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trockistai
Komunistų

Jie tapo išmesti 
vadu buvo Ja-
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KRISLAI
Trockistai pas Socialistus.
Kaip Tu Mirsi?
Kas Tie Akiplėšos?
Ne Atgal, bet Pirmyn.

Rašo A. 13.

Dar 1928 metais Komunistų 
Partijoje atsirado atkaklių 
trockistų grupė ir pradėjo par
tiją griauti.
iš partijos. Jų 
mes Cannon.

Išmesti iš K. 
susiorganizavo
Lygą” ir gyveno iš koliojimo ir 
niekinimo Komunistų Partijos. 
Berods pernai jie susivienijo 
su tūlais socialistuojančiais 
žmonėmis, kuriems vadovavo 
Mustė ir sutvėrė taip vadina
mą “Amerikos Darbininkų Par
tiją”. Tos partijos organas 
“The New Militant” nieko dau
giau nerašydavo, apart siste- 
matiško keikimo Sovietų Sąjun
gos, Amerikos Komunistų Par
tijos ir drg. Stalino.

Bet dabar ta sekta pakratė 
kojas. Cannon ir Mušte prane
ša, kad jie savo organizaciją 
likviduoja ir persikrausto į So
cialistų Partiją. Jie pasilieka 
savo seno nusistatymo, bet 
klausysią Socialistų Partijos di
sciplinos. Tas reiškia, jie da
bar bandys tuo pačiu purvu 
drabstyti komunistus iš po So
cialistų Partijos pastogės.

Socialistų Partijos vidujinė 
padėtis nepagerės šiam trocki
niam elementui prie jos prisi- 
šliejus. Taip pat bendro fron
to reikalai nepasuks geresnėn 
pusėn, nes Cannon ir Mušte 
pasirodė aršiausiais darbininkų 
vienybės priešais.

1935 metais neatsargumas 
nuvarė be laiko į kapus 100,- 
000 Amerikos žmonių. Be to, 
del to paties neatsargumo su
sižeidė 9,340,000 žmonių ir 
davė šaliai $3,450,000,000 nuo
stolių. Taip apskaito Nacio- 
nalio Saugumo Taryba.

Kur užtikrinimas, kad 
metais tu nebūsi vienas 
100,000!

1936 
iš tų

atra- 
Kur ir 

Ogi ne kur kitur, kaip

Smetoninkas Tysliava 
do naujus akiplėšas, 
kaip ? 
didelėj SLA 38 kuopoj, Brook- 
lyne. Mat, ši kuopa savo pas
kutiniam susirinkime įsakė sa-' 
vo delegatams į SLA seimą 
taip pat dalyvauti ir kuopą 
atstovauti Amerikos Lietuvių 
Kongrese. Todėl “Vienybė” 
šaukia: “Tai matote, iki ko
kio akiplėšiškumo nueina 
komunistų-socialistų bendras 
frontas.”

Ot, jeigu SLA 38 kuopos 
susirinkimas būtų nutaręs pa
siųsti Smetonai pasveikinimą 
už sušaudymą keturių valstie
čių, tai “Vienybė” būtų iš vi
sos širdies pasveikinus komu
nistų-socialistų bendrą frontą! 
Blogi, labai blogi tie komunis
tai ir socialistai — ponui Tys- 
liavai ir Smetonai.

Sovietų Sąjunga turės naują 
konstituciją. Visam krašte ei
na diskusijos naujos konstitu
cijos projektu. Daug rašo ir 
užsienio spauda. O lapkričio 
mėnesį Maskvoje susirinks 
specialis Visasąjunginis Sovie
tų Kongresas ir naują konsti
tuciją oficialiai priims.

Nauja Sovietų konstitucija 
atspindės socializmo laimėji
mą, išnaikinimą klasių. Tam 
tikri teisių apkarpymai, tam 
tikri prievartos organai, kurie 
buvo būtinai reikalingi po lap
kričio revoliucijos gynimui re
voliucijos laimėjimų ir naiki
nimui išnaudotojų klasės, da
bar nebereikalingi.

Sovietų Sąjunga neina atgal 
į kokią ten buržuazinę demo
kratiją, kaip bando mums 
įkalbėti buržuazinė spauda, 
bet maršuoja pirmyn į visai 
naujų laisvių ir teisių pasaulį 
—į nuolat tobulėjantį socializ-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

LDS Įregistruotas Pa. Valstijoj
Japonai Šniukštinėja Naują Į 

Galingą Angly Tvirtovę
Singapore. — 3,500 darbi

ninkų baigia statyti vieną 
iš galingiausių Anglijos 
tvirtovių. Kitų šalių šni
pai, ypač japonai, bandė 
p a p i r k inėti darbininkus, 
idant išduotų tvirtovės pa
slaptis. Anglijos slaptosios 
policijos šnipai užtat sekio
ja kiekvieną darbininkų 
žingsnį.

Singapore tvirtovė gink
luota 18-kos colių šovinių 
kanuolėmis, daugiausia pa
slėptomis. Joj taipgi įreng
ta požeminė orlaivių stotis.

SUIMTA 40 “RAUDONŲJŲ” 
DEMONSTRANTŲ SYRIJOJ

Beirut, Syrija. — Fran
cijos policija žiauriai už
puolė syriečių demonstraci
ją. Jie gynėsi, parmušė po
licijos viršininką ir sužeidė 
vieną policininką. Tapo ar
eštuota 40 demonstrantų, 
kuriuos vadina komunis
tais.

Kova už “Sukilimo” 
Įstato Panaikinimą

NEW YORK. — Tarp
tautinis Darbin. Apsigy
nimas šaukia darbo minias 
subrusti, kad galima būtų 
išvaduot jauną negrą ko
munistą Angelo Herndoną 
nuo “gyvos mirties” ir iš
gelbėti nuo to paties likimo 
dar 18 darbininkų Georgi- 
jos valstijoj. Tos valstijos 
vyriausias teismas užtvir
tino 20 metų katorgos drau
gui Herndonui, pagal užsi- 
likusį nuo vergijos laikų įs
tatymą “prieš sukilimus.”

Tarptautinis Darb. Apsi
gynimas duoda apeliaciją 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausiam Teismui ir ragina 
masiniais veiksmais sudau
žyti tą inkvizitorišką Geor- 
gijos įstatymą.

Franc. Seimo Vadai Reika
lauja Išlaisvint Prestęsą
PARYŽIUS. — Radikalų1 

vadai P. Cot ir C. Campin- 
chi ir socialistu vadai V. 
Auriol ir Jean Leabas 
Francijos seime mušė tele
gramą Brazilijos pusiau-fa- 
šistiniam prezidentui Var- 
gasui, kad paliuosuotų ko
munistą L. Carlos Prestesą, 
žymiausią Brazilijos darbi
ninkų ir valstiečių vadą, 
kuriam dabar gręsia karo 
teismas už jo veiklą liau
dies naudai.

mą. Sovietų Sąjungoje laips
niškai nyksta pati valstybė, o 
valstybės organų vietas užima 
tvarkymo ir planavimo įstai
gos.

Padvigubėjo Unijistų
Skaičius Laimėtuose 

»> I

Streikuose Francijoj
Laimėjimus Minint, Visur Iškelta Raudonosios Vėliavos;

Darbininkai Tikisi Greitoj Ateityj Patys Valdyt 
Fabrikus; Sveikina L. Bliimą ir M. Thorez’ą.

kuriomis
Liaudies

seimo

PARYŽIUS. — Beveik 
visuose Francijos miestuo
se, miesteliuose ir kaimuo
se pereitą sekmadienį įvyko 
demonstracijos, 
buvo minima 
Fronto laimėjimai 
rinkimų. Sykiu darbininkai 
minėjo ir šaunų laimėjimą 
apie 2,000 streikų. Visur 
buvo iškeltos raudonos vė
liavos. O Nancy mieste, 
kur demonstracijoj marša- 
vo 50,000 darbininkų ir in
teligentų, raudonoji vėlia
va buvo užkelta net ant 
katedros bokšto.

Kur tik pasirodė komu
nistų vadas Maurice Tho
rez bei socialistų vadas Le
onas Blum, dabartinis mi- 
nisteris pirmininkas, visur 
juos darbininkai entuzias
tiškai sveikino; ir demons
tracijose buvo nešami jų
dviejų paveikslai.

Kantoniečiai Chiang Kai Japonai Reikalauja Nu-
Sheką Vadina Išdaviku ginkluot Sibiro Sieną

HONG KONG.—Kantono, 
Pietinės Chinijos, armijos 
vadai paskelbė išdaviku 
Chiang Kai-sheką, fašistinį 
diktatorių Centralinės Chi
nijos. Vietoj prisidėt prie 
kantoniečių, jau pradėjusių 
maršuoti, idant vyti lau
kan japonus 
Chinijos, tai 
shek pastate 
stančių savo 
kantoniečius.

Jungtinės 
siuntė savo 
tuos Chinijos pajūrio mies
tus, kur gali išsiveržti ka
ras tarp kantoniečių ir Cen
tralinės Chinijos fašistų.

iš Šiaurinės 
Chiang Kai- 
kelioliką tūk- 
armijos prieš

Valstijos pa
karo laivus į

2,500 Radio Darbininkų 
Nubalsavo Streikuoti

CAMDEN, N. J.—-5,500 
narių Radio Darbininkų 
Unijos sekmadienį vienbal
siai nutarė streikuoti pir
madienį prieš Radio Corpo
ration of America. Streikas 
galės apimti iki 12,000 dar
bininkų ir darbininkių. Iš- 
anksto lavinama šimtai pi
ki e tininkų savo pareigoms 
eiti. Darbininkai reikalau
ja pridėt uždarbio ir pri
pažint jų uniją.

“Internacionalas” tose de
monstracijose ne mažiau 
aidėjo, kaip tautinis Fran
cijos himnas “Marselietė”.

Kalbėdamas Lille miesto 
demonstracijoj drg. Thorez 
atžymėjo, kad nors strei
kieriai buvo užėmę daugybę 
fabrikų ir prekybos įstaigų, 
bet jie niekur nieko negadi
no ; sako, tai todėl, kad dar
bininkai žino, jog neužilgo | 
tos įmones taps darbininku 
klasės nuosavybe.

Tais streikais darbinin
kai laimėjo 7 iki 15 nuošim
čių daugiau algos ir 40 va
landų darbo savaitę. To
kiais laimėjimais jau užsi
baigė beveik visi streikai 
dabar Franci jo j. Per tuos 
streikus Generalė Darbo 
Konfederacija išaugo iki 
2,500,000 narių, vadinasi, 
antra tiek pakilo unijistų 
skaičius.

TOKIO. — Japonija siūlo 
Sovietams, kad nuginkluotų 
apie 31 mylios pločio ruožą 
nuo sienos tarp Sovietinio 
Sibiro ir Japonijos valdo
mo Manchukuo. Tada Japo
nija, girdi, nuginkluotų tokį 
pat ruožą pasienyj iš Man
chukuo pusės.

Bet, matyt, Sovietai at
mes tą pasiūlymą, kuris 
skamba kaip reikalavimas. 
Sovietų Sibiro apginkla
vimas yra brangiai lėšavęs. 
Tai yra būtina rubežiaus 
apsauga už kelių tūkstan
čių mylių nuo Maskvos. Kas 
liečia Japonijos siūlymą 
mainais nuginkluot lygų 
pasienį Manchukuo ruožą, 
tai čia nebūtų jokios lygy
bės. Nes visas Manchukuo 
kraštas yra čia jau, kaipo 
Japonijos karinė stovykla 
prieš Sovietus, o ir pati Ja
ponija randasi nepertoli.

Sovietai jau yra statę Ja
ponijai klausimą: Jeigu ji
nai nori taikos su Sovietų 
Sąjunga, tai kodėl atsisako 
pasirašyti nepuolimo sutar
tį?

Vatikanas. — Popiežiaus 
politikieriai skleidžia gan- 
dus-kurstymus, būk negali
ma esą tikėtis religinės lais
vės Sovietuose ir pagal nau
ją jų konstituciją.

Grasina Lynčiuoti Vadus
Lauky Darbininky Streiko
MEMPHIS, Tenn. — Iš 

Arkansas valstijos nuo kuk- 
luksų grąsinimų buvo per
bėgę į Tennessee penki neg
rai veiklūs vadai tenaitinio 
laukų darbininkų streiko. 
Bet jie tapo suimti Tennes
see valstijoj ir nuteisti ka
lėjimam Net laike teismo 
kukluksai taikėsi pagrobti 
tuos kovotojus ir nulynčiuo- 
ti. Todėl pats jų advoka
tas išreikalavo paskirti ge
resnę ’ policijos sargybą, 
idant apsaugotų jų gyvybę.

ARABAI KOVOJA IŠ UŽ 
BARIKADŲ PRIEŠ ANGLUS

Jeruzale. — Arabai pasi
statė iš akmenų barikadas 
palei kelius, kuriais važiuo
ja žydų kompanijų trikai ir 
auto-busai, sergstimi anglu 
kareivių. Šaudydami iš už 
barikadų, arabai pareitą 
sekmadienį sužeidė 5 žydus.

Darbininky Protestai
Hitleriniam Organe

BERLYNAS. — Vokieti
joj taip giliai ir plačiai ver
da darbininkų bruzdėjimas 
prieš nazių “tvarkos” sun
kenybes, kad pats hitleri
ninkų oficialis organas 
“Voelkischer Beobachter” 
liko priverstas spausdint 
darbininkų protestų laiš
kus.

Tuose laiškuose darbinin
kai rašo, kad fašistąi su sa
vo “tautiniu socializmu” 
skaudžiai juos prigavo; sa
ko, kad naziai neduoda jo
kio socializmo, o tik padi
dintą darbininkams išnau
dojimą ir priespaudą. Na
ziai tik padeda kapitalis
tams plėštis vis didesnius 
pelnus iš darbininkų.

Cleveland, Ohio. — Re- 
publikonų suvažiavimo da
lyviai praleido virš milioną 
dolerių, daugiausia alkoho
liui, viešbučiams ir kabare
tams.

Sukniasiuvių Vadai Pa- 
pedžiauja Rposeveltui

WASHINGTON.—Tarp
tautinės Sukniasiuvių Uni
jos komitetas “neoficialiai” 
parėmė Roosevelto kandi
datūrą į prezidentus šio ru
dens rinkimuose. Daugelis 
unijos vadų skaitosi artimi 
socialistams; . bet užuot 
remti rinkimuose socialistų 
kandidatus bei darbiečius, 
tai jie papėdžiauja demo
kratus.

(

Didelis Laimėjimas;
Dabar Bus Lengva
Susivienyti su APLA

LDS Centralinė Raštinė Praneša, Kad Lietuvių Darbininky 
Susivienijimas, Pagaliau, Tapo {registruotas Penu- 

sylvanijos Valstijoj, Skaitlingiausioj Lietuviais
~ 2ZZ _____ ~ 13 Per ilgą laiką LDS bandė

gauti minėtoj valstijoj laiš- 
nius, bet vis atsirado tam 
tikrų kliūčių, trukdžiusių 
jų gavimą. _

Laisniai išduoti birželio 
mėn. 11 d., š. m.

Neturėjimas laisnių Pen- 
nsylvanijos valstijoj nelei
do Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui susivienyti su 
Augščiausia P r i e g 1 a ūda 
Lietuvių Amerikoj, nors 
planai tokiam susivieniji
mui padaryta jau senai.

Neturėjimas laisnių truk
dė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui Pennsylvanijos 
valstijoj gavimą naujų na
rių ir steigimą kuopų.

Pa. valstija yra viena iš 
svarbiųjų valstijų tokiai or
ganizacijai, kaip LDS, ka
dangi ten gyvena daug lie
tuvių. Tai skaitlingiausia 
lietuvių gyventojais valstija 
Jungtinėse Valstijose.

Pereitam vajuj, pav., Pa. 
valstijoj LDS negalėjo ver
buoti naujus narius tik del 
neturėjimo ten laisnių.

Dabar, pasak LDS Cent
ro Sekretorės d. Jeskevičiu- 
tės, LDS turi laisnius vi
sose svarbiausiose valsti
jose.

Tūlose valstijose laisniai 
gauti buvo visai lengva, bet 
tūlose, kaip Mass, ir Pas, 
sunku. Organizacijai p risi* 
ėjo padėti daug pastangų, 
kol tikslas buvo pasiektas.’

Dabar LDS ruošiasi prie 
Trečiojo Seimo (įvyksian
čio Rochester, N. Y.). To
dėl žinios apie laisnių gavi
mą Pa. valstijoj suryškins 
visą LDS darbuotę ir besi
mo Šimą prie Trečiojo Sei
mo.

Be abejo, dabar bus gali
ma greičiau suvienyti AP 
LA su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu.

GRAIKŲ POLICIJOS KO
VOJ SU STREIKIERIAIS 

SUŽEISTA 20

Eleusis miesto prieplau
koj, Graikijoj, policija už
puolė streikuojančius ce
mento darbininkus, kada jie 
neleido iškrauti kompani
jos laivų. Darbininkai gy
nėsi. Susikirtime sužeista 
20 asmenų iš abiejų pusių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MAINŲ PREKYBA <

ATHENAI. — Vokietijos 
Valstybės Banko pirminin
kas Schacht padarė sutartį 
su Graikija, kad graikai 
priimtų Vokietijos dirbi
nius mainais už vokiečių 
perkamus iš Graikijos pro
duktus. Nes prekybai trūk
sta aukso bei stipresnių už
sieninių pinigų.

Mexico City.—Meksikos 
generolas R. Lopez nušovė 
amerikoną inžinierių Live
rį, kuris mušė savo pačią, 
to generolo pusseserę.

Caracas, Venezuela.—35,- 
000 streikierhi dalinai lai
mėjo savo reikalavimus ir 
grįžta darban. Buvo suim
ta 300 veiklesnių streikie- 
rių.

Remington Grasina Strei- 
kieriams Dirbtuvių 

Perkraustymu 
NORWOOD, Ohio.—Re

mington - Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanija grasi 
na iškelti savo dirbtuves iš 
šio miestelio j Ilion, N. Y. 
jeigu streikieriai per 48 va
landas nesugrįš darban. Bet 
juk darbininkai ne blogiau 
streikuoja ir Ilione.

PER FAŠISTŲ UŽPUOLI
MĄ ALŽYRE SUŽEISTA 

50 ASMENŲ
Sidi-bei-Abbes’e, Franci- 

jos kolonijoj Alžyre, tūks
tančiai fašistų užpuolė de
monstruojančius darbinin
kus, mininčius Liaudies 
Fronto laimėjimą paskuti
niuose Francijos rinkimuo
se ir streikuose. Į kilusias 
riaušes įsimaišė policija ir 
kariuomenė. Sužeista 50 as
menų, tarp jų vienas armi
jos oficierius, vienas poli
cijos kapitonas ir 6 polici
ninkai. • V?

Darbininkai Visų Salių, 
Vienyki tesi Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!
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20,000 Fašistinių Teroristų 
Prieš Hitlerininkus

PARYŽIUS. — Laikraš- 
tis “Paris-Soir” rašo, kad 
Vokietijoj susidarius 20,000 
teroristų slapta organizaci- 
ia, kurios tikslas esąs nu- 
dėt Hitlerį ir išžudyt visus 
i o valdininkus. Tuomi šie 
fašistiniai teroristai žada 
atkeršyti hitlerininkaniš, 
kurie 1934 m. vasarą pas
kerdė kapitoną E. Roehma 
ir šimtus kitų fašistų, bent 
kuom prieštaravusių Hitle
riui.
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j ;Tas Mus ir Darbininkų Šalyj 
r; ;$au senai pripažinta ta tiesa, kad gy- 

vęjpąme dviejų pasaulių gadynėj: gyvuo
ja;; darbininkiškas pasaulis, socializmo 
pasaulis—SSSR—ir buržuazinis pasau- 
liĄ kapitalizmo pasaulis. Kai pirmajam 
progresas iki šiol negirdėtu greitumu 
žygiuoja pirmyn, tai antrajam jis eina 
atgal.

Vaizdingiausiai tai nusako šių keletos 
dienų įvykiai: Sovietų Sąjungoj paskelb
tas naujos konstitucijos projektas, kuris 
greit bus priimtas pagrindu socializmo 
šafies valdymuisi. Naujoji konstitucija 
atidaro naujas, nepaprastai plačias ir 
šviesias perspektyvas ne tik Sovietų 
žmonėm, bet viso pasaulio dirbančiajai 
liaudžiai. Ištikrųjų Sovietų* žemė bus 
laisviausia, demokratiškiausia šalis žmo
nijos istorijoj.

.-Kasdien ir kasdien iš tos šalies kyla 
l nilija vis didesnė, skaistesnė ir šiltesnė 

šviesa, kreipianti savęspi viso pasaulio 
aįįjs ir protus.

IJGtaip kapitalistiniam pasaulyj. Ki
taip pas mus. Užtenka tik pažvelgti, kas 
ti$s dienos atgal dėjosi Clevelande. Su
važiavę mūsų šalies plutokratai, tunka 
d$kbo žmonių krauju ir prakaitu, derė
josi, planavo, kaip labiau suvaržyti mus, 

• dubininkus, farmerius, intelektualus, 
sfSulkiuosius biznierius. Darė viską, 
ka^T suvaržyti tos laisvės likučius, ku- 

-—riaiš mes dar iki šiol naudojomės.
•Republikonai, tiesa, kalbėjo apie lais

vu, konstitucijos neliečiamybę, darbus, 
tuos- ir kitus gražiai skambančius daly
ku^ bet jie darė viską, kaip tą laisvę su
varžyti, kaip šalyje įvesti reakciją, tokią, 
uz .kokią agituoja Hearst, Liberty Lyga 
ir lėtoki fašistiniai gaivalai!

I ;Nominavimas į šalies prezidentus 
Ląijdpno, o į vice-prezidentus — Knoxo, 
pąrodo, kad reakcija republikonuose už- 
trjomfavo pilnu triumfu.

Jr taip visur. Kai kapitalistinis pa
saulis raitosi krizyje, kai darbo žmonių 

‘ būsena sunkinama, kai reakcija įveda- 
* maf'tai darbininkų valdomas pasaulis 

triumfuoja pirmyn, kaip kokia milžiniš
ka žvaigždė šviečia mums kelią.

Ar reikia sakyti, kad mūsų uždaviniu 
turi būti suglaudimas savo jėgų ir sieki
mas—darbininkams, farmeriams, inte
lektualams ir smulkiems biznieriams, vi
siems bendrai,—prie tokios santvarkos, 
kokia šiandien triumfuoja šeštadalyj pa
saulio?!

g Interview su d. Thorezu
“New Masses” talpina savo korespon- 

j dento pasikalbėjimą (interview) su

Franci jos Komunistų Partijos generaliu 
sekretorium, d. Mauricu Thorezu. Jis 
ten iškelia tą įdomų faktą, kad šiuo tar
pu Franci jo j Liaudies Fronto Komitetai 
(vietose) jau organizuojami ir kad grei
tu laiku Paryžiaus srity veikią minėti 
komitetai turės savo suvažiavimą.

Jis pabrėžė, kad Liaudies Frontą Fran
ci jo j užmanė Komunistų Partija. “Nuo 
vas. 9 d., 1934, mes betarpiškai darbavo
mės, pirma, del susitarimo su Socialistų 
Partijos draugais, ir, paskui, su radika
lais socialistais,” sako d. Thorez. “Tuo 
būdu mes sukūrėme Bendrą Frontą prieš 
fašizmo pavojų. Taip anksti, kaip spal. 
4 d., 1934, laike radikalų socialistų kon
greso, mes sakėme, jog galima surasti 
nauja, tuoj autinė forma valdžios, kuri 
galėtų laikinai pavaduoti Doumergue 
valdžią ir Sovietus.”

Franci jos komunistai pareiškė liepos 
mėn. 14 d., 1935, kad jie myli savo šalį 
ir gins ją nuo fašizmo.

“Šis mūsų nusistatymas,” nurodo Tho
rez, “nėra atėjęs iš Sovietų Sąjungos. 
Mes, Franci jos komunistai, imame pilną 

’ atsakomybę už jį. Aišku, mes džiaugė
mės, kai Dimitrovas Septintajam Komin- 
terno Kongrese palaikė mūsų nusistaty
mą ir siūlė ir kitose šalyse panašiai da
ryti Liaudies Frontą, kaip mes darome.

“Kodėl mes taip darėme? Todėl, kad 
1934 m. rinkimai parodė, jog tam tikros 
vidurinės klases dalys yra apgaudinėja
mos fašizmo ir pradeda krypti dešinėn, 
panašiai,, kaip Vokietijoj ir Austrijoj. 
Mes buvom pasirengę daryti viską, kad 
to neprileidus.”

Ir mūsų draugams tas vyksta!

Ką Šelpia ir Palaiko DULR?
Skaitytojams girdėti šitie keturi ini

cialai. Tai “Draugija Užsienio Lietu
viams Remti.” Įsteigta virš metai laiko 
atgal, ši d-ja sakosi esanti “bepartyviš- 
ka” ir remianti visus lietuvius “tėvynės 
sūnus” lygiai. Bet paaiški, kad tai, ką 
mes senai sakėme, pildosi. DULR re- 

* mia tik reakcinius elementus. Štai “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” praneša:

“DULR” visiškai bereikalo siunčia tokias 
stambias sumas Pietų Amerikoje gastroliuo
jantiems lietuviškiems Romos trosto agen
tams. Jeigu jie per 6-7 metus nesukūrė pa
rapijų, reiškia jie čia nereikalingi. O jei
gu jie sakosi, kad turi parapijas, tat jos 
gali savo kunigus ir išsilaikyti. Bet mokėt, 
pavyzdžiui, Argentinoje uliojančiam kuni
gui iš Lietuvos lėšų algą, mokėt čia jo su
rinktomis aukomis įsirengtą neva koplyčią, 
vargonininkui, chorvedžiui, šlavikui pašal
pas, švaistyt Lietuvos lėšas kunigų pasiva
žinėjimams, žodžiu — remt antivalstybi
nius ir provokatoriškus Romos trosto agen
tus, tai jau nėra netik joks “DULR” ne- 
partyviškumas, bet ir labai menkas valsty
bingumo demonstravimas. Pagalios, jeigu 
“DULR” yra dvasininkų rėmimui, tai lai 
tokia ir pasiskelbia, būtent, kad remia ne
tik Romos agentus, bet ir rabinus, popus,' 
pastorius ir kitus dykaduonius. Tuomet 
“DULR” elgesyje būtų daugiau logikos ir 
mes užsienių lietuviai aiškiai žinotume, su 
kuo turime reikalą. ..
Lietuviai kunigai Brazilijoj ir Argen

tinoj, kaip jau ne kartą pranešta, dar
buojasi su fašistiniais konsulais išvien. 
Jie skundžia vietinei valdžiai pažanges
nio nusistatymo lietuvius darbininkus, 
jie eina žvalgybininkų pareigas. Todėl 
Kauno valdžia mato reikalo juos mate
rialiai paremti. Na, ir remia!

Stebėtinas Augalas
Daleiskim, kad žmogus nuo kitos planetos 
Atskrido ant žemės mūsų aplankyt. 
Nutūpė ant dirvos augalais apsėtos 
Tokiais, kokių niekad neteko matyt.

Nei rugiais, nei kviečiais, jų vadint negali, 
Ne pupos, ne žirniai ir ne dobilai;
Kotai stori riebūs, lapai platūs, žali;
Kasgi, po perkūnais, šitie augalai?

Ne gėlės,—nes kvapsnys panašus į raugų, 
Prie daržovių taipgi negal priskaityt;
Ne bulvėš, ne ropės, tai kasgi čia auga?
Nei varpų, nei uogų ant jų nematyt.

Būrys darbininkų ten žoles ravėjo, 
Kad augalams būtų daug laisves bu jot. 
Mūs svečias į vienų iš jų prakalbėjo: 
“Paaiškink man, drauge, aš noriu žinot,

Kokiam tikslui šituos augalus auginat?
Ar šerti galvijam, ar kiaulėm penėt?
Kokia jie duod nauda ir kaip juos vadinat?

< *■ *■
Ir kodėl tiek daug jų norit išauklėt?”

Mūsų žemės žmogus, nustebęs, jam sako: 
“Iš kurgi atvykęs, kad to nežinai?
Juk matai, kad šitie augalai tabako!
Jį žmones vartoja, o ne gyvuliai.

Neėda jo kiaulės, nei ožkos nei karvės;
O vištos ir žąsys jų neužkabin;
Jei šuva pauosto šio augalo smarvės, 
Tai prunkščia ir čiaudo—kojom nosį trin.

Svečias vėl paklausė: “Kaip ir kam vartoja?
Ar nuodyti blakėm, ar žiurkėm naikint?
O gal kaipo vaistą del savęs naudoja;
Sustiprint sveikatą, — ligų apsigint?”

Dabar žemės žmogus svečiui pasakoja, 
Kaip augalus pjauna, kaip raugiu, džiovin; 
Kaip lapus ir stiebus peiliais sukapoja, 
Kaip rupiai ir smulkiai pjausto, mala, trin.

Ir kaip žmonės perka šį tabakų ruda, 
Rūko, ryja dūmus ir vėl laukan spjaun; 
Vienas pil į nosį, kits už lūpos grūda, 
Laižo, čiulpia, kramto, tankiai “ožius pjaun.

Ir kaip seni, jauni, biedni ir turtingi, 
Moterys ir vyrai, net maži vaikai! 
Rūko, uosto, kramto, kvailiai ir protingi; 
Paskui kosi, kranksi, gerklėj “gied gaidžiai.

Tiesa, tai ne visi, daug su galvom yra
Tokių, kas tabako visai nevartoj!
Ne vieną matysi moterį ar vyrą,
Kas ant šito brudo centų neeikvoj!

Raguotis.

Lietuviu Komunistu Veikla
X h

Iš BROOKLYNO KOMU
NISTŲ VEIKLOS

Klausimas Lėšų į Nacionalį 
Amerikos Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimą—ženkle
lių Pardavinėjimas Tam 
Reikalui—Partijinių Disku
sijų Susirinkimas—Trauki
mas Visų Tinkamų žmonių 

į Komunistų Partiją.

Kąip gauti lėšų pasiųst 
gana skaitlingas draugų de
legacijas į Amerikos Lietu
vių Komunistų Nacionalį 
Suvažiavimą, kuris įvyks 
Rochestery š. m. rugpjūčio 
21-22 d.? —kelia klausimą 
brooklyniečiai lietuviai ko
munistai. Bet tas klausi
mas yra nepalyginti opes
nis tūlose mažesnėse kolo
nijose, kur mes turime tik 
po keletą savo parti j iečių. 
Ir aišku, jeigu stambiųjų 
centrų draugai bendrais fi
nansais neprisidėtų, tai eilė 
mažųjų kolonijų, del me
džiaginių keblumų, negalė
tų turėti savo komunistinės 
atstovybės tame Rocheste- 
rio suvažiavime. O mažų
jų “vietų” draugai supran
ta ir jaučia gilią istorinę 
to suvažiavimo svarbą ne 
blogiau, kaip komunistai

stipresnių kolonijų. Jie ly
giai, o gal dar labiau trokš
ta jame dalyvauti, kaip kad 
sakysime, brooklyniečiai ir 
chicagiečiai. Todėl būtų 
nuoskauda ne tik jiems pa
tiems, bet ypač mūsų komu
nistiniam judėjimui, jeigu 
mažųjų kolonijų draugai 
del finansinių trūkumų ne
galėtų panaujinti ir padi
dinti savo dvasines jėgas 
kaipo dalyviai Am. Lietu
vių Komunistų Nacionalio 
Suvažiavimo/ Į šį reikalą, 
todėl, ir kreipė ypatingo dė
mesio Brooklyn© ir apielin- 
kės lietuviu komunistu susi
rinkimas birželio 8 d.

Ruošti parengimus dele
gatų kelionės lėšoms savai- 
mi yra geras dalykas. Bet 
laikas tam yra apribotas ir 
nėra užtikrinimo, kad pa
rengimas duos kiek reikiant 
pajamų. Kas tat lieka da
ryti?—šį klausimą brookly
niečiai komunistai atsakė, 
nutardami veikliai pardavi
nėti Agitacijos Fondo penk- 
centines ir dešimtukines 
“štampas”—ženklelius, Cen
tro Biuro išleistus. Pora 
desėtkų draugų čia jau pa
siėmė šimtus tų ženklelių. 
O vienas pareikalavo jų net 
$10.00 vertės ir užtikrino, 
kad jis visus juos išparduos

vien tik tarp lietuvių siuvė
jų! Kiti mūsų partijiečiai 
yra tikri, kad kvotą savo 
paimtų ženklelių jie be di
delio vargo parduos vasari
niuose piknikuose, išvažia
vimuose ir kitose pramogo
se. Susirinkime kai kurie 
net savi-kritiškai prisiminė, 
kad mes iki šiol permažai 
išnaudojome šią priemonę 
gavimui finansinės para
mos revoliucinio judėjimo 
reikalams lietuvių tarpe.

Pasiryžimas geras—pa
naudot piknikų įsisiūbavi
mo sezoną, kaipo progą pa
skleisti Agitacijos Fondo 
ženklelius prisidėti prie ke
lionių apmokėjimo į mūsų 
suvažiavimą Rochesteryje. 
Ir jeigu tik brooklyniečiai, 
taipgi ir kitų kolonijų 
draugai rimtai padirbės šio
je srityje, tai, be abejo, su
sidarys gana ištekliaus mū
sų delegatams ne tik iš di
džiųjų, bet ir iš mažųjų ko
lonijų.

Mūsų birž. 8 d. susirinki
me tūli draugai vėl prisimi
nė apie buvusių opozicionie
rių specialį šaukimą ir ragi
nimą į Komunistų Partiją. 
Kiti draugai pastebėjo, kad 
tie buvę opozicionieriai jau 
nėra opozicijoj. Todėl yra 
netikslu eiti į juos tuo var
du. Tinkamų Partijai žmo
nių yra kaip jų tarpe, taip 
ir artimesnėse mums darbi
ninkų organizacijose. To
dėl telkime į Partiją visus 
tinkamus žmones, užmirš
dami senesnius paskirsty
mus.

Tai yra sveika mintis, ir 
ją susirinkimas užgyrė.

Pirmiau Brooklyne visų 
lietuvių komunistų bendri 
susirinkimai buvo laikomi, 
“kada papuolę.” Dabar jau 
kuris laikas jie įvyksta kas 
mėnuo, ir tas tarnauja di
desniam judrumui ir veik
lumui mūsų tarpe. Brookly- 
niškis biuras dabar nutarė 
savo susirinkimus laikyti 
kas savaitė.

Organizatorius.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kp. Susirinkimo

Bir.želio 2 d. įvyko A.L.D.L. 
D. 103 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Narių atsilankė pu- 

' sėtinai daug. Tai buvo sma
gu kuopos reikalus svarstyti. 

| Kuopos komiteto ir komisijos 
raportai tapo priimti. Pasiro- 
dė7*Trad yra rengiamas didelis 
benflrM visų draugijų ir kuo
pų piknikas prie Marlbury 
ežero birželio 21 d.

Laiškas nuo centro sekreto- » C
riaus, D. M. šolomsko, ragi
no jnūsų kuopos narius pasi- 
moUėti metines duokles. Iš 
tikro, draugės ir draugai, nu

sistebėjau išgirdęs tokį ragi
nimą. Juk mūsų kuopa sto
vėjo pirmoje vietoje, kaip vei
kime, taip ir duoklių mokėji- 

> me.

Buvo atsišaukimas, ragino 
mūsų kuopą pasiųsti delegatą 
į Lietuvių Kongresą Clevelan- 
dan. Bet apsvarsčius, nutarė 
pasiųsti pasveikinimą su $3.

Tarp kitko, mūsų draugės ir 
draugai, kurie yra paėmę 
“Laisvės” spaudos pikniko ti- 
kietus pardavinėti, šiomis die
nomis labai sujudo lenkty
niuoti. Mūsų čampionės V. 
Grigienė ir M. Kazlauskienė, 
taip pat ir kitos, bando viena 
kitai nepasiduoti, kuri katrą 
sukirs. Lauksim pasekmių. 
Bet gera proga visiems yra 
pardavinėti tikietus, nelaikyki! 
kišenėje.

Baigiant susirinkimą, tapo 
išrinkti apie dešimts darbinin
kų į “Laisvės” spaudos pikni
ką, kuris įvyks liepos 4 d. 
Maynard, Mass. Taip pat li
ko išrinkta komisija del suor
ganizavimo dviejų busų. Per
eitais metais turėjom vieną

busą, bet pasirodė per mažai. 
Daug žmonių norėjo važiuoti, 
bet negalėjo.

Užbaigę A.L.D.L.D. susirin
kimą, visi “Laisvės” spaudos 
pikniko gaspadoriai atlaikė 
savo susirinkimą. Visus svar
besnius pikniko reikalus ap
svarstė. Pasirodė, kad dar
bas yra varomas su visu smar
kumu iš gaspadorių pusės. Tik 
reikia kitų kolonijų, draugėms 
ir draugams daugiau veikti ir 
bendrai kooperuoti, kad šią 
“Laisvės” spaudos metinę iš
kilmę padarius kuo skaitlin
giausia ir pelningiausia už vi
sas kitas buvusias.

Taipgi ir apskričių valdy
bos turėtų daugiau parašyti, 
paraginti per dienraštį “Lais
vę”, kurios kuopos silpniau 
veikia, kad ir jos galėtų pasi
rodyti šiame “Laisvės” pikni
ke, dalyvaudamos skaitlingai.

Susirinkime Buvęs.

Vaizdelis iš pasitikimo Queen Mary laivo New Yorko 
uoste: pasažieriai žiūri nuo laivo į botelj, kaip 

šis stumia didlaivį pakraštin.

Tame pačiame Brooklyno 
lietuvių komunistų susirin
kime buvo nutarta tuoj aus 
po Amerikos Komunistų 
Partijos Suvažiavimo turė
ti ilgą partijiečių diskusinį 
susirinkimą. Reikia juk 
nuodugniau išnagrinėti ir 
išgvildenti klausimus, su 
kuriais susiduria lietuvių 
darbininkų judėjimas ir ku
riuos turės svarstyti mūsų 
Nacionalis Suvažiavimas 
Rochesteryj; reikia tam su
važiavimui patiekti ir pa- 
matingų sumanymų, atitin
kančių šio judėjimo reika
lams. O,kadangi mūsų su
sirinkimas įvyks po Parti
jos suvažiavimo, tai juo 
tiksliau galėsime orientuo
tis įvairiais betarpiškai 
svarbiais klausimais.

Tokį diskusinį visų narių 
susirinkimą Brooklyno liet, 
komunistų biuras šaukia 
liepos 11 d. šeštadienį, nuo 
4 valandos po pietų iki vė
lumos. Į jį bus pakviesta 
ir tam tikras skaičius arti
mų pritarėjų, numatomų 
kandidatų į Komunistų 
Partiją.

Brooklyno biuras, be to, 
nutarė liepos 10 d. surengti 
viešą masinį mitingą, kur 
bus duodama platūs rapor
tai iš Komunistų Partijos 
suvažiavimo.

Birželio 1 d. į susirinkimą 
narių atsilankė ne perdau- 
giausia. Drg. S. Jasilionis, 
taipgi A. Pagiegala ir P. Mi- 
kalojūnas išdavė aiškų ir ge
rą raportą iš 30 geg. buvusio 
pikniko dd. Strolių farmoj. Jų 
raportai priimti su pagyrimu 
už darbuotę kuopos gerovei, 
šioje kuopoje tvarka yra pa
vyzdinga ir mūsų pirm. A. Pa
giegala labai gabiai veda su
sirinkimus.
Jaunimo Kuopa ir Pramogos

Drg. S. Jasilionis, kaipo 
LDS Jaunuolių atstovas, išda
vė raportą iš jaunuolių veiki
mo, pranešdamas, kad jau yra 
suorganizuota atskira nuo 
suaugusių kuopa ir kad jau
nuolių kuopa rengia “wiener 
roast” 19 birželio, Ely Parke, 
šis jų piknikas bus ir moks
liškas, nes jaunuoliai yra už- 
kvietę mokytoją paaiškinti 
apie žvaigždes ir kitas dan
gaus kūno sudėtis. Kitą pik
niką jaunuoliai ruošia 28 bir
želio, žvirblio farmoj. Abie
juose parengimuose prašo da
lyvauti. Drg. Janet Saster- 
niutė ant vietos užrašinėjo 
vardus dalyvausiančių 19-tos 
birželio piknike.

Drg. Girnienė pranešė var
dus tų jaunuolių, kurie mano 
persikelti į jaunuolių kuopą.

Geriausio pasisekimo jau
nuoliams atskiroje nuo suau
gusių kuopoje.

Laisves Korespond.

ŠYPSENOS
Nuo Kojų Linksniuojant

Kartą mokykloje storas 
ir plačiai išsikėtęs mokyto
jas, atsistojęs prieš vaiką, 
sako:

—Petruk, kaip tu mane 
linksniuotumi, ar aš būčiau 
vienskaitoje ar dviskaitoje?

Vaikas patylėjęs sako:
—Tai priklausys, nuo ku

rio galo linksniuosiu: jeigu 
nuo kojų, tai bus dviskaita, 
o jei nuo galvos, tai bus 
vienskaita.

Pasižymėjo
Lakūnas, įstrigęs su savo 

orlaiviu medin, atbėgusiam 
farmeriui sako:

“Aš buvau pasirįžęs kuo 
nors nepaprastu pasižymė
ti.”

Farmerys: “Jūs ir pasi
žymėjote. Jūs ir pasižymė
jote. Jūs esate pirmutinis 
žmogus išlipt iš šio medžio 
jin neįlipus!”

Surinko Juodvarnis.
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NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
*

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

Kreipki tea

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Antrad., Birželio 16, 1936

Strazdas Priemonių Nepasirenka

nei 
na
ci a- 
na-

Už Dexter 
šiemet mokėta, sakoma, 
irt Ulme>' Parka reikėjo 
$225! Orkestrą šiemet 
viena. o Ulmer Parke.

Puslapis Trecias

Vaginimu Stengiasi
Iššaukt Polemikon

“Naujosios Gadynės” redak
torius Strazdas baisiai nervuo- 
jasi del to, kad mes su juo ne- 
polemizuojam. Visokias politi
nes zaunas išbandė—nieks ne- 
sidaro: kaip nieks su juo ne
siskaito, taip nesiskaito. Tai 
galop griebėsi kriminalio šmeiž
to—vadinimo manęs ir draugo 
Prūse^kos. Po savo “pasekmin
gojo” pikniko jis peržengė viso
kio padorumo ribas. Inkrimi
navo mus “N. G.” No. 23. Ty
lėjau. No. 24 vėl virš pusšpal- 
čio bjauraus vaginimo. Jis sa
ko :

Pemykštj mūsų pikniką inžinie- 
riavo du “garsūs vyrai,“ L. Prūsei- 
ka ir J. Kuodis — kame dalykas, 
kad taip mažai liko?

Štai jums vienas pavyzdėlis: 
gruodžio menesj, 1935, Kuodis pa
siunčia žmogų pas vieną Brook
lyn© biznierių iškolektuot bilą 20 
dolerių sumai ir diskontuoja visą 
dešimtį dolerių!

Niekur sviete tokio dalyko nebu
vo ir, tur būt, nėra. Taip elgėsi 
tik Chicagos Bishop’ai ir Harring- 
tonai!

Tai matot, kokius “gerus“ laik
raščio vedėjus jūs turėjote. Tegul 
mūsų draugai tuos dalykus žino ir 
savo išvadas darosi.

Prūseiką ir Kuodis, kaip dabar 
pasirodo, buvo kiaurojo maišo spe
cialistai. Tu berk, kiek nori, o 
ten vis kiaura ir tuščia!

Jei mūsų įstaigos direktoriai bū
tų neapsižiūreję, šiandien jūs ti
krai neturėtumėt “Naujosios Ga
dynės.” Prūseiką ir Kuodis taip 
“gabiai” bizniavojo, kad reikia ne 
tik stebėtis, bet ir piktintis.

Tą balastą pasiėmė “Laisvė’ ir 
“Vilnis“—visiškai jo nepasigendam!
Pasitraukdamas iš vietos, ir 

“N. G.” direktoriuose ir LDD 
Centro Komitete reikalavau iš
rinkt komisijas peržiūrėt visus 
rekordus, ir jei pasirodytų ko
kių neaiškumu ar klaidų," kol 
dar esu Brooklyne, kad pasi
šauktų mane paaiškint arba at- 
siteist; ėmiau atsakomybę už 
kiekviena centą, nepaisant, kad 
išėjau palikdamas penkių savai
čių alga! Ir jau pusmetis pra
ėjo, o tos komisijos nepašaukė 
manęs jokiam paaiškinimui, jo
kiai atsakomvbei—nieko netei
singo nerado!

Kas liečia dranga Prūseiką. 
tai jis jokios pramogos komisų 
joj nėra buvęs (jis tik tikietii 
daugiausiai išparduodavo). O 
pernai laike brnnklyniškio nik
niko jis buvo Maynardo pikni
ke! Na. bet vistiek Strazdas 

/bėrė, o Prūseiką žėrės! Aš pats 
F tik gelbėjau oačiu direktorių 
paskirtai komisijai ir pikniko 
gasnadoriam. Tikietus kon
troliavo bendrovės iždininkas 
Elmanas. Gi visos pikniko iš
laidos direktoriam (o jie nebu
vo nrfiseikiniai) buvo žinomos. 
Tr tndel išdavus apyskaita 
vi/mns in pinVn neturėio 
i-inncd- T*ii< Prūseiką poros 
IvVh naklansė ir ant galo
brėžė klausima: “Tai ar ver
ta mums daužau ren<rt nikni- 
Vus tamo narke?” Seife pa- 
l’Van linotinunlas atskaitas di
džiųjų naremrimv Ir nieVam 
noi-a pnnlnnfis. k’^k kam išmo
kėto. tat Stvazda^ neuMi
nnnVAlbt ištisa atokaita? "NTe- 
rniVą tn ha>kii! čia ne aišku- 
win<3 rūni.

sėtkų dolerių, nes per su virš du 
mėnesiu turėjom jį finansuot, 
kad tik dalaikius iki pikniko, 
kad nesuvylus žmonių. Ir tai 
buvo ne vieno Kuodžio nuo
sprendis. Į ką gi, pagaliaus, 
būtu buvę panašu, jei skelbus, 
skelbus, kad Lyros Choras pik
nike dainuos, o jis (centralinis 
choras!) ima ir numiršta pikni
ko nesulaukęs?! žmonių gi į 
pikniką anaiptol nesutraukta 
tiek, kiek reporteris (Butkus) 
paskelbė. Darbininkus prašiau, 
kad jokio tikieto nesunaikintų, 
bot visus sumestų į tam tikrą 
dėžę. Važiuojant namon visus 
juos išėmiau ir narsi vežiau. Ant 
rytojau drg. Kaulinis (jauna
sis) juos suskaitė. Ir pasiro
dė. kad su visais komnlimen- 
tariais ir choristų tikietais ne
buvo nei devynių šimtų! O 
ir ant vietos nužiūrėtiem žmo
nėm ir kituose miestuose bu- 
suq organizuojant buvo daug 
išduota komnlimentariu tikintu 
—mažiausiai pora šimtu, ir tai 
buvo daryta su direktoriais pa
sitarus.

Tai ve kokia pernykščio pik
niko “inside story.” (Ir aš ją 
aiškinu ne Strazdui, bet tiem 
draugam, kurie gali būt jo tiks
liai suklaidinti.) Tai del to. o 
ne del ko kito šiemet “N. G.” 
direktoriai Ulmer Parko neėmė. 
Su tiek žmonių, kiek jie šiemet 
sutraukė, būtu įgrimzdę į labai 
gilią skylę Ulmer Parke.

Bet. aha! Strazdas dar ir 
“pavyzdėli” duoda, kaip Prū- 
seika su Kuodžiu padarė pelno 
maiše skvle. Ogi tas dešimtdo- 
lerinis “diskontas”! Ryšyj su 
tuo man prisimena štai kas: 
Kadaise vienas lietuvis “radi- 
iušas” nasiūlė man gausias “N. 
G.” skelbimą. Sulygta, kad jis 
p-aus 25 % komiso už $40 me
tinį skelbimėli. Sykiu su teks
tu atnešė iškolektaves ir mokes
ti už pusmeti išanksto. $20. Iš 
tos sumos atsiskaitė dešimtinę 
komiso, o kita dešimtinė įrašy
ta i knygas. Ir ant bilos du- 
nlikato. rodos, vra nažvmėta. 
Vam ir už “diskontas”
išmoksta Už kita pusmeti an
tro dvidešimtine, veikiausiai 
irt-nloktavn SteponA'rtčiiig. ir irt 

if»u pielrnm rnrpiUpin mobpf 
komi«n Toi nt jš- ko Strazdas 
nag’^dą ■Ricshnno ir rtorringto- 
na “Naujojoj Gadynėj.”

Del Nepaemimo Parko
Kaip tik jie pradėjo skelbt 

savo šiemetinį pikniką, tai. ro
dos, net pora kartu per “Nau- 
iają Gadyne” skelbė, būk Kuo
dis tain rūpinęsis “N. Gady
nės” labu, kad net narkn neuž
registravęs šių metų piknikui, 
ir kad todėl jie šiemet turėję 
rengt pikniką Dexter Parke. 
Bet visi žino, kad mano vieta 
Steponavičius užėmė dar perei
ta meta (gruodžio 23). Tai jo 
biznis buvo parka užregistruot. 
Antra, tas parkas niekad ne
buvo paimtas be direktorių nu
tarimo, ues tai labai rizikinga 
vieta. Trečia, parko menedže
ris, seno kostumerio dieną iš
duot kitiem nesiskubina; pirma 
kostumerio užklausia, o tik jam 
atsisakius bei paklausimą ogno- 
ravus parka išduoda kitiem. 
Pereitą šeštadienį tvčia nuva- 

narko vedėją Fran- 
Jis painfor- 

net

Franzeno ir bėdavojo, kad šie
met bijomasi su Ulmer Parku 
rizikuot. Ir akyvaizdoj to vis
ko Strazdas su Steponavičium 
vistiek drįso per “N. G.” mane 
kaltint pražiopso j ime užregis- 
truot parką. Girdi, matote, 
kaip Kuodis rūpinosi mūsti 
įstaiga! Mat, naujiem čyfam 
reikėjo kuo nors svietui išsiaiš
kint, kodėl einama žemyn. Ir 
Strazdui tikslas pateisina viso
kias priemones!

Akyvaizdoj to viso, kokią 
teisę turi kaikurie “N. G.” di
rektoriai pretenduot prisilaiką 
kokios nors teisybės? O jų pir
mininkas drg. Kriaučiukas ne 
kartą prie būrio žmonių yra pa
sakęs: “Aš spėka eičiau muš
tis, jei kas drįstų primest Kuo
džiui (ar Matuliui) kokią pini
ginę neteisybę!”

“Balastą” Kalbino Grįžt
Ar “N. G.” čyfai “to balasto” 

(manęs ir Prūseikos) pasigen
da ar ne, tas mum visai nesvar
bu. Bet ryšyj su tuo jų pareiš
kimu tenka pastebėt štai ką. Po 
suvažiavimų tą savaitę Jan
kauskas pamatęs mane Liet. 
Piliečių Kliube ant viso barrū- 
mio pradėjo krykštaut, kad 
Kuodžiui “Naujosios Gadynės” 
durys atdaros ir kad jis galįs 
grįžt prie darbo rytoj ryte. Ir 
ten buvusiam lietuviui “radi-

jušui” Matusevičiui siūlė mo
kestį ir liepė ant rytojaus per 
radio paskelbt, kad jie Kuodį 
priima atgal. Bet jis gavo tin
kamą atsaką ir apsiramino. O 
ant rytojaus Jankauskas ir 
Steponavičius atpyškėjo pas 
drg. Prūseiką į namus ir pri
sispyrę siūlė jam grįžt atgal, 
net žadėdami penkine “pėdę” 
pakelt. Bet jie buvo paprašy
ti nebūt piemenimis.
Del Darbo “L.” Spaustuvėj

Tiesa, kartą pasakiau, kad 
net susivienijus prie “Laisvės” 
dirbt neičiau, nebent patys opo
zicionieriai to reikalautų. Ir į 
“Laisvės” spaustuvę sugrįžau 
tik tada, kai po skilimo vie
nybės šalininkų susirinkimas 
nusitarė dirbt, kaip ir. seniau, 
kas ką gali, kur kas tinka ir 
kai tas pats susirinkimas, lais- 
viečiam atsikreipus, ypatingai 
pageidavo, kad eičiau dirbt prie 
“Laisvės”. Nenorėjau imt dar
bą jokioj partinėj įstaigoj tik 
del to, kąd nedavus demago
gams progos rėkt, būk darbas 
mano poziciją nustatąs. Už šį 
nusistatymą kaikurie draugai 
tame pat susirinkime mane api
barė; sako, strazdinių elgesiai 
padarė juos nevertais jokio pri
žado. Taigi ir priderėjo skai
tytis su savo draugų noru!

J. Kuodis.

turėtume 
čius.

Mes, amerikiečiai, 
pasekti brazilijie-

J. Weiss.
Siunčiant pinigus, 
“money order” iž-
S. Sasnos vardu

išpirkite
dininkės
ir pasiųskite sekr. šiuo ant
rašu : J. Weiss, 857—55th

Kas Remia Lietuvos Politi
nius Kalinius

Gauta Aukų Net iš Toli
mos Brazilijos.

IŠTEISINO PAČIĄ, NU- 
DŪRUSIĄ VYRĄ

PULASKI, N. Y.—Prisie
kusiųjų teismas išteisino 
Charlottą W. Dobson’ienę, 
turi nudūrė savo vyrą. Jie
du susimušė todėl, kad vy
ras pralošdavo pinigus. 
Dobsonienė teisinosi, kad ji
nai nudūrė jį, begindama 
pati savo gyvybę.

Bayonne, N. J
Bušai į “Laisves” Pikniką

mykite, kad 4-tą d. liepos nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė. 
E, kampas 26th Street, išeis 
busas j “Laisves” pikniką, 12 * 
vai. dieną. Kelione į abi puses 
vienam asmeniui $1.00, porai 
—$1.75. Yra pasamdytas nau
jas gražus 33 pasandžerią bu
sas.

Prašome iš anksto užsiregis- 
truot. Jei matysime, kad daug 
važiuoja, tai p a si s amdysime : 
kitą busą.

Long Islando, N. Y., 
pietinės New Jersey farme- 
riai ir daržininkai sako, 
kad lietus pereitos savaitės 
gale padaręs jiems $1,000, 
naudos.

čia, 30 gegužės buvo 
rengta “supraiz party” 
manausku namuose, ant 
mos, paminėjimui Ramanaus
kų 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių. Tą “supraiz” 
surengė Ramanauskų artimi 
kaimynai, jų pagerbimui.

Svečių buvo netik vietiniai 
kaimynai, bet ir iš tolimesnių 
kolonijų, kaip tai iš St. James, 
L. L, Great Necko ir tolimes
nių vietų farmerių ir biznie
rių. Svečių—didelis būrys lin
ksminos ir draugiškai susipa- 
žindinėjo viens su kitu, drą
siai šnekučiavosi tarp savęs.

Svečiam susėdus prie stalo 
—prie valgių ir gėrimų—d. 
A. Rugienis, artimas Rama
nauskų kaimynas, paaiškino 
šios partės prasmę, sako: Ap- 
vaikščiojame Ramanauskų 40 
metų ženybinio gyvenimo ir 
norime jiems palinkėti daug 
labo ir ilgo gyvenimo. Taipgi 
kalbėjo linkėjimų kalbas ir 
daugiau dalyvių, bet jų pa
vardes neteko nugirsti. Tačiau 
bekalbant išreikšta nuomonė, 
kad šis pasilinksminimas būtų 
dar labiau įsvarbintas, jei kas 
kiek išgali paaukautų politi
niams kaliniams sušelpti. Au
kavo sekanti žmonės:

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pi«4ą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y,

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRAB0R1US
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Petras Prasauskas
BudvoniŲ 

Kontraktorius

kai Lietuvos fašistai su
šaudė keturis valstiečius, 
jau daugelis, ką pirmiaus 
Lietuvos valdžią bandydavo 
teisinti, šiandie smerkia. 
Juo toliau, tuo daugiau ra
sis šalininkų, kurie stos, kad 
pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
įsigyti laisves ir civiles tei
ses.

Jau nuo pradžios šių me
tų Amerikos lietuviai labai 
rimtai susirūpinę mobiliza
vimu įvairių organizacijų, 
intelektualų, biznierių ir vi
sų kitų, kurie tik sutinka 
prisidėti pagelbėjimui Lie
tuvos liaudžiai išsikovoti 
laisvesnį gyvenimą; kurie 
sutinka, kad Lietuvoje tu
rėtų būt sušauktas visuoti
nas seimas, kur visi gyven
tojų sluogsniai galėtų daly
vauti ir rinkti savo atsto
vus be jokių iš valdžios pu
sės suvaržymų.

Dėka šio varomo darbo 
jau gana didelis skaičius 
įvairių organizacijų prie 
šio sumanymo prisidėjo. 
Daugelis įvairių organizaci
jų, kurių skaičiuje randasi 
tautininkų ir katalikų, jau 
yra išrinkę savo atstovus į 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuris įvyks birželio 20- 
21 d.d.

Ypatingai dabar, po to, 
kai Smetonos fašistinė val
džia sušaudė niekuo nekal
tus valstiečius, daugelis ir 
katalikų darbininkų jau ki
taip kalba. Pirmiaus, kai 
užsimindavai apie tai, kad 
Lietuvos valdžia persekioja 
darbo žmones, kad be jokių 
įrodymų nuteisia ir kemša 
į kalėjimus ir tenai juos 
kankina, tai tankiai gauda
vai atsakymą; jie prasikal
to valdžiai, tai juos arešta
vo; palaikys kiek kalėjime 
ir vėl paleis, taip visų šalių 
valdžios elgiasi su savo pa
valdiniais. Dabar, po to,

Tcl. Sta^K 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 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.

Monika Ivanauskienė $1; 
Ed. Witkauskai, F.
S. Vilčiauskas, O. 
Ėst. Vitkūnas,
M. Draugelienė, Draugelis, V. 
P. Vaitkevičienė, A. Rugienis 
po 25c, II. Vilčiauskienė—10c”. 
Viso surinkta aukų į politinių 
kalinių fondą $3.60.

Visiems aukavusiems ir vi
siems ten dalyvavusiems,—o 
pirm visų Ramanauskams — 
tariu širdingą darbininkišką 
ačiū už pagelbėjimą sukelti 
geram tikslui aukų. Hunting- 
toniečiai yra svetingi, draugiš
ki žmonės. Ramanauskai turi 
gražią farmą ir yra svetingi, 
linksmus žmonės, kaip jiedu, 
taip ir jųdviejų jau užaugę 5 
sūnūs.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu' paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau
naujus paveiki 

( lūs ir krnjavus 
sudarau su 

amerikoniRkate* 
Reikalui esant 
ir padidinu to^ 
kio dydžio, ko
kio tageidauja- 
ma. Taipgi MV 
maliavoju Įvai
riom spalvom
STOKES

Nežiūrint to, kad dabar
tiniu laiku visos pastangos 
dedama, kad Amerikos Lie
tuvių Kongresas būtų kuo- 
pasekmingiausias, kad daug 
darbo ir laiko tam pašven
čiama, vienok geri draugai 
nepamiršta Lietuvos politi
nius kalinius medžiaginiai 
paremti.

Štai aukos, gautos gegu
žės mėn. P. 
Baltimore, Md
Joneliunas, Edmonton, Al
ta, $3.47, O. Juodaitis, Chi
cago, Ill., $1.25, C. Shaltis, 
Freehold, N. J, $3.50. P. 
Pagojus, So. Boston, Mass., 
$5.00, A. Ramanauskienė, 
Philadelphia, Pa., $15.00, H. 
Žukienė, Binghamton, N. 
N. Y., $2.50, P. Nelesh, 
Uniondale, Pa., 50c, W. Gei- 
ves, Cleveland, Ohio, $5.00, 
A. Jakubauskienė, Chicago, 
Ill., $7.00, A. Ivanauskas, 
Southbury, Conn.. $1.95, ir 
S. Penakuskas, Lawrence. 
Mass., $4.50. Viso $54.37. 
Labai pagirtina, kad drau
gai nepamiršta savo drau
gu, kurie kenčia didžiausį 
skurdą Lietuvos kalėjimuo
se.

Pastaruoju laiku mes tu
rime keblumo su persiunti
mu pinigų. Dedame pastan
gas, kad gavus nurodymus 
iš užsienio, kaip ir kur pa
siųsti. Tikimės greitu lai
ku tuos nurodymus gauti. 
Kaip tik gausime, tai tuo- 
jaus pasiųsime.

Pastaruoju laiku atvažia
vo draugas J. Mankauskas, 
iš Brazilijos, ir parvežė au
kų Lietuvos politiniams ka
liniams $33.75 ir “Vilniai” 
$3.75. Taigi ir tolimoje 
Brazilijoje, kur darbininkų 
padėtis tiek sunki, uždar
biai tiek menki, kad vargu 
galima prasimaitinti, bet 
draugai vra ant tiek pasi
šventė Lietuvos nelaimėle 
esantiems draugams pagel
bėti, kad patys nuo savo 
burnos kąsnį nutraukia xir

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th Ir 18th St«., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi Hgas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dleng
Tel.i Alronquin 4-8294

, JONAŠ
512 Marion StM ha m p. Broadway 
ir Stone Avę., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BAIT Une. 

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

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

žiavau npc 
zena pasiteiraut. 
mavo. knd rašęs “N. G. 
porą paklausimų, bet atsakymo 
negavns. Ir tik kuomet nuo ki- 
*u lietuviu sužinojęs, kad ga- 
dvmWiai jau garsina savo nik-

Devtnr Park° tai ta dieną 
išleidęs kitiem. Dar daugiau. 
Pirm pat “N. G.” suvažiavimo 
vienas dabartinių jos direkto
rių buvo atėjęs pas draugus 
Mikalauskus su laišku nuo

Koki Skirtumai Išlaidose
Jei jau Jvgint išlaidas perei

tu metų nikniko su šių metų 
nikniko išlaidomis, tai ve ko
kiu skirtumu yra: 
Parką 
$75. o 
mokėt 
turėio
kam ir kiti toj vietoi. turėtume 
dvi no $44 (viso $38). Ren- 
rnant pikniką branv 1̂’ vietai, 
ir ant skelbimu buvo dau" iš
leista. Programa irgi a^oin 
<*ana brangiai. Vien0,3 Lyros 
Choras mum atsieio keletą do-

International Ladies Garment Workers Unijos stovykla (camp) Unity House, Pocono kalnuose, 
Pennsylvania valstijoj. šią vasarą čia stovyklaus nemažai unijisty.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

ĮVYKS NEDALIOJ

JUNE

19 3 6

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Busą, kuris 
važiuos iki parko.
AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

EAGLE ROCK (Crystal Lake) PARKE
WEST ORANGE, N. J

PIRMU SYK TOKIS TURININGAS PIKNIKAS
ŠTAI

PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL.
DIENĄ

Šokiams Visą Dieną Gros—Orkestrą 
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos. 
Dainuos Sietyno, Aido ir Pirmyn Chorai

Taipgi Bus Įvairių Žaislų
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Norwood, Mass.
Iš ALDLD Moterų Kliubo 

Darbuotės

-• Pradžioj 1936 metų, per 
ALDLD 9 kuopos patarimą ir

kūnas, to vakaro pirm., pra
neša, kad dar yra laiškas, 
kviečiantis dalyvauti Am. Lie
tuvių Kongrese; reikia nubal
suoti, siųsti delegatus, ar ne.

Adomaitis pasiima balsą ir 
kalbą už siuntimą delegatų, 
nurodydamas, kaip svarbu ten

draugija ne neprisimena apie 
būsiantį Lietuvių Kongresą, 
kuris gelbės Lietuvos liau
džiai? Reiškia, lowellieciai 
pasitiki smetoniniams neprie
teliams, kad jie susimylės ant 
Lietuvos žmonių!

pastangas, susiformavo ALD
LD 9 kuopos Moterų Kliubas. 
Kliubas susirenka sykį į sa
vaitę, vis skirtingoj vietoj. 
Turėdavom valgių gaminimo 
ir siuvinėjimo pamokas. Kilo 
pas drauges mintis, kad ką 
tokio puikaus padaryti del 
“Laisvės” pikniko, kuris at- 

i sibus 4 d. liepos, Maynard, 
Mass. Visos kliubietės pri- 

I tarė tam ir nutarta išsiuvinė- 
Į H puikų lovai uždangalą, pa

vadintą “Gėlių Sodas.” Ačiū 
Mrs. Olga M. Nelson pagelbai, 
“Gėlių Sodas” jau gatavas, ir 
yra daromi tikietukai del par
davinėjimo. Ištikrųjų, tai bus 
puikus pasirodymas Norwoo- 
do moterų. Taipgi tas, kas 
turės giliukį laimėti, turės il
gą ir gražią atmintį ir žavė- 
jantį kambario papuošalą. 
Kada visos draugės pridedam 
tfk po biskį darbo, tai sudė
jus į daiktą pasidaro didelis 
ir traukiantis kiekvieno akį 
meniškas reginys.

Juozui Gudaičiui Paminklas

Draugas Juozas Gudaitis, 
buvęs veiklus vietos judėjime, 
a ypatingai meno srityj, vei- 
kęs per ilgus metus L. L. R. 
Chore, dalyvavęs veik kiekvie
nam teatraliam perstatyme, 
taipgi veikęs Komunistų Par
tijoj ir ALDLD 9 kuopoj— 
jau miręs keturi metai, mirė 
širdies liga labai staigiai, to- 
d£l ir savo turto negalėjo su- 
ttąrkęs palikt. Todėl, jam 
mfrus, jo motina ir broliai Lie
tuvoj jo turtu rūpintis pave
dė Lietuvos atstovybei, o Lie
tuvos atstovybė per advokatą 
P. Šinkevičių-Sayks surinko ir

—pasiuntė į Lietuvą velionio 
motinai. O pats Gudaitis li
kosi kaip ir pamirštas, net nei 
aKXnens nebuvo pastatyta ant 
kąpo. Moterų Kliubas pasirū- 
pifto-pasidarbavo ir ant drau
go'4* Juozo Gudaičio kapo pa
statė paminklą. Per draugių 

į| > moterų pasidarbavimą, del pa
minklo aukojo sekančiai: A. 
K. Neviackas $2; M. R. Sar
geliai—$1.25; po $1: S. Ka
ralius, J. Krasauskas, J. Kas
par, K. Valma, A. Murolius, 

t 7 J. Grybas, A. Tvaraga, D. 
'r Valma, K. Naujokaitis, F. Ar- 

mukevičius, A. Rimavičius, A. 
Gfrigūnas, J. Galgauskas, A. 
JŽaruba; po 50c: M. Kanila, 
CJi. J. Wiesul, S. Tamošiūnas, 
L; Trakimavičius, P. Blažys, S. 
Budrevičienė, Eva Kurgonie- 
nė; P. Kastechka—25c. Trū
kumą padengė Moterų Kliu
bas iš savo iždo.

; Moterys, kaip pasijudina, 
atlieka nemažus darbus. Bet 
su mumis yra visa bėda ta
me, kad mes politiniai gero
kai atsilikę ir dar yra drau
gių, kurios norėtų, kad visai 

. J t į politiką Moterų Kliubas ne
sikištų. Tai draugių yra la
bai klaidingas ir net žalingas 
supratimas del pačių moterų 
darbininkių reikalų. Bet apie 
tai pakalbėsim kitą sykį.

ALDLD Moterų Kliubo
Korespondentė.

dalyvauti. Bet, sako, kadangi 
ižde nėra pinigų apmokėjimui 
kelionės lėšas, tai tik liuosno- 
riai galime apsiimti. Kas nors 
iš narių perstato patį Adomai
tį. Jis apsiima. Taipgi per
stato d. P. Balčikonį. Ir tas 
apsiima. Toliau perstatytos 
Noreikienė ir Pundienė irgi 
apsiima. Didžiuma balsų liko
si išrinktie tie keturi delega
tai, nei vieno balso nebuvo 
prieš.

Kur buvęs, kur nebuvęs 
“Vienybės” korės pondentas 
pradėjo priešintis, būk negerai 
nubalsuota. Na ir vėl prasidė
jo diskusijos. Visiems kitiems 
nariams gerai nubalsuota, o 
jam ne. Tai d. Morkūnas ir 
vėl leidžia perbalsuoti. Už de- 
degatus dabar balsavo dau
giau, negu pirmiau.

Tas pono Tysliavos suklai
dintas žmogus jautėsi prastai, 
kad negalėjo pasitarnau
ti Smetonai, kuris žudo Lietu
vos valstiečius. Mat, jis žino, 
kad šis kongresas yra šaukia
mas protestui prieš fašizmą. 
Bet SLA 50 kp. nariai prade
da išmokti organizuotai kovo
ti prieš gręsiantį pavojų iš fa
šistų pusės ir į fašistų garbin
tojus žiūri ne kaip.

Kitą labai gerą tarimą pa
darė virš minėta kuopa nutar
dama kviesti svečią iš Lietuvos 
Dr. Joną šliupą, jeigu tik 
daktaras apsiims čion daly
vauti.

Viskas ėjosi neblogiausia, 
bet į pabaigą buvo ir apsibar
ta už korespondenciją, kuri 
ypač “Vienybėje” tilpo labai 
šmeižiančioj formoj, kaip ku
riuos žmones užgavo. Na ir 
gavo korespondentas “pipirų” 
iš visų pusių. O dar kitas sa
ko: na ir kogi jūs tiek daug 
kreipiate atydos į tą rašytoją 
—koks laikraštis, toks ir ra
šytojas. Juk dorai vedamas, 
pažangus laikraštis tokių 
šlamštų netalpintų, o “Vieny
bė” bile purvą įdeda.

Ištikrųjų, man to žmogaus 
net pagailo, kad duodasi to
kiem ponam Tysliavom su
klaidinti. Įžeistieji dd. turėtu
mėt jam atleisti už praeitį, o 
jis, manau, nuo dabar turėtų 
pasimokinti. Taip pat visiem 
reiktų skaityti švarų laikraš
tį—“Laisvę.” Tegul bando kas 
į “Laisvę” tokias šmeižiančias 
korespondencijas įdėti, “Lais
vėj” niekas to neleis.

Reporteris.

Gegužės 31 d. buvo apvaik- 
ščiojimas lietuviškos bažnyčios 
25 metų sukaktuvių. Nemažai 
buvo privažiavę kunigų. Jie 
maršavo gatvėmis su parapi- 
jonais ir džiaugėsi bažnyčių 
progresu, žinoma, kunigams 
yra ko džiaugtis, nes jie turi 
gerą gyvenimą. Bet kokią 
naudą parapijonai turi? Jie 
visaip kaip išnaudojami.

Pasikorė bedarbis, lenkų 
tautos. Paliktame laiškelyje 
nusiskundžia, kad jam atsi
bodo bedarbio skurdus gyveni
mas. Kitą bedarbį rado kana
le prigėrusį. Tai ko dasigyve- 
no Amerikos darbininkai!

Birželio 7 d. įvyko piknikas 
dviejų draugijų—Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, žmonių 
buvo vidutiniai, bet galėjo bū
ti daugiau, šiaip piknikas bu
vo linksmas. Drg. I. Kubiliū
nas iš So. Bostono palinksmi
no su savo komiškomis daino
mis. Jam akompanavo žukaus- 
kiūtė. Stravinskai daugiausia 
dirbo šiame parengime.

Užėjo sausra, per visą mė
nesį nelijo. Daržovės baigia iš
džiūti. Farmeriai aimanuoja, 
kad bus bankrutas.

Griaustinis.

Tacoma, Wash.

Lowell, Mass.
Šiaučių Bėdos

Birželio 1 d. avalų fabri
kantai buvo sumanę pailginti 
darbo valandas nuo 40 iki 48. 
Bet šiaučiai nesutiko dirbti il
gesnes valandas už tą patį at
lyginimą ir paskelbė streiką. 
Kompanijos turėjo atšaukti 
savo planus. Reiškia, šiaučiai 
laimėjo į trumpą laiką.

Gegužės 30-tą dieną drau
gai Atkočaičiai šventė savo 25 
metų — sidabrines sukaktuves 
—vedybinio gyvenimo.

Reikia priminti, kad drau
gai Atkočaičiai veda labai 
gražų ir pavyzdingą šeimyniš
ką gyvenimą, priklauso prie 
progresyvių draugijų ir yra 
ALDLD 132 kuopos nariais. 
Jiedu niekuomet neatsisako 
paaukoti darbininkų reika
lams pagal savo išgalę.

Minėtą dieną susirinko ne
mažas būrelis draugų ir pa
žįstamų pasveikint draugus 
Atkočaičius. Svečiams besi
linksminant, V. Kavaliauskas 
palinkėjo draugams Atkočai- 
čiams ir toliau laimingo gy
venimo ir paprašė svečių, kad 
pagerbdami draugus Atkočai
čius paaukotų centą kitą pa
ramai Lietuvos politinių kali
nių, kurie kenčia kalėjimuose 
fašizmo persekiojimą už tai, 
kad išdrįso kovot už žmoniš
kas teises sau ir savo bro
liams.

Aukojo šie draugai: A. A- 
domavičius ir M. Šapalienė— 
po 50c; V. Kavaliauskas, A. 
Atkočaitis, F. Dravininkaitis, 
O. Skujienė, F. Kavaliauskie
nė, J. Jesmantas, M. Senke
vičius, R. N. Skuja, J. Jurkė- 
nas ir A. Skirius — po 25c. 
Viso aukų surinkta $3.50.

Vardan Lietuvos politinių 
kalinių visiems aukojusiems 
tariu širdingai ačiū. Svetys.

paaiškėjo, jog SLA vietinė 
kuopa išrinko du delegatu į 
savo Nacionalį Seimą, kuris 
įvyks tuojaus pasibaigus kon
gresui. Draugiškai pasikalbė
jus su seimo delegatais, prieita 
prie išvedimo, jog jiems bū
tų pakeliui dalyvauti ir Ame
rikos Lietuvių Kongrese. To
kiu būdu konferencijos atsto
vai užgyrė minėtus delegatus 
ir suteikia jiems mandatus. 
Užtvirtinti delegatai yra: V. 
Kaunas ir K. žiurinskas. Tai
gi, dabar bus keturi delegatai, 
kurie atstovaus Montellos lie
tuvių organizuotą visuomenę 
būsiančiame kongrese.

Į minėtą konferenciją buvo 
atvykę iš Stoughtono trys vei
kėjai. Vienas iš jų yra iš
rinktas į kongresą, todėl ir 
atsilankė, kad pasitart apie 
kelionę į Clevelandą. Stough
tono delegatas važiuos su 
montelliškiais sykiu, taipgi ir 
Bridgewaterio delegatas, ro
dos, jau susitarė važiuot kar
tu.

Baigiant konferenciją, liko
si nutarta surengt išleistuvių 
vakara 18 diena šio mėnesio. 
Aš manau, kad delegatai irgi 
tą patį vakarą išvažiuos į 
Clevelandą. Pereitais metais, 
kuomet Montellos 'delegatai 
važiavo į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Visuotiną Suvažia
vimą, tai išleistuvių vakare 
buvo susirinkę nemažas būre
lis draugų ir draugių. Taigi, 
aš manau, kad ir šiuo sykiu 
susirinks palinkėt laimingos 
kelionės savo delegatams.

Gegužės pabaigoj įvyko 
Lietuvių Tautiško Namo me
tinis piknikas, žmonių buvo 
privažiavę labai daug, nes 
oras pasitaikė labai patogus. 
Pelno liko netoli penkių šim
tų dolerių. X. Kareivis.

Už Lietuvių Kongresą
Rezoliucija Reikale Atsteigimo' 

Demokratines Tvarkos Lie
tuvoj ir Šaukimo Visuotino 
Amer. Lietuvių Kongreso

INKERMAN, PA.—Lietuvių 
Piliečių Nepr. Pašei pinis Kliu
bas savo visuotiname susirin
kime, birželio 7 d., 1936, visa-

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

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

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.,

Business phone—Brockton 945 
Residence. —Brockton 6337

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

Birželio 4 d. viena avalų 
dirbtuvė pabėgo iš Lowell. Montello, Mass.

Binghamton, N. Y.
Mat, nesutiko atšaukti 48 va
landų darbo dieną. Pabėgo po 
policijos apsauga.

SLA 50-tos kuopos svarbus 
susirinkimas įvyko 2 birželio. 
Jame išrinkta 4 delegatai į 
Am. Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks 20 ir 21 šio mėn., Cleve- 
lande.

Vėlokai nuėjau į Liet, že
mutinę svetainę, kur radau 
virš minėtą susirinkimą tvar
kiai svarstant kuopos reikalus, 
kaip tai parengimus ir kitus 
dalykus. Kaip kurie jau pra
deda apleisti susirinkimą, bet 
dar gana daug narių vis lau
kia, kol užbaigs.

Tarp kitų dalykų, d.

Gegužės 30 d. šio miesto 
gyventojai iškilmingai ap
vaikščiojo kapines. Kiekvienas 
iš paskutinių pirko gėles ir 
nešė ant kapų. Aprokuojama, 
kad tam tikslui yra išleista 
apie $100,000. Man rodos, 
kad perdaug. Juk už dienos 
kitos tos gėlės nuvysta, jas su
verčia į išmatas. Ar nebūtų 
geriau, kad tie pinigai būtų 
nraleisti pamaitinimui bedar
bių alkanų vaikų ?

Montellos Suvienytų Drau
gijų Bendro Fronto Konferen
cijos posėdis įvyko sekmadie
nio rytą, birželio 7 d., Lietu
vių Tautiško Namo svetainėj. 
Atstovų pribuvo nemažai, dau
giau, negu pereitą sykį, ka
dangi šis posėdis buvo sušauk
tas vyriausiai Amerikos Lietu
vių Kongreso reikalu.

Po išklausymo keleto rapor
tų, buvo įnešta ir nutarta, kad 
Montellos Bendras Frontas 
pasiųstų du delegatu į Ame
rikos Lietuvių Kongresą, ku
ris įvyksta birželio 20 ir 21
dd., Cleveland, Ohio. Išrink-

Kažin kas pasidarė su Low- ta delegatais yra George Shi-

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
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 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.Mar-^ellio lietuviais, kad nė viena maitis ir S. Baronas. Vėliaus

pušiai apsvarstė dabartinę 
Lietuvos padėtį ir priėjo prie 
išvados, kad dabartinė krau
geriška fašistiška Smetonos 
tvarka yra pragaištinga Lie
tuvos liaudžiai, ir todėl šis 
kliubas griežčiausiai protes
tuoja prieš tokią sauvališką ir 
žmogžudišką smetoninių tvar
ką. šis kliubas reikalauja at- 
steigimo demokratinės tvarkos 
savo brolių ir seserų artojų 
šalyje.

Mes, šio kliubo nariai, pil
nai sutinkame su šaukimu Vi
suotino Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris tars savo ga
lingą žodį prieš Smetonos dik
tatūrą ir išdirbs planus atstei- 
gimui demokratinių teisių mū
sų gimtiniam krašte, kur 
vargsta mūsų giminės. Mes

prisižadame pilnai pildyti 
Kongreso tarimus demokrati
nių teisių atsteigimo linkmėm

Mes prieš Smetonos dikta
tūrą !

Mes už Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą, už demo
kratines teises Lietuvoje!

Pirm. J. Ilgavižis.
Sekr. P. Tamošiūnas.

Jeruzalė. — Arabai ap
šaudė žydų busą, sergstimą 
dviejų anglų policininkų. 
Vieną sužeidė; tada kitas 
nušovė jauną arabą moky
toją Sami el Ansar į.

r- 1 1 ■ 1

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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokhj rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chąuncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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.

L
*

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00

už $5.00 Į Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

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.

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

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

Prof. Retikevičiaus Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus

William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus Kavalkus

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

PRADŽIA 10 V AL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

ORG

ELIZABETH

New Britain, ConnNes

SHENANDOAH, PA

••

TEL. STAGG 2-5043

ver.

(BIELIAUSKAS)PHILADELPHIA, PA

BOSTONO APIELINKES “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS

nes

GEROS MAUDYNĖS IR PATOGI SALE ŠOKIAMS
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį

Iš anksto įsigykite įžangos Bilietus.
ir kitiems

Bus Vose Pavilion Parke
GARS1NKITES “LAISVĖJE

■NMMMNMUBi

pirmi
Laiš
gruo

Valdyba.
(140-142)

ant 8-tos ir Fair 
■Liaudies Name.

linksmai die 
orkestrą šo- 
valgių ir vi- 
KOMISIJA.

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10 
Tikietus galima gauti sekamose vietose

darbininkai, 
p riki au
tai mes 
vadams

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

ANDOVER, CONN

HAMTRAMCK, MICH

NOTARY PUBLIC

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

Boston, Mass.
Carui Kinkos Drebėj

Priežodis sako

Sveikinkite Komunistų Partijos 
Nominacijų Konvencijų

Juozas 
Kavaliauskas

Bet tyčiotis pačiam 
•tai labai prastas da-

D. G. J.

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

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

į dievą ir dievo dovaningumas 
(kas reiškia, kad jis ir pats 
jautėsi kuomi nors kaltu), “aš 
būčiau sūkuryje juodų minčių 
paleidęs sau kulką į galvą, ne
gu gyventi nuolatinėj baimėj, 
kaip medžiojamas zuikis, už 
savo gyvybę.”

Taip tai mąstė ir rašė visos 
Rusijos galingas imperatorius.

Debeikietis.

Iš Susirinkimo Amerikos Lie
tuviu Kongreso Prisirengimui

Birželio 5 dieną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 27 kuopa buvo 
sušaukus masinį susirinkimą 
lietuvių svetainėje su tikslu, 
kad pasikalbėti, kaip New Bri
tain lietuviai galėtų dasidėti 
prie šaukiamo Amerikos Lietu
vių Kongreso.

Publikos susirinko neperdau- 
giausia, bet kalbėtojų tai buvo 
gana užtektinai. Pasirodo, kad 
tūli žmonės buvo atėję pasibar
ti. Todėl susirinkimo pirmi
ninkas d. Valaitis turėjo nuken
tėti nuo tūlų moterėlių ir vy
relių gana daug išmetinėjimų, 
kuomet buvo kalbama už Lie
tuvos žmonių demokratines lais
ves ir už Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Tam prieštaraujanti 
opozicijos pusė stengėsi išpro
vokuoti suardymą susirinkimo. 
Tiesiai nenorėjo leisti kalbėti 
už Lietuvos žmonių reikalus ir 
už kongresą. Bet vistiek, nors 
ir netvarkus, susirinkimas likos 
atlaikytas ir to susirinkimo 
rengėjai jaučiasi savo užduotį 
atlikę.

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 G RAN.0 STREET BROOKLYN, N. Y

liaudies teises.
Jūsiį; Draugas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 5138 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

2nd Avė.
1387

House of Knowledge, 
on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 
2800 Bronx Park East.

PASTABA: 9-tos Nacionalės Konvencijos Bankietas bus laiko
mas šeštadienį, 27-tą birželio (June), 7 v. v., Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė., N. Y. Užsisakykite vietas per laiškus: 
P. O. Box 87, Station D, New York.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Puik’Ai įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

PATERSON, N. J.
Visų “Laisves” skaitytojų atydai! 

Kaip buvo rašyta dienraštyje, kad 
“Laisvės” Sidabrinio jubilėjaus 25 
metų sukaktuvių bus duodama puiki 
knyga, “Mortos Vilkienės Divorsas”, 
“L.” skaitytojams, tai dabar ji jau 
gatava ir visi skaitytojai malonėkite 
ateit j ALDLD 84 kp. susirinkimą 
nedėlioj, 21 d. birželio, 12 v. dieną, 
S. Bakanausko svetainėje ir galėsite 
pasiimt tą gražią dovaną.

J. Matačiūnas.
(140-142)

TDA, tai dar galima juos pa
teisinti, nes jie neskaito mūsų 
spaudos, stokuoja darbininkiš
ko susipratimo. Bet kaip su 
mūsų draugais, revoliuciniais 
darbininkais? Tie draugai ne
turi jokio pasiteisinimo.

Dabar reakcija siaučia dau
giau, negu pirma. Politinių 
kalinių skaičius didėja. Taigi, 
brangūs draugai, atsišaukiu į 
visus susipratusius darbinin
kus, kad priklausytumėte prie 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo. Stokite į Apsigyni
mo eiles ir darbuokites savo 
klasės labui.

Petras Butkevičius.

ALDLD 54 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoj, 17 d. birže
lio, 8 vai. vakare, L. D. P. Kliube, 
408 Court St. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, taipgi bus 
renkama delegatai į 2-ro apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 28 d. bir
želio. Taipgi kurie dar nesate už
simokėję duokles greitu laiku, tai 
padarykite. Sekr. P. POŠKUS.

Jo klejonės apie liaudies 
kerštą ir baimė revoliucioniš- 
kų teroristų skiepijo jame 
mintį, kad geriaus pačiam nu
sižudyti, negu būti nužudytu. 
Senas caro laiškas, atiden
giantis tą jo baimę buvo ras
tas keistame nuotikyje.

Birželio 7 d. buvo laikytas 
keturių mažų draugijų ben
dras susirinkimas New Eagle, 
Pa. ir išrinktas vienas delega
tas į Lietuvių Kongresą. Dele
gatu išrinktas d. D. P. Leka
vičius. Susirinkimą sudarė šios 
organizacijos: SLA 92 kp., 
APLA 11 kp., LDS 105 kp. 
ir ALDLD 61 kp. Nutarta pa
siųsti ir rezoliuciją.

Kuri Bus
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 28 JUNE 

Prasidės lygiai 2-rą valandą po pietų.
Durys bus atdaros nuo 12 vai. dieną.

BUS MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue ir 50th Strpet New York City

GRAND RAPIDS, MICH.
Dr. J. šliupas čia kalbės antra

dienį, 16 d. birželio, šv. Jurgio sve
tainėj, 1513 Quarry Ave., 8 vai. 
vakare. Apart Dr. šliupo kalbės 
ir keletas kitų žymių kalbėtojų. Dr. 
Šliupas nesenai sugrįžo iš Lietuvos 
ir jis turi daug ką mums apie tą 
šalį ir jos gyventojus pasakyt. Tad 
visi kviečiami skaitlingai dalyvaut ir 
išgirst jo prakalbų. Komitetas.

Už Lietuvos žmonių demok
ratines laisves ir už Amerikos 
Lietuvių Kongresą kalbėjo ir 
socialistai, tai ir jiems teko nu
kentėti nuo tų, kurie triukšmą 
kėlė, mat, opozicijos buvo toks 
iš anksto susitarimas, kad ne
duoti išreikšti savo mintis už 
kalbamą dalyką.

Čia dar norėčiau pridėti žo
dį broliams katalikams. Kada 
Lietuvos fašistinė valdžia šaudė 
ir į kalėjimus grūdo daugiau 
parinktai komunistus, tai mes 
tuomet neturėjome tokios drą-

visi nejučiomis 
daugiau, negu 20 
nesį be reikalo.

Jeigu mes visi 
arba bent didžiuma, 
sytumėme prie TDA 
priduotumėme savo 
begalinės drąsos ir pasišventi
mo kariauti už mūsų reikalus. 
Jie žinotų, kad mes esame su 
jais ir juos ginsime. Bet, deja, 
taip nėra. Paimkime nors 
Worcesterio koloniją. Čia yra 
apie du tūkstančiai susipratu
sių darbininkų, bet prie TDA 
tepriklauso apie 45. Dar ir tie 
patys ne visi gerai užsimoka. 
O į susirinkimus ateina 5 ar 
6, o daugiausia 8 ar 10. Kar
tais tiek mažai narių tesusi
renka, kad neįvyksta susirin
kimai. Tai yra didelė sarma
ta ir apsileidimas.

Jau jeigu, pavyzdžiui, ma
žai katalikų tepriklauso prie

i r 
chorų 
Tam 
tikra

Į Kolonijų Draugus ir Drauges!
Šiemet rengiamas “Laisvės” pikni

kas yra pusėtinai pavėluotas iš prie
žasties stokos tinkamo parko, kurio 
jieŠkojom ilgai Pennsylvanijoj ir New 
Jersey. Parkas yra paimtas Pitman, 
N. J. Įžangos platinimo tikietukai 
jau baigiama atspausdint.

Philadelphijos organizacijos nusi
tarė šaukti plačiausį masinj susirin
kimą su artimiausiom apielinkėm,1 
būtent iš Chesterio, Readingo, Eas- į 
tono ir iš New Jersey ne tik mūsų, 
organizacijų narius, bet “Laisvės” 
skaitytojus ir dalininkus, visus sim- 
patikus mūsų judėjimo. Būtinai drau
gai dalyvaukit ant šio susirinkimo, Į 
nes yra svarbių dalykų pranešti. Mes 
kiekvieną metą turime trukumų, ■ 
klaidų ir visokių nesmagumų, kad tą i 
viską išvengt, turime dalyvauti ant. 
susirinkimų ir bendrai išdiskusuoti 
ir tą viską pagerinti.

Susirinkimas įvyks 23 dieną birže
lio, 8 vai. vak 
mount Ave. gatvių.

Kodėl Worcesterio Korespon 
dencijos “Naujojoj Gadynėj” 

su Redakcijos Ilgomis 
Uodegomis?

TDA Kazio Giedrio kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, 19 d 
birželio, 7:30 vai. vakare, 3014 Yc- 
mans St. Visi nariai malonėkite da
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstymui, 

(141-142)

šą, kam 
prierašą, 
juojanti. 
j avimo” 
vietos ir 
singiau 
kalbėti < 
simu. 
reikėjo 
syti: jeigu ko gero norima, tai 
kam slapstyti?

Be to, juk pats “Daininin
kas,” rodos, buvote komisijoj 
suradimui suvienytam chorui 
mokytojo. Reiškia, patys su
sitaikėte, bet momentaliai vėl 
apsivertėte, vėl sėjate frakcio- 
nizmą. O tokiam Strazdui tai 
baisiai patinka ir jis tuojaus 
šaukia “atgaivinkite LDD 
kuopą.” Tikrai žinote, kad iš 
to niekas neišeis, žinote, kad 
vienintelis kelias — tai vieny
bė. Kad nesusipratimų yra 
arba įvyksta, tai paprastas 
dalykas, 
iš savęs- 
lykas.

Worcester, Mass.
Kas yra Tarptautinis Darbi

ninkų Apsigynimas?
T.D.A. yra be galo svarbi 

organizacija visiems darbinin
kams, nežiūrint, kokių pakrai
pų jie būtų 
bininkas nori gyventi 
teisę 
turi

WATERBURY, CONN.
Birželio 20 d. įvyks Komunistų 

Partijos naktiniai šokiai po mėnulio 
šviesa, Lietuvių darže už Lakewood 
ežero, Waterbury Conn. Muzika grieš 
nepaprastai gerai, visokius šokius, 
kaip amerikoniškus, taip ir lietuviš
kus. Įžanga labai žema tik 25c as
meniui, prie tikieto gausite ir už
kąsti. Todėl draugai ir draugės, pri
jaučianti komunistiniam judėjimui, 
kviečiami atsilankyti į mūsų rengia
mus šokius. Paremsite finansiškai ir 
morališkai. Žinoma visiems draugams 
ir simpatikams, kad be finansų nie
ko negalima nuveikti šiame kapita
listiniame surėdyme. Ateidami į šo
kius nepamirškite pasiimti ir 
“bathingsuits,” nes čia yra maudy- 

ir galima maudytis.
Komitetas.

(140-141)

Workers’ & People’s Bookshops: 50 East 13 St., 140 
(arti 9th St.), 115 W. ,135th St., 1001 Prospect Ave., Bronx
Wilkins Ave., 369 Sutter Ave., Brooklyn
Brighton & 6th St,

Bostono “Transkriptas” pa
duoda žinią iš Maskvos: 
“Kaip rusų carui Aleksandrui 
III kinkos drebėjo, užėmus sos
tą po užmušimo jo tėvo Alek
sandro II.”

Genys 
margas, o svietas dar markes
nis. Taip ir čia. Tiems am
žiniems lietuviškiems opozici
onieriams, tai yra, dabarti
niams “N. G.” boseliams labai 
daug bėdos su tuo Worceste- 
riu. Redakcija deda priera- 

stoji už vienybę, ir 
kad vienybė nesikli- 

“Vienybės nesikli- 
rašinys galėjo gauti 
“Laisvėj.” Tiktai tei- 

atviriau reikia 
vienijimo klau- 
korespondentui 

pavardę pasira-

Pilietis kaimo Uškov pada
vė Jeletzk miesto teismui pra
šymą, parašytą ant senos pa- 
geltonijusios aptrintos popie- 
ros. Teismo raštininkas pa- 
tėmijo ant antros pusės po- 
pieros žymes kokio tai raši
nio. žingeidaująs raštininkas, 
laboratoriškai ištyręs rašinį, 
surado, kad tai yra laiškas, 
rašytas paties caro Aleksandro 
III, rašytas ministerių 
ninkui Pobiedonoscevui. 
kas siųstas iš Gatčinos, 
džio 31, 1882.

Pradėdamas laišką 
Naujų Metų linkėjimais, vė
liaus nuogąstingai prisiminda
mas kovo 1, 1881, tai yra die
ną savo tėvo nužudymo per 
teroristus, užbaigia baimingai 
dėkavodamas dievui, kad tie 
baisūs metai jau praėjo, ku
riuose, jeigu ne jo tikėjimas

Gegužės 31 d. numirė Ed- 
wardas Balčiūnas, 25 metų 
amžiaus, gyveno Pittsburgh, 
Pa., buvo vedęs Marijoną Jur- 
gaičiūtę iš Courtney, Pa. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Buvo pakviestas kuni
gas iš Donora, Pa. Kunigas 
ant kapinių pradėdamas savo 
pamaldas užkliudė ir lietu
vius. Kam, girdi, jūs čionai 
tiek gėlių supirkote? Geriau 
jūs užpirkite mišias, negu kad 
duodate 
Viena 
“Jums 
norite, 
jums 
das pabėgo nuo kapinių su
pykęs. O kiti palydovai pradė
jo juokus krėsti iš lietuvių jau
no kunigo godumo.

Velionis Balčiūnas buvo gi
męs ir augęs Pittsburghe. Tu
rėjo gerklės džiovą. Iš pra
džios nesirūpino savo sveika
ta. Kada liga kietai suėmė, ta
po nuveštas į džiovininkų ligo
ninę, kur pasirgęs apie ketu
rias savaites mirė. Paliko di
deliam nuliūdime jauną moterį 
ir pustrečių metų amžiaus 
dukrelę.

Velionis neprigulėjo jokioj 
draugystėj, per ilgą laiką bu
vo bedarbis. Moteris dirbinėjo 
po keletą dienų dirbtuvėje. 
Gaila jauno žmogaus. Buvo 
ramus ir šiaip prasilavinęs.

D. P. Lekavičius.

sos, kad šauktis ir sužadinti 
plačią lietuvių liaudį, kad ji 
duotų nuo savęs užtarimą ir su
stabdytų Smetonos siaučiantį 
terorą (Bet mes turėjome drą
sos ir šaukėme liaudį tatai pa
daryti. — Red.). Bet dabar, 
kuomet Smetonos skaudaus bi
zūno smūgius jau kenčia visa 
Lietuvos liaudis, tai mes ir šau
kiame į bendrą darjią už Lietu
vos

protestonam uždirbti, 
moteriškė atsiliepė: 
niekados neužtenka, 
kad viską atiduotų 

Kunigas nebaigęs mal-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DETROIT, MICH.
Detroito Aido Choro nariai būtinai 

dalyvaukite choro pamokose, kad bū
tų galima tinkamai prisirengt prie 
spaudos pikniko.

Praktikos įvyks petnyčioj, birželio 
(June) 19, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St.,' 7:30 vai. vak,

Nepamirškite dalyvaut 
nariams praneškite.

Aido Choro

Kiekvienas d ar
tu ri 

i gyventi. Darbininkas 
didesnę teisę gyventi ant 
svieto, negu kapitalistas, 
juk darbininkas viską sa- 
rankomis sutveria. Bet 

kaip tik darbininkai pareika
lauja savo badaujantiems kū
dikiams maisto ir savo pačių 
gyvybės palaikymui reikalin
gų daiktų, tai valdančioji kla
sė juos muša ir į kalėjimus 
kemša. Ot, čia T.D.A. ir pri- 
būna su pagelba. Jisai gelbsti 
visus lygiai, kurie tik papuo
la į kapitalistų žabangus, ko
vodami už duonos kąsnį.

Todėl visų darbininkų pa
reiga kuogreičiausia prisira
šyti prie T.D.A. Mokestis la
bai maža, tik 20 centų į mė
nesį. Atminkime, kad mūsų 
vadai, kurie stovi kovos prie
šakyje, nepaiso pavojaus, ne
paiso savo gyvybės, bile dar
bininkams pagelbėti iškariau- 
ti geresnį būvį, tai kas tas 
mums 20 centų, į mėnesį? Mes 

išleidžiame 
centų į mė-

ALDLD 9-tas apskritis kartu su 
kitom organizacijom bendrai rengia 
dideli pikniką, kuris įvyks 2 d. rug
pjūčio (August), Sapnų darže. Šis 
piknikas rengiamas “Laisves” nau
dai. Tad prašome kitų organizaci
jų nieko tą dieną nerengt, bet skait
lingai čia suvažiuot ir 
ną praleist; bus gera 
kiams, namie gamintų 
šokių žaislų.

(141-142)

VISŲ ATYDAI! Draugai Merke- 
viČiai, seni “Laisves” skaitytojai ir 
plačiai žinomi Brooklyne, nusipirko 
Connecticut valstijoj gražią farmą, 
netoli yra du dideli ežerai, kur gali
ma maudytis ir žuvaut. Jeigu kas 
nori linksmai ir gražiai praleist va
sarą čia, tai patartina susipažinti 
su Merkevičiais ir atsilankyti. Antra
šas yra sekamas: Joseph & May 
Merk (Merkevičiai), RFD 2, Ando- 

Conn. Tel: Willimantic 2-202.
(141-143)

JVYKS

4 d. Liepos—Fourth of July
Lietuvių Anglių Kompanija

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimas Rytoj

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos susirinkimas įvyks šį tre
čiadienį, 17 birželio, 8 vai. va
karo, Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Lietuviams taip pat svarbu 
būti tos svarbios apsigynimo 
organizacijos nariais ir ją vi
sais būdais remti. Vien tik 
per 5 šių metų mėnesius vie
noj New Yorko valstijoj už pi- 
kietus ir tolygius prasikalti
mus buvo 2,144 areštai. Jų 
visų paliuosavimu ir gynimu 
teismuose rūpinosi T. D. Ap
sigynimas.

Pagalvokime, draugai ir 
draugės, apie svarbą šios or
ganizacijos ir dalyvaukime 
kuopos susirinkime trečiadie
nio vakarą. N.

Pikietai Atkalbinėjo Nazių 
Publiką Yorkville j 
/ , ........

šeštadienį Yorkvillės naziai 
rengė pramogą parėmimui 
moraliai ir materialiai Olym- 
pikų Vokietijoj. Nežiūrint 
nuolatinio lietaus, prie sve
tainės išsirikiavo Ameriki
nės Prieškarinės - Priešfašisti- 
nės Lygos pikietas iš apie 200 
Jaunų žmonių ir gana sėkmin
gai atkalbinėjo publiką. Dau
gelį pavyko sulaikyti. Sakoma, 
parengimas visai sušlubavęs. 
Pikietai sutraukė daug simpa
tingų žiiūrovų.

lio, 71st Regiment Armory, 
Park Ave. ir 33rd St.

Louis Weinstock, dabartinis 
finansų sekretorius, kurį eili
niai nariai išrinko po ilgomis 
kovomis prašalinimo raketie- 
riaus 'Zausnerio, šiuose rinki
muose tėra vienintelis kandi
datas tai vietai. Prie naujos 
valdybos malioriai jau atsie
kė laimėjimų ir jie įvertina 
progresyvų valdybą.

Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Piknikas Nukeltas

Vežėjas Areštuodino Plėšiką
Taksi draiverio John Calab- 

rie greitas protavimas padėjo 
sugauti plėšiką. Netoli Pick
wick Arms viešbučio, 230 E. 
51st St., New Yorke, įsisėdo 
pasažieris į Calabrio taksę ir 
išsitraukęs revolverį jį koman
davo, kur važiuoti.

Bevažiuojant, Calabrie ant 
kampo 64 St. ir Broadway pa
matė policistą. Tuojaus drai- 
verys užsuko mašiną ant šali
gatvio, veik perbloškiant poli- 
čiktą, ir sustojo. Plėšikas tada 
išlipo iš taksės ir pasidavė 
areštui. Sužinota, kad plėši
kas, Lawrence Ryan, 27 mė
ty eks-kalinys, ką tik buvo pa
sigrobęs $310 iš Pickwick 
Arms viešbučio.

L. A. P. Kliubo piknikas, 
kuris turėjo įvykti 13-tą d. 
birželio, nukeltas į 12-tą die
ną liepos (July). Delei lietin
gos dienos, komisija buvo pri
versta permainyti dieną.

Visi kliubo nariai ir nena- 
riai, kurie turite tikietus, ne- 
suunaikinkite, bet pasilaikyki
te, nes tie patys tikietai bus 
geri įėjimui į pikniką liepos 
12-tą dieną. Piknikas įvyks 
toj pačioj vietoj, kaip buvo 
garsinta, Klaščiaus svetainėj.

Komisija.

Bedarbiai Nori Balso 
Sprendime Šalpos

New Yorko Bedarbių Ta
ryba ir Darbininkų Sąjunga 
dar kartą pasiuntė majorui 
LaGuardijai laišką su reikala
vimu, kad'Sąmatų Taryba vie
šai svarstytų bedarbių reika
lus. Minėtos organizacijos 
reikalauja, kad jų atstovams 
būtų leista kalbėti pirma, ne
gu šalpos klausimas bus nu
balsuotas. Jie nurodo, kad 
tam opiam klausimui reikalin
ga visuomeninė atyda.

Bedarbių vadai savo laiškuo
se nurodo, kad nors aplikantų 
gavimui pašalpos skaičius di
dėja, tačiau sumos pašalpos 
reikalams nekeliamos. 'Dėlto ir 
reikalaujama, kad būtų viešos 
diskusijos, kad apie jas bedar
bių organizacijoms būtų iš 
anksto pranešta ir kad jų at
stovybei būtų leista išsireikšti.

Už bedarbių organizacijas 
pasirašo Sam Wiseman ir Rose 
Pearlman.

New Yorko Distrikte 
Komunistai Daugėja

Smarkus Komunistų Partijos 
narių skaitlingėjimas šiame 
distrikte atžymėta draugo M. 
Steinberg raporte distrikto 
konvencijai, sekmadienio ry
tinėj sesijoj. Konvencija pra
sidėjo penktadienio vakarą ir 
tęsėsi keturias dienas, St. Ni
cholas Palace, New Yorke.

New Yorko Komunistų Par
tija nuo kovo 1934 m. iki šio 
laiko veik trigubai paaugo. 
Du metai atgal turėjo 5,496 
narius, o dabar jau turi 15,- 
814, neįskaitant Buffalo sri
ties, kur randasi 542 nariai. 
Pastoviai mokančių duokles 
randasi 12,870 narių.

Toji masė organizuotų ko
munistų sudaro virš 300 atski
rų organizacijų—kuopų, apy
linkės ir šapų vienetų. Distrik
te yra 31 sekcija, palyginus su 
14 sekcijų 1934 metais. Ko
munistų Partijos įtaka pasie
kus milionus žmonių.

Prieauglis sudaro 188 nuo
šimčius. Sykiu su abelnu augi
mu žymus, net pačioj konven
cijoj įmatomas, priaugimas 
taip vadinamų amerikonų, 
jaunų čiagimių žmonių. Visoj 
konvencijoj, apart baltaplau
kio veterano kovotojo Rober
to Minor, matėsi dar apie pus
tuzinis panašių jam. Didžiu
mą delegatų sudarė jauni 
žmonės.

“Laisvės” Reporteris.

nešimą. Bet randasi ir tokių, 
kurie to neįmato. Ypatingai 
didele pagunda yra dabar iš
statytos specialūs kainos, kad 
paakstinus pirkėjus prisidėti 
prie laužymo streiko.

Darbininkams yra nepadoru 
netik pirkti, bet ir stovinėti, 
žiūrinėti languose užstreikuo- 
tų krautuvių. Ne piknikas 
toms merginoms per ištisas va
landas pikietuoti ir šaukti bei 
nešti iškabas ir statyti save 
gengsterių arba policijos už
puolimo pavojun, taipgi areš
tui ir kalėjimui. Jos tai da
ro dideliu pasiaukojimu, kad 
prašalinti savo, o sykiu ir mū
sų visų didžiausį išnaudojimą 
ir pavergimą. Mačiau.

Hathaway Kalbės Jauną 
Komunistą Mitinge

Ketvirtadienio vakarą įvyks 
visų Jaunų Komunistų Lygos 
narių masinis mitingas, į kurį 
kviečia ir Jaunų Socialistų Ly
gos narius. Jiems kalbės 
Clarence Hathaway, Daily 
Worker redaktorius, apie 
“Liaudies Fronto Taktika.” 
Vieta: Central Opera House,' 
67th St. ir 3rd Ave., N. Y.

Profesionalis Skebas 
Pašovė Streikierj

Sekmadienį įvyko smarkių 
susikirtimų tarpo streikuojan
čių Eskimo šaltakošės išvežio- 
tojų ir skebų. Pasekmėj susi
kirtimų, vienas streikierys pa
šautas, trys skebai smarkiai 
sumušti, keturi streikieriai ir 
vienas skebas areštuoti.

Ridgewood ALDLD Mitingas
ALDLD 55 kuopos susirin

kimas įvyksta birželio (June) 
17 dieną, 8 vai. vakare, Ša- 
palo-Vaiginio salėj, 14 7 
Thames St., Brooklyne.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite ir atsiveskite naujų na
rių.

Sekr. P. Višniauskas.

Malioriai Rinks Valdybą
; Maliorių Brolijos 9-to Dist- 
rikto Taryba, kurią sudaro 12 
lokalų, turės savo viršininkų 
rinkimus šeštadienį, 27 birže- -----------------------------------------

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 
KIRPIMAS 25c

Naikins Falšyvus Penktukus
Kožną dieną New Yorke iš

platinama tūkstančiai falšyvų 
penktukų. Tie “penktukai” 
numušti iš kavalko ' metalo. 
Kompanijos, kurios sakosi 
daugiausia “nuskriaustos”, 
planuoja būdus sulaikyti tų 
“penktukų” pripludimą.

Daugiausia įmeta tų “penk
tukų” telefonų stotyse ir Horn 
and Hardart valgyklose, kur 
reikia įmesti nikelius į skrynu
tę, idant gavus valgį. Taipgi 
daug jų randa BMT ir IRT 
stočių automatiškose kasose.

Anthony Suhrada, 65 metų, 
rastas kabantis po balkiu šilt
namyje (rasodnyčioj), prie St. 
Michael’s kapinių, Astoria. 
Suhrada gyveno po num. 30- 
95—35th St., Astoria.

30-tas METINIS PIKNIKAS 30-tas
Rengia Dr. Martin Luterio Draugyste

Nedėliok Birželio 21 June
Kaip visuomet, taip ir šiuo kartu, Dr. Martino Liuterio 
Draugystė surengs puikią pramogą, kuria pasitenkins 

visi atsilankiusieji.

BUS HOFFMAN PARKE
... 69th Place and Cooper Ave., Glendale, L. I.

Prof. Retikcvičiaus Orkestrą Grieš šokiams
Pradžia 2-rą vai. po piet. Įžanga 40 centų.

KELRODIS: Nuo 14th St., subway ir Metropolitan eleveiterių, 
taipgi gatvekariais, važiuojant j Ridgewoodą, mainykitės ant Myrtle 
Ave., ir Wyckoff Ave., ant Richmond Hill karų. Išlipkite ant 69th 
Place. Parkas bus pusė bloko j dešinę.

Aldermanai Svarstys 
Ligonbučią Bilių

Uniformuotų slaugių komi
tetas . lankėsi pas Vietinių 
Įstatymų Komitetą pereitą 
penktadienį ir reikalavo, kad 
Aldermanų Taryba svarstytų 
aldermano James Burke įneš
tą bilių. Jisai reikalauja slau
gėms 8 valandų darbo dienos. 
Dabar slaugės dirba po 12 
valandų. Manoma, kad bilių 
svarstys šiandien.

Richter Deportacija 
Laikinai Sustabdyta

Pakilus masių protestams, 
kuriais užplukdyta Darbo 
Departmentas, Otto Richter 
deportacija laikinai sustabdy
ta. Jį ketino išdeportuoti 
pereitą šeštadienį. Tačiau imi
gracijos viršininkai spiriasi jį 
palikti Ellis Saloj, iš kur jiems 
būtų patogu bile kada paso
dinti ant laivo, kad išlaukinis 
pasaulis nespėtų laiku sužino
ti ir vėl kokiu būdu nesukliu
dytų planus.

šeštadienį apie šimtas mar- 
šuotojų demonstratyviai paly
dėjo Richterį Ellis Salon, rei
kalaudami nesiųsti jį nazių 
skerdyklon. Greta su juomi 
maršavo jo 18 metų čiagimė 
žmona Bertha. Palydovai per 
20 minučių pikietavo Vokieti
jos konsulatą, 17 Battery 
Place, šaukdami: “Išgelbėkim 
Otto Richter!” Paskiau nu- 
maršavo prie South Ferry, kur 
Richter pasidavė deportacijos 
viršininkams.

Ohrbach’s Krautuvę 
Tebepikietuoj’a

Prie Ohrbach’s drabužių 
krautuvės, 14th St. ir Union 
Square, apsukrios merginos 
pikietės vikriai sukinasi su di
džiulėmis iškabomis rankose ir 
garsiai žodžiu primena praei
viams, kad dabar ten nepirk
tų, nes kompanija išvarė iš 
darbo unijistus.

Daugelis darbininkiškų pir
kėjų susilaiko, iš pusiau durų 
sugrįžta, išgirdę skardų pra

Charles Erlebach, 50 metų, 
krito nuo viešbučio McAlpin 
keturiolikto augšto ir užsimu
šė.

May’s Streikieriams Graso 
Ilgos Baudos Kalėjime

Trims May’s departmenti- 
nės krautuvės darbininkams 
gręsia nuo 6 mėnesių iki 3 
metų kalėjimas būk tai už su
mušimą policisto. Teisme bu
vo parodyta tuo laiku imti 
paveikslai, kurie parodo poli
cistą visai geroj padėtyj. Taip 
pat žinoma, kad laike pikieto 
prie krautuvės būna apie 40 
policijos. Tačiau bandoma įro
dyti, būk trys darbininkai su
mušę policistą.

Kitų paveikslų buvo įrody
ta, kad iškaba, kuri neva bu
vus sumušta į šipulius ant po
licisto kailio, buvo įnešta svei
kutėlė polievežimin pikietus 
areštavus. Ji buvo užgriebta 
ir laikoma policijos stotyje, 
bet iš ten misteriškai dingus. 
Mat, nuo pradžios streiko jau 
areštuota virš 500 pikietų, tad 
reikalinga surasti bent keli 
“dideli kaltininkai”, kad pa
teisinti masinius areštus.

Aštuoni pikietininkai apsto
jo troką, kurį kėravojo streik
laužys Matto ir jie mėgino jį 
perkalbėti apleisti troką. Įkai
tus argumentui, detektyvas 
Joseph Andrews, kuris važia
vo su Matto, padavė jam re
volverį ir Matto šovė streikie- 
rį Jerome Stabile, pataikyda-, 
mas į koją. Išsigandęs savoj 
darbo, Matto šoko nuo troko 
ir pabėgo. Pasipiktinę strei-j 
kieriai sugriebė saugotoją An
drews ir smarkiai jį apmušė.j 
Pribuvus policija suareštavo 
keturis streikierius.

Kitoj vietoj trys streikieriai: 
išvarė iš troko ir apmušė du
streiklaužius ir nuvažiavę tro- 
ku visą šaltakošę išvertė.

Darbininkai streikuoja už 
unijos pripažinimą.

EAST NEW YORK, N. Y.

Šį ketvirtadienį, birželio 
(June) 18 d., įvyks ALDLD 
185-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Visi nariai malonėkit pri- 
būt lygiai 8-tą vai. vakaro.

Daugėliene, Sekr.

TRUMPOS ŽINUTES

SKUTIMAS

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

NAUJA PUIKI VIETA
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.

Padegimai Nesiliauja
Ir vėl New Yorko pakvai

šęs namų padegėjas atliko sa
vo darbą ir paspruko! Dau
giau negu 500 detektyvų buvo 
pristatyti Harlemo ir Bronxo 
apylinkėj, kad sugavus pade
gėją, bet jis šį sykį nuėjo į 
Washington Hights ir pade
gęs namą po num. 600 W. 179 
St. pabėgo. Gaisras greit 
užtėmytas ir nuslopintas, ne
padaręs daug nuostolių.

2,100 New Yorko kolegi
jos studentų užbaigė mokslus 
ir gaus diplomus šį trečiadie
nį.

John Sczinski, 53 metų, na
mų sargas, nusižudė gasu na
me po num. 297 Henry St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i 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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra 
Skaniausi.

Bedarbis Pašovė Žmoną 
Ir Pats Save

Per tris metus James Bar
ney, 49 metų, beviltingai jieš- 
kojo darbo. Per tą laiką jau 
išsisėmė visi sutaupyti pinigai 
ir gręsė badas. Vakar ryte, 
kuomet jo pati taisėsi plaukus 
prieš veidrodį, Barney, gulė
damas lovoj, taikė revolveriu 
iš po uždangalo ir šovė į pa
čią. Sekundą vėliau jis palei
do šūvį į savo smegenis. Pati 
lengvai sužeista, o Barney, 
manoma, neišliks gyvas.

Komunistą Partija Kviečia 
Unijas Nom. Konvencijon

William JZ. Foster, Komunis
tų Partijos nacionalis pirmi
ninkas, išleido darbo unijoms 
kvietimą atsiųsti fraternalius 
delegatus į Komunistų Parti
jos Nacionalę Nominacinę 
Konvenciją. Ji įvyks 28 šio 
mėnesio, 2 vai. po pietų, di
džiulėj Madison Square Gar
den svetainėj, kurią manoma 
netik pripildyti, bet ir netil
pusiais j on pristatyti gretimas 
gatves.

Teisėjas Cortland A. John
son paleido Winifred Ruth 
Bayer, 15 metų amžiaus, kuri 
šoko parašiutu iš orlaivio. Ji 
prižadėjo nešokt iš orlaivio 
tol, kol ji nepasieks 16 metų 
amžiaus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

TDA 17 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 17 d. birželio, 8 vai. 
vakare, “Laisves” svetainėj, 419 Lo
rimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Nepamirškite ir duok
lių užsimokėt. Org. G. W.

(141-142)

BROOKLYN, N. Y.
Violet Tamkiūte rengia įdomų kos

tiumų balių ir koncertą rugsėjo 27, 
Labor Lyceum svetainėje, Brooklyne. 
Čia dalyvaus visi žymūs Brooklyno ir 
iš toliaus artistai. Tad prašome kitų 
organizacijų nerengt tą dieną jokių i 
parengimų, bet užkviečiam jus visus i 
skaitlingai dalyvaut šiame nepapras
tame parengime.

X V. T.
(140-141)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba mote

ris dirbt restaurante už. '• “second 
cook” ir stalų patarnautoją. Virė
jos valandos nuo 8 ryto iki 6 va
kare; stalų patarnautojos valandos 
nuo 3 po pietų iki 12 naktieš. Alga j 
nuo $10 iki $15 į savaite. Kreipkitės; 
sekamu antrašu: 148 Grattan St., 
c,or. Varick Ave., Brooklyn, N. Y.,1 
arba šaukite—Pulaski 5-9826.

(141-143)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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.




