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Republikonų Konvencija. 
Ir čia “Juodas Legionas”. 
K. P. Konvencija.
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Ne Erziname, bet 

Kovojame.
Rašo A. B.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 12, 1936

=r

Tai jau ir susirinko atstovai 
paties reakcioniškiausio, paties 
stambiausio Amerikos kapitalo. 
Jie vadinasi republikonais. Jiem 
ir Roosevelto “nauja dalyba” 
buvo panaši į komunizmą!

Republikonų kandidatu į pre
zidentus, kaip atrodo, bus Kan
sas valstijos gubernatorius Lan
don. Tai tikras storžievis re
akcionierius.

Bet nemanykite, kad repub- 
1 ikonai su Landonu bandys joti 
į Baltąjį Namą ant aiškaus re
akcinio žirgo, 
pašykštės Amerikos 
gražių frazių, radikališkų 
žadu, keptų patriotiniuose 
kuose.

Ne. Jie irgi ne- 
žmonėms 

pri- 
tau-

“Juodasis Legionas” prade
da būti simbolu viso juodašim
tiškojo šios šalies pasaulio. Ka
daise tokiu simbolu buvo Ku 
Klūks Klanas.

Štai New Yorke iškelta aikš
tėn veikla tūlos “Edmondson 
Economic Service” organizaci
jos. Ją finansuoja nežinomos 
ypatos. Ji jau išleidus ir pa- 
skleidus bjaurios, pogrominės 
antisemitinės ir antikomunis
tinės literatūros virš penkis mi- 
lionus kopijų. O dar tik pra
džia, ši slapta įstaiga tebesanti 
visai jaunutė. Jos “preziden
tas” Edmondson didžiuojasi sa
vo patriotizmu ir žada išgelbėti 
šitą didelį kraštą nuo žydų ir 
komunistų!

Birželio 24 d. New Yorke 
atsidarys Amerikos Komunistų 
Partijos konvencija. Mūsų par
tija jau išaugo į didelę, įtakin
gą organizaciją. Jos konvenci
jos darbais susidomės didelė 
masė darbo žmonių.

Konvencija nominuos komu
nistų kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Atrodo, 
kad logišku kandidatu yra d. 
Earl Browderis, kuris taip pui
kiai įrodė savo ištikimybę dar
bininku klasei ir komunizmui. c

Partijos Central i n is Komite
tas prašo darbininkų ir farme
rių simpatingas organizacijas 
išrinkti ir atsiųsti komunistų 
konvencijon broliškus delega
tus. Mūsų nacionalės darbinin
kiškos organizacijos, beabejo, 
pasiųs tokius delegatus. Bet ga
lėtų tą patį padaryti bent jau 
New Yorko apielinkės mūsų 
organizacijų apskričiai ir di
desnės kuopos.

Be to, mūsų visų organizaci
jų kuopos, taip pat komunis
tams pritariančios kitos orga
nizacijos, turėtų pasiųsti kon
vencijai savo pasveikinimus. 
Pasveikinimus galima siųsti 
šiuo adresu: Earl Browder, 
East 13 St., New York, N.

Nereikėsią Vyry

vy-

valdžios planus, 
naujų mokesčių, 
sekretą iš Tho- 

pasipelnė šimtus

džia labai gera. Tuo keliu eiki
me ir toliau.

CHINIJOŠ SIDABRO GA 
BENIMAS AMERIKON

Philadelphia, Pa. — Ant 
kiekvieno 1,131 gyventojų 
mieste atsieina vienas aklas 
bei pusaklis asmuo virš 21 
metų amžiaus.
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Jau ir vasara su mumis. Vi
sa veikla kraustos į laukus, 
parkus ir miškus—piknikai, iš
važiavimai, piknikai, išvažiavi
mai !

Vieną dalyką mes jau esame 
patyrę, būtent: labai daug mū
sų korespondentų ir bendra
darbių vasaros saulėje sutirps
ta ir dingsta. Rudeniop, orui 
atvėsus, jie vėl atgyja. Labai 
prašome draugus šiemet nepa
siduoti saulės aitrai—pasidary
kime tuo bolševikišku plienu, 
kuris nebijo jokios aitros!

Reikia ir pasveikinti mūsų 
korespondentus. Po įvykusių 
poros konferencijų, mūsų ko
respondencijų turinys pasidarė 
įvairesnis, “žmoniškesnis”, po- 
puliariškesnis. Jau visa eilė 
draugų rašinėja trumpai, bet 
drūtai, rimtai, bet suskaitomai, 
konkrečiai ir apie viską. Pra-

Juodi Legionieriai Už 
laikė Saiką Deginti 
Komunistų Namus
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POLICIJOS GALVA ĮSI
RAŠĖ Į LEGIONĄ

DETROIT, Mich. — Pro
kuroro I). C. McRea kaman- 
tinėjami, keturi Juodojo 
Legiono nariai prisipažino, 
kad jie 1934 m. sudegino 
Wm. Mollenhauerio farmą 
todėl, kad jis pritarė kovo
jantiems darbininkams. Jie 
taipgi pripažino, kad legio
nas palaikė tam tyčia sai
ką, kuriai buvo įsakyta de
ginti komunistų namus.

Vienas iš tų keturių juo
dašimčių yra Frank Rice, 
Packard automobilių kom
panijos šnipas; kitas Clar. 
Frye, Dodge automobilių 
fabriko boselis.
Savaitraštis “Wayne Coun

ty Democrat” rašo, kad 
pats Detroito policijos ko- 
misionierius Heinrich Pick- 
ert yra išpildęs ir pasirašęs 
kortelę įstojimui į Juodųjų 
Legioną.

Vietoj Pataisos Namo Davė 
Vaikam Diržy Policijoj

COATESVILLE, Pa. — Į 
policijos nuovadą buvo at
vesta 17 vaikų, kurie gadi
no miesto ir privatinę nuo
savybę. Majoras Bergstrom 
davė tėvams pasirinkt vieną 
iš dviejų: jie gali čia pat 

tiems išdykėliams arba jų 
vaikai gali būt atiduoti į 
pataisos namą. Tėvai pasi
rinko pirmą. Policininkas 
padavė savo diržą ir tėvai 
juom kiekvienas “apšventi- 
no” savo vaika. v

“Queen Mary” Atsiliko nuo 
“Normandie” Rekordo

LONDON. — Naujasis 
Anglijos didlaivis “Queen 
Mary” sugrįžo iš Amerikos 
per 4 paras, 15 valandų ir 
15 minučių. Ketvertu va
landų atsiliko nuo Franci
jos didlaivio “Normandie” 
sugrįžimo rekordo. “Queen 
Mary’s savininkai sako, 
kad jie “nesistengę” sumuš
ti rekordų. Jie tik džiau
giąs!, kad pirma kelionė į 
Ameriką ir atgal pasirodė 
pelninga.

“Neerzinkime Lietuvos val
džios”, sako tūli žmonės, kurie 
priešingi Amerikos Lietuvių 
Kongresui. Sako, “kai ją su
pykinsime, bus dar blogiau Lie
tuvos žmonėms”. Toks prota
vimas perdėm klaidingas. Tie, 
kurie neprotestavo prieš Sme
toną, kuomet jis vien komunis
tus terorizavo, vadavosi tuo pa
čiu klaidingu supratimu. Bijo
jo Smetoną suerzinti. Bet vis 
4iek jis buvo suerzintas ir da
bar jų nepasigaili.

S------------- -----------------------------------------

DAINŲ RAŠYTOJAS UŽ
MUŠTAS DEL 25 CENTŲ

HAMILTON, Ohio.—Su
siginčijus del 25 centų ne- 
damokėjimo valgykloj, savi
ninkas J. Black pavadino du 
kostumeriu persikumščiuot 
ant šalygatvio. Gavęs nuo 
vieno į akį, jis smarkiai 
griūdamas persiskėlė galvą 
ir mirė. Black taipgi 
vo dainų rašytojas, 
viena jų, “Dardanella,” 
vo $12,000.

bu-

ga-

Išlaisvinsią Politinius 
Kalinius Francijoj

PARYŽIUS. — Liaudies 
Fronto valdžia birželio 11 d. 
įnešė seimui sumanymą pa
skelbt amnestiją, išlaisvint 
politinius kalinius. Be kitų, 
būsią paliuosuoti tūkstan
čiai komunistų, karo prie
šininkų ir sukilėlių prieš 
Francijos valdžią įvairiose 
kolonijose. Jau išlaisvintas 
Emile Bonnat, vedėjas ko
munistų dienraščio “l’Hu- 
manite.” Jis buvo 6 mėn. 
nuteistas, kad laikraštin 
dėjo kareivių laiškus apie 
blogas sveikatos sąlygas 
Francijos armijoj.

Bankieriai Nori Pasipelnyt 
Iš Ex-Kareiviy Bony

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas išsiun- 
tinėjo laišką Federalio Re
zervo bankams, prašyda
mas, kad greitai ir dovanai 
iškeistų buvusiems karei
viams valdiškų bonų čekius, 
kurių dalinimas prasidės š. 
m. birželio 15 d. Iš paties 
laiško matyt, jog bankinin
kai rengiasi atsiskaityt sau 
tūlą nuošimtį iš bonų sumos 
už “patarnavimą.”

Naziy žmogžudžių Komandie- 
rius Suimtas Šveicarijoj

ZUERICH, šveic.—Polici- 
ja areštavo Hitlerio slapto
sios policijos agentą H. Ro- 
merį. Kamantinėj amas, jis 
prisipažino, kad buvo na- 
ziams paliepęs nužudyt bu
vusį Vokietijos ministerį 
pirmininką kataliką H. 
Bruęningą, kuomet šis gu
lėjo privačioj ligoninėj 
Šveicarijoj.

Visuotinas Paryžiaus 
Viešbučiu Streikas

PARYŽIUS. — Paskelb
tas visuotinas Paryžiaus 
viošbučių ir valgyklų dar
bininkų streikas. Birželio 10 
d. nubalsavo streikuot ir 8,- 
000 mėsos krautuvių darbi
ninkų. Reikalauja didesnių 
algų ir trumpesnio darbo 
laiko.

FRANCIJOS KAPITALISTAI 
SKUBI IŠSIŲST AUKSA

PARYŽIUS. — Francijos 
turčiai bijo, kad šalies val
džia gali tikrai susocialištė- 
ti; todėl jie skubiai siunčia 
savo auksą geresniam ap
saugojimui į Anglijos ir 
Amerikos bankus. Franci
jos Liaudies Fronto valdžia 
planuoja suvaržyt privačius 
aukso išvežimus užsienin.

REPUBLIKONŲ DELEGATAI 
PRAŪŠ MILIŪNĄ DOLERIŲ

CLEVELAND, Ohio. — 
Viešbučių savininkai ir kiti 
žymesni biznieriai skaitliuo- 
ia, kad republikonų suva
žiavimo delegatai per savai
tę praleis Clevelande tarp 
$800,000 ir $1,000,000. Kiek
vienas vidutiniai paliksiąs 
mieste apie $1,000.

MILIŪNO ISPANŲ DA 
PROTESTUI PRIEŠ«

FAŠISTAI NUŠOVĖ KOMI 
IR METALISTŲ UN

MADRIDE ir Malagoj, 
Ispanijoj, streikuoja apie 
1,000,000 darbininkų. Mala
goj paskelbta visuotinas 
streikas protestui prieš fa
šistus, kurie užmušė komu
nistą Andresą Rodriguezą, 
miesto tarybos narį. Jo kū
nas pašarvotas miesto val
dybos rūme. Jaunieji ko
munistai ir socialistai dieną 
naktį prie jo stovi kaip 
garbės sargyba.

RBININKŲ STREIKAS 
FAŠISTUS ŽUDIKUS
JNISTŲ VADĄ
UOS PREZIDENTĄ

Fašistai nušovė metalo 
darbininkų unijos preziden
tą Migueli Ortiza, beinant 
jam iš savo buto su kūdi
kiu rankose. Kūdikis tapo 
sužeistas.

Po šaudymų, fašistai štur
mavo centrus Anarchistų 
Federacijos ir Nacionalės 
Darbininkų Konfederacijos, 
padarydami daug žalos vi
duj.

Apskričio Teismas Panaikino 
Darbo Santikiy Aktą

ĘL PASO, Texas. — Fe- 
deralis apskričio teismas 
apšaukė “priešingu šalies 
konstitucijai” ir panaikino 
įstatymą, kurį kongresas iš
leido tvarkyti i santikiams 
tarp darbininkų ir samdy
toju. Tas įstatymas įvedė 
valdžios atstovų tarpinin
kavimą tarp vienų ir kitų 
ir pripažino unijoms ir šiaip 
darbininkams teisę turėti 
bendrus savo atstovus de
rybose su bosais.

Elektros kompanijos dar
bininkai jau senai prieš ją 
streikuoja.

ST. LOUIS, Mo. — Ame
rikos Mokslo Pažangos Su
sivienijimo s u v a ž i avime 
profesorius D. Causey pra
našavo, kad už bilionų metų 
moterys galėsiančios gim
dyti kūdikius be vyro prisi
dėjimo. Jis nurodė į tūlus 
žemesnius gyvius, kur apsi
einama be patinuko užvaisi- 
nimo. Sako, ir pas moterį 
laipsniškai galėsianti taip 
išsivystyt gimdymo “maši
nerija,” kad nereikėsią 
ro.

Žiurkes-Gaisrų Priežastis
TORONTO, Canada. — 

Gaisrininkai patyrė, jog tū
los žiurkės pragraužia gu
minį elektros vielų apvalka
lą skiepuose; del to pasida
ro “trumpa aplinktaka” el
ektros ir kyla gaisrai.

Madrid.—Suimta keturi 
amerikonai bankininkai ir 
vienas anglas, kurie šmuge- 
liavo užsienin Ispanijos pi
nigus, nepaisant griežto 
valdiško uždraudimo.

Pasak Roosevelto, Nereikią 
Taisyt Konstitucijos

LITTLE ROCK, Arkan
sas. — Rooseveltas, kalbė
damas šimtmetinėj sukak
ty j nuo Arkansas valstijos 
įsikūrimo, gyrė Amerikos 
konstituciją ir sakė, būk ne
reikią jos keisti. Pataikavo 
patriotiškiems atgaleiviams. 
Nors Rooseveltas pats yra 
patyręs, jog kol nebus kon
stitucija pataisyta, tai Aug- 
ščiausias Teismas galės nai
kinti bet kokius įstatymus, 
taikomus naudai darbinin
kų ir vargingų farmerių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LONDON. — Anglijos 

valdžia nepatenkinta, kad 
Hitleris nieko neatsako į 
Anglijos klausimus, pasta
tytus š. m. kovo 6 d. Jais 
klausiama apie tolesnes na- 
zių kariškai-politines inten
cijas.

SYRACUSE, N. Y.—Re
mington - Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanija blofi- 
na, būk streikas prieš ją jau 
pasibaigęs. Bet unija sako, 
kad nei 10 nuošimčių strei- 
kierių negrįžta darban.

BERLYNAS. — Hitlerio 
teismas pasiuntė 15-kai mė
nesių į kalėjimą katalikų 
kunigą Mierzwą už tariamą 
tvirkinimą vienos 15-kos 
metų mergaitės, kurios 
“spaviedninkas” jis buvo. 
Buvęs franciškonų vienuo
lis Hans Bross nuteistas 3 
metus kalėti už “gyvulišką” 
lytišką išgverimą.

W. Green Šaukia Re
pu bl i k on u s Nutraukt
Ryšius su Sovietais | 
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“ kBŲ PARTIZANŲ KO- HOOVER NEVA “BIJO? 
VA PRIEŠ ANGLIJA FAŠIZMO AMERIKOJ

ARABŲ PARTIZANŲ KO
VA PRIEŠ ANGLIJĄ

JERUZALĖ. — Susidarė 
arabų sukilėlių partizanai į 
būrius ir su šautuvais ir 
bombomis netikėtai užpuldi
nėja Anglijos kareivius ir 
žydus biznierius palei ke
lius ir miestuose, visoj Pa
lestinoj. Anglų policija pa
šovė 5 arabus demonstran
tus Hebrone. Anglija turi 
sutelkus jau 8,000 kareivių 
prieš sukilėlius Palestinoj.

Angly Ministeris prieš 
Italijos Baudimą

LONDON. — Anglijos fi
nansų ministeris Neville 
Chamberlain birž. 10 d. pa
reiškė, kad Tautų Lygos už
dėtos ekonominės bausmės 
Italijai neišgelbėjo Ethiopi- 
jos; ir tas bausmes toliau 
palaikyti prieš Italiją tai, 
girdi, būtų “vidurvasario 
beprotystė.” Chamberlai- 
no supratimu, Tautų Lyga 
turėtų būt taip “pataisyta,” 
kad negalėtų bausti kariško 
užnuoliko. Iš savo pusės, jis 
siūlė, kad šalys savose srity
se turėtų padaryt bendro 
apsigynimo sutartis.

Nebaus Šulerį Buvusį Angly 
Kolonijų Ministerį

LONDON. — Anglijos ge- 
neralis prokuroras-kaltinto- 
ias nežada traukti teisman 
buvusį • Anglijos kolonijų 
minister} J. H. Thc&nasą. 
Pastarasis gavo tūkstančius 
dolerių “paskolų”-kvšių iš 
apdraudos kompanijų ir fi
nansinių vertelgų, kad jis 
jiems pasakė anie laikomus 
slaptvbėj 
kas liečia 
Išgavę tą 
maso, jie
tūkstančių dolerių.

BLEKIU “SIUVIMO” 
MAŠINA

DAYTON, O. — Išrasta 
mašina, kuri greitai sulvdo. 
Ivg “susiuva,” metalines 
skardas (blekes) orlaiviam. 
Ji atrodo paprastesnė negu 
šiaip siuvamoji mašina.

Pramonių Valstybinimo 
Ūpas Auga Francijoj

PARYŽIUS, birž. 11;— 
Franci j os ministeriu kabi
netas svarsto nlanus delei 
perėmimo į valdžios rankas 
visu ginklu ir amunicijos 
dirbtuvių ir sandėliu.

Franci jos darbininkuose 
vis plačiau išsivysto reika
lavimas. kad Liaudies Fron
to valdžia pervestų j šalies 
nuosavybę ir kitas didžią
sias pramones.

a
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CLEVELAND, Ohio!
Republikonų partijos skva-

joj W. Green, prezidentas 
Amer. Darbo Federacijoj 
šaukė nutraukt diplomati
nius ryšius su Sovietų Są- . 
junga ir deportuot iš Ame
rikos nepiliečius ateivius, 
kovingiau dalyvaujančius 
darbininkiškame veikime.

Pereitas Darbo Federaci
jos suvažiavimas atrilėtė 
Greeno reikalavimą atsaukt 
Amerikos pripažinimą" ISO-, 
vietų; tai jis dabar sauvfl- 
liškai su tuo reikalavimu iš-

i$ 1

I
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lindo republikonų partijos 
suvažiavime. Savo kalboj 
Green išstojo net prieš val
dišką nustatyma algų, že
miau kurių samdytojam bu
tu uždrausta mokėt darbi
ninkam.

Hooverio šneka
Trečiadienį republikonų 

suvažiavimas entuziastiškai 
sutiko atėjusi ex-nrezidentą 
Hooverį. O jis išdrožė veid
mainiška “snyciu.” Šaukė 
apgint Amerikos laisvę nuo 
komunizmo ir fašizmo. Jis 
piešė Roosevelta, iš vienos 
pusės, kaip “sovietini komu
nistą,” o iš antros, kaip‘fa
šistą. Taigi, pasak jo. lais
vę užtikrina tik republiko- 
nai! Bet juk vyriausi re- 
nublikonų vadai vra fašisti
niai. Jų kandidatą i pre
zidentus Landona faktiriai 
nominavo Hearstas. Ameri
kos Rasputinas, fašistinių 
laikraščių leidėjas. Pats da
bartinis republikonų suva
žiavimas veikia po koman
da fašistinės Libertv Lvgos.

Landono šalininkai sknit- 
liuoja. kad už jo kandida
tūrą į prezidentus balsuos 
584 delegatai, taigi 82 bal
sais daugiau negu būtinai 
reikia.

Kantonas Šaukia Chinijoš 
Šiaurę prieš Japonus

SHANGHAI. — PietinSs 
Chinijoš valdžia Kanti
ne pakvietė Hopei - Chahar 
šiaurinę Chinų Tarybą^‘iš
vien sudaryt “išvadavinto 
armiją” ir vyt laukan Japo
niją iš Chinijoš. Bet *Ho- 
pei-Chahar Taryba atmete 
pakvietimą. Jinai yra'Ja
ponų įtakoj. .-.v

SHANGHAI. — Iš Chini- 
jos vėl Amerikon išvežta 
$24,000,000 vertės sidabro, 
parduodamo už auksą. O 
auksas bus laikomas Ame
rikos bankuose Chinijoš 
valdžios vardu.
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Brooklyno Lietuvių Diena
• . Iki šiol Brooklyne pažangiosios drau- 
. gijos ir organizacijų kuopos vasaros me

tu ruošdavo savo pramogas paskirai, 
kiekviena sau. Todėl tų pramogų būda
vo daug ir jos ne visuomet sutraukdavo 
daug žmonių, kadangi jų būdavo per
daug.

Šiemet tos visos organizacijų kuopos 
ir draugijos susitarė ir ruošia bendrą 
didelę pramogą, pikniką. Tai bus ištik
tųjų Brooklyno Lietuvių Diena. Likusis 
nuo pramogos pelnas bus visų organiza- 

: cijų pasidalintas ir sunaudotas švietimo 
ir kultūros tikslams.

Ši pirmoji tos rūšies pramoga įvyks 
sekmadienį, ULMER PARKE. Didžiojo 

, New Yorko ir apielinkės lietuviai darbi
ninkai prašomi skaitlingai dalyvauti.

“Vilnies” Pramoga Labai Nusisekė
Chicagos draugų dienraštis “Vilnis” 

praneša:
Sekmadienį įvykęs nepaprastai didelis 

dienraščio “Vilnies” piknikas, man rodos, 
rodo šiuos dalykus:

Viena; kad “Vilnies'’ įtekme smarkiai ky
la. “Vilnis” tampa liaudies organu vidur- 
vakariuose.

Antra, bendro fronto idėja randa vis di
desnio pritarimo.

Trečia, mūsų judėjimas abelnai auga.
Nors iš lyto oras buvo nekokis ir veik 

iki pietų niaukėsi, ir buvo šaltoka, bet žmo
nės jau anksti pradėjo rinktis. Po pietų 

« ir oras pasidarė prielankesnis, o paskui vi- 
sai šilta, net ir karšta, žmonės pradėjo 
rinktis, galima sakyti, audringai. Prie var
tų, nors daugelis turėjo tikietus iškalno, bu- 

j| vo gan sunku—automobiliai desėtkais vie
nas paskui kitą tik renkasi, traukia į pik
niką.

Galėjo būti žmonių 5,500 iki 0,000. Ro- i 
dos tai dar pirmas tokis pavasarinis dien- l 
raščio piknikas. Taip saku daugelis, kurie 
dažnai lanko dienraščio piknikus.

Smagu, kad mūsų Chicagos dienraš- 
<! Čiui sekasi. Laisviečiai taipgi ruošiasi 

prie savo pramogų—didžiųjų piknikų, 
įvyksiančių liepos mėnesio 4 d. Vienas 
jų bus Brooklyne, ULMER PARKE, o 
kitas — Massachusetts valstijoj, MAY-

> J B NARDĖ.
Draugai, darbuokimės, kad mūsų pra

mogos taipgi būtų pavykusios pilna to 
žodžio prasme!

Pataria LSS Visai Pasitraukti iš 
Į ■ Partijos

Dabar, kaip žinia, Amerikos Socialistų 
■_ Partijoj skilimas. Suskaldė ją “senoji 
-gvardija,” vadovaujama Waldmano, 

. Onealo ir kt. Atskilusieji dešinieji įkūrė 
savo “Social-Demokratų Federaciją,” į 

/kurią perėjo, sulyg “Leader’io” praneši- 
mu, 1,000 narių. Apie tai “Naujienos,” 

; be kitko, rašo:
* *

Iki lapkričio yra per trumpas laikas nau
jajai Social-Demokratinei Federacijai susi
organizuoti visoje šalyje, todėl ji, žinoma, 
negalės išstatyti savo kandidatų šių metų 
prezidentiniams rinkimams, šituo atžvil- 

s giu senoji Socialistų Partija yra geresnėje 
I E padėtyje. Taigi veikiausia ir dauguma lie- 

- -tuvių socialistų tuo tarpu pasiliks partijo
je. Bet gal būtų geriau, kad L.S.S. neside- 
tų nei prie vienos organizacijos, nei prie 
antros, o veiktų atskirai. Juk lietuvių so- 

I ■’ cialistų veikimas visuomet turėjo mažai ry- 
’ šių su politika. Socialistų sąjunga buvo ir 
į 4b tebėra greičiau apšvietos organizacija. Am

erikonai čia lietuviams nedaug tegali padėti.

! t Mes manome, kad lietuviai socialistai 
padarytų didžiausią klaidą, paklausyda- 

1 mi “Naujienų” patarimų. Jie turėtų pa
silikti Socialistų Partijoj. Lietuvių So- 

p cialistų Sąjunga, kad ir visiškai mažutė, 
nežymi, neturėtų būti tik “apšvietos or- 

II ganizacija,” o turėtų dalyvauti politikoj, 
Eį ? Kaip amerikonai ir kitų tautų darbinin- K i- ■s

kai. Ne skaldytis į mažytes grupeles 
šiandien darbininkam reikia, g burtis į 
krūva’ v

r — - -

Del Straipsnio “Kas Nedirba, 
Tas Nevalgo”

Po to, kai “Laisvėje” tilpo minėtu pa
vadinimu “Pravdos” įvedamasis, “Nau
jienos” parašė net du straipsniu, kriti- 
kuodamos ‘Pravdą” ir, žinoma, Sovietų 
Sąjungą. “Privalomas darbas tai bau
džiavos, o ne socializmo požymis,” rašo 
jos, savaip iškraipydamos “Pravdos” 
straipsnio pamatinę mintį. Toliau:

Įsivaizduokite, beje, kad dabar Ameriko
je, kur yra apie 12,000,000 bedarbių, val
džia paskelbtų tą Lenino “socialistišką” tai
syklę: “Kas nedirba, tas nevalgo” — ir už
darytų visas bedarbių šelpimo stotis. Ar 
tai būtų socializmas?
Žinoma, kad tai nebūtų socializmas, 

bet iš kur “Naujienos” tai ištraukė? Ne 
iš “Pravdos” ir ne iš “Laisvės,” o tik jų 
redaktoriaus kuklios vaizduotės pro
duktas.

‘Naujienos,” beje, rašo tokiu tonu, būk 
Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu yra versti
nas darbas, būk ten milicija ar raudon
armietis su šautuvu rankoje verčia kiek
vieną pilietį dirbti. Nieko toliau nuo tie
sos!

“Kas nedirba, tas nevalgo” šūkis rodo 
tai, kad Sovietų Sąjungoj panaikintas 
žmogaus žmogum išnaudojimas. Ten 
nėra kapitalistų, turinčių fabrikus, ban
kus, kasyklas, aliejaus šulinius, geležin
kelius, bei kitas darbo įmones ir sam
dančių darbininkus; nėra dvarų, nėra ir 
didelių farmų, žemės ūkių, priklausančių 
indįvidualams, nedirbantiems, bet gerai 
valgantiems, lengvai gyvenantiems (kaip 
buržuazinėse šalyse), žeme priklauso 
tiems, kurie dirba; fabrikai ir visos pra
monės priklauso valstybei, kurią sudaro 
tie, ką dirba. Visa vaizba arba verslas, 
daiktų paskaidymas (sankrovos, prista
tymas daiktų) priklauso kooperaty
vams, miestų komunoms (Sovietams), 
bei kt. įstaigom. Nei jokis individualas 
daiktų paskaidymo pelnais nepasinau
dos: kokis pelnas gaunamas, jis eina visų 
dirbančiųjų naudai.

Kai pasinaikino žmogaus žmogumi iš
naudojimas, tuomet pasinaikinę ir teisė 
nieko nedirbti, bet gerai gyventi. Tuo
met įsigalėjo kita teisė: Kas nedirba, tas 
nevalgo.

Sovietų Sąjungos ūkis planingas, todėl 
ten bedarbės nėra ir jos nebus, kaip bur
žuazini uos kraštuos. Kad ten randasi ne- 
dirbeiiAu, bet valgančių, tai žinoma, bet 
tai ne išdykėliai, ne išnaudotojai, ne tin
giniai. Nedirba ligoti, seno amžiaus, 
maži, studentai, etc., bet jie valgo, juos 
aprūpina, jei ne tiesioginiai dirbą, tai 
valstybė, organizacijos (pavyzdžiui, pro
fesinės sąjungos su savo milioniniais so- 
cialės apdraudos fondais). Kiekvienas 
sveikas fiziniai ir protiniai žmogus So
vietuose turi užsidirbti sau gyvenimą. 
Gyventi kito darbu progų jam nebėra. O 
jei vienas ar kitas bando kito diarbu gy
venti, pasivogdamas bei kaip nors smul
kiai biznį darant apiplėšdamas, tokius 
valstybė baudžia.

Šiuo tarpu Sovietuose einama į tą sis
temą, kuri remiasi dėsniu “lygios visų 
pareigos dirbti sulyg gabumais ir lygi 
visų darbo masių teisė gauti už tai su
lyg jų darbu” (Stalinas). Tai yra, pa
sak Markso, pirmasis komunizmo laips
nis, arba socializmas. Bet jeigu, saky
sim, Juozas dirba, o Motiejus, būdamas 
sveikas, sugalįs atsisako, tai, žinoma, pa
starajam pasiliks vienas iš dviejų: vogti, 
kol bus sučiuptas, arba laipsniškai mirti 
badu. Tinginių darbo žmonių šalis neuž
laikys.

Nei vienas sveikas ir normališkas dar
bo (bus jis rankų ar proto) žmogus ne
nori tinginiauti, bet trokšta dirbti visuo
meniškai naudingą darbą. Tai jau pui
kiai patirta. Deja, buržuaziniuose kraš
tuose, kuriuos “Naujienos” stato augš- 
čiau už socializmą kuriančią SSSR, milio- 
nai sveikų darbo žmonių negauna darbų, 
nors jieško dienomis ir naktimis! Būda
mi bedarbių eilėse, jie nyksta, demorali- 
zuojasi, žudosi. Milionai jaunų žmonių, 
baigusių mokslus, — kolegijas, universi
tetus, — valkiojasi be darbo, nes jų 
mokslas nereikalingas.

Gali “Naujienoms” tokia tvarka būti 
geresnė už Sovietinę, tai jų dalykas, bet 
milionams darbo žmonių visuomet paliks 
ten, kur jie turi plačiausios progos Savo 
darbą, savo žinojimą, savo mokslą su
naudoti kūrybiniam darbui.

Keturi Vyrai

Štai, keturi vyrai prie stalo 
Susėdo čyrvų tūzą mušt, 
Jie muša ir muša be galo, 
Kartais net stalas praded lūžt.

Viens griebęs kaladę kozyrų 
Skubin kaip košę jas maišyt, 
Išmaišęs tarp keturių vyrų, 
Vėl griebia ką-tai užrašyt.

Vienas keturis šimtus šaukia, 
Antras užrėk: Penki šimtai!
Trečias “praleidęs” kaklą traukia, 
Ketvirtas murma: Man gerai.

Pirmasis “pinaklį malduojas” 
(Antras devinakę tiktai;
O trečias su “streitu” didžiuojas, 
Ketvirtas nemalduoj visai.

Taip nuolat kozyres daužyti 
Tai tikslas vyrų keturių; 
Pasiūlyk knygą paskaityti, 
Atrėžia: Laiko neturiu!

Taip visą liuoslaikį praleidžia, 
Bet save apšviestais vadin!
Iš burnos pypkių dūmus leidžia, 
O rankomis kozyres trin.

Raguotis.

Patinka Visiem
“Laisvės” skaitytojai 

džiaugiasi Ju bile j i ne dova
na, Mortos Vilkienės Divor- 
su, kurią parašė Mikas Ra- 
soda. Gauname daug laiš
kų, dėkavojančių už puikią 
knygą ir ateina gražių do
vanų padengimui knygos iš
leidimo kaštų.

Mūsų žymiausias poetas 
drg. St. JaŠilionis, kurio 
raštų rinkinys ruošiamas 
spaudai, apię “Mortos Vil
kienės Divorsą” rašo:

“Šitokių .apysakų pasiro
dymas, tai rotas svečias, o 
betgi tokis svečias yra lauk
tinas. Miko Rasodos pie
šiamoji Morta ir jos pilnos 
dėmesio pergyventos dienos 
pagauna skaitytojo mintį. 
Mortos gyvenimo vaizdai— 
tai tolygūs vaizdai ir dau
gelio tų darbininkų, kurie, 
nepaisydami įvairių tram
dymų, skerspainių, siekia 
progreso, pažangos. Tie 
vaizdai gabiai supinti į apy
saką yra kaip ir veidrodis 
tų gyvenimo etapų, kuriuos 
ne vienam prisiėjo pereit 
ir jau dalinai juos pamirš
ti. Gi šią apysaką skaity
damas vėl visą tai regi, pri
simeni išnaujo, ir savo pa
dėtas pastangas įkainuoji.”

Iš daugelio užgyrusių 
apysaką girdime didelio pa
sitenkinimo tuomi, kad vei
kalas vaizdiną Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Gauna
me patarimų išleisti dau
giau tokių apysakų. Mielai 
norėtume pildyti draugų 
pageidavimą ir patarimus, 
kuodažniausia išleisti tokių 
apysakų, bet čia susiduria
me su stambiom išlaidom. 
“Mortos Vilkienės Divor- 
so” išleidimas kainavo arti

trijų tūkstančių dolerių. 
Tas ištuštino dienraščio iž
dą ir del tos priežasties dai- 
lėraščių išleidimu retai te
galime pasirodyti. Tačiau, 
šiemet “Laisvė” vėl išleis 
gražią poezijos knygą, tai 
draugo Stasio Jasilionio ei
lėraščių rinkinį.

Kas dabar užsirašys “Lai
svę”, gaus knygą Mortos 
Vilkienės Divorsas dovanų. 
Piknikuose ir kituose pa
rengimuose reikia agituoti, 
kalbinti žmones, kad užsira
šytų “Laisvę” ir reikia pri
minti, ka’d bus duodama do
vanom knyga “Mortos Vil
kienės Divorsas.”

Šiuom kartu prisidėjo 
prie išleidimo “Mortos Vil
kienės Divorso”, bei įsigi
jo “Laisvės” Sidabrinio Ju- 
bilėjaus Certifikatus šie 
draugai: A. Vitkus, Balti
more, Md., $5; M. Nikzan- 
taitienė, Hartford, Conn., 
$5; F. Grigas, Torrington, 
Conn., $2; Louis Silabaitis, 
Putnam, Conn., $2; J. žvin- 
gilas, Bristol, Conn., $1; 
P. Taurinsiąs, Bristol, 
Conn., $1; S. Mizara, Tor
rington, Conn., $1; P. Sat- 
kūs, Brooklyn, N. Y., $1; J. 
Shemėnas, Kearny, N. J., 
$1; Magdė Valentukonienė, 
Cleveland, Ohio, $1; Juozas 
Vasiliauskas, Cleveland, O., 
$1; M. žolynas, Harrison, 
N. J., $1; Mary Stokes, 
Oaklyn Manor, N. J., $1; 
M. Krisčiuvienė, Hartford, 
Conn., $1 ir F. Miskofski, 
Bridgeville, Pa., $1.

Tai gana gražus draugų 
pasirodymas bėgiu savaitės 
laiko.

Štai gražus laiškelis: 
“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad-

J uodo j o Legijono “čyfas” V. F. Effenger, iš Lima, O.

ministracija:—Čia prisiun- 
čiu čekį ant $15.28, tai yra 
pelnas nuo ‘Laisvės’ skaity
tojų ir ALDLD narių drau
giškos vakarienės. Tai ant- 
tra auka ‘Laisvei” nuo pasi
darbavimo ALDLD 155 ir 
11 kuopų. Tai nors tiek 
del sienos pataisymo. Drau
giškai, J. M. Lukas, Wor
cester, Mass.”

Daugelyje vietų dar nie
ko nebuvo surengta “Lais
vės” Jubilėjaus minėjimui, 
o Worcesteryje jau įvyko 
du gražūs ir pelningi pa
rengimai.

Prie namo pataisymo 
šiuom kartu prisidėjo drau
gai sekamai:

Drg. Zuba, Philadelphia, 
Pa., $2; R. Stankevich, Sea
side, Oregon, $2; M. Žoly
nas, Harrison, N. J., $1.50;
M. Stokes, Oaklyn Manor,
N. J., $1; K. Tamošiūnas, 
Brooklyn, N. Y., $1; J. K. 
Galus, Shelton, Conn., 50c; 
A. Vechkis, Nashua, N. H., 
50c. ir J. Kalweit, Higga
num, Conn., 50c.

Namo taisymas skaudžiai 
apsunkino mūsų įstaigą. 
Draugų prisidėjimas su au
ka tam svarbiam reikalui 
yra labai įvertinamas.

P. Buknys.

jaunimo! O augusieji taipgi 
nepasiliks namie. Pąžmonys 
geriausias. Visi bus ir aš bū
siu! Proletaras.

Philadelphia, Pa.
VISŲ ŽINIAI

Lyros Choras organizuoja bu- 
są važiuoti į Brooklyną “Lais
vės” piknikan liepos 4 d. Todėl 
mes, choristai, prašome visų 
organizacijų ir kliubų narius ir 
“Laisvės” skaitytojus važiuoti 
su mumis sykiu. Mes laikome 
pamokas penktadienių vakarais, 
8 vai., Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Malonėkite ateiti 
ir mes paimsime vardus tų, ku
rie norėsite važiuoti į Brook
lyną.

Taip pat prašome ateit vi
sus, kurie turite automobilius. 
Gal mes negalėsime visus sutal
pinti į busus, tai imsime ir ma
šinas. Mat, bus dvi dienos šven
čių, tai daug Philadelphijos lie
tuvių norės nuvažiuoti Brook- 
lynan ir linksmai praleisti lai
ką.

Visus kviečia Choristai.
(138-139)

Wilkes-Barre, Pa.

4

Skundas Prieš “Tėvy
nės” Redaktorių

Gerbiamoji SLA Pildomoji 
Taryba:—

Mes, 16 Detroito draugijų 
atstovai gelbėjimui Lietuvos 
liaudies atsteigti demokratines 
teises, turėjome antrą konfe
renciją 29 d. gegužės, kurioje 
nutarėme išnešti skundą prieš 
“Tėvynės” red. p. St. Vitaitį už 
netalpinimą mūs rezoliucijos 
Lietuvos Liaudies klausimu ir 
atsišaukimo į vietines draugi
jas “Tėvynėn”.

Mes manome, kad labai ne
tinkamai pasielgė p. Vitaitis. 
Mūsų supratimu, p. Vitaitis, 
taip darydamas, užgiria nešva
rią, ūkininkų krauju suterštą 
Lietuvos valdžią, kurios prieša
kyje randasi žemos reputacijos 
asmenys su A. Smetona prieša
kyj.

Reikalaujame Jūsų, SLA Pil
domosios Tarybos, kad p. Vitai
tį atatinkamai nubausti.

Viršminėtų organizacijų tar
pe randasi dvi SLA kuopos.

Pastovaus Komiteto Pirm.
Pr. Jočionis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bedarbių gyvenimas labai 

blogas šioj apielinkėj. Kaip 
jau buvo pirmiau rašyta, 
tūkstančiai darbininkų buvo at
leista iš tų WPA darbų. Dau
gumoj buvo paleisti pavieniai ir 
su mažomis šeimynomis. Atleis
tiems iš darbo yra sunku gaut 
pašelpą. Atsiranda visokių 
trukdymų ir bedarbiai nemažai 
nuo to nukenčia.

Bridgeport, Conn.
Energingai Rengiamasi 

prie Apskričių 
Išvažiavimo

Čia nerasi žmogaus, kuris 
nekalbėtų ir nesirengtų prie 
apskričių išvažiavimo, būsian
čio Indian Grove, New Haven, 
Conn., sekmadienį, birželio 14 
d. Kas turi mašinas, tai šme- 
ruoja ir pališiuoja, kiti rengia
si dviem dideliais busais atva
žiuoti į išvažiavimą.

Lietuvių Jaunuolių Choras 
taipgi ant kojų. Mokinasi nau
jas daineles ir rengiasi “su- 
bytyt” kitų kolonijų chorus. 
Todėl, dainininkai, gerai apsi- 
žiūrėkit, kad nebūtų pavojaus.

Taip ir pridera, nes' nuo ap
skričių išvažiavimų našumo 
priklauso ir apskričių veiki
mas, ypatingai, kada dabar per 
6 mėnesius tęsiasi LDS 5 ap
skričio vajus už naujų narių 
gavimą. Kožnas, prirašyda
mas narį į LDS, augusį ar jau
nuolį, gaus po 25c nuo LDS 
apskričio. Todėl šitame išvažia
vime privalo visi LDS nariai ir 
simpatikai būti savo rūšies or
ganizatoriais, kad šį išvažiavi
mą padaryti 100% pasekmin
gu. Be to, tokia proga retai 
pasitaiko. Tik pamislykit! Iš 
visų Connecticut valstijos ko
lonijų chorai dalyvauja. Tiek

Birželio 5 dieną buvo skait
lingas organizacijų susirinki
mas del prisirengimo prie dar
bininkiškos mokyklos, kurią 
rengia Komunistų Partijos vie
tos sekcija. Konferencijoj da
lyvavo atstovai nuo 13 orga
nizacijų. Išdirbta planai, kaip 
sukelt reikalingą sumą pinigų 
del mokyklos palaikymo. Visi 
delegatai pasižadėjo veikt šiam 
darbe, kad būtų geriausios pa
sekmės.

Mokykla prasidės 12 d. lie
pos ir baigsis 26 d. liepos. Čia 
yra proga pasiekt klasinio pra- 
silavinimo, kaip jaunimui, taip 
ir augusiems. Pakelkite šį 
klausimą visose organizacijose.

Iš toliau mokiniai pribuvę 
gaus vietas del gyvenimo. Vie
tos draugai su tuom jau rūpin- 
sasi. Todėl tegul neliks kokių 
trūkumų draugams iš toliau 
prisiųsti skaičių studentų.

Birželio 7 d. ALDLD 12 ap
skričio valdyba turėjo susirin
kimą. šiame susirinkime buvo 
aptarta daug gerų dalykų, tar
pe kurių ir du piknikai. Vienas 
del ALDLD 12 apskričio nau
dos, kuris įvyks 12 d. liepos, 
prie gražiosios Susquehanna 
upės, žemutinėj dalyj Wilkes- 
Barre—Lyndwoode. Kitas pik
nikas del dienraščio “Laisvės,” 
įvyks rugpjūčio 30 dieną, Val
ley View Parke, Inkerman, Pa. 
čia šio 12 apskričio kuopų bū
tinas reikalas susirūpint šiais 
abiem piknikais.

Draugės ir draugai, pasidar- 
buokim, kad turėtum geriausias 
pasekmes. Kaip apskričio iždui 
reikia keleto desėtkų dolerių, 
taip reikalinga paremt ir mū
sų dienraštį “Laisvę.”

Apskričio valdyba šiame su
sirinkime nutarė gerų dalykų, 
kaip del šios organizacijos nau
dos, taip ir del “Laisvės.” Bet 
vien tik valdyba šių darbų ne
atliks. Todėl mes kreipiamės į 
visas kuopas šiam apskrityj jū
sų visokios pagelbos. Draugės 
ir draugai, čia mūsų visų būti
nas reikalas remt komiteto iš
dirbtus planus, ir kada visiems 
šis darbas rūpės, tai mes tuo 
savo darbu galėsime pasidi
džiuoti. Todėl visos ir visi prie 
darbo!

ALDLD. 12 Apskr. Rast.
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Laiškas Iš Lietuvos
Brangus Dėduti:

Gavau nuo jūsų du laiš
ku. Man labai linksma, 
kad aš tankiai gaunu laiš
kus. Taip pat labai ačiū 
ųž tai, ką prisiuntėte. Lai
kraščiuose radome daug 
įdomumų ir tie laikraščiai 
pereina per daug rankų ir 
visiems labai patinka.

Ar mes kada sulauksime 
pas mus laisvės? Tie bur
žujai ir ponai turi visas 
teises ir labai sunku prieš 
juos kovoti. Daug bekovo
dami jau nuvažiavo į šaltus 
kapus. Jeigu visi eitų iš
vien, tai būtų labai miela, 
bet kol kas taip nėra. Nes
pėjo vieni ką pakalbėti su
sirinkime, tai kiti skubinas 
paskųsti valdžiai. Tai la
bai skaudus apsireiškimas. 
* Tačiau yra ir dideliu pa

sišventėlių. Gal jūs pažino
jote M.?Jis išsėdėjo penkius 
metus kalėjime ir parėjo 
baisiai suvargęs, i baidyklę 
panašus. Bet ir dabar tam 
darbuojasi. Jo širdis vis- 
tiek traukia prie to. Sako: 
“Aš daug dirbęs ir daug 
kentėjęs, bet nesiliausiu, 

kol mano akys užsimerks 
amžinai.” Tai kad būtu 
daug tokių! Bet kiti bijosi. 
^Kunigėlis barasi, liepia to
kius išduoti, jų neklausyti, 
į tokias organizacijas nesi- 
rašyti; liepia rašytis į Šiau
lius, j pavasarininkus. Tai 
sako, bus ir tėvynei ir die
vui naudos, O žmonėms, ži
noma, nebus jokios naudos.

Darbininkui Lietuvoje vi
sai nebegalima gyventi. 
Taip plėšia, kaip tik ponai 
sumano. Dabar amatinin
kams uždėjo tokią mokestį, 
kad jie negali išsimokėti. 
Pernai ir pirmiau mokėda
vo po pora desėtkų litų, bet 
šiemet atnešė įsakymą dau
geliui, kad turės mokėti net 
po 300 litų! Dar ne visiems 
narė jo tokie įsakymai, mat. 
jeipTi visi sykiu gautu, tai 
galėtu susieiti ir pasitarti, 
kas daryti, gal padarytų 
prašymus. Bet kuomet iš- 
reikalauna pirma iš vieno, 
paskui iš kito, tai žmonės 
nesusitaria bendrai veikti.

Ale aš, dėduti, tai taip sa
kau: Tegul spaudžia, kiek 
tik galėdami, tai gal žmo

nės greičiau susipras ir 
pradės kovoti politiniai. O 
kaip dabar yra, tai man 
tenka kalbėtis su daugeliu, 
tai kiti nepripažįsta Rusi
jos sistemos gerumo, sako: 
Kas ten per gerumas, kad 
nėra nei kunigų, nei bažny
čių. Teisybė, ten nėra jo
kių apgavysčių ir įbaugini
mu ...

Jūsų Duktė.

Apie Atmokamus Vete
ranams Bonus

1924 m. kongresas, dėka 
spaudimui veteranų organi
zacijų, kurios nurodė, kad 
laike karo paprasti civiliai 
darbininkai gavo mokėti 
tarp $1 ir $1.50 daugiau, 
negu kareiviai, nutarė at
lyginti veteranams už ne- 
damokėtas algas. Bet vie
ton atmokėti grynais pini
gais, kongresas išleido taip 
vadinamus Adjusted - Ser
vice Certificates, kuriuos 
sakė, atmokės į dvidešimts 
metų. Kiekvieno certifika- 
to vertė buvo sprendžiama 
taip: $1 už dienos tarnavi

mą Jungtinėse Valstijose 
ir $1.25 į dieną tarnavimo 
užmaryje, pridedant 25 nuo
šimtį (padengimui 1918- 
1925 laikotarpį) ir pride
dant prie bendros sumos 
metinį 4-tą nuoš. iki 1945 
metu. c

Iš čia gimė pasakymas: 
“Bonai neatmokami iki 
1945.” Faktai parodo, kad 
bonai, kurie bus išmokėti 
birželio 15 dieną, bus išmo
kėti ne devyniais metais 
peranksti, bot aštuoniolika 
metų pervėlai.

Išdalinta 3,539,507 certi- 
fikatai vertės $3,513,692,937. 
Ccrtifikatai turi po $126 
iki $1,590 vertės. Viduti
niška vertė biskį mažiau 
$1,000.

1931 metais kongresas, 
priverstas masinio vargin
gu veteranų spaudimo, iš
leido įstatymą, kuriuom ve
teranai galėjo pasiskolinti 
iki 50 nuošimčio “bonų” ver
tės. Toks buvo veteranų 
skurdus gyvenimas, kad net 
2.800,744 veteranu pasisko
lino pilną 50 nuošimtį. Tik 
apie 700,000 nepasiskolino.

Dabar, kuomet tie “bo
nai” atmokami, daugelis ve
teranų stovi pavojuje nete

kimo pašalpos ir pašalpos 
darbų.

Taigi, bonų atmokėjimai 
parodo ne valdžios “gera
širdystę, ale tai, kad tie pi
nigai teisingai priklauso ve
teranams, kaipo užsilikusi 
jų alga.

V. Z.

ĮVAIRUMAI

šilkas iš Medžio
Daugelis k a k 1 a raiščių, 

avalinės, suknelių ir kitų 
šilkinių dalykų tikrumoje 
yra ne iš šilko, bet iš me
džio. Dar pereitame šimt
mety j mokslo vyrai pradėjo 
sukti galvą, kaip čia pada
rius dirbtiną šilką. Franci- 
joj pirmiausiai tas pavyko 
padaryti. Dabar dirbtiną 
šilką gamina daugelyj šalių. 
Gaminimui yra keli būdai. 
Bet labiausiai vartojamas, 
tai pavertimas medžio me
džiagos į tirštą skystį. Pas
kui tą skystį stumia per 
prietaisą, kuriame yra la
bai mažiukės skylelės, per 
tas skyleles išsisunkęs tirš
tas skystis virsta į šilko 
siūlus. Tuos medinio šilko 
“siūlus” dar apdirba ir jau 

gatavas šilkas. Žinoma, to- 
kis “šilkas” toli gražu nėra 
lygus tikram šilkui.

Televoksas
Mechaniškas “žmogus” — 

robotas jau daug patobulin
tas. Vėliausias robotas pa
vadintas televoksu. Šis 
prietaisas taip padarytas, 
kad per radio arba didelius 
garsiakalbius ką tik įsako 
tam robotui, tai jis ir daro. 
Televoksas vaikščioja, ati
daro ir uždaro duris, užde
ga ir užgesina šviesas, pa
leidžia darban ir sulaiko 
mašinas. Taigi, yra nauji 
patobulinimai, pagerinimai. 
Žmogus daug ką gali pa
daryti, tik gaila, kad kapi
talistinėje tvarkoje ne vis
kas tas tarnauja žmonijos 
labui, 6 tankiai išradimai 
paverčiami į karo mašinas.

Protas ir Pavargimas
Žmogaus protą vargina 

rūkymas, svaiginantieji gė
rimai, persunkus protinis 
darbas, didelė paskuba, per
sivalgymas, nepoilsis ir dau
gelis kitų dalyku. Prie to, 
jeigu protinis darbas yra 
interesingas, tai jis mažiau 

nuvargina, kaip tas, kuris 
yra neįdomus.

Protinio darbo darbinin
kui poilsis yra ne vien mie- ‘ 
gas, bet geras pasivaikščio- p 
jinias, smagus su draugais 
pasikalbėjimas, sportas, te
atras, judis, koncertas, išva
žiavimas, geras miške ar 
lauke pabėgiojimas...

Protinis darbas nėra taip 
lengvas, kaip daugelis tą iš- 
sivaizdina. Jis reikalauja 
sistemos, laike darbo nors _ 
trumpų pertraukų.

Nauji Ledlaužiai
Sovietai Leningrade jau . < 

baigia budavoti tris naujus 
ledlaužius po 3,650 tonų 
įtalpos. Jie bus galingi, nes - 
kiekvienas turės garines 
mašinas po 42,400 arklių jė-. 
gos. Ledlaužių įtalpa pagal 
jų dydį yra daug mažesnė, 
negu kitų laivų tokio pat u 
dydžio. Mat, ledlaužiai tu- , 
ri labai storas sienas.

Stanford, Cal.—Nusišovė 
buvęs ex-prezidento Hoove- 
rio tarnautojas D. Sangui- 
netti po nepavykusios jam 
padarytos operacijos.

J 5 BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ Į g

MIL MIKAS
NAUJAI IŠTAISYTAM

ULMER PARKE
CROPSEY IR 25th AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Parkas Atdaras 10 vai. ryto 
Programa 5 vai. po piet

Šokiam Grieš Dvi Orkestros
WILLIAM NORRIS 

IR CHARLIE KWARREN 
Šokiai nuo 2 vai. po piet iki Vidurnakčio.

BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ

Newarko Sietyno Choras, vadovybėje L. Šalinaitės.

S E K M A D I E N Į

14 D. BIRŽELIO
June, 1936

- --- < e------
PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Aido Choras iš Brooklyno 
Sietyno Choras iš Newarko 
Pirmyn Choras iš Great Necko 
Sietyno Choro šokikės 
N. F. šokikių Grupė ir 
Jaunų Pionierių šokikių Grupe.

•
PRAKALBĄ PASAKYS

Vienas Geriausių Kalbėtojų

Piknikas įvyks, jei ir lyty.

SIETYNO CHORO ŠOKIKĖS Iš NEWARK, N. J.

Širdingai užkviečiame vietinius ir apie- 
1 hikes lietuvius dalyvaut šiame nepa
prastame piknike. Išanksto rengkitės 
pribūt grupėmis. Kvieskite draugus ir 
pažįstamus. Pagelbėkite Brooklyno dar
bininkiškoms organizacijoms sutvirtėt 

kovai prieš karą ir fašizmą.

N. F. ŠOKIKIŲ GRUPĖ 
Amerikonės Šokikės Duos Labai Įspūdingą Vaizdą Iš 

Austrijos 1934 m. Kruvinos Revoliucijos.

$5,. $3 ir $2 DOVANŲ 
skiriama su iš anksto 
perkamais tikietais.

ĮŽANGA
40 CENTŲ
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GARSINKITĖS “LAISVĖJE” IR GAUKITE “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ.BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
• International Unijos Narių 
. Apsileidimas

International Unijos darbi- 
. ninkai, moterų drabužių siuvė- 
jjai ir siuvėjos, yra labai išnau

dojami. Nors mes esame uni- 
jistai, bet užtarimo neturime. 

>. Mokame po 25c į savaitę 
“dues”, bet darbininkas dau
giausia uždirba $6 savaitėje. 
Negana, kad mažai uždirbam, 
dar prisieina ir pabaudas už- 

,/simokėti, kuomet pasitaiko ką 
nors negerai susiūti. Darbinin- 

. kas turi darbą pataisyti kaip 
reikia, o darbdavys jį nubau
džia doleriu ir daugiau už tai, 
kad sugaišo ir keletą mastų 
siūlo sunaudojo. Pasiskųsti 
nėra kam. Su darbininkėm su
sikalbėti negalima, kadangi 
skirtingos tautos, kaip italės, 

■ kurios mažai supranta, ką uni
ja reiškia. Jeigu pasakai, kad 
reikia daryti kokį spaudimą, 
tuoj gauni atsakymą: “Jeigu 
tau negerai, gali pasijieškoti 
geresnę dirbtuvę, kur galėsi 

--daugiau uždirbti.”
Negana, kad mažai uždirba

me, bet jau nori, kad ilgesnes 
•valandas dirbtume. Iki šiol dir
bom po 8 valandas į dieną, o 

■■dabar darbdavys pasakė, kad 
įdirbsime po 9 vai. į dieną.
• Draugės unijistės, nesiduoki- 
;me savęs išnaudoti. Mes turi
zme šaukti šapų susirinkimus ir
• pasiaiškinti, po kiek mes uždir
bam į savaitę ir kiek valandų

dirbame. Mes turime kovoti, 
kad galėtume gyventi kaipo or
ganizuoti darbininkai. Turime 

-išrinkti teisingą delegatą, kuris 
rūpintųsi mūsų reikalais, o ne 
sėdėtų unijos ofise tik algą 
gauti. Turime ir kitus savo 
lyderius turėti, kurie dirbtų 

’ darbininkams sykiu su mumis. 
""Svarbu, kad shop-cherman’as 
darytų tvarką; jeigu darbinin
kė paklausia kokios rodos, tai 
shop-cherman’as atsako;, “neba- 
deriuok mane.” Tas parodo, 
kad ir jis eina sykiu su bosais, 
skriausdamas darbininkus ir 
pats save.

Bedalis.

Pavykęs Socialistų Piknikas
Pereitą nedėldienį įvyko Bos

tono ir Cambridge’aus LSS. 
kuopų piknikas, Bertuliu parke, 
No. Billerica, Mass. Piknikas 
buvo smagus, publikos buvo 
nemažai, nes diena pasitaikė la
bai graži, žmonių matėsi viso
kių pažiūrų—socialistų, komu
nistų, tautiečių.

Pasiklausykite Radio
Šios savaitės radio progra

mas bus sekantis:
1—Don Russell’s orkestrą 

iŠ Montello.
y 2—Zofia Vaitkiutė, daini
ninkė iš Montello.

3—Agnes Bynauskiutė ir 
Zofija Vaitkiutė iš Montello, 
padainuos duetų.

* 4—Kalbės iš South Bostono 
?adv. F. J. Bagočius, Susivie
nijimo Lietuvių Am. Preziden
tas.
;• Prašome užsistatyti savo ra
dio stočiai W1IDH (830 kilo- 
-cycles) kaip 9 :30 ryte šį sek- 
•madienį. Taip pat prašome 
.parašyti į stotį WIIDII—Lith
uanian Program, Boston, 
Mass., kaip patiko programas. 
Galima rašyti lietuviškai arba 
angliškai. Jei norite kokių 
dainų ar muzikos išgirsti, pra
šome pranešti ir bandysim ju
mis užganėdint.

Steponas Minkus.

Petro Pagojaus Pasveikini
mas Clevelando Kongresui

So Bostone plačiai žinomas 
ir gerbiamas veikėjas, Petras 

•Pagojus, kuris dažnai paremia 
darbininkiškus reikalus auko
mis, šiuomi kartu vėl pasižymi 
kaipo pirmutinis su stambia au

ka del busimojo Lietuvių Kon
greso Clevelande. Užėjęs į mū
sų Korespondentų Biurą, Petras 
padėjo $10 ant stalo ir sako:

—Iš laikraščių matau, kad 
pažangioji 'lietuvių visuomene 
daro svarbų žygį, šaukdama 
lietuvių kongresą Clevelande 
kovai prieš bendrąjį žmonijos 
priešą fašizmą ir išnaudotojus, 
skriaudikus. Gaila, kad dauge
lis mūsų negalės dalyvauti, ka
dangi ne visiems yra galimybės 
pasiliuosuoti nuo kasdieninių 
darbo pareigų. Todėl aš ma
nau, kad negalintieji patys kon
grese dalyvaut, tokie, kaip aš ir 
kiti, privalo savo pareigą atlik
ti bent su pasveikinimu auko
mis. štai mano pasveikinimas 
Clevelando kongresui—dešimts 
dolerių, kuriuos prašau pasiųsti 
į kongresą. O tuo tarpu būtų 
gerai, kad ir kiti pasistengtų 
taip padaryti, paaukodami kas 
kiek išgali.

Ištikrųjų mums garbė yra 
turėti savo tarpe tokį veikė
ją, kaip Petras Pagojus. Lin
kėtina, kad šį jo gražų pavyz
dį pasektų visi, kam tik apei
na kova už darbininkiškus rei
kalus ir kultūrinis darbas. Vi
si privalom susirūpinti lietuvių 
kongreso pasisekimu ir kas kaip 
galima prisidėkime su parama.

Lietuvių Farmos Produktai

Daugelis lietuvių šeimynų 
Bostone -ir apylinkėje naudo
jasi M. Aitučio farmos pro
duktais, kuriuos pristato tie
siog į namus. Jie parduoda la
bai gerus kiaušinius, sūrius, 
pieną, vištas ir kalakutus. Ai
tučio farma randasi Bridge- 
wateryj, netoli nuo Bostono. 
Produktus išvežioja automo
biliais du sūnai, kurie drauge 
su tėvu atsidavusiai dirba savo 
ūkyje. Ypač Frankis gerai 
nusimano apie agrikultūrą, 
nes yra apsiskaitęs vyras ir 
širdingas mūsų spaudos rėmė
jas. Norintieji gauti jų pro
duktų, pasiuskit atvirutę F. 
Aitučiui, 455 Cross St., Brid
gewater, Mass., ir būsite pa
tenkintai aptarnauti.

Siuvėjų Streikas

Pereitą panedėlį išėjo į 
streiką Trimount firmos siuvė
jai, apie pusantro tūkstančio 
darbininkų. Šioje siuvykloje 
dirba nęmažai lietuvių. Strei
ko priežastis—bosų pasiryži
mas nukapoti algas be jokio 
reikalo. , Nors savininkai aiš
kinasi, kad pradėjus naują se
zoną jie gavę pigiau apmoka
mus darbus ir dėlto negalį mo
kėti tokių algų, kokios iki šiol 
buvo mokamos, bet darbinin
kai pamatė, kad darbai eina 
tie patys su senu apmokėjimu, 
todėl visi pasipriešino ir metė 
darba. v

Manoma, kad streikas bus 
greitai laimėtas, nes niekas 
neskebauja. Kol dar šis sezo
nas pilnai neprasidėjo, savi
ninkai galės kiek palaukti, bet 
kaip užstos darbymetis, jie tu
rės streikierius susigrąžinti. 
Vidursavaitėje turėjo įvykti 
šapos mitingas, kur bus nusta
tyta tolimesnė streiko eiga. 
Pasekmes pranešim vėliau.

Siuvėjų Draugas.

Lawrence, Mass.
Birželio 6 d. Liaudies Choras 

ir LDS 125 kp. suruošė nakti
nę vakarienę Maple Parke.

Atsižvelgiant į tai, kad va
karienė buvo garsinta mažai ir 
kad ant rytojaus buvo rengia
mas penkių pašelpinių draugijų 
bendras piknikas, publikos į va
karienę atsilankė daugiau negu 
buvo tikėtasi.

Nors publikos atsilankė ne
mažai, bet uždarbio neliks 
daug, nes įžanga buvo tik 50 
centų, o atsilankiusiems duota 
valgyti ir gerti, šokiams mu

zika ir kitos išlaidos, tad ir 
numatoma, kad neliks daug.

Tikėjomės ant šio parengi
mo uždirbti kiek daugiau, kad 
padengti nors dalinai delegato 
kelionės išlaidas į Amerikos 
Lietuvių Kongresą ir Meno Są
jungos Suvažiavimą.

Sekančią subatą ir nedėlią 
daugelis lawrenciečių rengiasi 
važiuoti į Montello. Ten, Lietu
vių Tautiško Namo Parke, 
įvyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pirmo Apskričio 
piknikas. Jaunesni rengiasi va
žiuoti subatoj, nes bus šokiai iki 
vidurnakčio. O nedėlioj va
žiuos visi.

Andai buvo rašyta “Laisvėj,” 
kad čia tapo areštuotas Jonas 
Gobušis ir kaltinamas nužudy
me savo pačios. Policija įkalin
dama jį paskelbė kaltu pirmo 
laipsnio žmogžudystėj.

Tačiaus dabar dalykai pra
deda išsiaiškinti kitaip: Sako
ma, kad jis nenužudė ją, bet 
ji buvo perdaug išgėrusi svai
ginančių gėrimų ir nupuolė nuo 
antro augšto laiptais. Pulda
ma sunkiai susižeidė ir nuo to 
mirė.

Sakoma, kad velionės lavo

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

BRIDGEWATER DARBININKU KO OPERATYVE DRAUGOVE ’

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavi
nę iki pilno mokslinio supratimo, turime 30 metų praktikos 

čeverykų gamyboj.

Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių 
kojų, jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugi- 
mą ir čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip 

pirštine ant rankos.
žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netinkamais čeverykais, gadi

nimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos. Over Globe Čeverykai Krautuvėse Parsiduoda
nuo $4.00 iki $5.00 BRIDGE-O-FLEX nuo $5.00 iki $6.00

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS.

Lietuvių čeverykų Išdirbystė, Kuri Pagarsėjo Gaminimu Over Globe Shoes. 
Laipsnį Amerikos Čeverykų Industrijoje.

Ji Atsiekė Augštą

nas buvo atkastas ir tyrinėtas. 
Neteko sužinoti tyrinėjimo pa
sekmių. Bet, abelnai, atrodo, 
kad pirmesnieji policijos kalti
nimai pradeda nustoti reikšmės; 
teismas atidėliojamas ant to
liau.

Kiek teko sužinoti nuo kai
mynų, velionė labai mėgdavo 
girtuokliauti, o jos vyras visa
da buvo tykus ir darbštus 
žmogus.

L. K. Biuras.

BOSTONO APIELINKES “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

B a u k i ečiui, Kanadoje. — 
Draugo straipsnį gavome; prie 
progos peržiūrėsime.

(Tąsa 5 pusi.)

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

J V Y K S

4 d. Liepos—Fourth of July
Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

GEROS MAUDYNES IR P ATOGI SALE ŠOKIAMS.
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį 

ŠOKIAM GRIEŠ ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ 
Iš anksto įsigykite įžangos Bilietus.
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Lewiston ir Auburn, 
Maine

Čia buvo paskelbę streiką 
gatvekariu ir visų šapų, kurios 
taiso gatvekarius, darbinin
kai. Visi priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos uni
jos. Bet pastreikavę tris die
nas, sugrįžo nieko nelaimėję, 
nes gatvekariu kompanija pa
skelbė, kad ji negalinti pridė
ti nei vieno cento algos ir jei
gu darbininkai negrįšią ant tų 
pačių algų, kokias turėjo ligi 
šiolei (po 16 dolerių į savai
tę už 7 dienas darbo), tai 
kompanija likviduosianti gelž- 
kelius, nes ji dabar palaikan
ti gatvekariu judėjimą vien 
tik su tuo tikslu, kad duot 
pragyvenimą darbi ninkams. 
Darbininkai paklausė kapita
listų melų ir grįžo dirbti.

Gegužės 31 d. ant Jono 
Pranadūnio farmos įvyko pik
nikas, kurį surengė keturių 
draugijų išrinktas bendras ko
mitetas. žmonių buvo daug, 
visokių pažiūrų. Kaip matos, 
tai bendram frontui prieš ka
rą ir fašizmą lietuviai darbi
ninkai pritaria. Piknike daly
vavo ir iš kitų miestų, kaip iš 
Bostono, Rumfordo ir iš apie- 
linkės. Buvo lenkų ir rusų dar
bininkų. Visi draugiškai užsi
laikė, rodos, vienos šeimynos 
nariai.

Laike pikniko d. J. Liau- 
danskas pasakė prakalbą apie 
karą, fašizmą ir apie Lietuvos 
liaudies kovą už civiles teises 
ir už atsteigimą demokratiškos 
valdžios Lietuvoj. Prakalbas 
sekė balsavimas prieš karą ir 
fašizmą ir vienbalsiai nubal
savo, kad visi dalyviai kovos 
prieš tas barbariškas užma
čias finansinio kapitalo tūzų.

Toliaus kalbėtojas perskai
tė rezoliuciją prieš budelio 
Smetonos valdžią, kurią klau
sytojai vienbalsiai užgyrė ir 
nutarė, kad vieną rezoliucijos 
kopiją pasiųst tiesiai Smeto
nai (Smetonai rezoliuciją iš
siunčiau 3 d. birželio), o kitas 
kopijas rezoliucijos pasiųsti į 
Amerikos lietuvių laikraščius.

Laike prakalbos žmonės už
silaikė pavyzdingai ir gan žin- 
geidavosi iškeltais klausimais. 
Laike prakalbos pirmininkavo 
d. Petras Berzinas ir abelnai 
pikniko tvarką prižiūrėjo tas 
pats draugas. Visi kom. na
riai, kurie dirbo jiems nuskir
tą darbą, savo užduotis atliko 
kuogeriausia. Visiems atsilan
kiusiems ir parėmusiems mūsų 
tą parengimą, varde Bendro 
Fronto komiteto, tariu širdin
gai ačiū. Pelno liko $28.63. žo
džiu, tai pirmas parengimas 
šio miesto lietuvių istorijoje, 
kad taip būt gerai nusidavęs 
ir tiek pelno likę nuo pikniko.

Gamtos Sūnus.

Rezoliucija
Priimta masiniame lietuvių 

susirinkime.
Kadangi jau dešimti metai, 

*kai Lietuvoje nėra seimo ir ją 
valdo žmonių nerinkta ir vi
suomenės n e k o n troliuojama 
valdžia su Antanu Smetona 
priešakyje,

Kadangi ta fašistų valdžia 
despotiškai slopina kiekvieną 

ROJAUS GROŽYBES PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Sus., Philadelphija, Pa.

Nedėlioj, Birželio (June) 14 Dieną, 1936
MYKOLAIČIO (GUDAVIČIAUS) ŪKYJ

PRADŽIA 10 VA L. RYTE
LYROS CHORAS IŠPILDYS PROGRAMĄ.

Šokiams grieš Šeško Radio Orkestrą.
BUS DUODAMOS 5 BRANGIOS DOVANOS.

Širdingai užprašo Philadelphijos visuomenę be skirtumo amžiaus, 
kaip įsenus, taip ir jaunus linksmai laiką praleisti ir tyru oru pa
kvėpuoti, nukamuoti sunkios ir žiaurios žiemos.

Kelrodis: Automobiliais važiuokit Frankford Ave. (kelias jau 
pataisytas) iki City Line. Už tiltuko tuojaus sukit po kairiai j kelią 
Knights 2 d. Tėmykite iškabas. Gatvekariu: imkite No. 66 prie 
City Line; iš ten būsite nuvežti j parką. UŽPRAŠO L. D. S.

žmonių judėjimą, areštuoja, 
šaudo ir karo lauko teismais 
baudžia darbininkus, ūkinin
kus'ir visus pažangesnius žmo
nes, kovojančius del savo būk
lės pagerinimo,

Kadangi ta fašistinė dikta
toriška Smetonos valdžia už
draudė visas laisvas draugijas 
ir politiškas partijas, išimant 
tiktai vieną fašistų-tautininkų 
partiją, ir suvaržė spaudą ir 
pamynė žmonių teises aršiau, 
negu carizmo laikais—

Tai mes, Lewistono, Aubur- 
no, Rumfordo ir apielinkės lie
tuviai, susirinkę į masinį susi
rinkimą gegužės 31 d., 1936 
m., be skirtumo pažiūrų ir 
tai apsvarstę, vienbalsiai nuta
riamo reikalauti Lietuvos val
džios :

1. Kad be atidėliojimo būtų 
sušauktas Lietuvos seimas, iš
rinktas visuotinu, lygiu, tei
siu ir slaptu balsavimu, pagal 
proporcionalę rinkimų siste
mą, sudarant demokratinę 
valdžią, kurioje Lietuvos liau
dis turės pasitikėjimą ir tokiu 
būdu įsteigiant demokratinę 
valdžią Lietuvos liaudis galės 
tinkamai atmušti Hitlerio ir 
kitų priešų puolimus ir palai
kyti Lietuvos neprigulmybę.

2. Protestuojame prieš pa
naikinimą ir uždraudimą lais
vės žodžio, spaudos, susirinki
mų ir prieš organizacijų slo
pinimą Lietuvoje, prieš karo 
lauko teismus, kurie nežmo
niškomis bausmėmis baudžia 
ūkininkus ir darbininkus ir 
prieš kitokius tautininkų fa
šistines valdžios smurto žy
gius.

3. Reikalaujame amnestijos 
politiniams kaliniams, nuken
tėjusioms kovoje del demokra
tijos atsteigimo Lietuvoje, del 
piliečių teisių ir darbo žmonių 
gerovės.

Lai būna ši rezoliucija pa
siųsta p. Antanui Smetonai į 
Lietuvą ir į Amerikos lietuviš
kus laikraščius.

Susirinkimo pirmininkas
Peter Berzins.

Sekretorius
Jonas Liaudanskas.

Wilkes-Barre, Pa.
Praneši mas Wilkes Barrių 

Draugam ir Draugėm “Lai
svės” skaitytojam.

Kaip buvo pereitais metais 
laike “Laisvės” vajaus aiškin
ta, kad kurie užsimokės už 
dienraštį pilnai už 1936 me
tus, tai gaus knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas.” Todėl da
bar pranešu, kad knygos yra 
prisiųstos, ir jau yra perduo
tos tiems, kurie yra pilnai už
simokėję. Bet kadangi yra 
daug skaitytojų neužsimokė
jusių, todėl negalima juos mi
nėta knyga apdovanoti, pakol 
pilnai pasimokėsite. Ši dova
na paliečia ir naujus. Jei kas 
užsirašys “Laisvę” ant visų 
metų, taipgi knygą gaus vel
tui. Todėl, draugai skaityto
jai, būkite prisirengę, kaip jus 
aplankys dienraščio darbuoto
jai.

liabar keli žodžiai delei 
“Mortos Vilkienės Divorso” 
knygos turinio. Daugelis mū
sų darbininkiškos spaudos 
skaitytojų kartais nepilnai su
tikdavo su kaip kuriais ALDL 
D leidiniais. Vieni sakydavo, 

r

kad knygos sunkiai skaitosi, 
kad negana patraukiančios 
skaityti. Ir da kaip kas sako, 
kad knygose nėra gana lietu
viškumo, kad nesiriša su Lie
tuvos reikalais. Taigi dabar 
reikia pasakyti, kad minėta 
knyga pilnai atsako į tuos vi
sus klausimus.

Kiek tenka sužinoti iš kitų 
kolonijų, tai daugelis “Lais
vės” skaitytojų įvertina dien
raščio sidabrinį minėjimą, pa- 
sipirkdami kaipo nepavaduo
jamą atmintį Jubilėjinį Certi- 
fikatą. Bet mūsų apielinkėje, 
išskyrus porą organizacijų, 
matyti, mažai kas tuom inte
resuojasi. Tiesa, tam didžiau
sia priežastis yra nedarbas, 
bet visgi yra tokių, kurie išga
lėtų, bet neįvertina.

Mainų Bosai su Lietuvių Para
pija Tšvieno

Miners Mills, Wilkes Bar
rių priemiestyj Hudson anglių 
kompanija turi ant savo že
mės kelias tinkamas vietas 
piknikams rengti, kur kelioli
ka metų atgal turėdavo pikni
kus ir ALDLD kuopa. Taipgi 
ir šiemet nusitarta parengti 
pikniką. Nuėjus į kompanijos 
raštinę prašyti leidimo, bosas, 
viską susirašęs, sakė duosiąs 
apie tai žinoti. Negavus žinios, 
už kiek laiko nueinu paklaus
ti, tai pradėjo klausinėti, ko
kia ta yra organizacija, kodėl 
nepriklauso prie St. Francis 
“Church.” Bet sakė, kad galite 
rengt.

Bepradedant ruoštis prie 
pikniko rengimo, tuoj sužino
jom, kad tą dieną, kuri mums 
buvo prižadėta ir toj pačioj 
vietoj, rengia St. Francis lietu
vių parapija. Tik vėliau suži
nojome, kad bosas mums pas
kyrė kitą vietą, kurios nepra
šėme, ir kur reikėtų pereiti 
per tą vietą, kur parapija lai
kys pikniką, einant į mūs skir
ta vieta. Ta viską bosas susi
taręs su vienu dideliu parapi
jos šulu padarė tiksliai. Nors 
minėti bosai yra protestonai 
ir kaip yra žinoma, kad pro- 
testonai katalikų ateivių neap
kenčia, bet bosams vis tiek ti
kintieji yra artimesni už pro
gresuojančius darbininkus.

V. Globich.

New Haven, Conn.
Pasidairius Po Mūsų Miestą

Mūsų kolonijos “Laisvės” 
skaitytojai džiaugiasi gavę ju- 
bilėjinę dovaną “Mortos Vil
kienės Divorsas.”

Kurie dar neturėjo progos 
visą perskaityti, tai suėję ki
tus klausinėja: ar daug jau 
perskaitei “Vilkienės Divor
so?” Tai kyla pasikalbėjimas 
apie šios knygos rašėjo gabu
mą. Ir ištikrųjų. tai puiki 
“Laisvės” dovana jos skaity
tojams.

Gaila tų draugų, kurie per 
neapsižiūrėjimą ar negalėjimą 
neužsimokėjo prenumeratos ir 
negavo tos progos papuošti sa
vo archivą su šiuo taip puikiu 
kuriniu iš po darbininko 
plunksnos.

Draugas J. Rudmonas, kuris 
menuo atgal tapo sužeistas, ir, 
kaip iš pradžių atrodė, kad 
nėra vilties gyvastį išgelbėti, 
darbar stebėtinai greitai sveik
sta. Jo draugai ir pažįstami 
labai tuomi džiaugiasi.

Liepos Ketvirta

Kaip atrodo, tai 4-tą d. lie
pos niekas neliks New Havene. 
Jaunimas rengia didžiulį bu- 
są važiuot į Maynard, Mass., 
į “Laisvės” pikniką. O seniai 
—automobiliais, traukiniais, ir 
“ech hik” trauks į Brooklyn, 
N. Y., taipgi į “Laisvės” pik
niką.

Reiškia, jeigu kas rengiatės 
iš kitų kolonijų atvykti į New 
Haven’ą pasisvečiuoti pas sa
vo draugus, per tas šventes, 
tai geriau atidėkite kitam sy

kiui, arba važiuokite Brookly- 
nan ar Maynardan, nes New 
Havene nieko nerasite namie.

B’arneco Didžiuniutė, kurios 
sveikata buvo pusėtinai keb
lioj padėtyj, praleidus koletą 
savaičių ligoninėj, šiomis die
nomis randasi namie, ir gra
žiai atrodo. Matyt, sveikata 
sparčiai grįžta atgal. Jos jau
ni draugai laukia su džiaugs
mu, kada jinai vėl grįš su jais 
dalyvauti veikime.

Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko į Amerikos Lietuvių Kongresą

Brooklyn o 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.

Brooklyn© 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.

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.

Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00 
už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse

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

jokių ekstra mokesčių.

APSKRIČIU PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Connecticut Valstijos Apskričiai

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

DAILĖS PROGRAMA
DAINUOS KETURI CHORAI: 

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

SVARBI PRAKALBA 
Kalbės J. Siurba 

LDS Organo “Tiesos” Redaktorius, iš Brooklyno 

ĮŽANGA 25 CENTAI 

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

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

New Havenas visuomet lai
koma apsnūdusia kolonija. Bet 
jeigu tik iškyla kas svarbesnio, 
tai vienas, kitas pakyla iš 
“miego” ir stveriasi už darbo.

Štai 14 birželio piknikas ap
skričių naudai, komisijai pasi
traukus, būt jau neįvykęs. Bet 
į trumpą laiką kita komi
sija susitvėrė ir piknikas įvyks, 
ir dar su gera programa. Kaip 
vietos, taip ir apielinkės drau
gai labai gerai įvertina šį 
naujos komisijos pasidarbavi

Nužemintos Kainos

Coney Island ant Boardwalk, prie 
Stillwell Avenue

suteikimui jums pasiliuo-
savimo nuo karšto oro

Nedėlioj, Birželio 14 June, 1936

mą. Mes duodam jums, drau
gai, kreditą už tai.

Katalikas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
(Tąsa nuo 4 pusi.)

Teod. Kučinskui, Chicago, 
Ill. — Porą straipsnių gavo
me; prie progos sunaudosime. 
Ačiū!

Ant. Ram., Maskva.—Verti
mą apie SSSR Komjaunimą 
gavome. Didelis ačiū! Greit

Puslapis Penktas

sunaudosime.
Visiem Mūsų Bendradar

biams. — Pastaruoju laiko, 
Lietuvos įvykiams dėka, daug 
vietos, kaip matote, aukojame ; 
tos šalies žmonių reikalus 
gvildenantiem straipsniam, to
dėl ne visus dailiosios litera- 
tūros d. tykus ir straipsnius, 
gautus is amerikiečių bendra
darbių, galime greit sunaudo
ti. Sunaudosime juos vėliau, 
už keletos savaičių. Ačiū už 
rašinėjimą!

—
-T
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Plieno Darbininkai 

Organizuojasi 
■.'f . y « A K

Amalgamated Ass ociation 
geležifeg'fr plieno darbininkų 
unija, dalis Amerikos Darbo 
Federacijos, savo nesenai įvy
kusioj konvencijoj nutarė pra
dėt smarkų vajų suorganiza
vimui višų plieno darbininkų. 
Konvencija taipgi užgyrė mai- 
nierių unijos siūlomą labai 
svarbią pagelbą — pusę mi- 
liono dolerių, jeigu plieno dar
bininkai bus organizuojami 
industriniais pamatais.

Įvairiose dirbtuvėse organi
zacinis darbas jau pradėtas. 
Kai kuriose vietose gana sėk
mingai vedamas. Darbininkai 
susidomėję unija, ypatingai 
kuomet darbo sąlygos gana 
prastos. Crucible Steel Co. 
darbininkai jau turi savo uni
jos loftalą ir laiko reguliarius 
susiriksimus. Taip pat ir kito
se vietose.
- • Bet^dar daugelis plieno dar
bininkų kaž kodėl Įtikinėja. 
Daugelis lietuvių dar neprisi
dėję prie unijos. Tai negerai. 
ReikėOį visiems tuojaus rašy
tis i tftriją. Tiktai tvirtai susi
organizavus bus galima page
rint darbo sąlygos ir išsikovot 
geresnes algos.

• e
• JU______ I

Apvaikščiojimas Tautinėse 
Kapinėse

Geg. 30 lietuvių tautinėse 
kapinėse buvo irgi apvaikščio- 
j imas/ Bet jis išėjo gana pras
tai. Tautiškas kunigėlis atlai
kė pamaldas ir kapinių pirmi
ninkas1 Pivoriūnas kelis žo
džius pasakė. Tai ir visas ap
vaikščiojimas. Tokį mizerną 
apvaikščiojima sunkų matyt.

Tai ■vis pasėka kapinių va- 
^ovybea siaurumo ir nesupra
timo, Kaip suorganizuot tinka
mas Apvaikščiojimas. Argi 
negalima jiems pasimokint iš 
chicagl&čių ? Ten visada suda
romas: apvaikšči o j im o progra
mas i§’ visų srovių, kurios tik 
remia'tokią įstaigą. Dalyvau
damas tokiuose apvaikščioji- 
muose kiekvienas jaučiasi at- 

’ liekąs iškilmingą darbą. Bet 
pas pittsburghiečius to nėra. 
Fašistiniai nusistatęs Petras 
Pivorihnas vis dar savo sme- 
tonuotą politiką kapinėse pra
veda. Argi ne sarmata tiems, 
kurie * skaitosi progresyviais, 
sykiu papinių tvarkyme daly
vauja J|r nieko prieš tokią po
litiką Tiesako?

KaJangi lietuvių tautinės 
kapinis remiamos visų laisvai 
nusistačiusių žmonių, tai ir 
apvaikščiojimas turėtų būt 
bendrai rengiamas. Kadangi 
mes niokėjom bendrai apvaik
ščioti laetuvos nepriklausomy
bės stfkaktuves, tai tuo labiau 
bendrai galime ir kapinių ap- 
vaikščiojimą pravesti. Bendro 
programo sudarymui pas mus 
yra ir muzikalių spėkų ir kal
bėtojų, tik reikia jos sunaudoji^ : 

■K ■'

Radio Piknikas Gražiai 
Pravestas

Lietuvių radio kliubo pikni
kui pasitaikė labai puiki die
na. Publikos gana daug susi
rinko į Amšiejaus farmą ir 
linksminos iki vėlumai. Atro- 

!do, liks gražaus pelno.
Piknike matėsi įvairių pa

žiūrų žmonių — katalikų, 
tautininkų, komunistų, socia
listų, nepartinių. Visi gražiai 
šnekučiavos, linksminos, ro
dos, kad būtų vienos šeimos 
nariai. Kai kuriose vietose ėjo 
diskusijos Lietuvos klausimais. 
Daugiausia apie Lietuvių kon
gresą ir siuntimą delegatų. Ti- 
kimasi, pittsburghiečiai turės

Kongrese atstovybę.
^Lietuvių radio pusvalandis 

duodamas kas nedėldienis, 
prasideda kaip 12:30 dieną,

ant WWSW stoties. Patartina 
visiems pasiklausyt lietuviškos 
muzikos ir dainų.

Jaunuolių Demonstracija 
Prieš Karą

Geg. 30, Schenley parke, 
Jaunuolių Kongresas surengė 
demonstratyvį mitingą prieš 
karą ir fašizmą. Kalbėjo ke
letas gerų kalbėtojų. Darbo 
unijų atstovas pasižadėjo dar
buotis rėmimui jaunuolių ju
dėjimo. Geriausias prakalbas 
pasakė komunistų ir socialis
tų jaunuolių atstovai. Jie žy
mėjo reikalingumą bendro 
fronto kovai prieš karą ir fa
šizmą, už rėmimą Sovietų Są
jungos.

Lietuviai jaunuoliai labai 
mažai kooperuoja su Jaunuo
lių Kongresu. Net ir LDS jau
nuolių kliubas mažai atydos 
kreipia. O tai negerai. Jeigu 
mes norime sudaryt tvirtą at
sparą prieš karą ir fašizmą, 
turime tuo klausimu ir darbuo
tis.

Dabar išeina labai populia
rus jaunuolių laikraštis Cham
pion. Turėtumėm visi susirū- 
pint jo platinimu tarp jaunuo
lių.

Drg. Browderio Kalba 
Pittsburgiečiams

Drg. E. Browder, Komunis
tų Partijos general is sekreto
rius, birž. 1, pasakė pittsbur- 
ghiečiams puikią prakalbą. Ji
sai raportavo iš konferencijos 
Farmerių Darbo Partijos or
ganizavimui. žymėjo, kad jau 
padėtas tvirtas pamatas orga
nizavimui masinės Farmerių 
Darbo Partijos, apimančios 
darbininkus, farmerius, profe
sionalius darbininkus, liberali
nę inteligentiją ir tt. Tai bus 
liaudies frontas prieš reakci
ją. Kalbėtojas nurodė, kad 
socialistai draugai daro klai
dą nepakankamai dalyvauda
mi tame darbe.

Kitą dalį prakalbos pašven
tė kovai prieš karą ir fašiz
mą. Nurodė didelius pavojus 
iš fašistų pusės ir kaip reikia 
kovot prieš tuos pavojus. Ge
riausią pavyzdį duoda Fran- 
cijos ir Ispanijos bendras 
frontas. Amerikoj taipgi mes 
turime organizuotis tvirtai į 
bendrą frontą. Turime remti 
Amerikinę Lygą prieš Karą ir 
Fašizmą.

Klausovų prisirinko pilna 
Carnegies auditorija. Aukų 
surinkta virš $60. Daug li
teratūros parduota. Mitingas 
skaitomas visapusiai sėkmin
gu. Lietuvių dalyvavo nedau
giau kai pora tuzinų. Tai ma
žai. Tokios prakalbos gera 
pamoka visiems, todėl turėtu
mėm visada skaitlingiau daly- 
vaut.

Japonijos šventieji eina iš bažnyčios su maskomis apsisaugojimui nuo nuodingų gazų. Jie 
eina matyti militarinio parado ir skelbia, jog dievas palaiko jų pusę!

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

----- » e----

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

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 
Jersey ir New Yorko valstiją darbininkiški chorai.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Birželio 14 sekamose vieto
se įvyksta piknikai:

Airport Picnic Grove darže 
rengia ALDLD 4 apskritys 
bendrai su rusais ir ukrainie
čiais.

Adomo darže rengia SLA 
vietinis apskritys.

Pine Fork darže, prie South 
Park, rengia Courtney lietuvių 
draugijos.

Gražus pasirinkimas. Beje, 
tie piknikai rengiama sukėli
mui kiek nors pinigų pasiunti
mui delegatų į Lietuvių Kon
gresą. Tai geras tikslas. Turė
tumėm visi paremti.

Reporteris.

Wyoming© Klonio Lietu
viams Pranešimas

Šiuomi turime garbės pra
nešti SLA 7-to apskričio kuo
poms ir šiaip geros valios lie
tuviams, kad SLA 7-tas aps
kritys rengia “Lietuvių Tautiš
ką Dieną” (išvažiavimą), 4-tą 
d. liepos šių metų (Fourth of 
July) ant Valley Vew parko, 
Inkerman, Pa.

šis apskričio išvažiavimas 
bus ypatingas, nes SLA šven
čia šį metą savo auksinį jubi- 
lėjų. Į šį išvažiavimą yra už
kviesti garbės svečiais: buvęs 
pasaulio čampijonas Jack 
Šarkey, SLA garbės narys ir 
svetys iš Lietuvos Dr. J. šliu
pas ir vietinis adv. P. J. S. Lo- 
patto. Šie visi garbės svečiai 
pasakys ir atatinkamas kalbas 
išvažiavime. Apart to, bus 
traukimas virvės tarpe vyrų 
įvairių, miestų, lenktynės tar
pe vyrų, moterų, vaikinų ir 
merginų. Laimėjusieji virvės 
traukime gaus bonką geros 
valstybinės, o laimėję lenkty
nes gaus tikietų 50c. vertės, 
už kuriuos bus galima gauti 
išvažiavime kas kam patinka. 
Popiety ir vakare bus šokiai.

Apskritys nutarė pagaminti 
SLA auksinio jubilėjaus at
minčiai tūkstantį ženklelių 
(guzikėlių). šie ženkleliai yra 
išsiuntinėti kuopoms ir parsi- 
davinėja po 10c. Minėti ženk
leliai netik bus atminčiai SLA 
auksinio jubilėjaus, bet kartu 
jie bus geri ir kaipo įžanga į 
parką. Pinigus už parduotus 
ženklelius, taip pat likusius 
neparduotus prašoma grąžinti 
bile apskričio valdybos nariui 
prieš išvažiavimą arba pačia
me išvažiavime ne vėliaus 10 
vai. ryte.

Apskričio valdyba deda vi
sas pastangas, kad šis išvažia
vimas būtų sėkmingas ir nuo
širdžiai prašo kuopų su ja 
kooperuoti.

Vyrai, moterys, jaunuome
ne ! Rengkitės visi iš anksto 
važiuoti 4-tą d. liepos ant Val
ley Vew parko. Ten išgirsite 
kalbas, pasimatysite su savo 
gentimis bei pažįstamais ir 
praleisite linksmai 4-tą d. lie
pos.

Nuoširdžiai kviečia visus
SLA 7-to apskričio

Valdyba.

Lawrence, Mass.
SMULKIOS ŽINUTĖS

Vienas jaunuolis, 20 metu 
amžiaus, Gregory Piozza, 105 
Newbury St., prapuolė jau ke
lios dienos. Tėvai pajieško per 
policiją.

Frank Fines, 62 metų senis, 
prapuolė jau savaitė laiko. Iš 
visko matyt, kad yra bedarbis. 
Policija j ieško.

Pasarga automobilių kėravo- 
tojams. Ponai registracijos 
viršininkai paskelbė, kad kurie 
tik bus sugauti išsigėrę, bus 
baudžiami ir leidimai bus ati
mami. Taipgi bus dabojama 
palei saliūnus mašinos. Kuris 
tik išeis išsigėręs ir sės maši
non, bus gabenamas šaltojon.

Lawrenco lietuviai ir lietu
vės, kurie norėsite važiuoti lie
pos 4 d. j “Laisvės” pikniką į 
Maynard, Mass., tai užsiregis
truokite pas komisijos narius: 
Penkauską, Tarašką ir Zulzą. 
Mašinos ir busai išeis nuo L. 
Ū. Kliubo svetainės, 10 v. ryte.

Lawrenco biznieriai, kurie 
norite pasigarsinti “Laisvėj,” 
tai gera proga dabar. Liepos 
4 d. bus išleistas specialis “L.” 
numeris del Naujosios Angli
jos. Taipgi bus apgarsinimai 
spausdinama per “Laisvę,” vie
ton knygučių, tuo būdu pasieks 
tūkstančius. Biznieriai, duokite 
savo pagarsinimus.

Kiek Lawrenco lietuvių biz
nierių skaito “Laisvę”? štai 
jų vardai: D. Kirmėta, B. ču- 
lada, J. Palčauskas, P. Alek
soms (turi storą So. Law
rence), P. Janu.konis, J. Griga
liūnas, B. Čiurlionis, P. Bau- 
mila, M. Bulota, A. Lapins
kas ir V. Krasauskas. Mato
te, gražus būrelis. Todėl ir ki
ti biznieriai užsirašykite ir 
skaitykite darbininkų dienraštį 
“Laisvę.”

Pastaba Lawrenco gyvento
jams: Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie remia darbininkišką 
spaudą.

Mirė E. Vaitkevičienė, paliko 
nuliūdime savo vyrą ir vaikus. 
Vaitkevičiai priklausė 'prie šv. 
Franciškaus parapijos ir nabaš- 
ninkė buvo veikli parapijonka. 
Progresyviškų prengimų nelan
kė.

Į United Textile Workers 
unijos raštinę atsilanko daug 
darbininkų ir stoja į uniją. 
Bet iš mūsų progresyvių lietu
vių dar gal nė vienas neįstojo. 
Tai blogai, kad taip draugai ap
sileidę. Kaip galite kitus ra
ginti, kad stotų į uniją, kuo
met patys nepriklausote? Jau 
sarmata!

Amerikos Komunistų Parti
jos Pirmojo Distrikto išdirbta 
planai, kad per dešimt savaičių 
per radio bus agituojama už 
vietinius komunistus kandida
tus, už prezidentinius kandida
tus ir už Farmerių-Darbo Par
tiją. Tai bus pusėtinai didelės 
išlaidos. Todėl atsikreipiame į 
darbininkus ir prašome pagel- 
bos.

Pirmutinė komunistų prakal
ba per radio bus liepos 4 d., 
3 vai. po pietų, per stotį 
WBXA, Boston, Mass.

Birželio 13 d. įvyks ALDLD 
37 kuopos susirinkimas L. Ū. 
Kliubo. Būkite visi nariai, nes 
bus labai svarbus susirinkimas. 
Taipgi išleisime delegatą Cle-

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
. 'Gaminame visokių rūšių i 

valgius lietuviško ir ame- ' 
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Gleninore 5-6191 

Didžiausias Lietuvių
PIKNIKAS BROOKLYNE

Tai Bus “Laisvės” Piknikas Su Dovanomis
Keturios Dovanos Pinigais 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 dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje.

velando Kongresai!. Mūsų de
legatas yra jaunuolis L. čula- 
da. Jis taipgi dalyvaus Meno 
Są j u n gos su važ ia v i m e.

Kuopos susirinkimas prasi
dės 5 vai. po pietų.

L. K. Biuras.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra 
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 į kitus miestus, specialiai greitai 

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

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

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847
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DETROITO ŽINIOS
DEL AIŠKUMO

Nedėlioj, 21 d. birželio, Beech
nut Grove — S. Urbono Parke, 
yra rengiamas “Vilnies” pikni
kas. žinoma, kad iš šio pikniko 
likusio pelno gaus paramos ir 
“Laisvė” ir “Daily Workeris.” 
Išgarsinimui šio pikniko yra 
dalinami lapeliai, su antgalviu: 
“DIDELIS SPAUDOS PIKNI
KAS.” Girdėjau, kad kitos 
sriovės, net bendrai susidėję, 
rengiasi turėti irgi spaudos 
pikniką. Todėl, del aiškumo, 
pareiškiu, kad augščiau minėtoj 
dienoj ir vietoj įvyks “VIL
NIES” dienraščio piknikas!

Kaip kiekvieną metą, taip ir 
šįmet, “Vilnies” piknike bus 
svečių iš kitų kolonijų ir Detro
ito apielinkės. Todėl ir progra
ma bus įvairi: dainos, muzika, 
prakalbos, dovanų laimėjimai— 
$10, $5, $3, $2. Taipgi bus ir 
kitokių įvairumų, šokiai prie 
geros orkestros iki vėlybos nak
ties. Įžanga 25c. Pas i matyki
te su savo giminėmis, pažįsta
mais ir kaimynais, nes jie visi 
bus šiame piknike.

šermukšnis.
t“ • •

Farmerių-Darbo Partija
Farmerių-Darbo Partija yra 

Liaudies Frontas, su kuriuo 
prieisime prie pagerinimo žmo
nių būvio ir atmušime karą ir 
fašizmą, prieisime prie tikros 
darbininkų valdžios. Farmerių- 
Darbo Partiją remia visi pa
žangesni žmonės. Remia mili- 
onai darbininkų, kurie persiti
krino, kad demokratų ir repu- 
blikonų partijos yra vienas ir 
tas pats įrankis turčių klasės 
ir didžiausias išnaudotojas dar
bo žmonių. Todėl Farmerių- 
Darbo Partiją remia visokių 
įsitikinimų ir rasių žmonės, nes 
jos programa suteikia laisvę 
žodžio, spaudos ir susirinkimų, 
stoja prieš bent kokią diskrimi
naciją darbininkų, stoja už pa
gerinimą darbininkų gyvenimo 
sąlygų. Vadinasi, FDP pro
grama yra darbininkiška, todėl 
jos augimas šuoliais eina pir
myn. Detroite taipgi susiorga
nizavo FDP skyrius ir gana 
gerai darbuojasi. Kad sukelti 
kiek finansų vedimui organiza
vimo darbo, rengiama išvažia
vimas laivu į Sugar Island, 11 
d. rugpjūčio. Bus šokiai, gerų 
užkandžių ir gėrimų. Iškalno 
tikietas 60c, prie laivo 75c. Ti- 
kietų galima gauti pas ALDLD 
52 kp. atstovą J. Baroną. Or- 
ganizuokitės ir remkite savo 
klasės reikalų gynėją—FDP.

Vinkšna.

Detroito Lietuvių Visuome
ne Griežtai Susirūpino 
Kova už Lietuvos De

mokratines Teises, 
pries Karą ir 

Fašizmą
Gegužės 29 d. jau antra iš ei

lės įvyko Detroito lietuvių kon
ferencija. Šioj konferencijoj 
dalyvavo skirtingų sriovių, kliu-

bų, organizacijų ir pašelpinių 
draugijų atstovai; galima sa
kyt, atstovauta visi Detroito 
lietuviai, išskiriant katalikų 
sriovę, kuri oficialiai nedaly
vauja.

Pasikalbant su katalikais dar
bininkais, išrodo, kad jie eis 
per savo vadų kunigų galvas ir 
stos bendron kovon su kitomis 
sriovemis už demokratines tei
ses Lietuvos žmonėms. Sako, 
“mūsų tėvai, broliai, sesutės, 
kaimynai ir gimines kenčia nuo 
fašistinio teroro.” Taipgi jie 
(katalikai) supranta, kad Sme
tonos šaukiamas seimas yra 
tik įmonė apmulkinimui Lie
tuvos darbininkų, dar dides
niam jų pavergimui ir terori
zavimui.

Iš valdybos ir delegatų ra
portų pasirodo, .kad Detroite 
nesiras nei vienos organizaci
jos, kuri neturėtų atstovybės 
Lietuvių Kongrese, kuris įvyks 
20 ir 21 birželio, Clevelande.

“Detroito lietuvių visuomenė 
yra pasiryžus vesti kovą, kad 
pagelbėjus Lietuvos žmonėms 
atsteigti demokratines teises ir 
nuversti fašistinį režimą,” sako 
delegatai ir šiaip atsilankę žmo
nės į konferenciją.

Raportas komitetų parodo, 
kad darbas eina pasekmingai, 
išskiriant prakalbų rengimo ko
mitetą, kuris nesurengė prakal
bų del tam tikrų priežasčių. 
Prakalbas surengti buvo nuta
rus pereitoji konferencija.

Konferencija vienbalsiai nu
tarė surengti platų susirinki
mą, išduoti raportus delegatams 
grįžus iš Kongreso ir būtinai 
gauti kalbėtoją plačiam išaiški
nimui Lietuvos darbininkų pa
dėties. Prakalbų rengimo ko
mitetas jau pradėjo darbą, ir 
nepaisant jokių kliūčių, rengiasi 
įvykinti konferencijos tarimą. 
Nutarta, kad ir po Kongreso 
būtų šaukiamos konferencijos 
gelbėjimui Lietuvos žmonių. 
Nutarta, kad kiekviena organi
zacija užsimokėtų $1 išlaidoms. 
Išrinktas transportacijos komi
tetas pagelbėti delegatams pa
siekti Kongresą. Į komitetą 
įeina J. Gugas, 1606 Spring
wells Ave, ir A. Dapšys, 3414 
Ymens St., Hamtramck, Mich. 
Delegatai, kurie turite vietos 
vienam ar keliem savo automo- 
biliuj, praneškite komitetui. 
Taipgi, kurie neturite su kuo 
nuvažiuoti, kreipkitės į tą patį 
komitetą.

Išnešta rezoliucija prieš 
“Tėvynės” redaktorių Vitaitį 
už notaipinimą atsišaukimo į 
lietuvių visuomenę kovai už 
Lietuvos žmonių laisvę. Skun
das pasiųsta SLA prezidentui 
ir sekančiam suvažiavimui.

D. L. K. Koresp.

Parke. Piknikas nusisekė la
bai puikiai, nes diena pasitai
kė graži, ir nors padangiais 
plūduriavo tamsūs debesėliai, 
tačiaus tas nenubaidė didelę 
minią linksmai laiką leidžian
čių žmonių. Jaunimas ir se
nesni šokių mėgėjai smagiai 
sau trepsėjo erdvingoj šokių 
svetainėje, prie šaunios lietu
viškos orkestros. Apie orkes
trą reikia tiek tarti, kad iš ke
turių, trys yra jaunuoliai, bet 
lietuviškas polkutes ir sukti
nius gana skambiai nuriečia. 
Bravo, jauni vyrukai, mes lin
kime jums dar dar daugiau 
praktikuoti, lavintis. Susilauk
simo neblogos orkestros!

Veikiausiai kliubui liks gra
žaus pelno, o mes linkime 
daug pasisekimo ir ateičiai.

Visi j Pikniką Šeštadienį, 
13 d. Birželio!

Šį pikniką rengia Bendro 
Veikimo del Lietuvių Kongre
so Komitetas, naudai šaukia
mo Lietuvių Kongreso ir dele
gato lėšų padengimui. Kadan
gi į minėtą komitetą įeina at
stovai nuo Piliečių Kliubo, 
SLA, ALDLD, LDS ir APLA 
kuopų ir Liet. Kom. Frakcijos, 
tai visi tų organizacijų nariai 
raginami patys dalyvauti ir 
pasidarbuoti, kad sutraukus 
kuodaugiausia publikos. Ko
misija dės pastangas, kad pik
nikas būtų puikus visais at
žvilgiais. Grieš lietuviška or
kestrą. Prasidės 2 vai. po pie
tų ir trauksis iki vėlos nakties. 
Nepamirškite, Hackett Park, 
birželio 13 d.

Eugenija.

Paterson, N. J.

EASTON, PA.
Piliečių Kliubo Pasekmingas 

Piknikas
Sekmadienį, 7 d. birželio, 

Lietuvių Piliečių Kliubas ren
gė pikniką gražiame Hackett

Vietos lietuvių progresyvūs 
organizacijos, kaip tai: Lietu
vių Piliečių Kliubas, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija, 
ALDLD 84 kuopa, LDS 123 kp. 
ir LDD 1 kp. turi išrinkę ko
misijas, kurių pareiga yra su
sirinkti birželio 13 d., 62 Lafa
yette St., ir išrinkti delegatą į 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks birželio 20 ir 21 
dd., Cleveland, Ohio.

Viršuj minėtos draugijos pa
vienės neišgali pasiųsti delega
tus, tačiau gana gerai, kad nors 
bendrai prisideda prie to svar
baus reikalo. Tačiau Kazimie- 
rinė draugija ir SLA 101 kp., 
nors ir buvo kviečiamos prisi
dėti, nutarė: “be reikalo pini
gus neeikvoti, nes kongresas ne
reikalingas; tai tik erzinimas 
Lietuvos valdžios”... Taip ir 
tam panašiai kalba “Darbinin
ko” ir “Tėvynes” “apšviestas” 
elementas.

Dar kartą pažymiu, -kad vir
šuj minėtų draugijų komisijos 
būtinai susirinktų birželio 13 
d., 7 vai. vakare, pažymėtoj 
vietoj. P. Sakai.

Harrison - Kearny, N. J.

gių ir draugų veiklą, ypatin
gai naujų narių gavime. Pami
nėsiu čia kaip kurių draugių 
bei draugų vardus, kurie dau
giau dalyvauja budavojime 
organizacijos. Josmantai, Kuš- 
liai, Skučas, Maršomis, žoly
nas, \Marcinkevičius ir Blažu- 
nas. Taip pat darbuojasi ir 
kiti draugai, kurių vardus su
minėsiu ateityje. Reikia dar 
priminti, kad mūsų kuopa at
sižymi įvairiais parengimais. 
Nesenai buvo surengtas kortų 
lošimo vakarėlis, kurį suren
gė išimtinai draugai vyrai, 
kuris buvo gana pasekmingas. 
Taip pat 21 d. birželio įvyks 
puikus piknikas su puikia pro
grama, kurią išpildys Sietyno 
Choras.

W. ,Z.

/ BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2 Apskričio Komitetui

Draugai, būkite sekantį sekmadienį 
Ulmer Parke, Brooklyno Draugijų 
piknike ir ten aplaikysime trumpa 
susirinkimų. Pasikalbėsime apie siun
timų delegato į Clevelandų, Lietuvių 
Kongresų, ir pasitarsim pikniko rei
kalais.

Apskričio Valdyba.

NEWARK, N. J.
Kazyrių ir šokių vakaras (Card 

Party). Rengia Newarko ‘Progresy- 
viškos draugijos, išleidimui delegatų 
į Lietuvių Kongresų, Clevelande.

Įvyks penktadienio vakare, 12 d. 
birželio, 8 v. v., 180 New York Avė. 
Dovanos bus duodamos prie kiekvie
no stalo. Kviečia visus atsilankyt.

Komitetas.
(137-138)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyk.“ 
nedėlioj, 14 d. birželio, 1 vai. po 
pietų, Bakers Hall, 3G No. 7th St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug’ svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi, kurie nesate dar gavę 
“Mortos Vilkienes Divorso,” tai bū
kite čia ir galėsite jų pasiimt. Visi 
dalyvaukite laiku.

Sekretore.

WATERBURY, CONN.
Conn, valstijų lietuvių darb. org. 

apskričių bus nepaprastas išvažiavi
mas, nedėlioj, 14 <1. birželio, Indian 
Grove Park, West Haven, Conn. Dai
nuos 4 chorai ir jų tarpe dalyvaus 
Žydų didysis choras. Visi Waterburio 
ir apielinkės draugai rengkitės daly
vaut, nes tai apskričių piknikas ii’ 
visi privalo dalyvaut.

J.
(138-139)'

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. rengia vakaruškas 

paminėjimui Amerikos Lietuvių Kon
greso subatoj, 13 d. birželio, 7:30; 
vai. vakare, 53 Church St. Turėsim ■ 
skanių užkandžių, gėrimų ir orkes-! 
trų šokiams. Kviečiam visus daly-! 
vaut ir pasveikinti kongresų, išgirsti 
prakalbų ir šiaip linksmai laikų pra
leist su draugais.

Komitetas.
(137-138)

BAYONNE, N. J.
Liet. Amer, Ukėsų Kliubas bendrai 

su Rusti Kliubu rengia šaunų pikni
kų nedėlioj, 14 d. birželio, 10 vai. ry
to, Crystal Lake Inn, Eagle Rock 
Ave., W. Orange, N. J. Bus puiki 
orkestrą šokiams, užkandžių ir žai
slų kaip tai: virvės traukimas, lenk
tynės ir t.t. Bušai išvažiuos nuo 
Kliubo svetaines, 10 W. 22nd St., 
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia didelį piknikų nedėlioj, 14 d. 
birželio, Sta. 24, Glastonbury Line, 
pradžia 1 vai. po pietų. Turėsimi 
skanių užkandžių, gėrimų ir gerų Į 
orkestrų šokiams. Tad kviečiam visų 
lietuvių visuomenę skaitlingai daly
vaut ir linksmai dienų praleist ant 
žalios žolės po medžiais ir pasigūrėrt 
gamtos gražumais.

Komitetas.

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

Komitetas.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. >—Brockton 6337

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

Waterburio Apielinkiai -1

Naktine Vakariene ___
PROGRAMA 1R SOKlXf

Šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood . 4* 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisvės” naudąii?? 
naktinis, po mėnesio šviesą,.. ,'į
bankietas. Šokiai prasidės 8 ,y. ,,,Ą, J 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi- « 
durnakčio. Vakarienė bus 11 j r-, j 

valandą.

Bus puiki dailės prograttffe«?*įw;;j| 
Dalyvaus visos apielinkės dafr' 
lės spėkos ir atvažiuos "iŠ’. ,,, J 
Brooklyno oktetas AidbalsAT."" ’**, , , j t I* *• M 4-M
Svečių bus iš Bostono, New

ir iš visos Naujosios Anglijos. 4

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai m 
ir valgiai. i, ^*41

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti , 
įžangos bilietus. ___ K

ANTANAS KASMOČIL’S
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 gatves 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

LOWELL, MASS.
Pusmetinis susirinkimas Liet. Sū

nų ir Dukterų Draugystės* įvyks ne
dėlioj, 14 d. birželio, 2 vai. po pietų, 
388 Central St. Visi nariai ir narės 
privalo dalyvaut šiame susirinkime, 
nes čia bus svarstoma daug svarbių 
dalykų. Taipgi bus išduotas pusmeti
nis raportas, ir atsiveskite naujų na
rių, nes dabar nupigintas įstojimas.

J. M. Karsonas.
(138-139)

CLEVELAND, OHIO
šešios darbininkiškos organizaci

jos bendrai rengia didelį naktinį ir 
dieninį piknikų ALDLD 15 apskri
čio naudai. Piknikas prasidės suba
toj, 13 d. birželio ir tęsis iki nedė
lios vakaro. Įvyks drg. Kubo ūkėje, 
tarp Huntsburg ir Middlefield, čia

n

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043 r

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 14 d. birželio, 7:30 vai. va-, 
kare, Darbininkų svetainėje. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus renkamas 
delegatas į Clevelando kongresų ir 
paskirstymas darbininkų del apskri
čio pikniko, kuris įvyks 28 d. birže
lio. i Sekr. K. R.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia savo didelį 

piknikų nedėlioj, 14 d. birželio, Mi- 
kolaičio (Gudavičiaus) farmoje. 
Kviečiam visus dalyvaut. Turėsite 
progų laimėt dovanų, nes penkiems 
asmenims, kurie turės laimingus nu
merius—gaus dovanų. Lyros Choras 
dalyvaus išpildyme programos ir šo
kiams grieš šeško orkestrą. Keikia 
važiuot Frankford eleveiterių iki ga
lo, iš ten imti No. 6G karų ir važiuot 
iki galo, iš ten būsite nuvešti į pik
niko vietų.

Komisija.
(138-139)

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

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 TSNI OTAS GRABORIUS
660 GRANr* STREET BROOKLYN, N. Y. •

PuikJ*»i įrengtos dvi koplyčios dry
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

PATERSON, N. J.

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių ūkesų 

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.

Matau reikalą priminti apie 
A.L.D.L.D. 136 kuopos drau

PHILADELPHIA, PA.
Bus svarbus susirinkimas birželio 

13 d., 7:30 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Susirinkimas yra svarbus ke
liais svarbiais punktais. 1. Pasiunti
mas delegatų į Komunistų Partijos 
9-tų suyažiavimų, nepartijos narių. 
2. Pasiuntimas delegatų į Nominaci
jos konferencijų, kuri bus birželio 28 
d., New Yorke. 3. Apsvarstymas vie
tos veikimo. Tad draugai ir drauges 
visi dalyvaukite šiame susirinkime.

L. K. Frakcijos Sek.
(137-138)

DETROIT, MICH.
Didelis Vakarinis Piknikas 

šeštadienį, birželio 13 d. bus dide
lis vakarinis piknikas Beechnut 
Grove daržo, ant Middle Belt Rd. 
Pradžia nuo 6 vakare. Muzika nuo 
8 vakare iki 2 v. ryto. Prie įžangos 
tikietų bus trys didelės dovanos. 
Įžanga tik 15c. Pikniką rengia APLA 
47 kp. ir Keistučio Pašalpine Drau
gystė. Šokiams grieš didele orkes
trą iš 7 asmenų.

Visus Detroito ir priemesčių lie
tuvius kviečiame dalyvauti ir links
mai laikų praleisti.

J. K. Alvinas.
(137-138)

i;, Jį1 JlK 
• f <

Ponia Fay Barnet (iš New Yorko) su $3,000,- 
000, vertės žemčiūgais, pirktais Sov. Sąjungoj. 
Sovietai tuos pinigus sunaudos gerinimui žmo
nių gyvenimo. i

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ir 11 kuopos bendrai 

rengia didelį piknikų, kuris įvyks ne
dėlioj, 14 d. birželio, Olympia Parke, 
12 vai. dienų. Worcesterieciai ii’ apic- 
linkės lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvaut, nes čia turėsim žaislų, na
mie gamintų užkandžių, gėrimų ir 
šokius prie geros orkestros. Visiems 
užtikrinamo gerų laikų.

Rengėjai.
(137-138)

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 

jl mas bus atatinkamiausias ir už 
■ ' prieinamą kainą. Nuliūdimo 
j valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
i 1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
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 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 Si, N. Y. .
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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
Telefonas: EVergreen 7-1661



Aštuntas

Jersey City, N. J.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Draugijų Piknike, Ulmer Parke, Bus Daug

Tolimų ir Artimų Svečių; Puiki Programa
So. Brooklyn, N. Y.

Visko Po Biskį

Didysis 15-kos Brooklyno 
draugijų bendras piknikas 
įvyks šį sekmadienį, 14 birže
lio (June), Ulmer Parke (kur 
būna “Laisvės” piknikai), 
Cropsey ir 25th Avenues, 
Brooklyn, Įžanga 40c. Prie

BANK BY MAIL •
YOUR CHECK OR į * įį J}If

I IJ grand st., at
j“ GRAHAM AVE..BKLYN

ko Succeed. SaveRequ torių

Šį Vakarą Prasideda Kom 
Partijos D. Konvencija

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

”-■!-------------------- . '.I! 'Ta1.'1'! ... . . ■ g

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS VALA*™2Sp p 
6—8 vakare

270 BERRY STREET Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREETLaisvės” Skaitytojų ir ALDL 

D 16 Kuopos Narių Žiniai
‘Draugai ir draugės! “Lais

vės” skaitytojų ir ALDLD 16
kuopos narių susirinkimas bus 
nedėlioj, 14 d. birželio, 11:30 
valandą ryte, tuoj aus po Lais
vės Draugijos susirinkimo. 
Šiame susirinkime kiekvienas 
^Laisvės” skaitytojas aplaikys

* knygą “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas”. Ši knyga, tai puiki 
apysaka, kurią kiekvienas tu
rėtų atydžiai perskaityt, šia
me susirinkime dalyvaus “Lai
svės” gaspadorius drg. P. Buk- 
nys, tai pirmas tokis šiame 
mieste bus susirinkimas ir 
kiekvienas “Laisves” skaityto
jas ir ALDLD 16 kuopos narys 
tutėtų dalyvauti. Susirinkimas 
Įvyks Ukrainų Svetainėj, 158- 
60 Mercer St.

Valdyba.

mo komitetas yra paėmęs par
ką dar pereito meto spalio 
mėnesio 19 dieną. Nuo tada 
pinikas buvo laiks nuo laiko 
g a r s i n a mas. Fašistuojantis 
Brooklyno laikraštis susirengė 
savo pikniką tą pačią dieną, 
kad pakenkti darbininkiškų 
draugijų piknikui. Bet darbi
ninkai suburs spėkas ir skait
lingu dalyvumu savo piknike 
sumuš kenkėjų užmačias.

Brooklynas yra Centras iš Kitų 
Valstijų Atvažiavusių 

Gyventojų

Baus Tėvą Už Mergaitės 
Šokimą Parašiutu

. Winni Ruth Bayer, 16 metų 
amžiaus studentė, keletą die
nų atgal šoko parašiutu iš or
laivio ir jos tėvai buvo sulai
kyti teismui, kad jie jai leido 
tą daryti. Prisiegdinti teisėjai 
išnešė skundą prieš tėvą už 
statymą nepilnametės į pavo- 

i jų. šiandien svarstys, ar jos 
tėvas tinkamas būti tėvu.

Išbadėjus Motina Apalpo 
Šalpos Biure

Mrs. M. Armstrong, 1108 
Intervale Ave., Bronx, iš per- 

e^alkimo nualpo šalpos biure.
Jos vyras, WPA darbininkas, 
guli ligonbutyje. Jos pustre
čių metų kūdikis verkia pie
no. Ji mindavo šaligatvius į 
šalpos biurą ir atgal per išti
si tris savaites, bet sugrįžda- 
vfo tik su pažadais. Antra- 
c$enį ji nuėjo jau su Bedarbių 
Tarybos komitetu, ir jau buvo 
tikimasi išgauti maistui čekį. 
Jos spėkos buvo taip išsisėmu- 
sios, kad ji belaukdama apal
po.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
kalbės draugijų piknike.

įžangos tikietų trys dovanos: 
$5, $3 ir $2.

šiame piknike bus nepa
prastai puiki programa, kurią 
išpildys penki lietuvių chorai 
ir trys šokikių grupės, tarpe jų 
ir garsiosios Sietyno Choro 
šokikės iš Newarko, vikrios ir 
lakios, tarsi peteliškaitės. 
Taipgi bus ir mažų mergaičių 
grupė. Dvi orkestros šokiams.

Trumpą prakalbą apie vė
liausius įvykius ir apie svarbą 
vienybės tarp lietuvių pasakys 
d. D. M. šolomskas, Am. Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gijos Centro sekretorius, ši 
draugija yra didžiausia lietu
vių apšvietos draugija visoj 
Amerikoj. Jos kuopos Brook
lyne irgi dalyvauja rengime 
šio pikniko.

Piknikas turės būti vienu iš 
sėkmingiausių, kadangi rengi-

čionai rasime lietuvių priva
žiavusių iš garsiosios Massa
chusetts, Connecticutt, Pcnn- 
sylvanijos, Illinoiso ir kt. vals
tijų, bet jie sako, kad čionai 
sunku susipažinti su kitais 
draugais, pažįstamais, o ypa
tingai kaimynais iš Lietuvos 
arba jauniems vyrams ir mer
ginoms. Tas iš dalies yra tie
sa, bet šiame piknike turėsite 
auksinę progą ją išnaudoti. 
Jei kuris arba kuri per neap
sižiūrėjimą praleisite šią pro
gą, tai žinokite, kad tokių 
draugiško susiėjimo progų 
greitai nebus.

Draugiškas susiėjimas, pa
šokimas, romantiško pobūdžio 
pasikalbėjimas, ar tai vyrui ar 
moteriai,, merginai ar vaikinui 
suteikia kokio tai smagumo, 
daugiau energijos, šviesesnės 
vilties ateičiai, o juk reikia 
žinoti, kad mes gyvename šio
je ašarų pakalnėje nedaugiau, 
kaip vieną sykį. Kada būsime 
pasenę, žili ir vaikščiosime su 
lazduke pasiremdami, tai atsi
minsime apie buvusį vieną iš 
linksmiausių laikų, tai 15-kos 
organizacijų piknike, 14 d. bir
želio, Ulmer Parke.

E. Bensonas.

Grąsinęs Profesoriams
Nicholas Opolonick, 40 mė

ty, gyvenantis po num. 26 E. 
120th St., dienomis dirbo prie 
WPA darbų, o vakarais lankė 
Fordham Universitetą. Kuo
met jam profesoriai atsisakė 
išduot chemijos mokslo diplo
mą, jis siuntęs grasinimus iš
sprogdinti universitetą ir už
mušti profesorius. Jis tapo su
laikytas po $2,000 kaucija.

Veteranai Lauks Bonų
Ateinantį pirmadienį bus 

išdalinti bonai veteranams. 
Laiškanešiai pristatinės į na
mus bonus sekamomis valan
domis: 7:45 vai. ryte, 9:45 v. 
ityte, 2:45 vai. po piet’ir 5:30 
Yal. P° piet.

Piliečių Kliubas Ruošia 
30-tą Metinį Pikniką

Ryt po pietų, šeštadienį, 13 
birželio, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubas turės 30-tą metinį 
pikniką, Klasčiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avė., 
Maspethe. šokiams grieš prof. 
Retikevičiaus Orkestrą.

L. A. P. Kliubas yra įsigy
venęs Brooklyne. Turi nuosa
vą namą, kuriame įvairios 
grupės turi patalpą, taipgi 
įvyksta visokių pažiūrų žmo
nių masiniai susirinkimai ir 
parengimai. Kliubas yra pašal- 
pinis ir be skirtumo pažvalgų 
leista priklausyti. Jis dalyvau
ja ir lietuvių visuomeniškame 
gyvenime, nėra užsitvėręs nuo 
jo reikalų.

Kliubo gaspadorius Masiulis 
sako, kad tikimasi sėkmingo 
pikniko. Kliubas visą savo 
skaitlingą šeimą-narius aprū
pino tikietais. Pašaliniai taip
gi kviečiami dalyvauti—pasi
linksminti ir paremti kliubą. 
Įžanga 40c. Rep.

Grįžtant Iš Vestuvių 
Neverta Ginčytis

Du Yale kolegijos studen
tai, važiuodami automobilium, 
ant kampo Second Ave. ir 52 
St. susiginčijo su policistu 
William Heath. Supykę stu
dentai Luther Loomis ir John 
Rand drožė policistui per vei
dą. Pribuvus antram policis
tui, studentai nuvežti polici
jos stotin ir nubausti po $25. 
Jie prisipažino, kad grįžo iš 
vestuvių ir buvo išsigėrę “bis
kį” šampano.

Atsisakė Priimt Virvę

30 tas METINIS PIKNIKAS 
m. Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

Subatoj, 13 Birželio (June), 1936 
KLAščIAUS CLINTON PARK

Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.
Pradžia 2 valandą po pietų.

Lietuvių Visuomene! Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
svarbi Brooklyn© lietuvių organizacija. Jis užlaiko na-

Philip Duffy, 35 metų, WP- 
A darbininkas, nusižudymo 
tikslais šoko į upę netoli De- 
graw St., Brooklyne. Du vy
rai, kurie matė tą įvykį, nu
metė jam virvę, kad išgelbė
jus. Tačiau Duffy suriko: 
“Kam gi, jūs manote, aš šo
kau į upę? Ar todėl, kad 
griebt virvę ir būt ištrauktu ?” 
Taip taręs Duffy ir nuskendo. 
Jis buvo nevedęs ir gyveno 
146 Dean St., Brooklyn.

Betts ir

i Gerbiama
? yra labai

mą, padeda lietuviams įsigyti pilietines popieras, savo nariams mo
ka ligoje pašalpą ir pomirtinę. Todėl kiekvienas lietuvis privalo 
Įsirašyti j šj kliubą. Taipgi kliubas nuoširdžiai kviečia visus 
lyvauti šiame puikiame piknike, kur patys pasilinksminsite ir 
remsite kliubą.

PROF. RICH’S ORCHESTRA
Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 40c.

da- 
pa-

NAUJA PUIKI VIETA I
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtines, vynai 
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

šeštadienio vakarą, birže
lio 6 d., LDS 50 "kuopa turėjo 
“beef-partę”. Tai buvo užbai
gimui žieminio sezono, žmo
nių buvo nedaug. Mat, buvo 
doleris įžangos, o kurie alaus 
negeria, tai jiem perbrangu. 
Prie surengimo šios pares 
daugiausia darbavosi d. K. Be
niulis.

Parengime gerai darbavosi 
gaspadinės Litatanskienė, Be- 
niulienė ir Petrauskienė. Pet
rauskiene dar nauja nare, la
bai pagirtina, kad sutinka 
kuopai pasidarbuoti. Iš vyrų 
pasidarbavo K. Beniulis, Stal- 
kauskas ir Velmosas.

Birželio 4 d., LDS 50 kuo
pa turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Narių dalyvavo vidu
tiniai. šalip kitų reikalų, buvo 
pakeltas klausimas siuntimo 
delegato į LDS suvažiavimą. 
Kadangi kuopos iždas netik 
kad tuščias, bet dar skolos 
yra, tai didžiuma balsavo, kad 
delegato nesiųsti.

Šiame susirinkime buvo pri
davę rezignacijas organizato
rius, finansų raštininkas ir 
protokolų sek r. Bet kuopos 
nariai paprašė, kad išbūtų iki 
pabaigai metų, ką jie ir pada
rė, išskyrus finansų raštinin
ką drg. Wenkevičių, kuris aiš
kinosi, kad turi lankyti mo
kyklą ir jam perdaug darbo. 
Jis apsiėmė pabūti tik iki lie
pos mėn. Labai apgailėtina, 
kad Wenkevicius atsisako, ji
sai buvo labai geras tame dar
be.

LDS 50 kuopa turi labai 
rimtą problemą su užlaikymu 
Workers Center, šios darbi
ninkų svetainės palaikymui 
buvo susidėję keturių tautų 
organizacijos, būtent: jugosla
vų, rusų, lenkų ir lietuvių. Vė
liau dar prisidėjo italai. Len
kai ir italai jau pasitraukė, 
nes nepajėgė išsimokėti. Atli
ko tik jugoslavai, rusai ir lie
tuviai. Dabar jau ir lietuviam 
prisiėjo striukai. Iš kaito pa
rengimai būdavo sėkmingi, 
netik nariai noriai lankydavo 
parengimus, bet ir pašalinių 
daug ateidavo. Pastaruoju lai
ku parengimus labai mažai te
lanko, o kitokių įplaukų iki 
šiol kuopa neturėjo, tai ir da- 
sigyvenome šio krizio. Rusai ir 
jugoslavai moka tam tikrą 
mokestį kas mėn. palaikymui 
svetainės. Pas mus, lietuvius, 
iki šiol netik kad nebuvo mo
kama palaikymui svetainės, 
bet net ir kuopos reikalam 
nebuvo mokama. O kuomet 
nariai paprato nieko nemokėti, 
tai sunku juos įtikinti, kad vi
sos kitos kuopos tatai atlieka 
be jokio pasipriešinimo. ži
noma, čia bus kiek kaltės ir iš 
pačių kuopos organizatorių, 
kurie visuomet tikino nariam, 
kad jokių kitų mokesčių ne
reikės mokėti, išskyrus pašal
pos ir pomirtinės.

L.D.S. vajus praėjo labai 
ramiai. Gauta, rodos, tik apie 
pora nauju, narių. Mūsų vaji- 
ninkas drg. Kūlikas šiame va
juje veik suvis nesidarbavo, 
nes turėjo užsiėmimo su savo 
ypatiškais reikalais; jeigu jis 
būtų turėjęs laiko, aš manau, 
kad jis būtų gavęs gana gra
žų skaičių naujų narių, nes jis 
tam darbui turi gabumų.

Sekantį nedėldienį, birželio 
14 d., Ulmer Parke įvyksta vi
sų Brooklyno darbininkiškų 
organizacijų piknikas. šis 
piknikas turi būt pasekmin
gas. Southbrooklyniečiai da
lyvaukime masiniai.

Senas Juozas.

Komunistų Partijos New, 
Yorko Distrikto konvencijos 
pirmoji sesija atsidarys šj va
karą, penktadienį, 12 birželio, 
St. Nicholas Palace, čion da
lyvaus delegatai iš visos New 
Yorko valstijos ir iš paties did
miesčio. Vyriausią politinį 
portą pateiks d. I. Amter, 
trikto organizatorius.

šeštadienio vakarą, toj 
čioj vietoj, bus šokiai, 
d ant progą delegatams
kvėpti, susipažinti ir pasilinks
minti su New Yorko komunis
tais ir visais atsilankiusiais 
svečiais. Įžanga iš anksto 40c., 
prie durų—49c. Tikietai gau
nami Darb. Knygyne, 50 E. 
13th St., N. Y. Bus puiki pro
grama.

Sekmadienio vakarą bus no- 
minacinė sesija, atvira visiems, 
norintiems dalyvauti. Įžanga 
veltui.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

ra
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du O- 
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DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Vaikas-Sproginią Auka
Skausmingas unaras 

klauso Rudolfui Purifigato, 10 
metų, 27-17 McIntosh Street, 
E. Elmhurst, Queens, nes jis 
buvo pirma sprogimų (fire
crackers) auka šį metą. Ran
koj laikomas sproginys eks- 
plodavo ir skaudžiai apdegino 
rankas ir veidą.

Pienvežių Derybos Nutrūko
Pieno Išvežiotojų Darb. Uni

ja praneša, kad bosai nutrau
kė derybas. Unija dabar palei
do galutinam narių nubalsavi- 
mui streiko klausimą. Mano
ma streiką pradėti šeštadienio 
pusiaunaktį, jei iki tol nebus 
pasirašyta nauja sutartis.

BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 2 Apskričio Komitetui
Draugai, būkite sekantį sek

madienį Ulmer Parke, Brook
lyno Draugijų piknike ir ten 
atlaikysime trumpą susirinki
mą. Pasikalbėsime apie siunti
mą delegato į Lietuvių Kon
gresą, įvykstantį Cleveland e ir 
pasitarsim pikniko reikalais.

Apskričio Valdyba.

Baus Neatsargius Vežikus
Policistams duotas įsaky

mas stropiai gaudyti prasikal
tusius taksi draiverius. Ištirta, 
kad New Yorke yra 15,000 
taksi draiverių, kurie sudaro 
1Į4 nuošimčio visų automobi
listų, bet taksių draiveriai bu
vo įvelti į 15.4 nuošimčių visų 
nelaimių per šių metų pirmus 
keturis mėnesius. Taksi drai
veriai figūravo 2,280 nelaimė
se, kurių pasekmėj buvo 25 
mirimai ir 1,340 sužeidimų.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Kazimieras M i k antavičius, 

60 metų, 539 Logan St., mirė( 
birželio 10 d. Laidos birželio] 
13 d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters arba merginos 

nejaunesnės kaip 40-45 metų. Aš 
gyvenu vienas ir neturiu šeimynos. į 
Su pirmu laišku prašau ir savo pa-; 
veikslą prifriųst. Rašykite sekamai: 
C. Walenta, 642 Main St., Rockland, 
Maine. I

(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)

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraklorius
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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe l?.th Ir 13th St*., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi rigas.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

I. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue I 

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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




