 
publika myli, bet daugiausiai 
patiko daina apie kriaučiuką 
prie žipono. Pasirodo Cher- 
neshewsky Dancing Grupė iš 
f. W. O. Tai dd. rusų šokikų 
grupė. Lietuviams labai pati
ko.

Štai pasirodo ir Aido Cho
ro Aidbalsiai, susidedanti iš 
dd. V. Zablackas, F. Pakal
niškis, F. Yakštys, Adelė Pa
kalniškienė, Aldona Klimaitė 
ir Amelia Jeskevičiutė. Tai 
rinktiniai dainininkai, kurie 
publikai davė daug naujo. Jie 
dainavo sutartinai. Užbai
giant programą, išeina Aido'

Visoms Conn. Valstijos A.L.
D.L.D. ir L.D.S. Kuopoms

Apskričių piknikas rengiamas ne
delioj 14 d. birželio, Indian Grove 
Parke, West Haven, Conn., Bus tur
tinga programa, dainuos keturi lie
tuviški chorai, vietinis žydų choras 
ir vietinis Ukrainų Choras. Taipgi 
bus ir prakalbos. Turėsime skanių 
namie pagamintų valgių, gėrimų, Šo
kiai ir kitokių žaislų. Chorai nesi- 
vėluokite atvažiuoti, nes parkas di
delis ir gražus ir galėsite linksmai 
praleisti dieną. Parkas bus atdaras 
10 vai. ryto.

Komisija.

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 10 d. birželio, 8 
vai. vakare, 267 Walker St. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkami delega
tai į Clevelando kongresą; ir bus 
apsvarstymai važiavimo į “L.” pik-

Choras, vadovaujamas nenuil-'nik^ 4 d- liepos, Brooklyne.

NEW BRITAIN, CONN
stančios mokytojos ir kompo
zitorės d. B. šalinaitės. Tai, 
stebėtinai gražus būrys jau
nų vaikinų ir merginų. Dai-

G. S. Org. 
(132-133)

Anna Topper grasino savo 
vyrui, kad šoks lauk per lan
gą nuo trečio augšto. Nors 
jos vyras be miego per naktį 
vaktavo ją, bet prisiėjo eiti į 
krautuvę maisto. Sugrįžęs ra
do moteriškę gulinčią šalę stu- 
bos ant žemės su nulaužtom 
abiem kojom.

PITTSBURGH, PA.
Subatoj, birželio 6, įvyksta pui- 

nuoja naujas dainas revoliuci-'kus bankietas 805 James St. Tai 
bus išleidimas delegatu į Komunis- mo pobūdžio ir šiaip įvairaus, ,, ... v. . 1 1 n„ ,v. o \ . ..... tų Partijos suvažiavimą. Pradžia 8

turinio. Daugiausia publlkarVal. vakare. Bus skanių valgių ir 
patiko daina apie d. Thael- šokiams muzika. Įžanga 35 centai.

Komitetas.ir dar viena, kurios

Mes laukiame pritarimo ir pasiūlymų 
del Kanados Lietuvių Kongreso uždavi
nių, iš visų draugijų bei pavienių asme
nų.

Visais Kongreso šaukimo reikalais 
kreipkitės pas komiteto sekretorių: K. 
Kilikevičius, P. O. “D.” Box 44, Mon
treal, Que.

Kanados Lietuvių Kongreso Lietuvos 
Liaudžiai Ginti Šaukimo Komitetas:

V. Bunkus,
J. Astrauskas,
Z. Janauskas,
V. Kiškis,
J. Čeponis,
K. Kilikevičius, 
M. Gudas.

Kopija tikra: Kos. Kilikevičius.

A. Petuška, gerai visiems 
žinomas, šiom dienom pasimi
rė.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
geg. 30 d. turėjo pikniką. Ka
dangi pirmas šį pavasarį pik
nikas, tai žmonių buvo daug.

Great Neck, N. Y.
Pirmyn
mingas
Choro

Choro Koncertas Sek- 
iš Visų Pusių. Aido 
Darbuotojų Dalyvavo

Visa Eile

South Bostono Žinios kui Mikalonio automobilį. Ju
lius apeliavo į augštesnį teis
mą, t

Del Gėrimo Suspenduotas 
Nuo Darbo

Colonial Coat Co. siuvykloj 
dirba keliolika lietuvių. Vie
nas siūlinis, Simonas, yra ge
ras darbininkas, bet kaip pa
sigeria, visuomet didelį triukš
mą daro—šokinėja muštis, 
priekabiauja ir tt. Už tai da
bar jis tapo porai savaičių su
spenduotas nuo darbo. Besai- 
kus pijokavimas niekam nau
dos neduoda.

gas, kad visi būtų užganėdin
ti. Už poros dienų Antanas 
išvyko į Lietuvą. Linkėtina 
jam linksmos ir laimingos 
lionės.

Policija Suvažinėjo Žmogų

ko-

Nelaimė j. Mikaloniui

Išvyko Lietuvon

Cafe 
iškė-

Policija mėgsta persekioti 
neatsargius autom obilistus, 
bot štai jums atsitikimas, kur 
pati policija žmogų automo
biliniu suvažinėjo. Tas atsiti
ko pereitą savaitę Bostone. 
Suvažinėtasis yra Philip Ole- 
af, Shapiro siuvyklos darbi
ninkas, kuriam nelaimės metu 
sulaužyta koja ir ranka, taip
gi smarkiai sutrenkta galva. 
Sužeistasis randasi ligoninėj 
ant “danger listo”.

Užpuolimas ant Kliubruimio

pirrrt 
vieš-

Pereitos savaitės pradžioje 
Antanas Rimkus, Strand 
restauranto darbininkas, 
lė pokilį savo draugam, 
buvo jo atsisveikinimas 
išvažiuosiant į Lietuvą
nagėn. Pokilis įvyko Strand 
Cafe ir visi jo draugai buvo 
gerai pavaišinti, nes Antanas 
nuo jsenai čia yra visiems žino
mas, kaipo teisingas, draugiš
kas vyrukas. Jo bosai, Kaz. 
Budreckis ir Albertas Helger- 
manas dėjo geriausias pastan-

bet 
nc- 
Tas

“Naujojoj Gadynėj” tilpo 
korespondencija, kurioj tūlas 
sklokininkas bando “įkąsti” 
Lietuv. Piliečių Kliubui dėlto, 
kad slaptoji policija dariusi 
kratą ir išsivežusi keltą tuščių

Gegužės 31 d. Brooklyn© 
Aido Choras, su visu savo šta
bu, dalyvavo Great Necke, 
Pirmyn Choro pavasariniame 
koncerte. Aido choristams ir 
svečiams suteikė gražiame bu- 
se sėdynes dd. Kunigėnas ir 
Tony Sinkus. Jie mokėjo pri
pildyti pilną busą, o likusius 
suorganizavo važiuoti auto
mobiliais. Kelionė smagi, vi
si linksmus, tiktai biskutį 
smagumui pakenkė “Džiorda- 
no” upės “kvapas”, bet pa
siekus Great Necką, jau nuo 
tolo matėsi vietiniai choristai 
ir simpatizatoriai dideliame 
būryje ant šalygatvio, sveiki
no brooklyniečius.

Lygiai 7 vai. d. Klastauskas 
atidaro programą. Pirmyn 
Choras, vadovaujamas Aldo
nos Klimaitės, dainuoja “In
ternacionalą” ir kitas proleta
rinio pobūdžio ir liaudies dai
nas. Harmonija graži, vado
vavimas ir dirigavimas pa
traukiantis. Publikoje gana 
didelė užuojauta.

Dainuoja V. Zablackas ir

Pereitą savaitę nelaimė iš
tiko Julių Mikalonį, kurį čio
nai daugelis mėgsta vadinti 
“dzūkų karalium”. Julius va
žiavo savo brangiu automobi- 
lium iš pokilio ir vežė vieną 
Strand Cafe baro darbininką. 
Davažiavęs Broadway subway 
stotį, kažin kaip drožė į gele
žinį stulpą, sudaužydamas sa
vo automobilio priešakį, 
važiavusieji išliko gyvi su 
dideliais susižeidimais. 
atsitiko apie vidurnaktį,
tai jam prisiėjo pernakvoti 
policijos nuovadoj ir teisme 
dar gauti $50 piniginės pa
baudos. Buvo kaltinamas ne-Įtoniko bonkų. Nieko čia bai- 
va už girtą važiavimą ir ke- saus neįvyko. Kažin kas buvo 
lėtą kitų nusikaltimo punktų. įskundęs policijai tyčia, kad 
Stambiausiu nelaimės liūdinin- kliubiečiams padarytų nesma- 
ku ir kaltintoju buvo pats tei- gurno, ir vieną nedėldienio ry- 
sėjas Davis, kuriam pasitaikė tą, kuomet kliubruimy dar 
nelaimės laiku važiuoti pas- | nieko nebuvo, revizoriai išver

žė duris. Vėliau teisme byla 
tapo išmesta.

DIDELIS IR SMAGUS PARENGIMAS
RENGIAMAS LIBERTY PARKE

1144 Liberty Avenue, Hillside, N. J.
Šį parengimą duoda pats savininkas, Frank Laseck, 

palaikymui Liberty Parko
Kadangi šis parkas yra vienatinis lietuvių parkas, 
Newark© ir Elizabeth© apielinkėj, tad tikimės turėt iš 
publikos gerą užuojautą šiam tikslui, ir manome, kad 
svečių bus iš Penna., Conn., New York ir kitų valstijų.

Bus Gera Orkestrą, Kuri Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Kavalkus Šokiams

Įvyks Sukatoj ir Nedelioj, Birželio 6 ir 7;
Prasidės 2 vai. po piet abi dienas.

• Užkviečia visus draugus ir pažįstamus.
F. LASECK.

Nelaimingas Jonas
—Kažin kur mūsų Jonas, 

kur mūsų Jonas?—klausinėja 
frentai.

—Ant Briedžių salos, varg
šas.

—Už ką ir kaip ?
—Alutis 

nuvarė.
Sakoma, 

vaikučiais
del jo besaikio gėrimo, buvo 
priversti su teismo pagelba 
duoti jam “vakacijų”. Gaila 
šeimynos ir gaila Jono. Geras 
vyrukas, gabus, bet bejėgis

ir degtinėle ten jį

kad žmonelė su 
pritrūkę kantrybės

Streikavusieji jūrininkai 
New Yorke nešiojo pana
šias iškabas, persergstinčias 
visuomenę del pavojaus ant 
laivų, kuriuose dirbo skebai.

manna
žodžių neteko pagauti.

Visiems dainininkams akom- bininkų organizacijų piknikas Stace-
_ - y ■ . . . L • z-v i I. *-v-\ L I In V 1panavo d. B. sannaite.

“Laisvės” reporteriui 
matyti pirmu sykiu 
Klimaitę 
išmokytą 
Pasirodė, 
ma nuo

Nedėlioj, birželio 7, įvyksta dar-

ivičiaus farmoj, Emsworth, Pa. Vis?
! kviečiami dalyvauti. Pelnas skiria- 

teko mas siuntimui deelgatų j Lietuvių 
Al doną Kongresą.

Komitetas.vadovaujant ir jos
chorą dainuojant.

kad jinai yra tinka-'dale St.
Ketverge, birželio 11, 1322 Reeds- 

įvyksta ALDLD 87 kuopos 
dabar atsistoti pir- mėnesinis susirinkimas. Kviečiami 

visi nariai ir norintieji prisirašyti 
mose chorvedžių eilėse, HCS,lsusjrjn]{jme dalyvauti. Bus renka- 
reporterio manymu, jinai turi mas delegatas į Lietuvių Kongresą, 
visas kvalifikacijas proletari-j 
nio meno srityje. Jai 
darbas nėra peržemas, 
dainuoja solo, dainuoja kvar- dr{P su rusais ir ukrainiečiais drau- 

. , . , .. gaiš An-port Picnic Grove vietoje,
tete, sekstete H pagaliaus sy- yjsį kviečiami prie šio pikniko reng- 
kiu SU visais eiliniais nariais tis. Pelnas skiriamas siuntimui de- 
visame Aido Chore. Bravo, Al- legato į Lietuvių Kongresą.^___
dona!

Buvo pardavinėjama 
day Workeris” ir kita 
tūra.

Publikos buvo gana

Komitetas.

joks| Nedelioj, birželio 14, ALDLD Ket- 
jinai virtas Apskritys rengia pikniką ben-

Komitetas.
(131-132)

“Sun- __________
litera- Nashua, Lowell, Haverhill 

Lawrenco Draugams
Visų keturių kolonijų komitetų 

Šokiams grajino William Nor- bendras posėdis įvyks subatoj, bir- 
ris orkestrą. Apie 9 vai. dar želio 6 dieną, vakare, Maple Parke, 
atvažiavo didelis būrys jaunų 
vyrų iš Williamsburg©, 
yra didžiumoje Piliečių 
bo nariai.

Beje, Great Nccko 
veikėja ir organizatorė 
Petkienė apleido šį miestelį ir 
apsigyveno Brooklyne. Broo- 
klyniečiams bus didelė para
ma.

Well, su greatneckiečiais 
pasimatysime Brooklyno dar
bininkiškų organizacijų pikni
ke 14 d. birželio, Ulmer Par
ke, Brooklyne.

E. Bensonas.

daug.

ir

Lawrence. Visi būtinai pribūkite j 
šį posėdį, nes reikia keli svarbūs 

kurie klausimai apsvarstyti. Taipgi atsi- 
KI1U- vežkite atskaitas buvusio perstatymo 

operetės “Vestuvės
'shua, kad galėtume sudaryti rapor- 

žymi tą.
drg. I Tą patį vakarą

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30. kp. susirinkimas 

įvyks nedelioj, 7 d. birželio, 9 vai. 
ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts. Visi nariai dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių prirašyti.

Sekr. N„ Dudonis.
(132-133)

d. birželio, 
šalę Lake- 
Mass. Pra- 
iki vėlumos.

LOWELL, MASS.
L.D.S. ir A.L.D.L.D. kuopos ben

drai rengia didelį pikniką su gražia 
programa, nedelioj, 7 
Vytauto Kliubo Parke, 
view Park, Collinsville, 
džia 10 vai. ryto ir tęsis
Programos išpildyme dalyvaus kele
tas žymių artistų jų tarpe dalyvaus 
ir Ig. Kubiliūnas, garsusis radio 
dainininkas. Turėsim svečių iš Hud- 
sono ir kitų apielinkės miestų.

Komisija.
(132-133)

LOWELL, MASS.
A.L.D.L.D. 44 kp. susirinkimas 

įvyks subatoj, 6 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, nes nedelioj bus piknikas. 
Visi nariai dalyvaukite, užsimokėkite 
duokles ir “Laisvės” skaitytojai ga
les atsiimt dovanų knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas”. Taipgi ne na
riai, bet “L.” skaitytojai dalyvaukite 
ir gaukite savo knygą.

Valdyba.

pra- 
Uk- 
St.,

CHESTER, PA.
Kompartija rengia svarbias 

kalbas ,antradienį, 9 d. birželio, 
rainų svetainėje, 2524 W. 3rd
7:30 vai. vakare. Apart kitų kalbė
tojų kalbės drg. Mother Bloor, ne
nuilstanti ir visų mylima darbininkė. 
Ji kalbės apie Farmer-Labor Partiją. 
Tad kiekvienas lietuvis darbininkas 
ir darbininkė privalo dalyvauti ir 
išklausyti šios senutės prakalbą.

Rengėjai.
(132-133)

i yra rengiama, 
Maple Parke, naktinė vakarienė, ku
rioj būkit pasirengę dalyvauti. Bus 
gardžių valgių, šokiai, pasilinksmi
nimai.

A. Taraška.

NEWARK, N. J.
Ncwarko ir apielinkės yra šaukia

mas labai svarbus susirinkimas. Vi
sos progresyviškos organizacijos, 
kaip ALDLD, LDS Jaunuolių kuopos 
taipgi Sietyno Choro nariai būtinai 
turėtų dalyvauti šiame susirinkime, 
kuris įvyks 8-tą d. birželio (June), 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Avenue. Bus renkami 
delegatai į Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks Clevelande.

SKUTIMAS

Komisija*

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

Taipgi visi “Laisvės” skaitytdjaf, 
kurie dar negavote knygą Mortos 
Vilkienės Divorsą, atsilankykite.. įJ4 
susirinkimą atsiimti knygas, nes po 
stubas išnešioti mus labai apsunki
na.

Residence. ” *—Brockton 6337

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

Puslapis Septintas

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininka^ 
PLAUKŲ Q 
KIRPIMAS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, Ve# ‘
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavue 
sudarau su 

amerikoniškais'.'
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ’ kb-’ 
kio pagcidaujAv 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.'”' 
STOKES *

512
JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y. ’
Pel.: Glemnore 5-6191

PRANEŠIMAS
♦ 11/

Mr. Joseph Jablowskys
kaipo Rcpresentatorius

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystčs reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

(BIELIAUSKAS)

i MSNLOTAS GRABORIUS
660 G RAN'* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik’*i įrengtos dvi koplyčios dry
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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.



' ' ^i^iSg^žy->;

Puslapis Aštuntas

tą

j Dviem kambarys $16.00
| Keturiem kambarys $20.00

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

U Z

ei-

Motoristams Naujiena

“Munšainieriai” Papuolė

Teis 40 Jaunuolių

ir

su-

TRUMPOS ŽINUTĖS

iki

šu

(131-133)

.'swt)

galionų 
virimui.

Brooklyno Jaunuolių L.D.S. 
200 kuopa vėl rengia linksmą 
išvažiavimą subatoj, 6 d. bir
želio.

dar-
Lo-

ge- 
ko- 
ko-

Lai
vai, 
bus

Har-
Rid-
sle-

jūrėse, 
susėdę 
Taipgi

bir- 
die- 
tik

Parsiduoda namas, yra 23 forni- 
šiuoti kambariai. Taipgi yra “beer 
garden” ir restaurantas. Biznis iš
dirbtas per 13 metų, ir galima gerą 
pragyvenimą padaryti. Savininkas 
nori parduoti greitai, nes važiuoja 
į Lietuvą. Galima atsišaukti bild 
laiku po šiuo antrašu:

Wm. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J. Telefonas:

Berger 9323.

deportacijas— 
laisvę. New 
virš miliono 
juos įtraukti

PARDAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

ant ūkės, be skirtumo senas ar jau
nas, bile tik netingi ir nebijo kaip 
kada ir sunkiai padirbėti. Darbas nė
ra sunkus, ir valandos neperilgos, 
alga pusėtinai gera; valgis ir guo
lis toks, kaip ir gaspadoriaus. Gera 
proga mokiniams gaut patyrimo. 
Jeigu nemokės karvių melšti, tai ne
bus reikalas tą darbą dirbti. Greitai 
atsišaukite sekamai: W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(132-134)

pra- 
pik- 
krū- 

ir visi

per šio komiteto pas- 
Jisai gimęs Ameri- 
neturėjo įrodymų.

civilio inžinieriaus

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Juozo 

Budreikio. Nemačiau jo pei* 10 me-| 
tų. Pirmiaus jis gyveno Rock Island, 
Ill., dabar nežinau kur. Tony Tre- 
peikis, Moline, III. buvo jo draugas, 
gal jis žino, kur jis randasi. Prašau 
atsišaukti sekamai: j

Wm. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J. ,

(131-133) I

Ateivių Gynimo N. Yorko Komiteto Veikla 
Prieš Deportacijas; Nauja Brošiūra

Ateivių Gynimo New Yorko 
Miesto Komiteto pastarajame 
susirinkime, kaip ir visuose, 
buvo įdomių dalykų.

• Pirmininkas pakvietė pa
kalbėti Walter Baer’į, kuris 
apie keturios savaitės atgal 
paliuosuotas iš Ellis Island po
kaucija 
langas.
koj, tik 
Baigęs
mokslą. Savo kalboje pagerbė 
Ateivių Gynimo Komitetą ir 
Organ i z ac i j as, d alyva u j a n č i as 
kovose už laisvę ir prieš de
portacijas.

Vengrų delegatas ra port a- 
yo, kad pastaruoju laiku val
dančioji klasė puolė vengrų 
organizacijas ir jų veikėjus. 
Po išdeportavimui 1932 me
tais vieno veiklesnio nario, 
vengrai subruzdo organizuo
tis ,,į bendrą frontą ir kovoti 
priš deportacijas. New Bruns
wick, N. J., vengrai suėjo į 
bendrą veikimą su kitų tautų 
ir visokių pažiūrų žmonėmis. 
Ten veikia kartu katalikai, 
socialistai, komunistai, žydai 
ir jų rabinai. 25 skirtingos 
organizacijos šaukia konfe
renciją 5 birželio išdirbimui 
planų kovai prieš deportavi
mą.

Italų delegatas nurodė, kad 
kovodami prieš 
kovojame už 
Yorke gyvena 
italų. Tikimasi 
į kovą prieš deportacijas ir į 
abelną darbininkų judėjimą.

Graikų delegatas pažymėjo, 
kad jie turi suorganizavę At
eivių Gynimo Komitetus vi
suose didesniuose Amerikos 

. miestuose. New Yorke turi 
įsteigę centraiinį pastovų ko
mitetą iš 12 narių.

; Ateivių Gynimo advokatas 
raportavo, kad Ellis Islande 
randasi 2,600 nuskirtų depor
tavimui. Darbo Departmen- 
tas nekreipia domės, ar jie 
prasikaltę, ar ne, tik skubi- 

L na, kad daugiau išdeportuoti. 
L Prieš Benno Martini, Otto Ri- 
L chter, Adam Mueller ir Hen- 
f rietta Vendemmia valdžios 

agentai neturi tikrų Įrodymų, 
bet nuskyrė deportuoti.

Komiteto sekretorius savo 
raporte pažymėjo, kad po rin
kimų deportavimas žymiai pa
didės, jei nebūsim stipriai su
siorganizavę pastojimui kelio.

Įstatymai prieš ateivius bus 
iškepami į 24 vai. Biliai už 
deportavimą, kurie yra kon
grese, anksčiau ar vėliau bus 
priimti. Darbai mažėja, be
darbių armija didėja. Septin
tas metas bėga, kaip “gerovė” 
ilsisi kapuose. Fabrikantams 
darbininkai nebus reikalingi 
niekados, todėl ir pasirįžo iš- 
deportuoti visus, kas jiems po 
uanka pasitaiko, nežiūrint, 
kas jie yra ir kur priguli.

Viena iš artimiausių aukų 
yra Patrick Breman iš Wilkes 
Barre, Pa., veikėjas už paliuo- 
savimą Tom Mooney. Nors 
neturi ant jo apkaltinimo, ta
čiau jis bus deportuotas pirmu 
laivu į Airiją.

Darbininkai turi tvirtai su
siorganizuoti, kad galėtų apsi
ginti patys save.

Ateivių Gynimo Komitetas 
turi pagaminęs ateivių ir de
portavimo klausimu brošiūrai- 
tes. Jos parsiduos po 10 c. 
Organizacijos jas gaus po 7^2
centų kopiją. Brošiūraitės bus 
interesingos ir daug naujų ir 
naudingų patarimų. Labai 
svarbu perskaityti kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei.

Reikalaujant informacijų ar 
siunčiant užsakymus adresuo
ki!: Am. Comm, for Prot. of 
Fereign Born, 100 Fifth Ave., 
New York City.

bininkes privers dirbti 49 va
landas į savaitę.

Tai bus paakstinimas vi
siems bosams kirsti darbinin
kių algas ir didint darbo va
landų skaičių, kad ir tuomi 
dar daugiau išnaudoti moteris 
darbininkes.

Traukia Teisman Už Pavadi
nimą Melagium

Queens apskričio preziden
tas George U. Harvey patrau
kė teisman WPA darbų admi
nistratorių Victor F. Ridder, 
reikalaudamas $250^000 
pavadinimą melagium.

Tarpe Harvey ir Ridder
na aštri kova. Mat, preziden
tas Harvey išsitarė, kad Ja
maica gatvės pataisymas, ku
riuo rūpinasi WPA adminis
tratorius Ridder, labai pras
tas, begėdiškas. Ridder tuo
jau sustabdė darbą ir pavadi
no Harvey melagium. Harvey 
pastatė sekančias iškabas ant 
tos neužbaigtos taisyti gatvės: 
“šį darbą sustabdė WPA to
dėl, kad aš pasakiau teisybę.” 

4/Kažin kas išeis iš tų imtynių.

Moterim Kapoja Algas, 
Ilgina Darbo Valandas

Pora dienų atgal plačiai bu
vo rašoma apie Jungtinių Val
stijų Augščiausio Teismo nuo
sprendį, kad New Yorko mi
nimum algos moterims įstaty
mas esąs nelegališkas. To 
sprendimo pasekmėj jau pra
dedama numušti moterų-dar- 
bininkių. algas ir didinti dar
bo valandų skaičių.

Joseph Tipaldo, skalbyklos 
savininkas, po numeriu 1061 
—61st St., buvo tas išgama, 
kuris pakėlė to įstatymo lega- 
liškumo klausimą. Jo skalby
kloj dirba 25 moterys. Jos 
dirbdavo labai karštam ir 
tvankiam ore po 40 valandų 
į savaitę ir gaudavo vos $12 
ir 50c algos savaitei. Dabar 
Tipaldo didžiuojasi, kad vie
ton 40 valandų, jis savo dar-

Malioriai Neleis Wollner’į 
Į Viršininkus BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

rimus, tai yisai nesiklapatykit, 
jų bus irgi iki valiai.

Centralbrooklyniečiai 
nešė, kad jie atvažiuos į 
niką susigrupavę į vieną 
va, apsės kelis stalus
bendrai valgydami ir gerdami 
linksminsis, dainuos. Tai 
ras sumanymas. Rengimo 
m i tetas mano, kad ir kitos 
1 on i jos taip padarys.

šitoji birželio 14-ta diena, 
tai yra Brooklyno lietuvių die
na, kurioj sueis į krūvą visi 
Brooklyno lietuviai. Norėda
mi pasilinksminti su brookly- 
niečiais, taipgi suvažiuos daug 
svečių ir iš kitų miestų bei 
miestelių.

Taigi visi užsižymėkite į ka
lendorius tą dieną—14-tą 
želio—ir laukit jos, nes tą 
na pasilinksminsit, kiek 
norėsit.

Rengimo Komitetas.

Buvęs Maliorių Unijos 860 
Lokalo viršininku ir 18-to Dis- 
trikto Tarybos bosu, Wollneris 
vėl bandysiąs užgriebti unijos 
vadeles, kandidatuosiąs į biz
nio agentus ateinantį penkta
dienį, kada bus nominuojami 
visų lokalų biznio agentai. I

Maliorai pasipiktinę. Jisai 
tarp maliorių žinomas, kaipo 
“Jack the Bum” už savo rake-' 
tieriškus darbus. Jisai dabar 
turėtų būti kalėjime, sako ma
lioriai, už vieną kriminališkų! 
veiksnių. Bet distrikto proku
roro Geoghan pasidarbavimu, 
kokiu tai misterišku būdu, ta
pęs paleistu. Jo kandidatū
rą malioriai skaito negarbe ir 
nelaime, tad vesią kovą iki 
paskutinių, kad jis nebūtų iš
rinktas. Rinkimai įvyks seka
mą savaitę, 12 birželio.

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

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

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

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Skalbėjų Unija Ves Kovą 
Prieš Algų Kapojimą

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

. Ir pagal sutartj 
Tel. Mansfield 6-8787

VA LANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Keletą savaičių atgal fede- 
ralės valdžios agentai užtėmi- 
jo keturis vyrus vežant kele
tą trokų krovinių, ir tuos kro
vinius sunešė į namą po num. 
108 Bay 14th St., Brooklyne. 
Agentai tėmijo, kaip tie vy
rai budavojo 1,500 
katilą “munšaino”
Užbaigus darbą ir vos tik pra
dėjus degtinę virt, agentai įsi
laužė į namą ir suėmė naba
gus virėjus.

Skalbyklų Darbininkų Int. 
Unijos Lokalas 280, kuris turi 
daug narių moterų, pasmerkė 
J. V. Augščiausio Teismo nuo- 
sprendį-panaikinimą minimum 
algos įstatymo. Lokalas pasi
žada vesti griežtą kovą prieš 
kapojimą algų ir liginimą va
landų. Stipri organizacija, 
apimanti visus skalbyklų dar
bininkus šiame mieste yra vie
nintelė apsauga nuo bosų, sa
ko lokalas savo pareiškime.

Valdininkai Niaujasi, 
Darbininkai Nukenčia

LDS Jaunuolių Mėnesienos 
Pramoga Ryt Vakarą

’ apvažiuoti kelias, 
sujungs Flatlands 

su Pennsylvania Ave. 
prie Canarsie ir Browns- 
linijos. Tiltas turės ke- 

ruožus važiuotiems ir

Pastačius tiltą per Fresh 
Creek, bus užbaigtas “aplink 
Brooklyną 
Šis tiltas 
Avė. 
Ext., 
vili e 
turis
du pėstiems.

Motoristai dabar gales va
žiuoti be pertraukos nuo 
Brooklyno pietinio pajūrio ap
link Coney Island, Sheepshead 
Bay ir iki Flatlands per Ave. 
U ir Ralph Ave. Iš čion jie 
galės pasiekti Interboro Park
way ir Triboro tiltą.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko į Amerikos Lietuvių Kongresą

Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos 
.komiteto transportacijos komisija teiravosi apie kelionę 
gelžkeliu ir patyrė, kad parankiausia būtų važiuoti 

LACKAWANNA GELŽKELIU
Iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuoja $16, jei 

susidaro grupė ne mažiau 25 asmenų. (Jei mažesnė 
grupė, tai nėra nuolaidos—kainuoja iki $20.) Nuva
žiuojant, visai grupei reikia kartu važiuoti, o grįžti ga
lima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų.

Traukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 
6:30 vai. penktadienio vakare (pastoviu laiku), bir
želio 19 d., o Clevelande jau būna ant rytojaus 8:40 
vai. ryto. Kelione ima apie 13 valandų.

Grįžtant, kas nori gali veltui gauti tikietą į Niagarą 
Falls; taipgi galima sustoti Buffalo, Elmira ir Scrantonė.

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con-. 
neetieut) organizacijų išrinkti delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, norintieji važiuoti traukiniu, turi grei
tai užsiregistruoti pas transportacijos komisiją.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir ne delegatai, bet 
šiaip asmenys, norintieji pasivažinėti ir pamatyt Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ta proga gali pasinaudoti SLA Sei
mo ir Meno Sąjungos suvažiavimo delegatai.

Komisijai reikia pranešti ne vėliau, kaip 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Jaunuoliai turi paruošę ma
šinas važiuot į Jones Beach, 
kur yra iš anksto prirengta vi
sokį žaislai, praleidimui laiko 
linksmai. Apart žaislų, kurie 
norės, galės maudytis 
arba ant baltų smėlių 
draugiškai pasikalbėti, 
yra vieta ir šokiams.

Mašinos išvažiuos nuo “ 
svės” ne vėliau, kaip 6 :30 
vakare. Kelionės lėšos 
tik 50c. į abi pusi.

Kviečiam jaunuolius ir
augusius skaitlingai paremti šį 
linksmą išvažiavimą, nes pel
nas bus skiriamas pasiuntimui 
delegato į Cleveland© kongre
są. Laikas trumpas, o finan
sų dar nepakankamai turime. 
Tad visi jaunuoliai ir suaugę 
urmu į šį išvažiavimą.

Jaunuolė.

Už Queens. prezidento 
vey su WPA viršininku 
d erių politinių peštynių 
piasi darbininkų nelaimė.

Jau buvo rašyta, kad
stabdant WPA darbus Queen- 
se, iš ten perkeliama 13 tūks
tančių su virš darbininkų. Bet 
ne visi perkeliama, tūkstan
čiui jų gręsia netekimas dar
bų prieš 25 d. šio mėnesio. 
Ridder atvirai pasakė, kad 
perkėlimas Queens WPA dar
bininkų į kitus projektus ne
pakeičia planų atleisti iš viso 
miesto projektų 42,000 darbi
ninkų, kad sumažinus projek
tuose dirbančių skaičių 
191,000.

Trečiadienį atleista 14 
bininkų. Pirmuoju buvo
uis Bender iš Ridgewoodo, 
pustrečių metų išdirbęs WPA 
darbus. Jis negalėjo žodžio 
ištarti, kuomet gavo notą. Ji 
įteikta jam vos sugrįžus po 
aplankymo žmonos ir 6 mėne
sių kūdikio, kurie serga pne
umonia. Visi kiti paliuosuoti 
turi nuo 2 iki 5 vaikų, kurie 
sykiu su tėvais pasilieka be 
duonos.

Ateinantį antradienį, Gates 
Marcy Ave. teismabutyje 

bus teisiami 40 jaunų vaikinų 
ir merginų. Jaunimo Apsau
gos Lygos narių, kurie buvo 
sumušti ir areštuoti šalpos 
biure, 635 Fulton St., B’klyn. 
Bedarbiai ir dirbantieji ragi
nami pripildyti teismabutį. 
Paramai teisiamų jaunuolių 
bus demonstracija šeštadienį, 
10 vai. ryto, prie šalpos biuro, 
635 Fulton St.

Orlaivis išlėkė iš Floyd Ben
nett orlaivių lauko, pasivijo 
laivą, kuris buvo 30 mylių 
nuo kranto ir parvežė į ligon- 
butį susižeidusį jūrininką Sam 
McCain.

Teisėjas J. C. Cropsey rei
kalauja panaikinti Flatbush 
sekcijoj rezidencines taisyk
les, kurios sulaikančios te
nykščius gyventojus nuo sta
tymo apartmentnamių, kas 
padarytų nuosavybę pelnin
gesne.

Pirmas Viso Brooklyno Darb 
Organizacijų Piknikas

Nepaisė Motinos Įsakymo— 
Patapo Herojumi

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai. s nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dienq
Tel.t Algonquin 4-8294

Te). Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-nlper 5-4912 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.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai! Nepamirškite, kad ne- 
dėlioj, 14-tą dieną birželio 
(June), Ulmer Parke, įvyks 
nepaprastas visų Brooklyno 
darbininkiškų organizacijų 
pirmas bendras piknikas, ku
riame dalyvaus 5 chorai, 3 šo
kikių grupės, balalaikų grupė 
ir taipgi grieš,šokiam dvi or- 
kestros be pertraukos.

Taigi visi ir visos nusi pirkit 
po įžangos tikietą, su kuriais 
dar galit ir dovaną laimėti, ir 
palaukit iki tos dienos, o tą 
dieną, tai susigrupuokit gru
pėmis ir atitraukit į Ulmer 
Parką, nes Ulmer Parke sta
lų iki valiai, šokiam salė dide
lė, o jau apie valgius ir gė-

William. Hunt, 15 metų, 144 
Conover St., Brooklyn, buvo 
motinos persergėtas, kad nei
tų maudytis State Barge kana
le. William nuėjo pas kanalo 
prieplauką pasižiūrėti, kaip 
kiti vaikai maudėsi ir taškėsi. 
Kitas vaikas C'armello Audito- 
re, 13 metų, šaukėsi pagalbos, 
kuomet besimaudant mėšlun
gis jį suėmė. William, nieko 
nelaukdamas, šoko į kanalą ir 
išgelbėjo Carmello. Išlipęs iš 
kanalo William susirūpinusiai 
tarė: “Nežinau ką daryti— 
motina įsakė neiti maudytis.” 
Policistas jį išgelbėjo nuo “ne
smagumų”, ; pareidamas namo 
su juomi ir jo motinai išaiš
kindamas dalyką.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* veetuvfm. 

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saules be 

jokių ekstra mokesčių.




