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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Republikonai Blofina, būk 
“Prispausią Monopolijas”

Republikonai Prigaudinėja 
Su Neva “Minimum Alga”

Italija Gaiety Užkirst 
Anglam Suezo Kanalą?

Taipraiterių Kompanija Žuji- 
kauja prieš Streikieriu?:.-”

Nušovė 2 Bedarbiu Var 
savos Demonstracijoj

Italai Grąsina Apleist 
Lygą, Dėtis su Naziais

Francijos Valdžia Palaikys 
Bausmes prieš Italiją

NUSUKO $3,000,000 TAK 
SŲ NUO VALDŽIOS

Pabėgo Nuverstas Nicara 
guos Prezidentas

Katowice, Lenkijoj, kalė
jime pasikorė Ignac Sliopa, 
vienas iš 113 teisiamų Len
kijoj hitlerininkų.

TAIPRAITERIŲ STREI 
KIERIAI KOVOJA Už 
BENDRAS DERYBAS

LIBERTY LYGA, REPUBLIKONŲ TVIRTOVE 
LEGIONAS VEIKĖ ARTIMUOSE RYŠIUOSE SU

Kantoniečiai Chinai 
Maršuoja prieš Japonus

Mirštančio Kerštas-Nunuo- 
dijo Penkis Asmenis

Įkaitinta 13 Juodųjų Legionierių Kaipo 
Žmogžudžiai; Kongresas Tyrinės Legioną

PARYŽIUS.—Italija pa
sitrauks iš Tautų Lygos ir 
padarys sąjungą su Vokie
tija, jeigu Franci j a Tautų 
Lygoj nepalaikys Italijos, 
kada Lygos Tarybos posė
dis svarstys Ethiopijos už
grobimo klausimą. Mussoli- 
nis grasindamas reikalauja, 
kad Franci j a Lygoj kovotų 
už atšaukimą ekonominių 
bausmių, kurios buvo Itali
jai uždėtos laike jos karo 
su Ethiopija.

ir užges 
greito pa 
ilgo gyve

Hitlerio slaptas teismas 
Frankfurte-am-Main birže
lio 8 d. pradėjo bylą prieš 
29 darbininkus iš Saar kraš
to. Kaltina, kad jie priklau
sę slaptai Komunistų Parti
jai, rinkę jai pinigus, slap
ta gabenę revoliucinę lite
ratūrą iš Francijos, palaikę 
slaptus pasiuntinius, kaipo 
susirašinėjimų bei žinių iš
nešiotojus ir tt. Už tai jie 
teisiami kaip “šalies išdavi-

HOOVERIS TIK GIRIASI 
PATS RAŠĄS SAU 

PRAKALBAS

30,000 Darbininkų Svei 
Blumą ir Thorezą

SIŪLO FAŠISTINĮ SVEI 
KINIMOSI BŪDĄ

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

kitų metalo 
tai Greenas

150,000 MAINIERIŲ, 
STREIKAVĘ, UŽĖį 

KASYKLAS

Jeigu anti-komunistinė, tai ir 
gera, nors ji būtų juodžiausia, 
žmogžudingiausia! Kokių bjau
rių niekšų esama Amerikoj.

SUĖMĖ 215 BRANGININ 
KŲ PARYŽIUJE

Didžiulis Brooklyno Ulmer

Paxton, Ind.—Per eksplo 
ziją Dugger-Martin anglia 
kasykloj sudegė du mainie 
riai.

VARŠAVA.—Kai policija 
užpuolė demonstruojančius 
bedarbius, jie ėmė gintis 
plytomis ir akmenimis. Ta
da policininkai šovė. Du be
darbiai liko nušauti ir dau
gelis sužeista.

MANAGUA, Nicaragua. 
— Pabėgo į EI Salvadora 
buvęs Nicaraguos preziden
tas Sacasa. Jo valdžią šio
mis dienomis nuvertė gene
rolas A. Somoza su milici-

Remington-Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanijos strei- 
kieriai nesutinka atskiro
mis dirbtuvėmis derėtis su 
bosais; reikalauja bendrų 
derybų su visų darbininkų 
atstovais.

CLOVER, S. Carolina.— 
Pasimirė senas farmerys S. 
M. McColl nuo juodojo voro 
įkandimo. Įkąstas tegyve
no tik 12 valandų.

WASHINGTON.—Buvęr 
Amerikos iždo ministeris 
Andrew Mellon 1923 metais 
nusuko $3,000,000 taksų nuc 
valdžios. Tą dalyką dabar 
perkratinėja mokesčių ape
liacijų valdiška taryba.

WASHINGTON.—Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green rengiasi su- 
spenduot unijas, kurios eina 
išvien su Industrinių Uni
jų Organizavimo Komitetu. 
Šio komiteto pirmininkas 
John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas, del to antrame laiške 
Greenui sako, kad, pavyz
džiui, Greęnas su Federaci
jos valdyba per dvejus me
tus nesuorganizavo nei vie
no darbininko plieno pra
monėj. O kai dabar Indus
trinis Komitetas pasiryžo 
sutraukt į uniją pusę milio-

CLEVELAND, O.—Repu
blikonų suvažiavimo politi
kieriai skelbiasi, kad jie į 
savo prezidentinių rinkimų 
platformą įdės.ią “stipru 
punktą prieš monopolijas,” 
galingiausius trustus. Bet 
tai bus tik akių dūmimąs 
paprastiem piliečiam. Juk 
republikonų partija yra 
drūčiausia tvirtovė stam
biųjų bankų ir monopolisti
nių fabrikantų.

Pola, Italija.—Laike kari
nio parado nuvirto nuo kal
no du armijos traktoriai su 
kanuolėmis. 6 asmenys li
ko užmušti ir 35 sužeisti.

paaiškėjo, kad Juodasis Le
gionas turi artimų ryšių su 
Liberty Lyga, fašistuojau
čių republikonų tvirtove.

Iš Washington© atvyko 
senatorius Ėlmer Benson 
tyrinėt, legiono/veiklą. Jung
tinių Valstijų kongresas 
yra tam sudaręs tyrinėjimo 
komisiją ir paskyręs jai

no plieno 
darbininkų, 
gvolta rėkia ir grūmoja su
spendavimais bei išmeti
mais.

Green, besirengdamas su- 
spenduot Jungt. Mainierių 
Uniją už jos prisidėjimą 
prie Industrinio Komiteto, 
priekabiauja, būk ši unija 
kadaise “nedamokėjus” kiek 
narinių mokesčių Federaci
jos valdybai, f Lewis į tai 
atsako, kad jeigu Federaci
jos valdyba 1 kur padarė 

dešimtukąmaimenams 
naudos, tai jiįiai tikrai ga 
vo iš jų bent dolerį.

NUŠOVĖ 6 MEKSIKOS 
PLĖŠIKUS

UŽMUŠTA 40, JLŪŽUS
PARADO PAGRINDAM

nijos apsimetė esą “pašiūru . 
tiniais New Yorko valstijos 
vyriausybės” ir pradėjo lan- ' 
džioti po namus streikuo
jančių kompanijos darbiniu-

PASAKYSI ORĄ DVI 
SAVAITES IŠANKSTO

Sunkiai serga garsus rašyto
jas Maksimas Gorkis! Tokia 
liūdna žinia , atėjo iš Maskvos. 
Nejaugi šitas revoliucinės ener
gijos vulkanas jau 
Mes trokštame jam 
sveikimo ir dar ilgo, 
nimo.

CLEVELAND, O.—Repu
blikonų partijos suvažiavi
mo vadai ketina į savo plat
formą įdėt tokį moną, būk 
jie sutinką, kad valstijos 
nustatytų darbininkams mi
nimum algas, žemiau kurių 
bosai negalėtų mokėti. Bet 
juk republikonų bosaujamas 
Augščiausias, Teismas pa
naikino panašų įstatymą 
New Yorko valstijoj.

tų darban.
NEW YORK. — Valsti- 

jos pramoninis komisionie- 
rius E. F. Andrews muse 
telegramą Syracuse miesto 
majorui ir apskričio proku
rorui, kad valstijos vyriau
sybė nieko neįgaliojo ragint 
bei uit streikierius atgal-į 
larbą. Sako, tuos ragin
tojus, kaipo apsimetėlius, 
galima už tai nubausti po 
U00 ir iki 6 mėnesių kalė
jimo.

Baisūs, žmogžudingi Juodojo 
Legiono darbai, kaip kokia juo
da smala iš po žemių, kyla vir
šun. Tos fašistinės teroristų 
organizacijos veikiama ne tik 
Michigane, bet beveik visoj pla
čioj Amerikoj. Jos eilėse įsi- 
klampojusių yra policijos gal
vų, augštų valdininkų, teisėjų, 
prokurorų ir kitų tamsių ele
mentų. Michigano valstijos 
Nacionalės Gvardijos koman- 
dierius įstojęs į tą Legioną, 
manydamas, jog jis yra gry
nai anti-komunistinė organiza-

Tai jau ir prasidės organi
zavimas plieno pramonės darbi
ninkų į vieną galingą industri
nę uniją. Taip susitarė Amal
gamated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers unija 
ir Industrinės Organizacijos 
Komitetas, kurį sudaro aštuo- 
nios galingos darbo unijos, šis 
komitetas pasižadėjo aukoti pu
sę miliono dolerių plieno dar
bininkų organizavimo kampa
nijai.

Tai puikus ir garbingas žy
gis. Lai šios pastangos apsi
vainikuos puikiais rezultatais.

Fprest City, Ąrk.—šeri 
fas CampĮįęll pagal supelė 
jusį įstatymą, atkastą iš ar- 
chyvų, ųžcĮraudŽią medvil
nės' Jaukų.‘gtreikieriams ei
ti į bet kokius pikietus.

KRISLAI
Jau Kanda “D. ž.” 
Liūdna žinia 
Aušo Savo Burną 
Pagaliaus!
Juodasis Legionas 
Nepaprasta Pramoga

Rašo A. B.

SHANGHAI, birž. 9.— 
Pietinės Chinijos Kantono 
valdžios dvi armijos pradė
jo maršuot per1 Centralinę 
Chiniją linkui šiaurės, išvyt 
iš ten japonus. Viena kan- 
toniečių armija užėmė 
Chenchow miestą, 20 mylių 
Centralinės Chinijos pusėj, 
o antra armija užėmė 
Yungchowa, 15 mylių nuo 
sienos. Centralinės Chini
jos armijos kol kas traukė
si atgal.

Centralinės Chinijos dik
tatorius Chiang Kai-shek, 
tačiaus, griežtai priešinasi 
karui delei japonų išmuši
mo laukan. , . ■

MELBOURNE, Australi
ja.—Rado lavoną vieno an
glo medžiotojo, kurį nuodin
gomis strėlomis nužudė 
“laukiniai” gyventojai ties 
Fitzmaurice upe. Čia jau 
rado ir penkis nunuodytus 
laukinius. Pasirodo, kad 
mirtinai sužeistas anglas 
pripylė strichninos nuodų į 
miltus, arbatą ir cukrų sa
vo buveinėj. Tų produktų 
užvalgę, laukiniai ir mirė.

DUBROVNIK, Jugoslavi
ja. — Bemanevruodami ore 
susidūrė du kariniai lėktu
vai. Žuvo Visi keturi lakū
nai. Be to, krisdami ant 
miesto lėktuvai sužeidė 19 
gyventojų.

Parkas šį sekmadienį bus liū- 
dininku nepaprasto parengimo. 
Gal dar pirmu sy.kiu mūsų gy
venime susidėjo visos šio miesto 
progresyviškos kuopos ir cho
rai ir rengia pikniką. Svieto 
bus daug, turės būti daug. Kas 
gyvas važiuos į Ulmer Parką. 
Važiuosime visi ir paremsime 
šį Brooklyno organizacijų iškil
mingą pažmonį.

LONDON.—Anglijos ka
ro laivyno ministeris S. 
Hoare planuoja pagerinti ir 
apdrūtinti anglų prieplau
kas Cape Towne ir kitur 
Afrikos vakariniuose ir pie
tiniuose pakraščiuose. Pri
pažįsta, kad jeigu kiltų ka
ras tarp Italijos ir Angli
jos, tai Italija lengvai ga
lėtų submarinais ir mino
mis užkirsti Anglijos karo 
laivams praplaukimą Vidur
žemio jūra tarp Sicilijos ir 
Tripoli. Anglai tada, sako
ma, negalėtų atlaikyti nei 
savo tvirtovės Maltos nei 
naudoti praplaukimui Sue
zo kanalą. Todėl, girdi, 
reikią išanksto apsirūpinti 
kitu, aplinkiniu vandens ke
liu į įvairias Anglijos kolo
nijas. Karo metu, žinoma, 
Anglija galėtų užkirst Itali
jos laivams išplaukimą iš 
Viduržemio jūros pro Gi
braltaro sąsmaugą.

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad socialisto Blumo 
vadovaujama Liaud. Fronto 
valdžia laikysis išvien su 
Anglija už naudojimą baus
mių prieš Italiją, tuom da
rant spaudimą, kad fašis
tai trauktųsi iš Ethiopijos.
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BUCHAREST, Rumunija. 
—Įlūžo nauji, laiptiniai pa
grindai, ant kurių stovėjo 
5,000 žmonių, aikštėje ties 
karaliaus Karolio palocium. 
Bent 40 asmenų užsimušė ir 
apie 100 pavojingai susižei
dė. Pagrindai buvo speci
aliai pastatyti tėmijimui 
25,000 vaikų ir mergaičių 
parado. Areštuota penki 
inžinieriai, kurie tuos pa
grindus suplanavo ir jų sta
tymą prižiūrėjo.

kad tūlas Užemec- 
teisman Kanados 
žodį,” reikalauda-

Sužinome, 
kis traukia 
“Darbininkų 
mas $5,000 už kokį ten jo šlo
vės nuplėšimą. Tai niekas dau
giau, kaip to blogos valios ele
mento pasimojimas įkąsti dar
bininkišką laikraštį. “D. ž.” 
davė jam vietos pasiteisinti bei 
apsiginti, tačiaus jis tuo nepa
sinaudojo, ale nusikraustė į ka
pitalistinį teismą. Mes linkime 
jam laimėti tiek, kie klaimėjo 
Zablackas ant muilo. O Kana
dos lietuviai dar kiečiau suglaus 
savo eiles, kad išlaikyti savo 
brangų laikraštį.

Meksikos kareiviai užklu 
po plėšikų šaiką Guanajua 
to valstijoj; Nušovė jų va 
dą Quijadą ir penkis eili 
nius banditus. Plėšikai nu 
kovė vieną kareivį.

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, 
Retežius, o I ši a i mesite 
Pasaulį!

Naziai Slapta Teisia 
29-nis Rudonuosius

Bet labai pikta, kad Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Green ir kiti šulai nu
kratė rankas nuo šios kampa
nijos. Jie dar grūmoja Indus
trinės Organizacijos Komitetui 
kuris šį didelį darbą pasiėmė 
Mes tikime, kad Greeno pastan
gos suklups, o plieno darbinin
kai bus suorganizuoti.

WASHINGTON.—Smith
sonian Institutas žada 
įrengt septynias mokslines 
stotis ant kiek galint augš- 
tesnių kalnų Amerikoj ir ki
tose pasaulio dalyse ir iš tų 
stočių tėmyt saulės spindu
liavimo atmainas. Jose bus 
tokie įtaisai, kad patys sa- 
vaimi mieruos ir pažymės 
saulės spinduliavimus.

Sakoma, oro atmainos ant 
žemės daugiausia pasidarą 
iš atmainų saulės spindulia
vime. Bet praeina pora sa
vaičių nuo permainos spin
duliavime, iki pasikeičia 
oras ant žemės. Tuo būdu 
galima būsią atspėti orą už 
dviejų savaičių išanksto.

EL SALVADORO respu
blikos kapitonas D. R. He
rera organizuoja judėjimą 
prieš sveikinimąsi rankos 
padavimu. Tai, girdi, ne
sveikas paprotys. Jis to 
vietoj perša sveikintis fa
šistiškai, tik pakeliant iš
tiestą ranką.

PARYŽIUS. — Areštuota 
215 žymesnių biznierių, ku
rie staiga pakėlė savo tavo- 
rų kainas su tokia prieka
be, kad milionas darbinin
kų per streiką laimėjo dau
giau algos; todėl, girdi, 
reikmenys “savaimi pa- 
brangę.”

FRANCUOS LIAUDIES FRONTO VAL-*: 
DŽIA IMS GINKLU GAMYBĄ Į SAVO; 
RANKAS; SMOGIS KRAUJO PELNAM

CHICAGO, Ill.—H. Hoo- 
veris nuduoda labai užsiė
męs rašymu prakalbos, ku
rią sakys republikonų suva
žiavime. Lyg žmonės neži
notų, kad Hooveriui prakal
bas rašo samdiniai, daug 
gabesni negu jis.

PARYŽIUS, birželio 9.— 
Liaudies fronto ministerhį 
kabinetas daro planus, pa
gal kuriuos būtų pervestąjį 
valstybės rankas visi gink
lų ir amunicijos fabrikai" ir 
karinių pabūklų sandėliai. 
Del to labai nerimauja pri
vatiniai ginklų ir amunici
jos fabrikantai. Jie iki šiol 
apiplėšdavo valdžią pėr- 
augštomis kainomis ir taip
gi riebiai pelnydavosi, par
davinėdami karo įrankiais 
daugeliui kitų šalių. Vardan 
vis didesnių pelnų jie kurs
tydavo ir karus.
Sustreikavę 150,000 Mainie

rių Neapleidžia Kasyklų
Šiaurinėj Franci jo j strei

kuoja 150,000 mainierių, 
ypač reikalaudami pridėt 
talgos. Jie laiko užėmę tąs 
kasyklas iš vidaus ir lauko _ 
pusės, iki savininkai išpil
dys mainierių reikalavimtiš. 
į—Vidutinė Francijos mai- 
pierio alga iki šiol buvo tik 
594 frankai (apie $40) per 
tnėaesį.

Milžiniškas Socialistų ir ; 
Komunistų Bendras ;

Mitingas :
. PARYŽIUS. — Į bendrą 
komunistų ir socialistų mi
tingą suėjo 30,000 darbinin
kų. Jie karštai sveikino) z 
pasirodžiusius Leoną Blu
mą, socialistą ministerį pir
mininką, ir Maurice Thore.- 
zą, Francijos Komuniste 
Partijos centro sekretorių?K 
Dainavo “Internacionalą” ir \ 
šaukė, “tegyvuoja visur 
Sovietai!”

Susilaukėme dvynukų. Dvi 
asabos, bet vienas išklebęs pro
tavimas. Turime mintyje Tys- 
liavą ir Strazdą. Tie du poli
tiniai sorkininkai nebegali už
migti delei to, kad d. Prūseika 
išvažiavo Chicagon dirbti prie 
“Vilnies.” Visokias kvailystes 
jie sapnuoja ir jomis maitina 
savo nelaimingus skaitytojus. 
Prūseika esąs nubaustas, nu- 
kryžiavotas, išsiųstas paseleni- 
jon, surakintas ir uždarytas 
baisioje kamu??teje!

Vyrai, o vyrai, virtote pa
prastais niekatauškomis. Vi
sai nereikalingai aušote savo 
burnas.

Nei d. Prūseika išdeportuo- 
tas, nei Bimba ar kas kitas jo 
išsigando. Mes turime du dien
raščiu. Abu dienraščiai mums 
yra vienodai svarbūs. Mes sa
vo literatines ir organizacines 
spėkas paskaidome taip, kaip ir 
kur jos tuo ar kitu laiku yra 
reikalingiausios, išnašiausios.

įkaitinti ir apskričio teismui 
perduoti trylika juodųjų le
gionierių. Įrodyta, kad jie 
pagrobė ir nušovė pašalpinį 
WPA darbininką C. A. 
Poole’ą. Netrūksta liudiji
mų, kad legionieriai taipgi 
nužudė komunistą G. Mar- 
chuką, veiklų ųnijistą J. 
Bielaką ir Et. Tardymuosei $100,000 lėšų

J. L. LEWIS PLIEKI A GREENĄ, DARBO 
FEDERACIJOS GALVĄ, KAlPi DARBI
NINKU ORGANIZAVIMO TRUKDYTOJĄ

GREEN GRŪMOJA ŠLUOT LAUKAN UNIJAS, 
REMIANČIAS INDUSTRINĮ KOMITETĄ

Paryžius.-—Nuteistą 6 mė
nesius kalėti Katrė Fixu- 
mer kaipo Vokietijos šnipe 
prieš Franci ją.
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Reikalaukim Jiems Laisvės!
Iš Brazilijos ateiną daviniai suteikia 

šiurpių žinių. Buvusis Vokietijos reich
stago atstovas, Ewert, kuris tūlą laiką 
gyveno Brazilijoj, o paskui buvo suareš
tuotas, paruoštas deportacijai į Vokieti
ją. Podraug manoma išgabenti ir jo 
žmoną, Mariją. Nereikia nei aiškinti, 
kas jų laukia Vokietijoj—mirtis! Abu 
Ewertai prašo laisves patiems išvykti 
ton šalin, kurion jiedu norės. Bet Brazi
lijos valdžia to nei girdėti nenori.

Argentinos Komunistų Partijos vadas, 
Rodolfo Ghioldi, suimtas laike pastarų
jų Brazilijos žmonių sukilimų, “kažin 
kur žuvo.” Niekas nebežino, kur, kokia
me jis kalėjime. Nežino, ar jis, paga
liau, gyvas, ar jau “nušautas bėgant.”

Brazilijos liaudies kovotojui, Luis Car
los Prestesui, ruošiama suokalbiška, kla- 
stuota byla, primetant jam “akstinimo 
žudyti” kaltinimą. Kitais žodžiais: ruo
šiamasi nugalabinti tą taip brangų Bra
zilijos žmonių vadą.

Pažangusis pasaulis turi prieš tai pro
testuoti- ir reikalauti šitiem kovotojam 
laisvės! Ispanijos parlamento kairieji 
deputatai panašiai padarė. Panašiai da
ro viso-pasaulio mąstytojai ir rašytojai, 
neatsiskyrę su žmoniškumu, stoją už 
liaudies reikalus. Panašiai, žinoma, tu
ri daryti ir Amerikos darbininkai — jų 
organizacijos, kurios dar to nepadarė.

Vakar dienos “Laisvėje” tilpusi Lietu
vių Darbininkų Susi vienijimu: telegrama 
Brazilijos ambasadoriui Washingtone 
turėtų būti pavyzdžiu, kas ir kaip daryti. 
Siųskit telegramas, laiškus bei rezoliuci
jas Brazilijos ambasadoriui ir pačiam 
šalies prezidentui Vargasui.

Teisingai Pasakyta!
“Naujienos” teisingai pastebi “Tėvy

nei,” kad pastarosios “bešališkumas” lin
kui Amerikos Lietuvių Kongreso Cleve- 
lahde yra žmonėm (pirmiausiai SLA na
riams) akių dūmimas. SLA organas pa
skelbė, būk, girdi, jis neagituojąs už 
Kongresą todėl, kad tuomet reikėtų ir už 
fašistų-tautininkų suvažiavimą agituoti... 
Amerikos Lietuvių Kongresas šaukiamas 

ė partiniams tikslams svarstyti, o padė
vi Lietuvos kovojančiai liaudžiai atsteig- 
ti demokratines teises ir pilietines lais
ves Lietuvoj. Gi tautininkų-fašistų su
važiavimas šaukiamas partiniais sume
timais, visų pirmiausiai kovai prieš ko
munistus ir socialistus.

Ponas Vitaitis nusiduoda neišmanėliu 
ir dalykus tiksliai sumaišo, kad pasitar
navus tautininkams ir fašistiniam reži
mui Lietuvoj.

SLA nariai turėtų prieš tai pakelti 
savo balsą.

Apsileidimas ar Kas?
“Vilnis” praneša:

Seredos vakare atsibuvo SLA 36 kp. su
sirinkimas Lietuvių Auditorijoj. Tautinin
kai atėjo susiorganizavę ir atšaukė delega
tus, išrinktus pirmesniame susirinkime, į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. Delegatais 
buvo išrinkti Dr. P. Grigaitis, p. Stulpinas 
ir p. J. Čeponis.

Prie ; atšaukimo tautininkai stropiai ren
gėsi. Jie visvien surinko vos 30 balsų, bet 
socialistai ir pažangieji dar mažiau—tik 
apie 13. Delko taip, nežinau. Juk vien so
cialistą čia yra apie tiek, o kur kiti pažan
gieji?,,Gal būt daugelis nežinojo apie tauti
ninkų skymą. Reikėjo tas iškelti aikštėn, 
nes tai buvo žinoma daugeliui pirma susi
rinkimo.

'Išrodo, kad iš pažangiųjų pusės buvo 
daug apsileidimo, jeigu jie tegalėjo gauti 

tik 13 balsų. Kitais žodžiais, pažangieji 
nesilanko į visus SLA kuopos susirinki
mus, pamiršdami, kad tautininkų sky- 
meriai pasirengę bile ką padaryti suma
žinimui Amerikos Lietuvių Kongreso 
svarbos. Perdaug pasitikima tiems, ku
rie visom keturiom paturi Smetonos vieš
patavimą Lietuvoj.

Judinama Lietuvos Istorijos 
Reikalai

“Raud. Artojas” praneša, kad gegužės 
mėn. 12 d.

Maskvos lietuvių darbininkų kliube, drau
gui Angariečiui dalyvaujant, įvyko pirmas 
lietuvių vakaras, pašvęstas istorijos klausi
mams.

Drg. Daukša padarė pranešimą apie Sov- 
narkomo ir VKP (b) CK tarimus istorijos 
klausimu, ir sąryšyj su tuo iškilusią Lietu
vos istorijos žinojimo reikšmę.

Jis pažymėjo, kaip klaidingai parodo bur
žuaziniai istorijai Lietuvos praeitį ir kad 
mes dar neturime kiek gilesnės literatūros 
marksistiniai nušviečiančios senovę ir pas
kutinius amžius.

Draugui Daukšai pranešimą užbaigus, iš
stojo dar keletas draugų, jų tarpe draugai 
žalionis ir Užkalnis.

Jie taipogi pabrėžė nedateklių literatūros, 
kuri tiksliai parodytų lietuvių masėms pra
eities Lietuvos valdovų veidus, o ypač Vi- 
tauto “Didžiojo.”

Lietuvos fašistai kelia jį į padanges, kai
po skaisčiausią didvyrį, tikrą Lietuvos pat
riotą, gelbėjusį lietuvius nuo visokių nelai
mių.

Vienas iš draugų—kliubo sieninio laikraš
čio “Kalvė” redaktorius pasidalijo savo įspū
džiais, įgytais jo mokslo metu Lietuvoje.

—Lietuvos istorijos pagrindas Lietuvos 
mokyklose,—sako jis,—tai kunigaikščių ir 
jų karų istorija. Mes težinojome tiek, kad 
Mindaugis įkūręs Lietuvos valstybę; kad 
narsus Kęstutis, prieš puolant priešą, išank- 
sto pranešdavo jam, kad jis rengiasi jį pul
ti, o Algirdas, atvirkščiai, visada užpulda
vo iš pasalų (netikėtai).

Buržuaziniai istorikai tik augština Lietu
vos plėšrius feodalus eksploatatorius ir ne
duoda tų laikų liaudies pilnesnio tikro gyve
nimo vaizdo.

Pabaigoj drg. Angarietis kalbėjo apie lie
tuvių-lenkų sukilimus prieš caro valdžią. 
Jis paskaitė ištraukas iš Engelso laiškų K. 
Marksui, kur Engelsas išreiškė savo pažiū
ras į tuos sukilimus.

Tai ištikrųjų įdomi, svarbi pradžia .kliu
be istoriniams Lietuvos nagrinėjimams. 
Marksistiniai išdėstytas istorijos mokslas 
turi didelės reikšmės proletariatui, jo dabar
ties ir ateities kovose.

Svarbu ir Amerikos lietuviams darbi
ninkams susidomėti šitos šalies lietuvių 
atsiradimo ir judėjimo istorija. Tuo 
klausimu reikėtų daugiau duoti straips
nių “Šviesoj.”

Lietuvoj Areštai Nesiliauja
Mums praneša iš Kauno sekamą:

Kaune 21.V. areštuotas Petras Jasman- 
tas. Jasmantas yra sėdėjęs ilgus metus— 
nuo 1927 m. pradžios, ligi 1934 m. galo ka
lėjime (buvo teistas mirti) garsiojoj Mela- 
medo, V. Kruopienio ir k. byloje. Areštuo
tas dabar gatvėje. Areštuotas ir Jonas ši
las šiomis dienomis. Prieš pirmąją gegužės 
Šilas buvo areštuotas ir išlaikytas kalėjime 
vieną mėnesį. Dabar areštuotas vėl antrą 
kartą.
Areštai, teisimai kalėjiman, šaudymai! 

Šitokios dabar kasdieninės Lietuvos ži
nios I

Smetona šaudo valstiečius!
Smetona kemša į kalėjimus valstie

čius, darbininkus, inteligentus ir studen
tus!

Fašistinis režimas keičia Lietuvą į vie
ną didelį kalėjimą!

Kada bus tam galas? Kuo amerikie
čiai lietuviai gali prisidėti prie sulaiky
mo to teroro? Kaip jie gali paremti Lie
tuvos žmonių judėjimą už pašalinimą fa
šistinės diktatūros ir atsteigimą demok
ratinių teisių ir pilietinių laisvių?

Tam tikslui šaukiamas Amerikos Lie
tuvių Kongresas Atstėigimui Lietuvos 
Demokratijos!

Kongresas įvyks birželio mėn. 20 ir 
21 dd., Clevelande. Jis tars savo žodį 
tuo reikalu!

Tebūva jame atstovaujama kiekviena 
pažangi lietuvių organizacija, draugija 
bei kliubas!

ypatybių šioje rinkimų kampa
nijoje.

Ką reikėtų pasakyti apie mū
sų santikius su Socialistų Par
tija, kadangi aišku, jog mes ne
turėsime Farmerių-Darbo Par
tijos nacionalio sąrašo šiuose 
rinkimuose? Dar daugiau svar
bos turime dėti*klausimui bend
ro veikimo su Socialistų Parti
ja. Dabar mes labiau negu ka
da pirma turime atsišaukti į 
socialistų eiles, į žemesniąsias 
jų organizacijas ir į vadovau
jančius jų komitetus, kad pil
nai suprastų pamokas iš bendro 
fronto judėjimų Franci jo j ir Is
panijoj, kad suprastų reikšmę 
mūsų pačių pastangų del suvie
nyto Pirmosios Gegužės minėji
mo šiemet. Aky vaizdo je šių pa
tyrimų mes turime atsišaukti į 
juos, kad jie mestų šalin dvejo
jimus ir abejones apie bendrą 
frontą. Mes turime jiems įtiki
nančiai parodyt, jog mes nesta
tome jiems jokių ultimatumų 
(griežtų reikalavimų), mes ne
bandome diktuoti, kokiu pavi
dalu turi būt pravedamas bend
ras frontas; mes darysime tokių 
nusileidimų, kokie bus reikalin
gi, idant palengvint jiems ateiti 
į bendrą veikimą. Mes turime 
stipriai į juos atsišaukti, kad 
jų uždavinys šiandien yra sekti 
pavyzdžiais jų socialistinių bro
lių Europos šalyse ir sumegsti 
bendrą veikimą su Komunistų 
Partija 1936 m. prezidentinių 
rinkimų kampanijoj visokiuose 
josios reiškiniuose. . v,,- ;

Mes nenorime apriboti klausi
mą bendro rinkiminio fronto 
vien tuom, kad sudaryt bendrus 
kandidatų sąrašus tarp dviejų 
mūsų partijų. Jūs prisiminsite, 
jog pernai lapkričio mėnesį, 
kuomet mes turėjome dar pir
mus debatus su Norman Thoma- 
su, tai socialistų “Senoji Gvar
dija” tuoj aus pašoko su įtari
mu, kad esą daroma planai iš
statyti Komunistų-Socialistų 
Partijų bendrus sąrašus rinki
mams. Kodėl “Senoji Gvardi
ja” tatai darė? Todėl, kad jinai 
norėjo susmailinti bendro fron
to klausimą iki šiauriausio ga
limo pagrindo tokiame dalyke, 
kuris dar visai nebuvo svarsto
mas plačiosiose masėse Socialis
tų Partijos narių ir sekėjų.

Mes nenorime išvengti šio 
klausimo. Mes siūlysime bend
rus rinkimų sąrašus, nurodyda
mi, kad jie yra kur kas nau
dingesni Socialistų Partijai ir 
mums ir socializmo reikalui, ne
gu dveji skirtingi, tarp savęs 
kovojantieji sąrašai. Bet mes 
nenorime tik šiuo vienu daly

ku apriboti bendrą frontą rin
kimų vajuje.

Mes socialistams sakysime: 
mes einame į labai rimtus vi
soj šalyj rinkimus. Jūs, socia
listai, turite įvairių painių ir 
sunkių klausimų išspręsti. Kiek
viename žingsnyje, kurį jūs da
rote, jūs turite imti dėmesin, 
kaip jūs galėsite šį ar tą daryti, 
kad komunistai jus kritikuos. 
Labai dažnai jūs, socialistai, 
pasirenkate Vieną ar kitą kelią 
tik todėl, kad jūs bijote užsi
puolimų iš mūsų pusės. Mes 
turime jums pasakyti: jums nė
ra reikalo bijotis mūsų skirtu
mų; mes turėtume sueiti daik- 
tan ir apsvarstyti kiekvieną 
klausimą, stengtis jį bendrai iš
spręsti, bendrai pasverti rim
čiausius politinius klausimus, 
stovinčius šiai šaliai prieš akis, 
ir duoti bendrą atsakymą kuo 
didžiausiam tų klausimų skai
čiui, kaip tik galime.

Pabandykime laipsni škai 
spręsti vieną po kito visus klau
simus, su kuriais susiduriame, 
davedant iki to punkto, kad, 
rinkimams atėjus, mes sykiu 
balsuotume.

Šis klausimas bendro fronto 
su socialistais, kaip kad jau 
pirmiau sakiau, yra vienas iš 
pačių svarbiausių klausimų rin
kimų kampanijoj šiandien. Mes 
turime nušviest, kad tatai aiš
kiai suprastų kaip socialistai, 
taip ir visi kiti, kad iš to mes 
darome vieną iš centralinių, 
svarbiausių klausimų šiame 
rinkiminiame vajuje.

Kai kuriose vietose socialis
tai ateis į Farmerių-Darbo Par
tijos suvažiavimus ir į bendro 
fronto organizacijas; kitose vie
tose jie laikysis nuošaliai; o 
daugely j atsitikimų jie abejoja 
ir nežino, kuriuo keliu eiti. Vi
suose tuose susirinkimuose mes 
turime vengti tokių žingsnių, 
kurie vestų linkui durų užda
rymo susitarimui ir suvieny
tam veikimui su socialistais.

Pirm einant į Farmerių-Dar
bo Partijos konferenciją Chica- 
goj, mes stengsimės susitarti su 
socialistais, kad mes ten bend
rai veiksime ir tarsimės vieni 
su kitais, dėdami pastangų iš
laikyt bendrą frontą visais 
klausimais. Taip turi būt da
roma kiekvienoj vietoj ir kiek
vienoj valstijoj. Nesocialis- 
tams, su kuriais mums tenka 
dirbti, mes visada turime aiš
kiai nušviesti, kad mūsų bend
ro fronto susitarimai su jai
siais neuždaro durų mūsų su
tarčiai su Socialistų Partija. 
Kur socialistai laikosi nuoša
liai, mes turėsime išaiškinti, 
jog visi susitarimai , kuriuos 
mes padarome, negalės pastot 
kelio suvienytam frontui su So
cialistų Partija; kad, mūsų su
pratimu, jokis tuomlaikinis lai
mėjimas nėra vertingas, jeigu 
jis didina kliūtis sudarymui so- 
cialistų-komunistų bendro fron
to.

Iš šio abelno dalykų pasvėri
mo jūs galite matyti, kokios 
rūšies turi būt pasiūlymai, ku
riuos mes turime padaryt So
cialistų Partijos suvažiavimui. 
Mano’ supratimu, mes turėtume 
daryti tokius pasiūlymus, kad

“Pragaro Angelai,“—Ilcarst, Du Pont ir Morgan, —kaip juos atvaizdavo Jaunimo Dienos (geg. 30) 
. demonstracijoj, New Yorke,

Kaip Mes Turim Ben
dratį Frontan Traukt 

Socialistus
Jei Kur Darbo Unijos ir Eina su Rooseveltu, tai Nereiškia, 

Kad Turime Nutraukti Bendrus Veiksmus su Jomis
EARL BROWDER

Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius
Mes turime turėti labai aiš

kias pažiūras ir energingai jas 
išreikšti tarp unijistų plačių 
masių, tarp tų, kurie plaukia 
Roosevelto sriove 1936 m. Mes 
turime stengtis padaryt savo in
takes į jų darbuotės būdus, 
stengtis juos paveikt taip, kad 
galėtume juos pakreipti linkui 

. Farmerių-Darbo Partijos.
Tai nėra vien organizacinis 

klausimas, bet labai svarbus ir 
rimtas politinis klausimas. Tai 
yra pritaikymas mūsų bendro 
fronto politikos. Mes galime 
turėti bendrą frontą su tais 
darbininkais, remiančiais Roo
seveltą, ir taip darydami, mes 
patys galime nei jokiu būdu ne
remti Roosevelto.

Mūsų nusistatymas linkui 
Roosevelto yra aiškus ir nusta
tytas. Mes neatšaukiame nei 
vieno pasakyto kritikos žodžio 
apie Rooseveltą. Mes neėmėme, 
neimame ir neimsime jokios at
sakomybės už jįjį. Bet tatai 
nereiškia, kad mes sutraukysi
me bendro fronto ryšius su to
mis miniomis todėl, kad jos ei
na su Rooseveltu.

Mes turim sakyt tiems, kurie 
yra nusitarę remt Rooseveltą, 
kad mes turim statyt stipresnį ir 
platesnį suvienytą frontą prieš 
reakciją. Mes turime daug ką 
bendro, ypatingai su tomis dar
bo unijų masėmis, kurios eina 
su Rooseveltu. Mes turime 
daug bendrų siekimų, ir jų 
skaičius vis didėja, žymiausias 
punktas bendrojoj nuomonėje ir 
bendras taikiklis, mūsų turi
mas su plačiausiomis miniomis 
unijistų judėjime, remiančiame 
Rooseveltą, yra tas supratimas, 
jog republikonų partija su savo 
talkininkais yra, didžiausias 
priešas Amerikos liaudies, kad 
ta partija su savo sąjunginin
kais sudaro vyriausias jėgas, 
vedančias į reakciją, fašizmą ir 
kara.

Mes galime suderinti savo pa
stangas, idant išvien kelti ma
ses prieš Republikonų Partijos-- 
Liberty Lygos-Hearsto kombi
naciją. šiuo pagrindu mes ga
lime išvystyti eilę bendrų veik
smų su darbo unijomis, net su 
tokiomis, kurios nėra gatavos 
dėtis į Farmerių-Darbo Partiją. 
Tatai ypač tinka kompaniškuo- 
se miesteliuose. Yra visa eilė 
klausimų, kuriais, išsivystant 
vietinėms Nepartijinėms Ly
goms, mes galime suorganizuoti 
bendras demonstracijas, išdirb
ti bendrus reikalavimus ir ben
drai daryti įvairius kitus masi
nius veiksmus.

Šitokia darbuotė turi būt Vie
na iš būtiniausių mūsų veiklos

būtų didžiausios progos, jog jie 
galės būt priimti didžiausio de
legatų skaičiaus. Mes turime 
laikyti galvoj pasipriešinimus, 
kurie buvo iškeliami prieš bū
dą, kuriuo buvo daromi mūsų 
pirmesnieji bendro fronto pa
siūlymai. Ar tatai reiškia, 
kad mes sulėtinsime savo kovą 
už pilniausias suvienyto fron
to formas su socialistais? Ne. 
Mes dar pasmarkinsime mūsų \ 
kovą už glaudžiausią ir pilniau
sią vienybę su Socialistų Par
tija atskirose vietose, valstijo
se ir ištisoj šalyj. Bet kuo
met mes nuvyksime į jų nacio- 
nalį suvažiavimą, mes stengsi
mės patiekti pasiūlymą tokiame 
pavidale, kad jam pritartų kuo 
didžiausias skaičius eilinių de
legatų ir taip pat vadovaujan
čių elementų.

Norman Thomas “kovingųjų” 
socialistų vardu • priešinasi va
dinamam abelnam suvienytam 
frontui. Jis taipgi pasisakė 
prieš vienybės sutartį tarp šių 
dviejų partijų. Jis sakė prita
riąs bendram frontui tiktai tam 
tikrais, atskirais klausimais, Y kur kiekvienas toks klausimas 
turėtų būt savaime apsvarsty
tas ir nuspręstas. Na, gerai.
Tad eikime į socialistų suvažia
vimą ir sakykime: “Mes ima
me dėmesin jūsų vadų tuos pa
reiškimus; mes nemanome, kad 
šiuo keliu galima būtų sėkmin
giausiai ir greičiausiai suorga- 
nizuot bendrą frontą. Bet ka- ♦ 
daugi jūs nesutinkate Su mūsų 
keliu, tai pabandykime susitar
ei kiek galima plačiau dabar.
Atsižvelgdami į tuos dalykus, 
todėl mes darome tokį pasiūly
mą, kuris įtelpa į ribas, kurias 
praveda jūsų vadai, kaip toli 
jie sutiktų eiti.”

Mes dabar nesiūlome gene- <
ralės sutarties. Mes nemano
me atsisėsti dabar ir bandyt 
surašyti pilną programą. Mes 
siūlome padaryti šitokią sutar
tį : kad mes vieni su kitais tar
simės Farmerių-Darbo Partijos 
konferencijoj Chicagoj gegužės 
30-31 d. kiekvienu atskiru 
klausimu, nėsusirišdami jokiais 
privalomais pasižadėjimais — 
vien tik sutiksime tartis ir ban
dyt susitarti kiekvienu klausi
mu atskirai. Mes taipgi pana
šiai elgsimės visose kitose suei
gose, kur dalyvaus abiejų par
tijų atstovai, kožname atsitiki
me kiekvieną klausimą atskirai 
svarstant kaipo tokį. Tatai iš
sitenka 'ribose, kurias jūsų va
dai praveda—sutartys tik tam , 
tikrais klausimais, kiekvieną 
klausimą svarstant atskirai.

Mes turėsime komunistų su
važiavimą nominavimui mūsų 
Partijos kandidatų rinkimams 
ryšyj su reguliariu mūsų Par
tijos suvažiavimu, kuris įvyks 
paskutinę birželio savaitę. Ta
da jau mes žinosime, kaip da
lykai stovės kaslink Farmerių- 
Darbo Partijos visašališko su
važiavimo.

Visame tame darbe mes tu
rime nuolat neatlaidžiai pabrėž
ti ryšium su rinkimų kampani
ja, jog svarbiausias dabar 
klausimas šioj šalyj tai yra ko
va prieš reakciją, fašizmą ir 1 
karą; kad didžiausias susitelki
mas fašistinių jėgų ir tų, ku
rios veda Ameriką linkui ka
ro, randasi republikonų-Liberty 
Lygos-Hearsto kombinacijoj ir 
kad žmonių masės negali pasi
tikėti, kad Rooseveltas galėtų 
veikti kaipo užtvaras prieš tas 
jėgas; kad, priešingai, Roose
veltas traukiasi atgal, daryda
mas nusileidimų šioms jėgoms, 
ir kad, todėl, užvis reikalingiau
sias dalykas tai yra nepriklau
soma politinė organizacija.

Vaikai Sustabdė Laikraštį

GUADALAJARA, Mexi- 
co.—Sustreikavę 200 vaikų, 
“EI Informator” laikraščio 
pardavinėtojų, apsupo lei
dyklą ir. visai nepraleidžia 
to laikraščio į gatves. Jie 
reikalauja naujos, sau ge- t 
resnės sutarties su leidėjais.

k /



Puslapis Trečias LAISVE
—————————————I . I ——I ■■■»■. —————■■■■■ ■ II I . ■ m— . ■   MM■■■«•- - 1M>-W—MMMMMMMM—•——»——iM 

F"-•"■•MMMMMMMMMM—MMMMMMMMMMMM '" """''*" '■■■"■*■■■ ' ' ■ ■■■   

Darbininkė ir Šeimininkė
Kaip Sovietų Moterys Šeimininkės Prisideda 

Prie Pagerinimo ir Pagražinimo Gyvenimo
L. LIEPA

Sėkmingai eina Sovietų ša
lyj socializmo statyba. Vis 
labiau atsiranda ir komunisti
nės tvarkos elementai. Ta sėk
minga socializmo statyba vis 
labiau išjudina ir tuos žmo
nes, kurie anksčiau buvo 
tik socialistinės statybos ste
bėtojais. Išlaisvinta darbo 
liaudis įsijungia į socializmo 
statybą.

NAUJAS SOCIALIZMO

Sovietų moterys, ypatingai inžinierių ir technikų žmo
nos atlieka svarbų vaidmenį pagerinimui darbininkų 
respublikos gyventojų būvio. Čion parodoma inžinie
rių žmonų susirinkimas vienam Donbaso srities fabri
ke, kur jos svarsto planus pagražinimui šapos ir page
rinimą bei praplėtimą mokyklos ir auklėtuvės progra
mos.

Moterys Sovietų Sąjungoj 
socializmo statyboj dalyvauja 
nuo pat Spalio Revoliucijos. 
Visgi jų dalis stovėjo nuošalyj 
ir tepasiliko vien namų ūkio 
ribose. Socialistinė statyba į 
ias atsispindėdavo vien pro 
’'"i” ūkio prizmą.

<žojužės 10 Maksvos Krem
liaus rūmuos atsidarė sunkio
sios pramonės inžinierių, tech
nikų ir ūkio darbuotojų žmo
nų pasitarimas. Tas pasitari
mas rodo, kad moterys—na
mų šeimininkės—įsijungė į so
cializmo statybą. Vis daugiau
siai atsilikęs moterų būrys ta
po aktingu socializmo statyto
ju.

Šitos moterys, namų šeimi
ninkės, pradarė didelį kultū
ros darbą. Jos su didele ini
ciatyva, sumanumu, energija 
kovoja už apsodinimą fabriko 
kiemų, fabriko cechų, žalu
mynais, už tvarką vaikų lop
šeliuose, krautuvėse, valgyk
lose, ambulatorijose, vaikų 
soduose, ligoninėse ir tt.

Šitos moterys veda didelį 
būklės ir gyvenimo sąlygų pa
gerinimo darbą. Tai didehs vi
suomeninis darbas. Tai a *,-bas, 
didinantis socializmo laimėji
mus.

Pasitarime dalyvavo 3,000 
• moterų. Daugumoje jos bai
gusios augštąjį ir vidurinį 
mokslą. 95% iš jų beparti- 
nės. Darbu beveik nieks iš jų 
anksčiau neužsiiminėjo. Ir 
nežiūrint to, kad šioji masė 
labai atsilikus, nesiįdomaujan- 
ti politikos klausimais—pasi
tarimas parodė, kuo virsta ta 
moteris įsijungdama į visuo
meninį darbą, kaip gyvai ji 
pradeda reaguoti į įvykius ša
lyj ir įdomautis jais.

Pasitarimas susirinko 10 ge
gužės — tą dieną, 1919 m., 
šalies suįrutės sąlygose susi
rinko pirmas komunistinis su- 
botninkas Kazanės gelžkelyj. 
Tada alkani darbininkai pra
dėjo laisvu noru atstatinėti 
ųkį, tvarkyti kelius. Be mo
kesčio, su dideliu atsidavimu 

jie dirbo tą darbą. Leninas 
tada matė tame grūdelį busi
mosios visuomenės. §itos mote
rys irgi laisvu noru,> savo ini
ciatyva kovoja už kultūringes- 
nį gyvenimą, už įvykdymą 
žmonijos svajonių. Ir vienam 
ir kitam atvejyj žmonės stato 
tą, kas tame momente reika
linga socializmo laimėjimui, 
socializmo statybai.
STATYTOJŲ BŪRYS

Taip Kalbėjo Leninas Apie 
Moteris

Sekant tą pasitarimą prisi
mena Lenino žodžiai:

“Paimkite moterų padėtį— 
rašė Leninas knygutėj “Dide
lė pradžia“ (apie komunisti
nius subotnikus).—Nei vienoj 
demokratinėj šalyj pasaulyj, 
nei vienoj pažangesnių buržu
azinių respublikų per 10 me
tų tuo atžvilgiu nepadaryta 
nei dalelės to, ką mes pada
rėm per pirmus mūsų gyvavi
mo metus“. . .

Bet — tęsė Leninas—“Mo
teris dar lieka namų varge, 
nežiūrint į visus išlaisvinimo 
įstatymus, nes ją smaugia, 
spaudžia, slegia smulkus na
minis ūkis, prikalantis ją prie 
virtuvės ir vaikų kambario. . . 
Tikras moterų pasiliuosavi- 
mas, tikras komunizmas pra
sideda ten ir tada, kur ir kada 
prasideda masinė kova (va
dovaujant turinčiam valsty
bės valdžią proletariatui) 
prieš smulkų ūkį, arba, tik
riau, masinis perstatymas jo 
į didelį socialistinį ūkį.“

Sovietų šalyj vis labiau tvir
tėja visuomeninis ūkis, šalyj 
su dideliu entuziazmu eina 
socializmo statyba. Stachano- 
viečių judėjimas, kuris iš savo 
tarpo davė ir visą eilę mote
rų darbo herojų, negalėjo ne
paliesti ir tas moteris. Ir jos 
įsijungė į aktingą socializmo 
statybą.

To judėjimo iniciatorium 
buvo d. Surovceva, Manajeve, 
Vesnik. Jų darbus palaikė d. 
Ordzonikdže. Sulig jo iniciaty
va buvo sušauktas tas pasita
rimas.

Moterys Pasakoja Savo 
Patyrimus

Paduosim keletą ištraukų iš 
tų moterų kalbų, kad būtų 
matoma, kokį didelį darbą jos 
pravedė.

Drg. Vesnik išstodama pa
sakojo :

“Draugai, inžinierių žmonų 
sąstatas labai įvairus. Tarp 
mūsų yra pilietinio karo da

lyvės, gatvių mūšių 1917 m. 
dalyvės, yra, iš kitos pusės, 
komjaunuolės. Yra ir inžinie
rių žmonos, dirbusių pas ka
pitalistus ir yra nedaug mo
terų buržuazinės kilmės. Bet 
pas mus visas yra kas tai ben
dro, o būtent tas, kad mus iš
auklėjo ar perauklėjo sovietų 
valdžia, ir tas, kad mes kas
dien matom fabrikuos geriau
sius pavyzdžius kovos už so
cialistinę pramonę. Dar bend
ra mums sovietų moterims 
yra tas, kad mes atsidavusios 
partijai, norim darbo ir pas 
mus visas vienas vardas, kurį 
mums davė d. Stalinas. Tai 
—nepartinių bolševikių vardas.

. . .Aš daug kaitų girdėjau: 
—Kodėl jūsų fabriko moterų 
iniciatyva buvo taip paremta 
moterų iš kitų vietų ?—Todėl, 
kad mūsų judėjimas jau senai 
buvo paruoštas ir laukė stuk
telėjimo.

. . .Atmenu, jog 1934 m. 
buvo įsakymas, kad. ūkio dar
buotojai atsako už vaikų įstai
gas. Ar galėjom mes nepa
dėti vyrams organizuoti geras 
vaikų įstaigas?

Moterys Pagerino Vaikų 
Įstaigas

Mes Krivorožėj daugiausia 
perėmėm vaikų įstaigas. Ank
sčiau tais dalykais užsiiminėjo 
ir ūkio darbuotojai, ir liaudies 
švietimo organai, ir miesto 
skyriai, ir rajoninis sovietas, 
ir t. t. Ir faktinai išeidavo, 
kad “tarpe 7 auklių, vaikas be 
akių.“ Tada atėjo motina, at
ėjo sovietų šeimininkė. Ji su
gebėjo iš visų tų organizacijų 
paimti tą, kas jai reikalinga 
buvo, kad padaryt pavyzdin
gas vaikų įstaigas.

Mes taip organizavom kir
pimo ir siuvimo kursus ir su jų 
pagelba atidarėm siuvimo 
dirbtuvę, kur drabužiai ga
minami 50% pigiau.

Prie mūsų pasitarimo pa
darėm darbininkams tokią do
vaną: mes dabar atidarėm 
naujus lopšelius 50 vaikų, ati
darėm naują pirtį, privertėm 
atremontuoti seną pirtį, orga
nizavom krautiivę “Gastro- 
nom“, atidarėm raudoną kam
pelį. Mes atidarėm soc. mies
telyj vaikų valgyklą ir dvi 
vaikų sanatorijas. 1935 m. ati
darėm vaikų poilsio namą 
Odesoj. Šiais metais į stovyk
las pasiųsim 1,500 vaikų.

Įsteigė Visuomeniškas 
Valgyklas

...Nelengvas dalykas pas 
mus buvo su visuomeniniu 
maitinimu. Mes perdavėm tą 
dalyką d. Marijanovskai, inži- 
nierio žmonai.

Drg. Marijanovskaja savo 
iniciatyva, 1935 m. pradžioj 
suorganizavo inžinierių tech
nikų kliube bufetą. Tada, mū
sų biuras pasiūlė jai paimti 
didelę valgyklą. Marijanovs
kaja iš senos valgyklos gavo 
tik suplyšusius baltinius, ap
daužytas lėkštes, baisias šaku
tes ir 18 tūkst. rub. nuostolio. 
Kombinato viršininkas kas 
mėnesį duodavo anos valgyk
los išlaikymui 10—12 tūkstan
čių rub. dotacijos. Pietūs kai
navo 3 rub.; valgė tik neve
dusieji, neturėdami kitokios 
išeities.

Praslinkus dviem mėnesiam 
d. Marijanovskaja raportuoja, 
kad ji atsisako nuo dotacijos 
ir paims dar vieną valgyklą, 
kuri ką tik užsidarė. Marija
novskaja paskyrė valgyklos 
vedėja inžinierio žmoną. Da
bar ir ten dalykas puikiai eina 
ir dar 3 valgyklos pereis į jos 
rankas. Savo darbo pasek
mėj d. Marijanovskaja rapor
tuoja Spalio Revoliucijos su
kaktuvėse, 1935 m., kad ji 
turi 20 tūkstančių rub. pelno, 
o-l sausio, 1936 m.—33 tūkst. 
rub. pelno.

...Dabar apie masinį dar
bą bendrabučiuose ir apie su
tvarkymą butų. Kada mes pir
mą kartą atėjom į bendrabu
tį, darbininkai su nepasitenki
nimu klausė mūs: “Kas tai, 
komisija? Vėl ką nors sau už
rašysite ir išeisite“. Mes su
pratom, kaip reikia daryti. 
Mes nusprendėm, kad mums 
reikia padaryti keletą pavyz
dingų bendrabučių ir tada 
mums patikės. Mes ėmėmės to 
darbo.

Moterys Griebiasi Mokslo

...Pas mus dabar didelis 
mokslo siekimas. Tarp mūsų 
dirba 14 ratelių. Pas mus ak
tyve yra jau apie 500 moterų : 
inžinierių žmonų apie 150, o 
visos kitos—meisterių ir dar
bininkų žmonos aktyvės.

. . . Draugai, mes dirbam 
taip todėl, kad jaučiam save 
didelio kolektyvo dalele. Da
bar, kada mes įsijungėm į vi
suomeninį darbą, mums ne ge
da paminėti vardus. Pašos 
Angelines, Marijos Demčen- 
kos ir kitų socialistinių laukų 
ir fabrikų, stachanoviečių.“

Drg. Mananenkova išstoda
ma pasitarime pasakojo apie 
darbą moterų Dneprodzeržin- 
skio fabrike:

“...Kad įtraukti į aktingą 
darbą didelį moterų kolekty
vą, miegantį neišbudinamu 
miegu, mes visų pirma supa- 
žindinom moteris su fabriku. 
Moterys pamatė, kas tai me- 
talurginis gigantas, kas tai 
yra domine krosnis ir tt. Iš 
čia plaukė visuomeninio-masi- 
nio darbo stimulas.

Inžinierių žmonos pradėjo 
įdomautis politiniais klausi
mais. Retai, kada inžinieriaus 
žmona skaitė reikalingu per
skaityti laikraštį. Dabar gali 
pasakyti, kad žmona inžinie
riaus, techniko, ūkio darbuo
tojo gvildena politinius klau
simus, mokosi politinio moks
lo, įdomaujasi kom. partijos 
veikimu.

Pas mus organizavosi žmo
nų kolektyvas iš 100 moterų, 
sudarydamas pagrindinį bran
duolį, apvienijantis apie save 
574 moteris. Nėra abejonės, 
kad mes įtrauksim į tą judėji
mą visas pusantro tūkstančio 
inžinierių ir technikų žmonas.

Pas mus fabrike 42 cechai. 
Sulig mūsų iniciatyva atski
ruose bendrabučiuose buvo 
apgyvendinti darbininkai iš 
vienos gamybos srities. Kiek
vienas cechas dabar turi savo 
bendrabučius. K i e k v iename 
yra tvarka ir mes juose pra- 
vedėm kultūrinį apšvietos dar
bą.
Duonos Yra—Dabar Rūpinasi 

Gėlėmis
Su mūsų pagelba praveda

ma ir darbininkų miestelių 
apsodinimas žalumynais. Mes 
dabar turim labai gerą- gėlių 
oranžerėją vietoj buvusios iš- 
nykusios. Gėlės yra mūsų 
geriausių žmonių—stachano
viečių butuose. Jų yra ir ant 
stalų bendrabučiuose. Jų yra 
raudonuose kampeliuose ir 
cechinėse valgyklose.

Lektorių biuras sudarytas 
vienos inžinieriaus žmonos d. 
Fedosejavos iniciatyva.Praves
ta serija lekcijų apie pasaulį, 
gamtą, apie etnografiją, bėga
mosios politikos ir gamybos 
klausimais. Buvo lekcijos apie 
sanitariją ir higieną.“

Taip tos moterys pasakojo, 
kaip jos kovojo kultūros sri- 
tyj, už būklės gyvenimo sąly
gų pagerinimą. Tas pasitari
mas tęsėsi 3 dienas. Užbaigus 
pasitarimą moterys kreipėsi su 
šauksmu į sovietų moteris— 
namų šeimininkes—prisidėti 
prie jų darbo, štai ištrauka 
iš to atsišaukimo :

“...Didelis interesų pasau
lis, kuriais gyveno mūsų vy

rai, tapo ir mūsų pasauliu. 
Fabriko džiaugsmai—tai da
bar mūsų džiaugsmai, jo ne
pasisekimai—mūsų asmeniški 
nepasisekimai. Gyvenimas ta
po pilnesnis, turtingesnis. Vis
kas smulkaus, nereikalingo, 
miesčioniško, kas buvo namų 
gyvenime—nyksta. Atsirado 
aistringas noras au’gti, neatsi
likti nuo šalies pakilimo, eiti 
koja kojon su geriausiais jos 
statytojais. Greitai auga ta
lentai, organizatoriniai gabu
mai, gabumai dešimčių tūks
tančių moterų, anksčiau netu
rėjusių savo jėgų panaudoji
mo.
Šeimyna Augštai Įvertinama

šeima! Mos niekad neuž
miršom apie ją, apie mūsų 
vaikus, apie mūsų vyrus. Mes 
suprantam, kaip didelė mūsų 
atsakomybė už vaikų išauk
lėjimą: jie fiziniai ir dvasiniai 
turi išaugti užgrūdintais, neži
nančiais baimės, sovietų pa
triotais, Stalino pasekėjais. 
Mes atmenam didžiojo Stalino 
žodžius, kad mes—motinos— 
mūsų jaunuomenės auklėtojos. 
Ir šitie žodžiai turi mums nau
ją prasmę mūsų jauno ir grei
tai augančio judėjimo šviesoj.

...Brangūs draugai! Mes 
šaukiam prisijungti prie mū
sų judėjimo, išplėsti jį visoj 
šalyj. Visur, kur dirba gamy
bos komandieriai, jų žmonos 
turi kovoti už kultūrą, už 
džiaugsmingą gyvenimą, turi 
priimti aktingą dalyvavimą 
bendroj kovoj už gamybos pa
kėlimą. Mūsų vieta ten, kur 
reikalinga staliniška rūpestis 
apie žmogų.

Mes reikalingos mokykloj, 
kur mokinasi vaikai. Daug 
darbo mums bendrabučiuose, 
valgyklose, kliubuose, ligoni
nėse, kursuose ir t. t. Jau da
bar mūsų pirmi žingsniai duo
da gerus rezultatus. Mes šau
kiam sekti mūsų pavyzdį.

. . . Kartu su vyrais, su visa 
liaudim, mes statysim šviesią 
ateitį. Apsodintas žalumy
nais darbininkų miestelis, ge
rai veikianti valgykla, džiaug
smingas vaikų juokas, svei
kos motinos, duodančios šaliai 
didvyrius—argi del to never
ta dirbti be paliovos!

. . . Parodykime, ko verta 
sovietų moteris, pramonės ko- 
mandieriaus žmona, vyro pa- 
gelbininkė gyvenime ir kovoj 
už socializmą. Prijungkim 
prie mūsų judėjimo naujus ir 
naujus tūkstančius moterų.“ 

šitas pasitarimas rodo ir ka
pitalo šalių moterims, kaip ga
lima derinti šeimos gyvenimą 
su visuomeniniu darbu, kaip 
daug laimi moteris kovodama 
sykiu su vyru už geresnę at
eitį, už socializmo tvarką!

Irene Joliot-Curie, duktė 
paskilbusių radiumo išradėjų. 
Keletą metų atgal jai buvo 
įteikta Nobelio dovana už atsi- 
žymėjimus chemijoj. Dabar 
kalbama apie ją, kaipo būsi
mą gavėją dovanos pasaulio 
politikoj. Ji paskirta valsty
bės ministerio padėjėja naujo
je Liaudies Fronto Valdžioje. 
Jai pavesta mokslinių išradi
mų sritis.

Suzanne Lacorre, kita žymi 
moteris irgi tapo paskirta mi
nisterio padėdėja. Ji rūpinsis 
vaikų apsaugos reikalais.

Kaip Einasi Draugei K. 
B. Karosienei

Draugės klausia, kaip ^na
ši draugei Karosienei? Ar 
sveiksta? Ar atvažiuos?

Po ranka turiu laišką, ra
šytą 4 birželio, dar iš Kalifor
nijos. Apart kitų dalykų, ja
me rašo, kad del naujai suor
ganizuotos audinyčios ir kitų 
vietos reikalų suvėlavo išva
žiuoti, sunkiai ir daug dirbo, 
kol sutvarkė darbą taip, kad 
jai išvažiavus jis nenukentėtų. 
“Bet dabar,“ rašo d. Karosie- 
nė, “jau išvažiuoju ir jei kaip, 
gal pasieksiu jumis.“

Kadangi nežino, kaip ilgai 
reiks pasilikti ligoninėj, tad ir 
pribuvimo laikas dar neaišku. 
Jos noras yra pribūti į Cleve- 
landą laike Am. Liet. Kongre
so.

Norinčios jai parašyti užuo
jautos laiškutį, adresuokite se
kamai : S. B. Kaross, c-o Y. W. 
C. A., Rochester, Minn. Iš ten 
jai priduos arba persiųs, jei 
laike gavimo jau būtų išvažia
vus.

Roxburyje Šį Vakarą 
Kalbės Ada Wright
Mrs. Ada Wright, motina 

dviejų Scottsboro jaunuolių, šį 
vakarą užbaigs trumpą pra
kalbų maršrutą Naujojoj An
glijoj. Jos priėmimui ir visų 
Scottsboro jaunuolių gynimo 
reikalams šį vakarą, trečiadie
nį, 10 birželio, įvyks masinis 
mitingas Robert Gould Shaw 
House, 11 Windsor St., Rox
bury, Mass.

Vakarą rengia bostoniškis 
Scottsboro Gynimo Komitetas.

Mitinge kalbės žymūs kal
bėtojai, darbininkų, profesio
nalų ir mokslininkų organiza
cijų veikėjai. Bus įdomu išgirs
ti, taip pat svarbu paremti, 
kadangi penktas jaunuolių 
teismas prasidės pirmomis lie
pos mėnesio dienomis.

Motina Wright yra apkelia
vus skersai ir išilgai visą šalį, 
taipgi visas žymesnias Europos 
valstybes sykiu su velioniu 
Engdahl. Europos kai kuriose 
šalyse ji buvo areštuota bei 
išdeportuota, bet ji nenustojo 
energijos. šiandien Wright 
yra sąmoninga kovotoja už sa
vo vaikų ir už kitų darbo žmo
nių laisvę.

B-tė.

Binghamton, N. Y.
Pasidarbavo LDS Kuopai

LDS 6 kp. pirmas gražus 
išvažiavimas-pietūs buvo su
rengta 30 geg. ir ant rytojaus, 
kur ir man teko dalyvauti. 
Reikia paminėti, kad tai buvo 
surengta per kuopos komiteto 
pastangas ir ant greitųjų, per 
tai galima skaityti pilnai pa
vykusiu.

Dalyvių buvo ne perdau- 
giausia ir atvažiavusieji neil
gai galėjo nurimti del šalto 
oro. Jei ne šaltas oras, tai 
pelno būtų buvę labai daug. 
Iš Wilkes Barre, Pa., pribuvo 
svečiuosna Berčiūnai. Vietinių 
dalyvavo visokių pažiūrų žmo
nių ir visi gražiai, draugiš
kai kalbėjosi. Kiti šoko ir 
dainavo. Visi labai linksmai 
leido laiką.

O mūsų draugės moterys 
sunkiai turėjo padirbėti, pa
kol suruošė tokius gardžius 
pietus su naujais grybais-— 
raudonviršiais,—kuriuos jos 
pačios prigrybavo d. Strolių 
farmoj. Valgius gamino Stro- 
lienė, P. Jasilionienė, H. Pa- 
giegalienė, J. Kaminskienė. 
Joms pagelbėjo A. Tvarijonie- 
nė, N. žydūnaitė, J. Saster- 
niutė ir dd. A. Pagiegala, P. 
Mikalojūnas ir S. Jasilionis, 
kuopos komiteto nariai. Drg.

(Tąsa ketvirtam puslp.)

TreČiad., Birželio 10, 1936

| VALGIU GAMI
NIMAS
Barščiai

2 vidutinio didumo raudo-', 
ni burokai.

Jautienos kaulas; gal būti 
biskis kiaulienos mėsos arba tik
tai kaulas.

1 cibulis.
1 lemonas (citrina).
Maža bonkutė Smetonos, 

bet jei neturi Smetonos, tai 
bus gerai ir pienas. Druskos, 
pipirų, lapelių pagal skonį.

Gerokai pavirink kaulus 
vandenyje su pipirais ir cibu
liu. Paskiau sudėk supjaus
tytus burokus ir virink, iki bus 
minkšti. Baigiant, įpilk lemo- 
no sunką ir Smetoną. Jei turi, 
patarkuok ir įdėk ameriko
niško sūrio. Bus gardūs su 
bulvėmis valgyti.

E. V.—Johnson City, N. Y.

Pataisa
Laisvėj trečiadienio, 27 ge- 

gūžės, laidoj, Valgių Gamini-, 
mo skyriuje yra įvykus klaida. 
Recepte “Prikimštos Toma- 
tės“ yra pasakyta: D/2 puo
duko sukapotų riešutų. Turėjo 
būti 1/2 puoduko sukapotų rie
šutų.

H. T.

Ką Valgyti?
Daugelio lietuviškų šeimynų 

valgis yra planuojamas duo
nos ir sviesto, mėsos ir bulvių 
pamatu. Ir tai daro ne vien 
šeimynos, kurios neišgali ba
lansuoto maisto įsigyt, bet ir 
labai išgalinčios sveikai pa
valgyti. Duonos - mėsos-bulvių 
valgiai nesuteikia įvalias rei
kalingų vitaminų. To pasėko
je yra vaitojimas įvairiomis vi
durių ligomis, rūgštimis ir tt.

Visuomet turėkit mintyje, 
kad baltasis cukrus, balti mil
tai arba iš jų gaminti valgiai, 
taipgi išgražinti daržovių alie
jai nebeturi vitaminų. Jūs ga
lite privalgyti tokių valgių iki 
jūsų pilvas braškės, visgi jū
sų kūnas faktinai badaus nuo 
stokos vitaminų. Veikiausia 
pastebėjote ne vieną šeiminin
kę, kuri visuomet valgo ir vi
suomet alkana ir silpna, net 
negali laisvai paeiti. Tiesa, į 
tūlas iš jų ypatingai paveikia 
liaukos, bet didžiuma iš tokių 
nelaimingų savo dantimis ar
ba savo nežinojimu daro sau 
tą blogą, valgo sugadintą 
maistą, kuris tukina, bet ne
duoda spėkos.

Norint gauti pakankamai 
vitaminų būtinai reiktų įdėti 
dieton sekamų produktų :

L Kvortą pieno į dieną vai
kams iki 12 metų, puskvortę 
suaugusiems. ;

2. Tankiai vartoti šviežių 
vaisių ir daržovių, mažiausia 
bent kartą į dieną.

3. žalių lapuotų daržovių, 
kaip špinakai, salotos, kopūs
tai ir kiti žalumynai turėtų 
būt valgomi mažiausia nuo 3 
iki 5 sykių į savaitę.

4. Didžiuma baltų miltų ir 
jų produktų turėtų būti pa
keisti į turinčius visą arba ar
timai visą grūdą, kaip čielų 
kviečių miltai, avižos.

Vitaminai yra reikalingi 
sveikatai, augimui ir pačiai 
gyvybei palaikyti. Ypatingai 
vasaros metu pati gamta jų 
pripylė įvalias daržovėse ir 
vaisiuose, taipgi piene, svieste, 
kiaušiniuose.

Sakysite, daugelis negali tų 
dalykų įpirkti šiais sunkiais 
laikais. Tas tiesa. Bet mes dėl
to neprivalome laipsniškai mir
ti. Ko reikia, tai stiprinti savo 
organizacijas, kurios veda ko
vą už didesnes algas, pašalpą 
ir per jas reikalauti to, ko 
trūksta. Tai nėra lengva, bet 
būtina pareiga, jei nenorim 
pusbadžio ir bado tapti be lai-' 
ko nustumtais į kapus. Ar jūs. 
jau pradėjote darbą toje link?., 
mėje? Jei ne, laikas, labai 
laikas pradėti. M-tė.
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(Tąsa iš 3 puslapio)

Kireilis irgi dirbo per abi die
ni.

Pelno liko $21 su centais. 
Didelis kreditas priklauso kp. 
komitetui ir dd. gaspadinėms 
už jų pagamintus gardžius 
pietus. Daugiau tokių paren
gimų !

Laisvės Korespond.

Aprašyme vaidinimo vei
kalo “Iš Meiles“, kurį lošė 15 
gegužės, Aušros Choro nariai, 
dar nebuvo paminėtos visos 
jaunuolės, kurios dainuoja 
chore. Praleista Elmora Gir- 
niutė ir Matuliutė. Atleiskite, 
kad nepaminėjau sykiu.

Laisvės Korespondentė.

kaip kada dainuoja ir darbi
ninkiškų org. parengimuose, 
gražiai sudainavo “Kur Bakū
žė Samanota“ ir kitą, nelie
tuvišką dainą. Jai akompana
vo Norbutaitė. Al. Kaminsku- 
tis ir Mikalojūnas gražiai pa- 
griežė armonika ir smuiką, 
jiedu gavo daug aplodismen
tų. Taipgi geri dainininkai, 
vadinami “ūsoriais“, (nors tik 
vienas iš 8 tebuvo su ūsais) 
labai gražiai sudainavo, pub
lika nenorėjo juos paleisti nuo 
estrados, šioj grupėj priklau
so ir LDS narys jaunuolis Al. 
Marčiųška. Jie visi jauni vy
rukai. T. Kalasinskaitė su ki
tataute gražiai dainavo ang
liškas dainas ir viena T. K. 
dainavo lietuviškai. Jos dar 
mažos mergaitės, bet turi gra
žius balselius. Kavaliauskaite 
pašoko klasiškus šokius ir ar
monika pagrajino klumpakojį,

Puslapis Ketvirtas

Šv. Juozapo par. choras tu
rėjo koncertą 22 geg., Lietu
vių svetainėje. Publikos buvo 
nedaug, didžiumoje moterys. 
Kaip angliški vietos laikraš
čiai pranešė, buvęs rengtas 
pagerbimui kunigo gaspadi- 
nės 15 metų sukaktuvių vado
vavimo virš minėtam chorui, 
bet apgarsinimuose tas nebu
vo minėta.

Programa išpildyta gana ge
rai. ' Pirmiausia choras sudai
navo kelias dainas, kaip 
kurias gana gražiai, bet dai
nos nuobodžios, tad ir aplo
dismentų mažai tegavo, paly
ginus su kitais dainininkais. 
Ukrainiečių grupė pašoko tau
tiškus šokius ir “kazoką“; jie 
gavo daug aplodismentų, ypač 
jų mažiukai šokėjai, vaikas ir 
mergaitė, buvo net po du sy
kiu publikos iššaukti.

Ona Kazlauskaitė, kuri

už ką gavo daug plojimų. 
Slaveckas padainavo solo ir 
sykiu su Varkula—duetą. Jie 
publikai patiko. Choras užbai
gė programą.

Paskiau buvo šokiai, tik šo
kėjų mažai, o biznio darytojų 
dar mažiau.

Parapijonų Draugas.

bas. Vėliaus buvo išgautas 
nuo valstijos čarteris, surasta 
del kliubo patalpa ir supirkti 
visi reikalingi rakandai, na, ir 
buvo pradėtas biznis. Išpra- 
džių kliubui sekėsi labai ge
rai, betapo metų laiko tarpe 
kliubiečių narių kilo visokių 
nesusipratimų, o ant galo ir 
suirutė. Ir taip kliubas pakri
ko, o su kliubo rakandais, tai 
buvo tikra katastrofa ir vel
niava, nes po visus kampus jie 
buvo išparcęliuoti, o pats čar
teris pasiliko kaip tas šunelis 
be gaspadoriaus. Vėliaus tas 
pats čarteris buvo pakliuvęs į 
lietuvio restaurančiko rankas, 
kuris ant viršaus savo restau- 
rano pafiksino porą kambarių 
ir šitą čarterį pakabino ant 
sienos, na, ir pats vienas davė 
jam vardą, būtent, kad čia bus 
Lietuvių Piliečių Kliubas. Pa
dare ir atidarymą to kliubo, 
nes pasikvietė miesto majorą 
ir kitus politikierius, o ir šiaip 
buvusius kliubo narius, kur vi
si pasakė po trumpą spyčių, 
o priedui gerai pabaliavojo.

EASTON, PA.
Prieš aštuonis-devynis metus 

tarp vietos lietuvių kilo su
manymas sutvert kliubą, kur 
būtų galima liuosas valandas 
susirinkus praleist, padisku- 
suot dienos darbo klausimus, 
ir šiaip po vieną antrą kaušą 
alaus išsigert. Kaip sumanyta, 
taip ir padaryta, kliubas tapo 
suorganizuotas ir vardas jam 
duotas Lietuvių Piliečių Kliu

Bet tuo pat žygiu ir amžiną 
atsilsį tam kliubui pagiedojo, 
nes visiem buvo aišku, kaip 
ant delno, kad tuo kliubu dik
tatoriškai viena tiktai ypata 
naudosis.

Na, ir vėl kliubas savo ka
nopas užvertė. Bet čarteris, 
buvęs kaip kokis akzakutinin-
kas, staiga išsigavo į laisvę ir 
kliubo nariai tuomi labai susi
rūpino.

Praslinkus tūlam laikui, bu
vusioji sklokos LDD 8 kuopa 
savo viename susirinkime su
manė atgaivint Lietuvių Pilie
čių Kliubą po tuo pačiu čar- 
teriu. Tuojaus buvo sušaukti 
visi buvusieji kliubo nariai ir

atlaikyta keli susirinkimai, 
kuriuose prisirašė daug naujų 
narių, pasidarė neišpasakytas 
kliubiečių veiklumas. Tuojaus 
pradėta jieškot kliubui /vietos 
ir pasisekė surast mažą sve- 
tainiukę sale miesto rotušės 
(City Hali). Vieta visiem yra 
labai gerai žinoma, kliubas 
pilnai gyvuoja nuo praeito ru
dens. Taigi, ir vėl kliubui 
prisiėjo susipirkt rakandus, 
pasibudavot barą, nes gavo 
leidimą laikyt alų. Dabar kliu
bas auga ir kyla, kaip ant 
mielių. Narių pastaruoju lai
ku turi apie 120, tvarka kliu- 
be pavyzdinga, metinė narių 
mokestis $1, o nario moteriai 
tiktai 25c metams. Kliubas at
daras šeštadieniais ir sekma
dieniais. Nariai lankosi skait
lingai ir labai linksmai pralei
džia laiką, nes čia lietuviai ga
li prigulėt visokių srovių. Pri
guli ir keli svetimtaučiai, ku
rie vedę lietuvaites moteris. 
Šiaip kliubo tvarka, kas link 
visokios politikos, yra labai at
sargi. Tokiu būdu patartina 
visiems vietos lietuviams prisi- 
rašyt prie kliubo ir laikui bė
gant pasirūpint didesnę kliu
bui patalpą gauti, arba nuo
savo namo pastatymu pradėt 
rūpintis, nes iždas su kožna 
savaite laipsniškai auga.

V. J. Stankus.

H. Selassie Negalės Veikt 
Anglijoj prieš Italiją

LONDON. — Pranešama, 
kad čia apsistojusiam pabė
gėliui Ethiopijos imperato
riui Haile Selassie Anglijos 
valdžia neleis varyti agita
cijos prieš Italiją. Jeigu jis

nuvyktų į Šveicariją, tai ir 
ten būtų uždrausta tokia 
p r o p a g a n da, nes, girdi, 
Šveicarų valdžia “laikosi 
bešališkai” tarp Italijos ir 
Ethiopijos. Šiaip Haile Se
lassie kasdien gauna tūks
tančius užuojautos laiškų ir 
telegramų.

Sudbury, 0., Kanada
Protesto Kablegrama p. A.

Smetonai

Gegužės mėn. 31 d. Sudbu
ry buvo sušauktas lietuvių ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo oficialiai visų vietoj 
esančių organizacijų atstovai. 
Kalbėtojas nušvietė A. Smeto
nos ir J. Tūbelio klikos despo
tišką rėžimą prieš Lietuvos 
liaudį.

A. Smetona vardan savo 
megalomanijos, sutrempė po 
kojų liaudies valią ir ją pa
vergė, ir veda visą šalį prie 
pražūties—prie praradimo ne- 
p riki a u somybės. Suvienyto 
fronto masinis mitingas vien
balsiai pasmerkė p. A. 
nos despotišką valdžią 
tarė pasiųsti protesto 
gramą, ir jos kopijas 
čioms redakcijoms: 
noms“, “Keleiviui“, 
bei“, “Laisvei“,
“Darbininkų žodžiui“.

Suvienyto fronto masinio 
mitingo susirinkimo įgaliotas 
komitetas prašo patalpinti jos 
turinį virš minėtuose laikraš
čiuose.

Smeto- 
ir nu- 
kable- 
sekan-

“Naujie- 
“Vieny- 

Vilniai“ ir

APSKRIČIU 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: 

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

SVARBI PRAKALBA ( 
Kalbės J. Siurba

LDS Organo “Tiesos“ Redaktorius, iš Brooklyn© 

ĮŽANGA 25 CENTAI

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

Indian Grove Park, West Haven, Conn.
Rengėjai yra prisirengę patenkinančiai patarnaut visiems atsilankiusiems.

i

Petras Prasauskas
Bukonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis G r abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
81-02 JAMAICA AVE.

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

Kablegrama
President of Lithuania
Smetona,
Kaunas, Lithuania.

Sudburio lietuviai darbinin
kai suvienyto fronto, protes
tuojame prieš žudymu nekal
tų darbininkų, valstiečių Lie
tuvoj.

Reikalaujame besąlyginės 
laisvės politkaliniams ir at- 
steigimo demokratinės tvar
kos Lietuvoj.

šalin budeliškas rankas nuo 
nekaltų darbininkų ir valstie
čių Lietuvoj!

Įgaliotas Komitetas:
J. Striška,

P. Ruplėnas,
P. Stukas,

F. Balčiūnas,
J. Žukauskas.

Rochester, N. Y
Binghamtoniečiai Rochesteryj 

Su Vaidinimu
šeštadienio vakare, 13 d. 

birželio, binghamtoniečiai su
vaidins Rochesteryje dramą 5 
veiksmų “Iš Meilės.“ šį dide
lį pažmonį rengia Jaunuolių 
Choras. \

Binghamton o vaidylos jau 
kelis kartus yra vaidinę ir pa
tenkinę Rochesterio publiką. 
Prie to ir choras dalyvaus.

Puikesnės programos var
giai yra buvę Rochesteryje. 
Po programos šokiai ir vaka
rienė su binghamtoniečiais. 
Kur gali būti geresnė proga 
pažmoniui ? Tai, rochesterie- 
čiai, palikite visus privatiš- 
kus daiktus, ir biznius, o eiki
me visi paūžti su binghamto
niečiais ir kartu paremti Jau
nuolių Chorą.

Choristas.

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 ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

I

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. ' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

' rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
i tonas, tai legališkas svoris. Prista

tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą, ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
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,
I Telefonas: EVergreen 7-1661



Lawrence, Mass
Didelė Bedarbė

mire,

Easton, Pa
MŪSŲ ŽINIOS

Streikai

tę-

be- 
at- 

irgi

Komitetas.
(135-137)

Avė., o kurie važiuot nedėlioj, tai 
susirinkite prie Liet. Darb. svetainės, 
920 E. 79th St., nevėliau kaip 10 v. 
ryto ir nuo čia trokas ir kiti dratr- 
gai nuveš j pikniką. Kaina į abi 
puses 20 centų.

CLEVELAND, OHIO
šešios darbininkiškos organizaci

jos bendrai rengia didelį naktinį ir 
dieninį pikniką ALDLD 15 apskri-

PATERSON, N. J.
Liet. Pašelpinis Kliubas rengia sa

vo didelį išvažiavimą nedėlioj, 14 d. 
birželio, Saur’s Village, High Moun
tain Rd., North Haledon, N. J. Įžan
ga tik 25c. Bus skanių užkandžių, 
gėrimų, žaislų ir kas norės galės 
linksmai pasišokti prie geros orkes
trus.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C P 
KIRPIMAS

■MM

Puslapis Penktas
,),i i r- ■

Treciad., Birželio 10, 1930

♦ Lawrence užėjo didelė 
darbe. Daug darbininkų 
leista iš darbo, o likusieji 
mažai tedirba, tik po kelias 
dienas į savaitę.

Arlington Mill kai kurie 
w darbininkai nedirba jau apie 

du mėnesiai. Wood Mill .'dar- 
biriinkai atleidžiami iš darbo, 
ypač dažyklų skyriaus darbi
ninkai atleisti. “Combing” 
skyriaus dviejų šiftų darbi
ninkai irgi atleisti.

Abelnai visos dirbtuvės sle- 
kiuoja ir geresnių rezultatų 

► nesimato. Ir negalima nieko
geresnio iš kapitalistų tikėtis. 
Jeigu darbininkų valdžia bū
tų, tai tokios bedarbės nebūtų. 
Tada nereikėtų palei dirbtu-

vės vartus po kelias valandas 
laukti, pakol boselis papirks 
tave už mažą algą jam tar
nauti. Jeigu norite pagerinti 
savo būvį, tai balsuokite už 
darbininkų klasės kandidatus 
ateinančiais rinkimais.

Našlė Belinkavičienė 
palikdama sūnų ir dukterį. Ji 
sirgo ilgai vėžio liga. Pakavo- 
ta tautiškos parapijos kapinė
se. Didelė užuojauta tiems 
jaunuoliams, netekusiems sa
vo tėvų.

Lawrence miesto taksai ne
mažinami. Pasilieka tokie pa
tys, kokie buvo. Kiekvienas 
turės mokėti $37.60 nuo tūks
tančio. Kiti darbininkai turi 
apleisti ir stubas, nes negali 
išsimokėti. Kiek turėjo centų 
sutaupinę, tai ir tuos turi ati
duoti bankieriams ii’ miestui. 
O juk tie mekleriai, valdinin
kai, nepasigailės darbininkų.

L. K. Biuras.

PATERSON, N. J

PIKNIKAS
Rengia Lietuviij ūkėsų 

Neprigulmingas Pašelpos 
Kliubas

NEDĖLIOJĘ

Birželio (June) 14
SAUR’S VILLAGE 
PICNIC GROUNDS 
High Mountain Road 

NORTH HALEDON, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryto ir trauksis iki 

vėlumos naktį
Gerbiami Patersono Lietuviai ir 

Lietuvaitės! Nepraleiskite šios 
progos. Būtinai dalyvaukite šiame 
didžiausiame piknike. Nereikia jū
sų agituoti, kada šio Kliubb įvyks
ta didžiausi piknikai, privažiuoja 
iš visų apylinkių publikos. Taigi 
ir birželio 14 d. būkite visi ir 
visos ant Saurusevičiaus Parko. 
Muzikė bus gera ir įžanga tiktai 
25 centai.

Antru kartu atkasa Vivian 
Gabužienę iš kapų del ekza- 
minavimo. Tai tau ir daktarai: 
jau kelintu kartu ekzaminuo- 
ja tą nelaimingą moterėlę.

Policija kaltina Joną Gabu- 
žį pirmo laipsnio žmogžudys
tėje.

Phillip’s Akademijos, Ando
ver, Mass., studentai daug bai
mės pridarė mokyklos viršinin
kams. Birželio 4 d. studentai 
susiorganizavo ir pradėjo mar- 
šuoti aplinkui mokyklą, pa- 
reikšdami, kad jie karo neno
ri ir neis kariaut. Taipgi nešė 
iškabas su užrašais: šalin ka
ras ir Amerikos legionieriai! 
Lai gyvuoja taika!

O vienas studentas nuo an
trų lubų per langą pradėjo 
prakalbas sakyti. Mokyklos 
viršininkai pasišaukė policiją. 
Kada policija pradėjo stu
dentus malšinti, mes juos svei
kinome už jų tokius pareiški
mus.

Vienas miesto politikierius 
viešai pareiškė, kad jis nebei
siąs j miesto urėdus, nes jau 
atbuvo kelius metus. Vėl ei
siąs savo biznin. Tai yra al- 
dermanas Eberhart. Pirmiau 
jis buvo kontraktorius. Mat, 
pinigėlių prisišlavė užtektinai, 
tai jau daugiau nebenori.

Jau trečia savaitė kaip 
siasi Queens Premiere kailia- 
siuvių streikas. Darbininkai, 
nepakęsdami blogų sąlygų ir 
negalėdami pragyventi iš gau
namos algos (apie devynius 
dolerius), išėjo streikan, tik 
maža dalis pasiliko dirbti. Bo
sas Mittleman su pagelba 
skebų, prigabentų iš Copley ir 
Bethlehemo, bando šapą ope
ruoti. Miesto administracija su 
miesto majoru Morrisonu prie
šakyj šiame streike parodė 
tikra savo veidą. Miesto rotušė 
tapo paversta į skebų buvei
nę, iš kur skebai po policijos 
protekcija nuvežami į darbą ir 
iš darbo.

Buvo keletas susirėmimų 
prie šapos, tai yra, streikieriai 
bandė pastoti kelią skebams, 
bet policija parodė didelį bru- 
tališkumą. Iki šiol areštuota 
virš dvidešimt. Belą nustaty
ta po $1,000, o nekuriems po 
$1,500. Visi išimti ir dabar bus 
teismas, tik dar nežinoma tik
rai, kuomet įvyks. Vienok, ne
žiūrint teroro iš valdžios pu
sės, minima šapa kasdieną ma
siniai pikietuojama ir tas ner
vina kaip bosą, taip ir miesto 
galvas.

Streiką remia International 
Fur Workers unija ir miesto 
gyventojai simpatizuoja tai 
kovai, nes apart bosų, visi ne
apkenčia tų taip vadinamų 
“sweat shops.” Gi Mittleman 
yra vienas pabėgėlių iš New 
Yorko, o tokie kaip tik ir gau
na prieglaudą šioj apielinkčj, 
ypač Eastono miesto galvos 
priima išskėstomis rankomis ir 
paskui reklamuojąs, kad daug 
“pasidarbavo” del miesto ge
rovės.

Bet organizuoti darbininkai 
jau pradeda tokius ponus su 
jų “sweat-shop’omis” imti už 
pakarpos. Jau nekurios įmo
nės yra kontroliuojamos uni
jos ir bosai priversti gerinti 
darbo sąlygas. Yra manoma, 
kad ir šis streikas bus laimė
tas. Streikieriai pasiryžusiai 
laikosi.

Beje, buvo keletas masinių 
mitingų, kur tapo pasmerkta 
miesto administracija už tero
rizavimą streikierių. Mitingai 
buvo skaitlingi ir įspūdingi.

Apie šį streiką ir masinius 
mitingus buvo rašyta, bet ne
žinoma iš kokios priežasties, 
“Laisvėj” iki šiol nebuvo pa
talpinta.

Tūlas laikas atgal buvo at
žymėta, kad Chipman. Knit
ting Mills užsidarė, atlei
džiant iš darbo apie 700 darb. 
šiomis dienomis tapo pašauk
ta atgal prie darbo apie šim
tas darbininkų ir už poros die
nų kompanija paskelbia, kad 
algos nukertama 20 nuoš. ant 
nekuriu skyrių darbų. Darbi
ninkai tuoj aus susigrupavo ir 
sustabdė mašinas — paskelbė 
streiką. Po dviejų valandų 
streikas tapo laimėtas, bosas 
atšaukė nukirtimą.

Pasirodo, kad bosai norėjo 
dirbtuvės uždarymą panaudo
ti nukirtimui algų, kurios ir 
taip žemos. Tačiau nepavyko.

JERSEY CITY, N. J. 
“Laisvės” Skaitytojų ir ALDLD 16 

Kuopos Narių Žiniai
Draugai ir draugės! “Laisves” 

skaitytojų ir ALDLD 16 kuopos na
rių susirinkimas įvyks nedėlioj, 14 
dieną birželio, 11:30 valandą ryte, 
tuojaus po Laisvės Draugijos susi
rinkimo. šiame susirinkime kiekvie
nas “Laisves” skaitytojas aplaikys 
knygą “Mortos Vilkienės Divorsas” 
Ši knyga, tai puiki apysaka, kurią 
kiekvienas turėtų atydžiai perskaityt. 
Šiame susirinkime dalyvaus “Lais
vės” gaspadorius drg. P. Buknys, tai 
pirmas tokis šiame mieste bus susi
rinkimas ir kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD 16 kuopos na
rys turėtų dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks Ukrainų Svetainėj, 158-60 
Mercer St.

Valdyba.
(136-137)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia didelį pikniką nedėlioj, 14 d. 
birželio, Sta. 24, Glastonbury Line, 
pradžia 1 vai. po pietų. Turėsim 
skanių užkandžių, gėrimų ir gerą!. . . ,
orkestrą šokiams. Tad kviečiam visą:clcJ naudai. Piknikas prasidės suba- 
lietuvių visuomenę skaitlingai daly-Įtoj, 13 d. birželio ir tęsis iki nedė- 
vaut ir linksmai dieną praleist antjlios vakaro. Įvyks drg. Rūbo ūkėje, 
žalios žolės po medžiais ir pasigerert 
gamtos gražumais.

Komitetas.
(136-137)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 11 d. birželio, 
Lietuvių svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, ir naujų na- 

atsiveskite. Išgirskite daug svar- 
paskaitų ir pranešimų.

Sekr. H. žukienė.

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kp. rengia didelį išva

žiavimą nedėlioj, 14 d. birželio, Va- 
linčiaus farmoje, pas Petraitį. Bu
šai išeis nuo Darbininkų Centro 10 
vai. ryto. Tai yra pirmutinis šio se
zono piknikas, ir pirma proga susi- 
eit'su senais draugais ir susipažinti, 
su naujais, čia bus skanių užkan
džių, šaltų gėrimų, žaislų ir šokiai.! 
Galesite linksmai laiką praleist arba 
draugiškai su draugais pasikalbėt.

Visus Kviečia Komisija.
(136-137)

BAYONNE, N. j.
Liet. Amer. Ukesų Kliubas bendrai, 

su Rusų Kliubu rengia šaunų pikni-1 
ką nedėlioj, 14 d. birželio, 10 vai. ry- j 
to, Crystal Lake Inn, Eagle Rock i

Kviečia Komitetas.
(136-137)

ELIZABETH, N?J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. birželio, LDP Kliu- 
be, 408 Court St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt, nes dabar eina vajus su 
nupigintu įstojimu.

Sekr. V. K. Sheralis.
(135-136)

tarp Huntsburg ir Middlefield, čia 
turėsim skanių užkandžių, šaltų gė
rimų, ir gera orkestrą šokiams. 
Įžanga visiems veltui. Kurie neturite 
mašinų ir norėsite važiuot subatoj, 
malonėkite užsiregistruot pas seka
mus draugus: J. Jakaitis, 922 E. 
79th St., P. Nemura, 15210 Lucknow

rių 
bių

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

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

Prof. Retikevičiaus Orkestrą William Norris Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus Grieš Amerikoniškus Kavalkus

—■—V'1 ' -■■■ ■- -- "... ■ -------- ■ —-----—-----  ■■ --------- - ---- ■ .. . ■

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

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3.
Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovarios. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, vea* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

/ kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvi4- 
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y.
Tel?: Glenmore 5-6191

Streikų netrūksta. Dabar vėl 
streikuoja Plush audinyčios 
darbininkai, šis streikas pa
matiniai yra už padarymą tos 
šapos “closed shop” ant šimto 
nuošimčių. Prie to ir geresnių 
sąlygų reikalaujama.

Atidavei Savo Geriausias Spė
kas Bosui—Eik Laukan

Viena iŠ stambiausių plieno 
ir geležies dirbtuvių, Ingersol 
Rand pradėjo atleidinėti se
nus darbininkus, kurie.yra iš
dirbę po 15-20 ir daugiau me
tų. Įtaiso naujas paskubos ma
šinas, prie kurių pastato jau
nuolius ir tie atidirba už tris- 
keturis darbininkus, gi išdirbę 
veik visą amžų, seni jau ne
reikalingi — atleidžiami. At
leidžia ne urmu, bet po kelis 
ilgais protarpiais, idant nesu
kėlus darbininkuose organi
zuotą pasipriešinimą. Šiuos žo
džius rašančiam veik verkda
mas pasakojo tūlas Stephen 
Karp, išdirbęs apie penkiolika 
metų toj dirbtuvėje, paleistas 
birželio 3 d., apie paskubą, 
kokia ten įvesta. Ir dabar ne
žino, kas bus su juomi ir šei
myna, nes įplaukos jau užsi
baigė, kitur gauti darbas ne
įmanoma, nes senesnio žmo
gaus bosai nenori imti. Eė- 
davoja žmogus ir prašo dievo 
(jis yra tikintis žmogus), kad 
bolševikus atsiųstų ponus su
valdyti.

Korespondencijos
Pagaliaus ir šio miesto 

respondentai turėjo savo suei- 
gą-pasitarimą geg. 31 d. Ta
me p a s i t a rime diskusuota, 
kaip pagerinti korespondenci
jas, jų turinį, tankumą ir tt. 
Prieita prie konkrečių išvadų, 
išrinktas biuras su pirmininku, 
kuris prižiūrės, kad šio mies
to įvykiai, liečianti darbinin
kus, atsispindėtų mūsų spau
doj. Korespondentų randasi 
apie desėtkas ir prie gero pa- 
siskaidymo, rodos, neturėtų 
stokuoti žinių iš šio miesto ir 
apielinkės.

ko-

Darbintas.

Sergančių Vyry ir Motery 
orkestrą šokiams, užkandžių ir’’".a1!'Chroniškos ir Staigios Ligos 
slų kaip tai: virves traukimas, lenk- Į 
tynęs ir 1.1. Bušai išvažiuos nuo'
Kliubo svetainės, 10 W. 22nd St., 
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.
(136137)

EASTON, PA. 
Kalbės Mother Bloor. 

Labai svarbias prakalbas

gydomos naujoviškais būdais
Patenkinančios ir greitos pasekmės. 

Kreipkitės į 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 

. .. _ c , .. skausmo ir nesmagumo priežasčių,
vietine Sekcija Komunistų Partijos/Gydoma strėnų Gėlimas, Sciatica, 
kur pirmu kartu Kaštone kalbės zy- Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
mi vmkeja ir organizatore, senele .Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk- 

' o°0ri ?vVksketverge, d* les, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
birželio, 8 vai. vakare. Apie Mother .inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Bloor mes daug skaitome ir esame — • ■ ........
girdėję. Tai nenuilstanti kovotoja 
darbo klasės naudai. Ši 74 metų am- į 
žiaus senelė, pilna energijos ir gyvu- į 
mo, daugiausia palies Darbo Parti
jos klausimą ir kitus darbininkų rei
kalus. O' kadangi visas jos gyveni
mas buvo pašvęstas naudai darbinin
kų tai nuo jos kiekvienas galėsime 
daug ko pasimokinti. Prakalbos 
įvyks Central Labor Hali, 214 North
ampton St., Easton. Įžanga veltui. 
Prašome visus atsilankyti.

Užkviečia Kompartija.

rengia

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence- •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
,34J5 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas.

Subatoje, 13 d. birželio, gerai ži
nomoje vietoje, Hackett Park, yra 
rengiamas smagus piknikas. Jį ren
gia Bendro Veikimo del Lietuvių 
Kongreso Komitetas, kuris susideda 
iš šių orgartizacijų: Liet. Piliečių 
Kliubo, ALDLD, LDS, APLA ir SLA 
kuopų ir Kom. Frakcijos. Piknikas 
rengiamas naudai Lietuvių Kongre
so už atsteigimą demokratinių teisių 
Lietuvos liaudžiai ir delegato j Cle- 
velandą pasiuntimo išlaidų padengi
mui. Tikslas yra remtinas, tad kvie
čiame visus be skirtumo į pikniką.

Bus šauni lietuviška muzika, ska
nių naminių užkandžių ir šaltų gė
rimų. Įžanga veltui. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

Visus kviečia Komitetas..
(136-137)

j Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi- 

' tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—

Waterburio Apielinkiai
Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Iš- 
ir

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisvės” naudai 
naktinis, po menesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

NOTAR PUBLIC

BERN. J. SHAWKONIS
(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

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANf* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios d ve
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5131 
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.



Trečiad., Birželio 10, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Svarbus Susirinkimas Konfer.

Komiteto ir Lietuvių 
' Kongreso Delegatų

Sekantį ketvirtadienį, 11 d. 
birželio, Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., bus svarbus susi
rinkimas Brooklyno ir Apylin
kės organizacijų konferenci
jos komiteto ir delegatų, iš
rinktų į Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Pradžia 8 vai. va
kare.

Visi komiteto nariai ir visi 
organizacijų delegatai, išrink
ti į Amerikos Lietuvių Kon
gresą, nepamirškite ateiti į šį 
susirinkimą. Reikės galutinus 
planus padaryti del kelionės 
į Clevelandą. Taipgi yra kele
tas ir kitų svarbių dalykų, ku
riuos reikės išspręsti.

Brooklyno ir Apylinkės 
Organizacijų Komiteto 
Sekretorius J. SIURBA.

Įdomios Sandariečią 
Išleistuvės

Millet įsikabino į automobilio 
šoną, o jo draugas kėravojo. 
P o 1 i c i s t a s, pamatęs juos 
smarkiai važiuojant, šaukė, 
kad sustotų. Jie nestojo. Tada 
jis išsitraukė revolverį ir pašo
vė Millet. Millet randasi ligo
ninėj pavojingoj padėtyj. Jo 
sėbras pabėgo.

Depresija Išvijo Netik Iš 
Biznio, Bet Ir Iš Namą

Schechter broliai, gyvenan
ti po num. 412 Ralph Avė., 
Brooklyn, prarado savo namą. 
Prudential Savings bankas, 
kuris laikė mortgičių, pasisa
vino namą už neužmokėjimą 
$6,000.

Tie broliai turėjo viščiukų 
krautuvę, bet senai nubankrū- 
tavo. Pereitą metą jie figū
ravo likvidavime NRA. Aaron 
Schechter sako: “Viščiukų 
biznis nuėjo velniais todėl, 
kad žmonės neišgali jų pirkti 
—jie perka jautieną. Kas sa
kė, kad viščiukais galima il
giau gyventi, negu jautiena?”

Didžiajame Draugiją Piknike 
Dalyvaus 5 Chorai; Bus 2 

Orkestras Šokiams
Bendras 15-kos lietuvių 

darbininkiškų draugijų pikni
kas įvyks jau šį sekmadienį, 
14 birželio, Ulmer Parke, 
Cropsey ir 25th Avenues, 
Brooklyne.
Kodėl Jauni Vyrai ir Merginos 

Turi Dalyvauti Šiame 
Piknike?

Todėl, kad čionai dainuos 5 
chorai, kurie susideda iš jau-

už mylią iki dviejų centų, 
kaip yra nustatyta Transit 
Commission.

kite susirinkt šio trečiadienio vakarą 
(June 10 d.), į “Laisvės” patalpą 
apkalbėt pikniko eigą ir pasiskirt 
darbus. Neužmirškite atsinešt par
duoti} tikietų galukus. Tik stengki- 
tės pribūt laiku, lygiai 8-tą vai.

Kurie dar turite tikietų, sukruskite 
parduot.

Protokolų Sekretorius.
V(135-136)

Centralbrooklyniečiams

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

šeštadienio vakarą vietos 
sandariečiai, LAP Kliubo pa
talpoj, turėjo bankietą išleis- 
tltvėms savo delegatų į seimus, 
būsimus Clevelande. Dalyvavo 
į porą desėtkų su virš tautiš
kos smetonėlės ir šiaip lietu
vių. Toastmasteriu buvo savu 
laiku smarkiai pagarsėjusi 
moteriškė. Iš bankieto sanda
riečiai išsinešė visokio forma
to “įspūdžius.” štai kaip pa- 
šakojo tūli, kuriem pavyko iš- 

. vengt kai kurių “įspūdžių.”
Bankietui gerokai įpusėjus, 

toastmasterė įsakius nedidelio 
ūgio inteligentui apleisti ban
kietą, nors jis rankoj laikęs 
du tik i et u: vieną už save; o 
kitą už žmoną, kuri del dar
bą negalėjus pribūti. Tačiau 
jis smarkiajai lyčiai nusilei
dęs išėjęs.

Vienok neramu jam buvę nė 
iš šio, nė iš to visą vakarą sa
vam savųjų išskirtu liktis. Kur 
buvęs, kur nebuvęs—jis vėl 
atėjęs. Bet kas-gi būtų, jei 
toastmašteris visiems nusileis
tų—to nebuvo. Qponento plau
kai pasitarnavę, toastmasterė 
,akiem rankom už jų čiuptelė
jus ir patiesus jį. Pakilęs, jis 
bandęs uždėti pado štampą 
ant žinomos vietos, bet štam
pą tekus kitai. Kažin prie ko 
būtų prieita, jei jos gavėja ne
būtų geruoju klaidą pripaži
nusi, nes ir be to tame sūku
ryje vienam Brooklyno publi
cistui buvus pažymėta nosis; 
tekę palaikų ir buvusiam prie 
valdiškos tautiečiams sijoti 
įstaigos darbuotojui.

S. F. R.

Draugai Lygiečiai!

B. L. ŠALINAITĖ, 
kompozitorė. Jos vadovauja
mi chorai, Brooklyno Aidas ir 
N e w a r k o Sietynas, dainuos 

draugijų piknike.

Vaikas Vaiką Užmušė
Billy Chessler, 10 metų, ir 

jo brolis Bernard, 8 metų, su
sipešė ir pradėjo mėtyt akme
nimis vienas į kitą. Vienas 
akmuo pataikė į galvą šalia 
stovinčiam Johnny Lotz, 7 m., 
gyvenančiam po num. 1203 
Findlay Ave., Bronxe. Jonuko 
galva tapo perskelta ir nuvež
tas ligoninėn mirė.

Falšyvų Pinigą Antplūdis
Pereitą sekmadienį Rocka

way apylinkėj atsirado daug- 
falšyvų dešimtinių ir dvidešim
tinių. Daugiausia tų falšyvų 
pinigų priėmė maži biznieriai, 
kurie iškeitė juos perkantiems 
prekių.

Vogta Mašina—Pavojinga
—

Carlos Millet, 17 metų, gy
venantis po num. 546 W. 50th 

JL” St. ir jo draugas norėjo pasi
važinėti vogtu automobilium.

Mums jau kiekvienam yra 
žinoma, kaip mes vedėme de
rybas su Kriaučių Apsigynimo 
Sąjunga (rateliu) nuo pereitų 
metų gruodžio mėnesio, kad 
panaikinti kriaučių unijos 54 
skyriuje organizuotas dvi vie
na kitai griežtai priešingas 
frakcijas. Komisijos iš abiejų 
pusių turėjo pasitarimus, dis
kusijas įvairiais, kriaučių lo- 
kala liečiančiais klausimais.

Buvo kartais tarpe komisi
jų ir aštrių ginčų. Tankiai bu
vo pamanyta, kad prie jokio 
susitarimo nebus galima priei
ti, tai tuščias darbas ir veltui 
laiko eikvojimas.

Bet taip manyti buvo klaida. 
Susitarta įvairių įvairiausiais 
klausimais. Sutarties tekstas 
jau tilpo “Laisvėj” balandžio 
29, 1936. Tilpo ir dalis argu
mentų iš abiejų pusių. Tas vis
kas dar nepasibaigia tuo. Mes 
nesusiėjome į bendrą susirin
kimą ir nenusitarėme, kad 
mes užgyriame tą, ką komisi
jos abiejų organizacijų išdir
bo ir patiekė bendram susirin
kimui. Dar toliau: po išdirbto 
mūsų programo komisijos dar 
nepasirašė. O tas turi būti pa
daryta, nes to reikalauja for
malumas ir organizacinė tvar
ka.

Bendras susirinkimas Kriau
čių Vienybės Lygos ir Apsigy
nimo Sąjungos (ratelio) įvyks 
birželio (June) 12, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėje, lygiai 7:30 v. vakaro.

Susirinkimas, draugai lygie
čiai, labai svarbus ir reikšmin
gas, kad mes visi jame daly
vautume. Juk mes veikėme 
kartu per virš 13 metų. Visi 
susirinkime ir pasikalbėję, pa- 
sidiskusavę — priimkime ben
drą komisijos išdirbtą progra
mą ir likviduokime organiza
cines frakcijas viduryj kriau
čių lokalo.

Kviečia Kriaučių 
Lygos Komitetas.

Suėmė Prisimetėlį “Daktarą”
‘Daktaras’ Alfred Storm ga

vo darbą WPA klinikoj, 130 
Leonard St., kaipo lytinių ligų 
“ekspertas”. Jo diagnozes iš
šaukė kito daktaro nuožiūrą, 
kuris pareikalavo, kad . to 
“daktaro” praeitis būtų ištir
ta. Sužinota, kad tas “dakta
ras” neturėjęs leidimo prakti
kuoti tame amate. Jis gavo tą 
darbą vasario 28 dieną ir jau 
buvo davęs “patarimų.” 800 
vyrų ir moterų.

nų vaikinų ir merginų. Tai ke
li šimtai darbininkiškai mąs
tančio jaunimo, kuris savo 
draugiškumu ir tolerancija ki
taip manančio jaunimo, gau
na didelę užuojautą iš įvairių 
sluogsnių lietuviškos visuome
nės. Susipažinti lietuviškai 
jaunuomenei su 5 chorų dai
nininkais yra garbė.

Kam reikalingos dvi orkes- 
tros ? Tam reikalingos, kad šis 
piknikas turės ‘ dviejų rūšių 
svečius. Vieni, tai tie, kurie 
myli lietuviškus šokius, o an
tri, kurie myli amerikoniškus 
šokius ir įvairų “džiazą”.
Nebūsite Alkani Nei Ištroškę

Valgių ir gėrimų bus tiek, 
kiek svečiai norės, ir bus to
kių, kokių kituose piknikuose 
nėra buvę. Valgius ir gėrimus 
iš namų nėra reikalo vešti, bet 
kurie atsiveš, bus tinkamai 
priimti ir visiems suteikti sta
lai.

Įžanga šian puikian pikni- 
kan tik 40c., perkantiem tikie- 
tus iš anksto dar yra proga lai
mėti vieną iš trijų dovanų, ku
rios yra $5, $3 ir $2.

E. Bensonas.

Caso Eksplozijoj Namuos 
Žuvo Du Žmonės

Clifford Andrews, 40 metų, 
ir jo pati Louise, gyvenantieji 
po num. 15 Smith Court, Bell
more, tapo užmušti, kuomet 
kokiu ten būdu gasinis pečius 
eksplodavo. Nelaimės pasėkoj 
du vaikai liko našlaičiais— 
Clifford, 12 metų, ir Gloria, 
10 metų. Nelaimės metu jie 
buvo mokykloj.

Sproginiai-Vaikams Pavojus
Septyni žmonės buvo nu

bausti $10 arba dviem dienom 
kalėjimo už pardavinėjimą 
vaikams sprogstančios me
džiagos (fireworks). Kožną 
metą, 4 dieną liepos, šimtai 
vaikų susižeidžia nuo sprogs
tančių medžiagų.

Gal Nupigins Važiotą
Manoma, kad teismas šian

dien privers Long Island gelž- 
kelio kompaniją numušt va- 
žiotės mokestis nuo 3 centų

Cyclone Brown, 35 metų, 
141 W. 116th St., sunkiai su
žeistas, kuomet sprogo auto
mobilio rato lankas, kurį jis 
taisė.

Daromi Žingsniai Sulaikyt 
Padegimus Harleme

Pasėkoj šešių namų padegi
mų pereitą sekmadienio rytą, Į 
Harlemo apylinkėj organizuo
jamas piliečių saugumo komi
tetas pastoti kelią pakvaišu
siam žmogui, kuris užsiganė
dina padegęs namą ir pamatęs 
liepsną. Vakar buvo sušauktas 
masinis mitingas išdirbimui 
planų apsaugoti namus nuo to 
piktadario.

Gaisrų Komisionierius John 
J. McElligott davė sekamus 
patarimus: Nepalikti vaikų 
vežimus koridoriuose, nes daž
niausia būdavo uždegti tie ve
žimai ir paskiau visas namas 
užsiliepsnodavo. Durys į gatvę 
turi būti užrakintos ir tik gy
venantieji tuose namuose turi 
turėti raktus. Laiptai turi būt 
švarūs ir koridoriuose neturi 
būti greitai uždegamų išmatų, 
įvykus gaisrui, reikia atidaryti 
stoglangį, kad dūmai galėtų 
prasišalinti.

Kaip jau žinote, kad Brooklyno su
sivienijusiu draugijų piknikas įvyks 
ateinančioj nedėlioj, 14 dieną birže
lio (June), 1936, Ulmer Parke. Taigi, 
visi centralbrooklyniečiai ateikit pas 
mane, 79 Hudson Ave., užsiregistruo
ti arba po tikietą nusipirkti, kad ga
lėtum visi vienam būryje arba prie 
vieno stalo linksmintis piknike.

J. Juška.
(135-136)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

EXTRA! šv. Jurgio Draugijos ne
paprastas susirinkimas įvyks sęre- 
doj, 10 d. birželio, 7:30 vai. vakare, 
Grand Paradise svetainėje, 318 Grand 
St. šis susirinkimas pataisys . kele
tą paragrafų Draugijos Konstituci
jos. km* nusakoma ligoje pašalnos 
mokėjimas. Kiekvienas narys priva
lo dalyvauti.

Komitetas.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį. 11 d. bir
želio, 8 vai. vakare, pas W. Zabiels- 
kį, 61-38—56th Rd., Maspeth. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr.
(136-137)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinki

mas ivyks ketvirtadienį, 11 d. birže
lio, _ ,
mer St., 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių prirašyt. Taipgi kurie dar ne-j 
sate užsimokėję duoklių greitai tą 
padarykite, kad nebūtumėte suspen
duoti.

Laisvės” svetainėje, 419 Lori-

Valdyba.
(135-136)

TRUMPOS ŽINUTES
II. Donnin ir S. Orkin, se

no metalo pirkliai, 56 Clayton 
St., sulaikyti po $1,500 kiek
vienas, kaltinant priėmime 
vogtų daiktų, kuomet jų ša- 
poj rasta iš 463 Greene Ave. 
šapos prapuolusi geležis.

Long Island Automobilių 
Kliubas surtiošė prieglaudų 
vaikučiams autingą į Coney 
Island, šis jau 29 metinis. 
540-mis privatiškomis mašino
mis ir 62 busais atvežta iš 
16-kos įstaigų 5,400 vaikučių. 
Jie turės laukti kito meto, 
kad vėl pamatyti pajūrį.

Birželio 15 dieną Brookly- 
ne bus išduota $25,000,000 
vertės “bonų” pereito karo ve
teranams. Tie “bonai” ištikrų- 
jų yra užsitęsusios algos.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

barys, yra ir maudynė. Galite ma
tyt kambarį po sekamu antrašu: 434 
So. 5th St., Apt. 3, Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters arba merginos 

nejaunesnės kaip 40-45 metų. Aš 
gyvenu vienas ir neturiu šeimynos. 
Su pirmu laišku prašau ir savo pa
veikslą prisiust. Rašykite sekamai: 
C. Walenta, 642 Main St., Rockland, 
Maine. - (136-138)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 50 akrų farma. Yra 

trioba ir pora arklių, taipgi yra 
visi įrankiai apdirbimui farmos. 
Parsiduoda labai pigiai tik už $1200. 
Atsišaukite sekamai: Leonas Baro
nas, North Brookfield, New York.

(136-138)

Organizacijų Pikniko 
Darbininką Susirinkimas

Visi organizacijų atstovai ir darbi
ninkai, apsiėmę dirbt piknike sekan
ti sekmadienį, Ulmer Parke, malone-

REIKALAVIMAI
Reikalingas Pusininkas ar 

Pusininke
ant mažos ūkės, su maža suma pini
gų, 4 akeriai geros žemės, stuba 8 
kambarių, didelė barnė, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto ir ežero. Taip
gi turiu biznį. Esu vienų vienas ir 
negaliu visko apdirbti. Moteris turi 
būt teisinga ir paviene. Laišku duo
siu platesnių informacijų,klauskite: 

G. M. KANTON,
D. 3, Richfield Springs^ N. Y.

(134-136)
R.

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. Kelionė ima apie 13 valandų.

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

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con
necticut) 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.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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.

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

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.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 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.

MEDICINOS DAKTARAS
B. ĖbGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ilgas.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDSLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS • 
2220- Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Nužemintos Kainos
4

suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
I e

Coney Island ant Boardwalk, prie 
Stillwell Avenue

u-. Season Lockers tik Į Dviem kambarys $16.00
® už $5.00 Į Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.




