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THE LITHUANIAN DAILY
Iš Stockholm©, Švedijos sos

tinės, pranešama: “Švedijos 
socialistų valdžia tapo nu
versta, kuomet abudu legisla
tures butai atmetę valdžios 
pasiūlymą padidinti senatvės 
pensiją, akiregyje pragyveni
mo pabrangimo.“ Socialistų 
kabinetas rezignuoja.

Ką apčiuopiamo nuveikė 
Švedijos socialistų valdžia? 
Labai mažai. Rimtų pėdsakų 
nepalieka. Turėdami valdžios 
vadeles, jie nesistengė daryti 
nors jau pačius pirmuosius žy
gius į socializmą. Dabar vis
ko gali būti. Jiems pasitrau
kus iš valdžios, valdžios vai
ras gali pereiti į reakcionierių 
rankas. šie neglostys Šve
dijos darbininkų.

Pasak “N. Y. Times’o“ ko
respondento, Londone, kaip ir 
visam sviete, nepaprastu aty- 
dumu sekami Francijos val
džios žygiai. Kaip žinoma, 
Francijos valdžią sudaro so
cialistai ir radikalai socialis
tai, o komunistai ją remia iš 
lauko pusės. Londoniečiai 
mano, kad jeigu premjeras 
Blum ir jo visas kabinetas svy
ruos, nekirs greitai ir smar
kiai, tai Francijoj gali įsiga
lėti fašistai. Tai, girdi, būtų 
smūgis visoms likusioms Euro
pos demokratijoms.

Pusėtinai teisingi išvedžio
jimai. Aišku, kad Francijos 
fašistai nesnaudžia.

Francijoj juodašimčiai dar
buojasi. Jie jau paleido po 
visą Franciją bjaurų blofą. 
Jie sužinojo, kad socialistas 
premjeras Blum yra žydiškos 
kilmės, todėl ir staugia, būk 
Franciją esą pasigrobę žydai 
ir ją sunaikinsią. Tai nuo Hit
lerio skolinti obalsiai. Bet rei
kia tikėtis, kad šita juoda
šimtiška fašistų agitacija ne
paveiks į Francijos žmones.

Taigi, Michigano Juodasis 
Legionas svajojo apie sudary
mą šešių milionų fašistinės ar
mijos ir įsteigimą fašistų dik
tatūros Amerikoje. Tam suo
kalbyje esą įvelti augšti Re- 
publikonų Partijos žmonės.

Ir ko nesama tose Ameri
kos tamsiose padugnėse. Jose 
daromi suokalbiai ne tik žmo
nes žudyti, ne tik revoliucinių 
darbininkų namus deginti, bet 
net šalyje perversmą padaryti.

Ar skaitėte “Laisvėj“ (bir
želio 15 d.) Pittsburgho “drau
gijų susidraugavimo įstatų 
projektą“? Perskaitykite. 
Pittsburghiečiai pasirinko tei
singą kelią. Jie praktikoje 
bando išrišti draugijų suarti- 
nimo problemą. Berods pitts
burghiečiai buvo pirmutiniai ir 
bendrą frontą sklandžiai pra
vesti. Ten visi pažangieji su
randa bendrą kalbą ne tik 
Lietuvos žmonių gynimo rei
kalais, betdir amerikiniais grei
tais klausimais.

Michigano valstijos Litera
tūros Draugijos Apskričio kon
ferencija neužmiršo Agitacijos 
Fondo reikalų. Sako, ji nuta
rė “paraginti kuopas, kad jos 
remtų Agitacijos Fondą, pasi- 
perkant išleistus ženklelius, 
arba skiriant nuo parengimų 
10 nuošimčių.“ Lauksime Mi
chigano valstijos kuopų atsi
liepimo. Kiek žinoma, iš ten 
iki šiol Agitacijos Fondas gau
davo labai mažai paramos.

Hongkong. — Per audrą 
prigėrė 34 chinai žvejai, ap
virtus bei sudužus jų laivu- 
kam.
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Suspenduot Industriniu Uniją 
Rėmėjus Būtą Išdavystė
WASHINGTON. — In- 

dustrinių Unijų Organiza
vimo Komiteto pirmininkas 
John L. Lewis sako, kad 
Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba neturi konsti
tucinės teisės suspenduot 
unijas, remiančias to komi
teto darbą, kaip kad jinai 
grasina. Jeigu Federacijos 
valdyba ištikrųjų taip pasi
elgtų, tai padarytų išdavys
tę prieš Amerikos unijinio 
judėjimo reikalus,—pareiš
kė Lewis.

TEISMAS ATMETĖ DARBO 
SANT1KIŲ ĮSTATYMĄ

NEW ORLEANS, La. — 
Jungtinių Valstijų apskričio 
apeliacijų teismas nuspren
dė, būk kongreso išleistas 
Darbo Santikių Įstatymas 
esąs priešingas šalies kons
titucijai, ir todėl atmetė jį
jį. Tas įstatymas, be kitko, 
pripažįsta darbininkams tei
sę turėti bendrus savo at
stovus derybose su kompa
nijomis ir valdiškais tarpi
ninkais.

Pasikorė Kazys Rama
nauskas So. Bostone
SO, BOSTON, Mass.—Bir- 

želio 9 d. rastas pasikoręs 
savo gyvenamo namo skie
pe Kažys Ramanauskas, 
apie 50 metų amž. Saužu- 
dystės priežastis—nepaken
čiamai skurdus gyvenimas. 
Jis ilgą laiką negalėjo gau
ti darbo; o pastaruoju lai
ku dar jo moteris susirgo, 
kas ir pastūmėjo varguolį 
prie tokio žiauraus žings
nio. Velionis neprigulėjo 
prie jokių darbininkiškų 
organizacijų. Paliko ser
gančią moterį ir dukrelę.

Jis paėjo iš Užguosčio 
miestelio, Aukštadvario val
sčiaus, Trakų apskričio.

Jos. Aleksiūnas.

Mirė Žymus Anglų Rašytojas 
G. K. Chesterton

LONDON. — Sekmadie- 
nį mirė vienas iš garsiau
sių Anglijos rašytojų, Gil
bert K. Chesterton,* 62 me
tų amžiaus. Savo laikais jis 
buvo darwinistas—evoliuci- 
onistas, šalininkas buržua
zinės laisvės (liberalas) ir- 
burų užtarėjas, kuomet An
glija prieš juos kariavo. 
Bet 1922 metais Chesterton 
atvirto Į katalikus ir nuo to 
laiko visi jo raštai permir
kę religinę “filosofija”. 
Kaipo rašytojas, jis naudo
jo nepaprastai gyvą, vaiz
dingą ir lengvą kalbą. Šiuo 
atžvilgiu jis stovėjo augš- 
ciau negu bet kuris kitas 
dabartinis anglų literatas.

Milano, Italija. — Fašis
tų partija padalino 100,000 
šautuvų fašistiniams jau
nuoliams 18 iki 20 metų am
žiaus lavintis šaudyti.

218 KONGRESMANŲ REIKALAUJA TUOJAUS 
BALSUOT ĮNEŠIMA PRIEŠ LYNCIAVIMUS

REIKALAUJA BAUST IKI $10,000 TUOS APSKRI
TUS, KUR ĮVYKSTA LYNČIAVIMAS

WASHINGTON. — 218 
kongresmanų susirašė po 
peticija - reikalavimu, kad 
pirm užsidarant dabartinei 
kongreso sesijai būtų bal
suojamas Gavagano įneši
mas prieš lynčiavimus. Tai 
yra toks jų parašų skai
čius, kad kongresas teisėtai 
bus priverstas balsuoti 
pirm išsiskirstant.

Tas įnešimas, be kitko, 
reikalauja bausti $2,000 iki 
$10,000 tą apskritį, kur nu- 
lynčiuojama žmogus. Valdi
ninkai, kurie neapsaugoja 
kalinių nuo žmogžudžių- 
Ivnčiuoto.jų, galėtų būt bau
džiami iki $5,000 ir 5 metų 
kalėjimo. Kongresmanai iš 

Chiny Didvyris Siūlosi Kariaut Japonus
TAI LIAUDIŠKAS GENEROLAS TSAI TING-KAI, 

GARSUS SHANGHAI MIESTO GYNĖJAS

HONG KONG. — Chinų
generolas Tsai Ting-kai pa
sisiūlė atgaivinti pagarsė
jusią 1932 metais savo va
dovaujamą armiją ir vest 
ją karan delei japonų išvi
jimo iš Šiaurinės Chinijos. 
Ketveri metai atgal tas 
liaudiškas generolas su dar
bininkų - valstiečių armija 
nėr ištisą mėnesį atmušė 
Japonijos laivyno ir armijų 
pastangas užimti Shanghai 
miestą. Bet del to nusigan-

Gręsia Streikai Prieš 
Brangininkus Francijoj

PARYŽIUS.—Darbo uni- 
jų vadai grąsina iššaukti 
naują streikų bangą Fran
cijoj, jeigu kapitalistai pa
kels reikmenų kainas. Dau
gelis jau pabrangino pro
duktus ant tos intencijos, 
kad per streikus darbinin
kai išsikovojo algų priedus 
7 iki 15 nuošimčių. Liau
dies Fronto valdžia už tai 
jau įkalino kelis šimtus 
brangininkų.

Atima Pašalpą iš Bonus 
Gavusią Ex-Kareivią
BOSTON, Mass.—Valsti

jos vyriausybė paskelbė, 
jog bus laikinai atimta val- 
stijinė pašalpa buvusiems 
kareiviams, kurie tik gaus 
bonus. Valdininkai skait- 
liuoja, kiek laiko galės ve
teranai pragyventi iš savo 
bonų, ir pradėsią juos iš- 
naujo šelpti tik tada, kai 
bonų pinigai, pagal tuos 
skaitliavimus, jau bus išsi
baigę.

Madrid. — Iširus dery
boms su kompanijomis, 10,- 
000 mainierių Ispanijoj ren
giasi paskelbti streiką.

pietinių valstijų yra prie
šingi šitam sumanymui. To
se valstijose dąugiausia nu- 
lynčiuojama negrų.

Ginče del Bony Nušovė Vyry
CHICAGO, Ill.—Mildreda 

Boltonienė turėjo pas save 
popieras, liudijančias apie 
jos vyro paleidimą iš armi
jos. Be tų popierų jis ne
galėjo gauti bonų. Atėjus 
jai pas jį į raštinę, jiedu 
smarkiai del to susipyko ir 
pati nušovė jįjį. Jis buvo 
apdraudos biznierius. Jiedu 
nesugyveno poroj ir buvo 
išsiskyrę.

do Chiang Kai-shek, fašisti
nis diktatorius Centralinės 
Chinijos, pataikaujantis Ja
ponijai. Paskui jis, todėl, 
išsklaidė karžygio Tsai 
Ting-kai pulkus.

Dabar šis generolas sako, 
kad jis sutiktų išnaujo su
organizuoti tokią armiją 
prieš Japoniją, bet tik su ta 
sąlygą, kad Chiang Kai- 
sheko valdžia ištikro stotų 
kovon prieš įsiveržėlius ja
ponus.

Fašistai Užmušė Šešis 
Darbininkus Ispanijoj
MADRID. — Pereitos sa

vaitės gale Ispanijos fašis
tai per užpuolimus ant dar
bininkų bei jų susirinkimų 
užmušė dar šešis komunis
tus, socialistus, bei Liaudies 
Fronto rėmėjus. Be kitų, 
jie nužudė vieną jauną so
cialistą.

Nušovė Žymą Išradėją
EAST ORANGE, N. J.— 

Nežinia kas nušovė garsų 
išradėją D. McFarlan Moo- 
re’ą, 67 metų amžiaus, ties 
jo garažu. Jis turėjo užpa
tentavęs virš 100 elektrinių 
išradimų, tarp kurių buvo 
ir svarbūs išradimai televi
zijos (tolymatos) srityje.

ĮKURTA FARMERIŲ- 
DARBO PARTIJA AL

LENTOWN, PA., 
APSKRITYJ

ALLENTOWN, Pa. — 83 
delegatai nuo 34 organizaci
jų, turinčių 10,000 narių, 
pereitą šeštadienį konferen
cijoj ' įsteigė šio apskričio 
Farmerių-Darbo P a r t iją. 
Konferencijoj dalyvavo va
dai devynių darbo unijų, 
Socialistų Partijos ir atsto
vai įvairių kitų darbinin
kiškų organizacijų.

Gaudo Negrą Kunigą, Lauky 
Darbininką Unijos Vadą
MEMPHIS, Tenn. — Be- 

gyje 24-rių valandų polici
ja padarė tris kratas name 
negro kunigo E. B. McKin
ney, vice-prezidento Pieti
nės Randauninkų Farmerių 
Unijos, kuriai priklauso ir 
laukų darbininkai. Ši unija 
vadovauja streikui darbi
ninkų medvilnės laukuose 
keturiuose apskričiuose Ar
kansas valstijos. Tennessee 
valstijos vyriausybė veikia 
išvien su Arkansas prieš 
streikierius.

110,000 ANGLIAKASIŲ 
SUSTREIKAVO BELGIJOJ
BRUSSELS. — Reikalau- 

darni daugiau algos, sustrei
kavo 110,000 Belgijos mai
nierių. Streikuoja 20,000 
laivakrovių. Šaukiama strei
kai akmenų laužyklose ir 
plieno fabrikuose. Valdžia, 
kurioj dalyvauja ir dešinie
ji socialistai, telkia žanda
rus prieš streikierius. Nie
ku būdu neleisią užimt dar
bininkams u ž s t r eikuotas 
dirbyklas, kaip kad Franci- 
joj.

Valdiškai Nustatysią 
Kainas Anglims

WASHINGTON.—Senato- 
rių Tarpvalstijinės Preky
bos Komisija 9 balsais prieš 
5 užgyrė įnešimą kongresui, 
reikalaujantį, kad valdžia 
nustatytų kainas pardavinė
jamoms minkštųjų kasyklų 
anglims; o jeigu toks įsta
tymas bus išleistas, tai už
dėt 13 ir pusę nuošimčių 
valdiškų mokesčių ant ang
lių tų kompanijų, kurios jo 
nepriima.

Pirmiaus kongresas buvo 
išleidęs įstatymą, duodantį 
valdžiai galią nustatyt ne 
tik anglių kainas, o ir darbo 
valandas ir algas darbinin
kams.

PASITRAUKĖ SOCIALIS
TAS ŠVEDŲ MINISTERIS 

PIRMININKAS
S T O CK HOLM. — Atsi

statydino Švedijos ministe- 
ris pirmininkas socialdemo
kratas O. A. Hansson, kuo
met seimas atmetė socialis
tinio ministerių kabineto 
įnešimą pakelt senatvės 
pensijas.

Teisėtai ar Neteisėtai Fran
cijos Darbininkai Buvo 

Užėmę Dirbtuves?
PARYŽIUS. — Francijos 

ministeris pirmininkas so
cialistas L. Blum pareiškė, 
kad streikieriai buvo “ne
teisėtai užėmę dirbtuves.” 
Komunistų vadas M. Tho
rez atsakė, kad darbininkai 
išvysto naują saviškį teisė
tumą.

Huderabade, Indijoj, ju
damųjų paveikslų teatre su
degė 20 moterų ir vaikų.

Anglijos Ministerija 
Nutarė Nuimt Lygos 
Bausmes nuo Italų
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DIDELI DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAI FRANCIJOS 

ATSTOVŲ RŪME

PARYŽIUS. — Francius 
seimo atstovų rūmas ja\ 
priėmė valdžios įnešimus, 
reikalaujančius įvesti dar
bininkams 40 valandų dar
bo savaitę, pripažinti , uni
jas dirbyklose, vesti bend
ras derybas su darbininkų 
atstovais ir pripažint darbi
ninkų delegatų sistemą 
dirbtuvėse ir kitose įmonė
se. Tuos įnešimus dabar 
svarsto Francijos senatas.

Republ. Senatorius Norris 
Persergsti prieš Landoną

WASHINGTON. — Pro- 
gresyvis republikonas sena
torius Norris sekmadienį 
per radio pasakė, kad re- 
publikonų suvažiavimo no
minuotas į prezidentus Lan- 
don’as yra tik stambiųjų 
k a p i t a 1 istų pastumdėlis. 
Kiek pirmiau nieks apie 
Landoną nieko nežinojo, 
bet paskutiniu laiku jį ūmai 
iškėlė į “didelius” žmones 
fašistas Hearstas ir reakci
niai Wall Stryto kapitalis
tai. Senatorius Norris, to
dėl, persergsti piliečius nuo 
Landono. Jis ragina vely 
balsuot už Rooseveltą.

Nauja Belgų Ministerija

BRUSSELS. — Naujon 
Belgijos ministerijon po 
seimo rinkimų įeina tas 
pats P. Van Zeeland kaipo 
ministeris pirmininkas; de- 
šinusis socialistas E. Van- 
dervelde kaipo sveikatos 
ministeris; socialistas P. H. 
Spaak kaipo užsienių reika
lų ministeris ir dar keturi 
socialistai. Naujame minis
terių kabinete taipgi yra 4 
katalikai, 3 liberalai ir vie
nas “nepriklausomas” kari
ninkas. Ši sudėtinė vvriau- 
sybė yra vadinama “Tautos 
Vienybės” valdžia.

BEDARBIŲ BADAS IR 
LIGOS NEW JERSEY

Washington. — Vyriau
sias federalių pašalpų ad
ministratorius H. L. Hop
kins patyrė, kad New Jer
sey valstijoje tūkstančiai 
bedarbių badauja ir serga, 
negaudami pašalpų. Jis kal
tina valstijos seimą, kad ne
skiria pinigų jiems šelpti.

Washington.-3,000,000 pa
saulinio karo veteranų bir
želio 15 d. visose Jungtinėse 
Valstijose gavo bonų če
kius.

Madrid.—Sustreikavo ke
liolika tūkstančių Ispanijos 
laukų darbininkų.

HITLERIS TAI TIKRAS 
PAVOJUS EUROPOS 

TAIKAI

LONDON. — Anglijos 
užsienių reikalų ministerija 
birž. 15 d. nusprendė panai
kint ekonomines* bausmes, 
kurias Tautų Lyga buvo 
įvedus prieš Italijos fašis
tus, laike jų karo su Ethio- 
piją.

Anglų valdžios įkvėptas 
Londono “Times” pašiepiu 
tuos, kurie dar reikalauja 
tęsti bausmes prieš Italiją. 
Vyriausybės vadai sklei
džia nuomonę, kad dabar 
didžiausias pavojus Euro
pos taikai gręsia iš Vokie
tijos pusės. Todėl, girdi, 
reikią susitaikyti su Italija, 
kuri vis dėlto stojanti iš- 
vieiKsu topris šalimis, ku
rios nOrFapsaugoti taiką 
Europoj. O Hitleris nesi
liauja svajojęs kardu “pa
taisyti” rubežius, kurie bu
vo Vokietijai nustatyti po 
pasaulinio karo. Sykiu jis 
planuoja prijungimus Vo
kietijai visai svetimų že
mių.

Venezuelos Streikas Su
daužė Reakcinį įstatą
CARACAS, Venezuela.— 

Darbininkai masiniais strei
kais bėgyje ,penkių dienų 
privertė valdžią prižadėt 
nertaisyt vieną reakcinį 
įstatymą, kuriuom buvo už
draudžiama faktinai visoks 
veikimas darbininkų judėji
me.

Dar Kietesnis Pikietas prieš 
Taipraiterių Kompaniją
NORWOOD, Ohio. — Re- 

mington - Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanija pagar
sino, kad jinai iškrausty- 
sianti iš čia savo dirbtuves, 
jeigu streikieriai tuojaUS 
negrįš darban. O darbinin- 
kai į tai atsakydami dar la
biau sudrūtino savo pikie- 
tus prieš užstreikuotas dir
byklas. Pikietuoja po 300 
ir daugiau.

Ispanijos Valdžia Perėmė
GelžkelĮ į Šalies Rankas

MADRID.—Ispanijos kai
riųjų respublikonų valdžia 
konfiskavo didįjį gelžkelį 
Andalusijos Kompanijos su 
visomis stotimis ir kitokia 
nuosavybe ir pervedė į val
stybės rankas. Ši kompani* 
ia atmetinėjo bet ’ kokius 
d a r b i n inkų reikalaviipus 
pagerinimu; nemokėjo Val
džiai privalomų mokesčių; \ 
sakėsi “neturinti iš ko”. n\//! 
dar reikalavo, kad valdžia 
atmokėtų įvairias kompani* 
jos skolas.
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Antikainen Nusmerktas Visam 
Amžiui Kalėti

Didysis Suomijos (Finlandijos) darbo 
žmonių kovotojas, Toivo Antikainen, ta
po nusmerktas visam amžiui kalėti. By
loj/ kurią suruošė jam Suomijos reakci
ninkai, buvo primesta sudeginimas tūlo 
baltagvardiečio Marjoniemi (laike gink
luotu kovų Sovietinėj Karelijoj). Žino
ma, teisiamasis draugas to dalyko nepa
pildo, bet reakcininkai pageidavo jį pa
smerkti, jie tą padarė. Kai vilkas nori 
ėriuką pjauti, tai priežastį suranda.

Drg. Antikainen yra žymus ir pasi
šventęs kovotojas. Nepaisant pavojaus, 
jis išvyko iš Sovietų Sąjungos, kur tūlą 
laiką gyveno, ir grįžo Suomijon darbuo
tis savo brolių tarpe. Buvo suimtas ir, 
rodos, pereitais metais nusmerktas il
gieji metam kalėjiman. To reakcinin
kams neužteko. Jie iškėlė kitą bylą ir 
dabar pasiuntė kalėjiman visam amžiui. 
Laike savo teismo d. Antikainen, sako 
pranešimai, didvyriškai laikėsi. Buvo 
drąsus, pasirįžęs ir sugabiai kėlė aikš
tėn1 Suomijos buržuazijos sumokslus.

“Maskvos Propaganda”
Tuo pavadinimu “Draugas” krikštija 

naują Sovietų Sąjungos konstitucijos 
projįęktą, kuris “būsiąs pasiūlytas komi
saru suvažiavimui... lapkričio mėnesį.” 
Kiekvienas geras dalykas yra propagan
da. Kai Sovietuose darbo žmonių šuo
liais gyvenimas gerėja proupie tai rašo 
buržuazinė spauda, tai rog Šalies priešai 
tą pavadina “Maskvos propaganda.” Pa
sekmingas socializmo statymas Sovietuo
se—kaipgi “Maskvos propaganda.” Jei
gu tai propaganda, tai darbininkai pasa
kys? daugiau jos mums! Tegu tokia 
propaganda išplauktų iš kitų šalių, tuo 
reikėtų tik džiaugtis.

“Draugas,” kaip ir dera kunigų dien
raščiui, apsimeluoja: ne komisarai suva
žiuos lapkričio mėnesį, bet visos šalies iš
rinktieji darbininkų, kolektyviečių ir in
telektualų atstovai. Tai bus visasąjun
ginis Sovietų suvažiavimas!

LDS Įsiregistravus Pennsylvanijoj
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 

pagalios gavo čarterį ir Pennsylvanijos 
valstijoj.

Nuo pat Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo įsikūrimo buvo dedamos pastan
gos. įsiregistruoti Pennsylvanijos valsti
joj, "kur labai didelis skaičius lietuvių 
randasi. Įvairūs mūsų priešai kiek ga- 
lėddftri ten kišo mums koją; prie to, susi
darė'šiaip visokių keblumų, ir todėl įsi- 
regiVttavimas toje valstijoj ilgai užsi-

Pereitų metų pabaigoje LDS Centro 
Valdyba nusprendė dėti visas pastangas 
ir nesigailėti didesnių išlaidų, kad tik vi
sas-kliūtis nugalėti ir įsiregistruoti Penn
sylvanijoj.

Pirmadienį, birželio 15 d., LDS Centro 
raštinėn atėjo pranešimas nuo Pennsyl
vanijos valstijos apdraudos departmen
ts) ir kartu leidimas (čarteris), kad Lie- 
tuviiį Darbininkų Susivienijimui sutei
kiama teisė veikti Pennsylvanijoj. Tai 
buvo didelė naujiena.

Gavus čarterį Pennsylvanijoj, dabar 
x išsirisa keblumai, kurie kliudė Augščiau- 

siai Prieglaudai Lietuvių Amerikoj susi
vienyti su Lietuvių Darbininkų Susivie-

$50,000 Byla už Dionne 
Mergaičių Vardų. Naudoji- 

į mą Bizniui be Leidimo

PHILADELPHIA, Pa. — 
Kanados vyriausybe užve
dė bylą prieš Allentowno 
Blossom Products Korpora
ciją, kad jinai be leidimo

nijimu. Veikiausia ne po ilgo vienybe 
tarp tų organizacijų bus įvykinta.

Pastaruoju laiku, iki gavome čarterį, 
negalėjome naujų narių įrašyti Pennsyl
vanijoj. Turėjome ten esamoms kuo
poms pranešti, jog naujų narių tuo tar
pu negalima priimti. Jeigu būtume ga
lėję naujus narius priimti, tai pastarojo 
vajaus pasekmės būtų buvusios kitokios. 
Naujų narių skaičius būtų buvęs kur kas 
didesnis. Tačiaus mes manome, kad da
bar LDS kuopos Pennsylvanijoj dar su 
didesne energija verbuos naujus narius, 
ir atpildys tą skaičių naujų narių, ką lai
ke vajaus negalėjome ten įrašyti.

Puikus dalykas, kad Pennsylvanijoj 
čarterį gavome gerokai pirma mūsų 
3-čiojo Seimo. Pennsylvanijoj LDS kuo
poms dabar yra puiki proga gerai pasi
darbuoti iki Seimo naujų narių verba
vime.

Antra, tai turime labiau pasmarkinti 
šeiminio parengimo tikietų platinimą. 
Įsiregistravimas Pennsylvanijoj mums 
kainuoja apie $1500. Tam tikslui ir pa
dengimui Worcesterio bylos (su SLA) 
lėšų Centro Vald. svarbiausia ir išleido 
šeiminio parengimo tikietus. Visos LDS 
kuopos privalo gerai darbuotis tikietų 
platinime. Jeigu visos kuopos gerai pa
sidarbuos, tai nesunku bus sukelti reikia
mą sumą pinigų padengimui tų nepapra
stų išlaidų. Tildetus galima platinti iki 
liepos pabaigos, o su 1 d. rugpjūčio jau 
reikia grąžinti centram

Vienas iš didžiųjų mūsų darbų pasta
ruoju laiku, tai buvo įsiregistravimas 
Pennsylvanijoj. Dabar jau tas darbas 
atliktas.

Todėl dabar mūsų Susivienijimui su
sidarė dar puikesnė proga augti, bujoti.

Ir aš manau, kad uoliai dirbant mūsų 
draugams ir draugėms, neužilgo mes ga
lėsime išauginti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą iki 10,000 narių.

J. Siurba.

Bloga Vilniuj, bet Kaip Kaune?
“Mūsų Vilnius” rašo, kad Vilniuj 

“skurdas neleidžia žmoniškai gyventi.” 
Girdi:

Lenkai restauravo seną Vilniaus titulą 
“Karališkoji sostinė,” įsisteigė zoologijos 
sodą, rūpinasi geru miesto vaizdu, sukišo 
du milionu į Pilsudskio mauzoliejaus su
tvarkymą, tuo tarpu, kaip rašo E. Romarai- 
tė, “pamestinukų ir savižudybių skaičius 
kasdien didėja, yra šeimos židinių, kad net 
plaukai šiaušiasi, jaunuose organizmuose 
auginamos džiovos ir kitų ligų bacilos, be
namiams neįrengta nakvynės namų, viskas 
paliekama Dievo valiai, viskas daroma tik 
efektui, tik paviršutiniškai, kaip kitą syk 
tikri lenkai kad padaro. Visuomenės globai 
nAiesto biudžetas šiems metams yra numa
tęs vos 310,000 zl. Tuo pačiu laiku mieste
lėnai yra įsiskolinę savivaldybei už elektrą, 
vandenį ir kanalizaciją ligi 500,000 zl.

Visa tai, žinoma, bloga, baisu, neleis
tina. Bet bile Vilniaus gyventojas pa
klaus: “O kaip Kaune? Pas jus vargas 
baisus, valstiečiai bruzda, nes dideliam 
skurde, o Smetonos valdžia juos šaudo ir 
kemša į kalėjimus!”

Prisiminus Tarną Mooney
Liepos mėn. 27 d. sukaks lygiai 20 me- 

tų nuo to, kaip Tamas Mooney nekaltai 
sėdi kalėjime. Po 20-ties metų jis, ta
čiau, kovoti nesiliauja: deda dideliausių 
pastangų išsilaisvinimui ir prisidėjimui 
prie bendrų darbo žmonių kovų su grę
siančiu fašizmo pavojum. Šiuo tarpu 
tebeina klausinėjimai ir tyrinėjimai prie 
specialiai paskirto valdžios (Californijos 
Augščiausio Teismo) žmogaus. Mooney 
ten faktais įrodo valdžios sumoksią jį 
nužudyti 1916 m.

Bet tam viskam reikia pinigų, be ku
rių jis savo bylos vesti nebegali. Todėl 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir 
kreipiasi į visus darbo žmones, į visus 
laisvę mylinčius žmones paaukoti, kas 
po kiek išgali. Aukas siųsti: Mooney 
Moulders Defense Committee, P. O. Box 
1475, San Francisco, Cal.

dėjo paveikslus ir vardus 
Dionne “penktukių” mer
gaičių. Reikalauja $50,000 
atlyginimo.

Franci ja Reikalaują, kad ir 
kitos šalys suvalstybintą 

karinę gamybą
PARYŽIUS.“?- Liaudies

Fronto valdžia išdirbo pla
nus perimti visą ginklų ir 
amunicijos pramonę į šalies 
nuosavybę. Tada per Tautų 
Lygą reikalaus, kad ir kitos 
šalys vardan taikos taipgi 
Suvalstybintų karinę gamy-

Didžiausi Karo Pavo 
jai: Hitler, Japonija 

Ir Mussolini
NAUJI TAIKAI GRĘSIĄ REŠKINIAI IR NEGANĖ

TINAS PASIPRIEŠINIMAS
Earl Browder

Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius

Aišku, jog karo pavojus 
šiandien labiau gręsia negu 
bet kada po 1914 m. Kari
nė pergalė, kurią Mussoli- 
nio jėgos laimėjo Afrikoj, 
tai dar vienas naujausias 
veiksnys, kuris pagreitina 
brendimą visų tų spėkų Eu
ropoj ir Tolimuose Rytuose, 
kurios grūmoja išsiveržimu 
naujo pasaulinio karo.

Aš noriu pakalbėti ypač 
apie tuos klausimus, suriš
tus su kova už taikos palai
kymą, kuriuose vis dar te
bėra daug neaiškumo pa
čiame darbininkų judėjime 
ir tarp jėgų, veikiančių dė
lei taikos išlaikymo; o šičia 
aiškumas yra tikrai ir la
bai reikalingas.

Italijos fašizmo laimėji
mas, sukriušinęs Ethiopijos 
valdžią, sekė labai trumpu 
laiku po to, kai Hitlerio fa
šizmas padarė žygį pirmyn 
militarizavimui Rheino sri
ties; o šaligrečiai su itališ
ko fašizmo pergale Japoni
jos imperializmas skleidžia 
savo ribas Šiaurinėj Chini- 
joj. Mes, žinoma, neturime 
išsiaiškinti Mussolinio lai
mėjimą, kaip kovos užbaigą 
Afrikoj. Ethiopų kova del 
tautinio pasiliuosavimo bus 
toliau varoma, bet aišku, 
kad jinai eis baisiai didelė
se sunkenybėse; ir juo la
biau šiandien kova del Ethi
opijos n e p r i k lausomybės 
persimeta į tarptautinę dir
va, tuo labiau reikia mobi- 
lizuot pasaulio taikos jėgas 
į drūtą sieną prieš užpuoli
kus fašistus, kurie gręsia 
visą pasaulį įblokšti į karą.

Nauji Karo Pavojaus 
Reiškiniai

Italijos fašizmo laimėta 
pergalė beveik tuo pačiu 
laiku, kai Hitleris taipgi 
laimėjo, pasiųsdamas savo 
karines jėgas iki pat sienos 
Vakaruose, paneigdamas 
visą sutarčių sistemą, iške
lia aikštėn naujus karo pa
vojaus reiškinius.

Mes turime pabrėžti, jog 
vėliausi įvykiai Europoj su
daro tiesioginį karo pavo
jų Francijai ir Belgijai: 
Hitleris ruošiasi sunaikint 
Čechoslovakiją kaip nepri
klausomą šalį; jis rengiasi 
prijungt Austriją Vokieti
jai; užimt Klaipėdą ir Lie
tuvą; Hitleris, besistengda
mas prisitraukti Lenkiją ir 
palaikyti ją savo pusėj, 
taipgi gręsia Lenkijos čie- 
lybei ir nepriklausomybei, 
beplanuodamas pana udot 
Lenkiją, kaip karišką sto
vyklą, iš kurios galėtų už
pulti Sovietus. Tolimuose 
Rytuose japoniškas milita- 
rizmas tolyn skverbiasi vis 
gilyn į Šiaurinę Chiniją, ir 
tuo pačiu laiku daro aštres
nes ir aštresnes provokaci
jas ant Mongolijos Liaudies 
Respublikos ir Sovietų ru- 
bežių.

“Į Japonijos imperializmo 
plėtimąsi Azijoj nereikia 
žiūrėti vienpusiškai, kaip 
vien į puolimo politiką prieš 
Sovietų Sąjungą; tatai yra 
vienas būtinas jo reiškinys; 
bet tas japoniško imperializ
mo plėtimasis vis labiau 
virsta tiesioginiu karo grū
mojimu prieš Jungtines

Valstijas ir prieš Angliją.” 
Visi šie dalykai yra tik įvai
rūs reiškiniai bendrosios pa
dėties, kaip kad ją pasvėrė 
drg. Stalinas savo pasikal
bėjime su Roy Howardu, — 
kad karo pavojus gręsia 
daug-maž lygiai iš Tolimų
jų Rytų ir iš Hitlerio pusės 
Europoj. Labai sunku pa
sakyt, katras labiau gręsia, 
ir karas galėtų prasidėti iš 
vienos ar kitos pusės.

Kova už Santaiką
Kas yra pats branduolys 

kovos už santaikos palaiky
mą akivaizdoj tokios padė
ties? Aišku, jog centru ko
vos už taiką darosi pastan
ga suturėti fašistinius už
puolikus. Nesąmonė būtų 
kalbėti apie taikos išlaiky
mą, jeigu mes nesuteiktume 
visas taiką remiančias jė
gas pasaulyj, idant pastotų 
kelią toms fašistinėms spė
koms, kurios rengiasi karui, 
ir jeigu nepadarytume taip, 
kad fašistinės spėkos vei
kiausia būtų sumuštos, jei
gu pradėtų karą.

Kova už santaikos išlai
kymą yra kova del ’ sutelki
mo tokių didelių pajėgų vi
same pasaulyje prieš fašis
tus užpuolikus, kad jie svy
ruotų ir bijotų pradėt savo 
galutinus žygius, gręsian
čius įstūmt visą pasaulį į 
karą. Šitaip kovodama už 
taikos išlaikymą, darbinin
kų klasė gina savus reika
lus; jinai gina reikalus ma
žesniųjų šalių žmonių, ku
riems stačiausiai gręsia ka
ras; jinai gina visos žmoni
jos reikalus. Tuomi jinai 
greitina fašizmo sumušimą 
ir galutiną jo sunaikinimą, 
ir tuo būdu užtikrina dar
bininkų klasei galutinąją 

Mūsų uždavinys 
apčiuopia-

nių šalių reakcininkams 
slapta ir viešai bendradar
biauti su fašistais ir pada
ryti, kad pastarieji galėtų 
sau pirmyn žygiuoti. Angl- 
lijos imperialistai, pavyz
džiui, gavo galimybę lais
vai varinėti intrigas su Hit
leriu, ir net linkui Ethiopi
jos jie vedė tokią politiką, 
kuri nuo pat pradžios bu
vo pareiškimas pasauliui, 
kad jie yra gatavi apleisti 
E th i opi ją, jeigu tik išgaus 
specialių užtikrinimų Angli
jos reikalams.”

Mes dar turime prisimin
ti apie silpną poziciją, su 
kuria Franci jos valdžia dė
josi prie bendrų veiksmų 
delei Italijos suvaldymo. 
Šiuo atžvilgiu Francijos po
litika buvo visai panaši į 
Anglijos dvejojimą, kas lie
čia panaudojimo bet kokių 
veiksmų, kuriais galima bū
tų apribot Hitlerio pasimo- 
jimus.

Schenectady, N. Y.
General Electric Co. Wire 

ir Cable departmentą darbi
ninkai išlaikė be darbo per 8 
dienas, kaipo protestą prieš 
paskubą ir algų kapojimą. U- 
nija veikia per kiek laiko ir 
kompanija stengėsi užduoti jai 
smūgį ir užbaigti kovą. Bet 
tas susirėmimas vedė prie 
dikčios kovos, nes jau ant ry
tojaus būtų stoję į streiką ir 
kiti departmental, kad padėt 
aniems darbininkams kovą 
laimėt. Iš sykio kompanija ir 
valdžios atstovas mėgino ap
eiti. Bosai išmėgino viską, kad 
sulaužyti streikierių vienybę, 
bet nepajėgė ir pamatė, kad 
kova kils ne vien Schenectady, 
bet ir kitose elektros indus-

trijose. Todėl kompanija 
paskutinę minutę sutiko eiti į 
derybas su unija ir užtikrino 
sėkmingai susitaikyti.

Dabar unija turi sunkų dar
bą atlikti, tai yra, sutraukti vi
sus darbininkus į uniją ir pa
varyti kompanišką uniją ten, 
kur ji priklauso, nes šioj ko
voj visi aiškiai matė, kam ji 
tarnauja. Darbininkai, apsi
svarstykite, kas mūsų reikalais 
rūpinasi. Nelaukite iš kitų 
nieko. Visi stokite į savo ei
les ir laimėsite. Vietinis.

Worcester, Mass.
Iš Kliubo Susirinkimo

Kliubo silsirinkimas atsibu
vo 8 d. birželio. Susirinkimas 
buvo vedamas labai tvarkiai. 
Kliubo dalykus besvarstant, 
atsilankė du delegatai. Vienas 
nuo Vilniaus bažnyčios, tai 
kunigas Vasys, kuris yra kliu- 
bą daugelį kartų išvadinęs per 
pamokslus blogais žodžiais ir 
tam panašiai. Atsilankė su tik
slu, kad kliubas pagelbėtų 
bažnyčią baigt statyt. Bet kliu
bo konstitucija nurodo, kad 
tokiems dalykams nevalia 
draugijos turtą vartot. Kons
titucija remiantis, kunigo pra
šymas nebuvo išpildytas.

Antras delegatas kreipėsi 
prie kliubo su reikalavimu, 
kad kliubas paaukotų svetai
nę del pagerbimo atsilankiu
sio Amerikoj seno veikėjo 
Dr. Jono šliupo, kuris čia bus 
liepos 1, 1936 m. Dr. J. šliu
pas kalbės Lietuvių Ukėsų 
Kliubo svetainėj, 12 Vernon 
St. Visi pažangūs Worcesterio 
ir apielinkės lietuviai, kurie 
norėtų plačiau susipažint su 
Lietuvos padėtimi ir Dr. Jonu 
Šliupu, nepamirškite pirmos 
dienos liepos vakaro. Ačiū 
kliubiečiams, kad delegato 

prašymą išpildė. A. S.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
. SVEIKATA

į

pergalę. 
yra daiktiškai, 
mai išvystyti ir paskleisti 
šitokį supratimą apie pa
saulinę padėtį, atsižvelgiant 
į mūsų speciales ameriko
niškas problemas. Taigi 
labai aiškiai jums perstaty- 
sime tarptautinius reiški
nius šio klausimo.

Neganėtinas Pasiprieši
nimas

“Karo pavojus begaliniai 
paaštrėjo kaipo tiesioginė 
pasėka to, jog iki šiol ne
gana buvo mobilizuojama 
taikos pajėgos pasaulyje, 
idant užkirst kelią užpuoli
kams.

“Negana griežtai buvo 
p r i ešinamasi užpuolikams. 
Ir vienas po kito sekė tokie 
pavyzdžiai, kur karinis už
puolikas sustiprino savo po
ziciją užuot nusilpnėti. Pa
saulio taikos jėgos iš jokio 
atžvilgio nesuturėjo Japonų 
nuo Šiaurinės Chinijos už
ėmimo po to, kai jie užgro
bė Mandžuriją; Tautų Ly
gos pastangos delei Ethiopi
jos susmuko; Hitlerio fašiz
mas nuolat varosi pirmyn, 
žingsnis po žingsnio dras
kydamas visas tarptautines 
sutartis ir augindamas savo 
kariškas jėgas,—o visa tai 
atsitiko todėl, kad nesusi- 
mobilizavo pasaulio taikos 
jogos. Ši silpna taikos jė
gų mobilizacija davė gali
mybės įvairių kapitalisti-

strėnkaulio. Gal ir man rei
kėtų.

Tai ir daviau iš-

ir kojos, kaip 
kambarį perei- 

Gulėt irgi ne
visus sąnarius

BENDRAS NUSILPIMAS
Drauge j daktare, aš ir vėl 

kreipiuosi į jus. Mano tie ner
vai ir vėl sukliuro. Kokie 
penki metai, kaip labai sirgau 
tais nervais; kokius metus ėmė, 
kol pasitaisiau. Po tam per 
4 metus mane “šaltis” kanki
no, orui atšalus žiemą bei ru
denį, bronchitas. Kosėdavau 
ir skrepliuodavau. Galvos 
specialistas pasakė, kad ma
no tonsiliai turi pūlių ir rei
kia išimt.
imt, turėjau šaltį ant krūtinės. 
Po išėmimo labai įsirgau, šir
dis drebėjo ir nervai labai pa
kilo. Rankos 
nutirpę. Per 
nu, turiu gult, 
galiu: skauda
ir skilvį. Kai užeina toks slob- 
numas su skausmais, neturiu 
kur dingti.

Turėjau tris gydytojus. Vie-' 
nas sakė — mažai kraujo, ir 
pūlių nurijus. Liepė eiti ligo
ninėn. Kitas sakė, kad ner
vai. Prieš tonsilių išėmimą 
svėriau 170 sv., o dabar, po 
operacijos, sveriu 156 sv. il
gio 5 p. 3 c. Per du mėnesiu 
po išėmimo neturėjau apetito, 
paskiau pradėjau ponevalia 
valgyt. Vis iš gerklės ir iš 
nosies glitės eina. Galva 
svaigsta. Paeinu bloką — tu
riu gult. Nukerta kojas, 
strėnas, po visą nervai vaikš
čioja, kad neturiu kur dėtis, 
nenoriu gyventi užtat, kad ne
pajėgiu nieko dirbti, pradedu 
verkti.

Esu 45 metų. Mėnesinės te
bėra. Ir aš jaučiu negerumą 
tose vietose, kur tonsiliai bu
vo. Ar man tik n e vystosi pa
ralyžius ir ar ligoninėj 
gelbėtų? Sako, nuo nervų 
traukia su adata skysčio

ką 
iš- 
iš

Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, nuotikio, 

daugeliui reikėtų pasimokinti, 
kaip kartais esti po išėmimui 
tonsilių, kada jie įdegimo ap
imti. Gal Jums ir teko kiek 
pūlių “nuryti,” įtraukti į kvė
pavimo takus, kaip anas gydy
tojas sakė. Ir Jums vis vie
na nesijaučia gerai nei gerk
lėj, nei nosyse, nei tonsilių vie
tose. Tokie tonsiliai būtų bu
vę geriau išimti dijatermijos 
būdu.

Ligoninėj pabūt Jums gal ir 
būtų neprošalį: bent tyrinėji
mo tikslui. Vis dėlto dau
gybė Jūsų organizmo trūku
mų daugiausia galės atsipil- 
dyti bendros h i gi jenos keliu. 
Maisto Jums ypač reikia gero, 
gyvo, su visais vitaminais, mi
neralais. Atminkite tai, sten
kitės daryti. Apetitui patai
syti ir daug šiaip kam patai
syti, vartokite džiovintų mie
lių. Squibb’s yekst tablets, 
bent po 10 tablečių prieš val
gymą, keletą mėnesių. Gerk
lei, nosims ir da kam bus ge
riau ir nuo žuvy aliejaus: Cod 
liver oil—-1OD, P. D. & Co. 
Imkite po šaukštą kas diena. 
Gaukite dar gi Irori ammoni
um citrate % lh. ir Copper 
sulphate 1 gr. Ištarpinkite 
puskvortėj vandens ir imkite 
po šaukštelį, į pieną, po val
gio. Padės kraujui atsigaut. 
Vartokite dažniau ir kepeny. 
Thyroid gland, % gr., 1OO 
tablets, imkite po vieną prieš 
valgį. Tincture of Iodine po 
lašą kas pora dienų. Kviečio 
grūdy kramtykite dažnai. Bū
kite ant saulės. Visa tai dary
kite ilgai, tai greičiau atsi
gausite.

i
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Darbininkė ir Šeimininkė
Sovietų Moterys ir Visa Liaudis Spręs Vaiky 

Auklėjimo, Abortų ir Perskyry Problemas
Naujo Įstatymo Projektas—Soc. Rūpestis Apie Moterį

L. LIEPA

Gegužės 26 Centralinis Vyk
domasis Komitetas Sovietų Są
jungoj perdavė liaudies masių 
apsvarstymui naujo įstatymo 
projektą. Tas įstatymas nu-

* mato abortų (pertraukimo nėš
tumo dirbtinu būdu) uždraudi
mą, materialinės pagelbos gim
dytojai padidinimą, padidini
mą gimdymo įstaigų, nustaty
mą paramos didelei šeimynai, 
vaikų lopšelių ir sodų padidi
nimą, padidinimą vyro atsako
mybės už vaikų išlaikymą ir 
kai kuriuos pakeitimus persi-

* skyrimo įstatyme, šitas įstaty
mo projektas priimtas sąryšyj 
su moterų kreipimosi apie 
abortų žalingumą ir turi tikslą 
apsaugoti darbo moterų svei
katą. Kartu tas projektas su
daro visas galimybes motinys
tei. Perdavimas įstatymo pro
jekto apsvarstymui liaudžiai 
turės parodyt, kiek tas įstaty-

*mas reikalingas ir gyvenimiš
kas. šitas rimtas ,ir švelnus 
būklės klausimas ras išspren
dimą įstatyme, kurį priims liau
dis.

Pirmas įstatymo projekto 
punktas nukreiptas prieš abor
tus. Abortas—labai sunki ope
racija, kuri sunkiai veikia į 
moters sveikatą, ypač darant

* pakartotinai. Sunkios nervų li
gos, nustojimas motinystės ga
limybių—štai ką neša abortas 
moteriai.

Sovietų Sąjungoj iki šiol bu
vo abortai leista. Įstatymas lei
džiantis daryti abortus buvo 
priimtas 18 lapkričio, 1920 m. 
Tais laikais toks leidimas^ buvo 
reikalingas, šalyj vyravo mote
rų mažakulturingumas. Buvo 
sunkios intervencijos ir pilie
čių karo sąlygos. Moteris tokio
se sąlygose negalėjo turėti ele
mentarines ekonomines galimy
bes motinystei. Moteris be to 
dar buvo daugelyj prietarų ir 
kitų kapitalistinio surėdymo lie
kanų įtakoj. Bet tas istorinis 

a momentas dabar pasikeitė. Su
daryta dabar socialistinė visuo
menė, kurioj moteris naudoja
si ne tik formalia laisve, bet 
ir materialinėmis socialistinės 
tvarkos sąlygomis. Naujos so
cialistinės visuomenės pastaty
mas pakėlė gyvenimo lygį mi- 
lioninėms kaimo ir miesto ma
sėms. Pakilo ir materialinis 

a aprūpinimas. Tokiose sąlygose 
motinystė įgauna kitokį pobū
dį. Čia jai nereikia drebėti už 
duonos kąsnį, už tai, kad jos 
vaikai bus povainikiai, kad ji 
sutiks visuomenės prakeikimą 
ir nustūmimą. Sovietų Sąjun
goj motina labai gerbiama ir 
globojama. Kartu tas ir su- 

4 daro paujas šeimos formas. Rū
pestis apie socialistinę šeimą— 
vienas iš pagrindinių Sovietų 
valdžios ir partijos politikos 
klausimų. Naujo įstatymo pro
jektas rodo, su kokia rūpestim, 
kaip atydžiai Sovietų valdžia 
priėjo prie šito klausimo, kaip 
ji apskaičiuoja įvairių gyven
tojų sluogsnių reikalus ir būk
lę.

Klausimą apie abortų uždrau
dimą galima statyti tik socia
lizmo šalyj. Kapitalistinių ša
lių moterys kovoja už abortų 
leidimą. Ten gyvenimo sąly
gos sunkią naštą uždeda ant 
darbo moters pečių—vaikai, 
baimė, už jų likimą neteikia jai 

^džiaugsmo. Bedarbė, vergiškas 
samdomasis darbas, mažai ap
mokamas, stumiantis moteris 
prie prostitucijos—štai kas ar
do darbo šeimą. Paklusnumas 
vyrui, trigubas moterų paver
gimas, alkanas gyvenimas ne
stimuliuoja motinystę. Kiekvie- 

▼na motina su pasibaisėjimu 
galvoja apie savo vaiko likimą. 
Vaikai miršta iš bado, vaikus

laukia tamsus, be vilties gyve
nimas—štai kas sulaiko moterį 
nuo vaikų turėjimo. Ir todėl 
įstatymas, uždraudžiantis abor
tus kapitalo šalyse—vienas iš 
įstatymų nukreiptų prieš dar
bo moteris. Toks įstatymas, tai 
gyvas pasityčiojimas iš darbo 
moters. Toks įstatymas kapi
talo šalyse yra “vienas iš vieš
pataujančios klasės veidmainin- 
gumų” (Leninas). Ir todėl ko
va nukreipta prieš kapitalisti
nį surėdymą yra kova už vai
kų likimą, už motinystės ap
saugojimą.

Skirtumas tarp dviejų pa
saulių—kapitalistinio ir socia
listinio—reiškiasi ir to klausi
mo pastatyme. Ar gali kapita
lo šalių moteris svajoti, kad jos 
vaikai būtų valstybės aprūpinti, 
sotūs, linksmi? Ji žino, kad 
juos laukia vergystė, alkis. Mo
teris pavergta. Ji vyro vergė. 
Ją slegia daugelis kapitalisti
nės nuosavybės įstatymų. Jai 
motinystė kartais yra visuome
nės pasityčiojimas, visų nieki
nimas. Ir todėl abortų laisvė— 
kartais palengvina moteriai.

Gali kartais kilti klausimas: 
Ar nėra naujo įstatymo pro
jektas pasikėsinimas į moters 
laisvę turėti vaikus? Kas taip 
stato klausimą—klysta. Juk 
socializmo šalyj, kur moterys 
tapo išlaisvintos, motinystė di
delis džiaugsmas, šalis rūpina
si vaikais ir gerėja bendrai 
gyvenimo lygis. Juk moteris 
čia nėra išlepinta pramogoms 
—ji sąmoninga socializmo sta
tytoja ir jos vaikai, tai busi
mosios komunizmo tvarkos sta
tytojai. Ir todėl vaikai dide
lis džiaugsmas. Moterys Sovie
tų Sąjungoj pakilo į augštą 
kultūrinį laipsnį. Ir todėl jos 
yra iniciatoriais to įstatymo 
projekto, kuris dabar pateiktas 
masių apsvarstymui. Tokiose 
sąlygose galima visais būdais 
kovoti prieš abortus, kad ir už
draudimo keliu.

Kartu tai yra ir naujos šei
mos santikių klausimas. Kapi
talo šalyse propaguojama ma
žiau vaikų turėjimas, dviejų 
vaikų sistema. Ten moteris 
naminio židinio saugotoja ir 
pramogų tiekėja. Apie tai Le
ninas dar 1913 metais rašė sa
vo straipsnyj “Darbininkų kla
sė ir neomaltuz ianstvo”: 
“Smulkus buržujus mato ir 
jaučia, kad gyvent lieka sun
kiau, kova už egzistavimą daro
si žiauresnė, jo padėtis ir jo 
šeimos padėtis vis daugiau da
rosi be išeities. Faktas negin
čijamas. Ir smulkus buržujus 
protestuoja prieš tai. Bet kaip 
jis protestuoja? Jis protestuo
ja, kaip atstovas klasės, bevil- 
tingai žlugstančios, nustojusios 
vilties ateičiai, užguitos ir bai
mingos. Nieko nepadarysi, 
nors vaikų būtų mažiau ken
čiančių mūsų kančias ir kator
gą, mūsų elgėtystę ir mūsų pa
niekinimus,—štai koks smul
kaus buržujaus šauksmas.”

“Darbininkų klasė—rašė to
liau Leninas—nežlunga, o au
ga, stiprėja, susijungia, apsi- 
šviečia ir užsigrūdina kovoje. 
Mes jau dedame naujo namo 
fundamentą, ir mūsų vaikai jį 
užbaigs.”

Darbininkų klasė Sovietų Są
jungoj pastatė socializmo rū
mus. Ji eina prie gausybės ir 
visuotino praturtėjimo ir todėl 
šis įstatymo projektas geriau
sia kova su kapitalistinės vi
suomenės dorovės liekanomis, 
prieš pastatant naujos socialis
tinės visuomenės dorovę.

Šitas įstatymo projektas turi 
dar visą eilę punktų, nukreiptų 
moters padėties, kaipo motinos

palengvinimui. i
Sulig to įstatymo moterys- 

tarnautojos prilyginamos prie 
moterų darbininkių ir gauna 
tokį pat atostogų laiką prieš 
gimdymą ir po gimdymo (2 
mėn. prieš gimdymą ir 2 mėn. 
po gimdymų apmokamų atosto
gų. Padidinama pašalpa, duo
dama gimdytojai ir vaikui; 
įvedamos pašalpos motinoms, 
turinčioms daug vaikų (iki 7 
vaikų, gimstant sekančiam iš
duodama 2 tūkstančiai rublių 
metams vaiko išlaikymui 5 me
tų laikotarpyj, o motinoms, tu
rinčioms 11 vaikų vienkartinė 
pašalpa 5 tūkstančiai rub. ir 
nuo antrų metų 3 tūkst. rub. 
kasmet iki 4 metų nuo vaiko 
gimimo). Nėščia moteris gali 
reikalauti pervedimo į lengves
nį darbą su pilnu jos buvusios 
algos užlaikymu.

Sulig tuo įstatymo projektu 
turi labai padaugėti gimdymo 
namų skaičius mieste ir kaime. 
Bus paruošta nauji tūkstančiai 
ir 10-tys tūkstančių akušerių 
ir auklėtojų. Valstybė padidina 
savo išlaidas vaikų lopšeliams 
ir vaikų darželiams. Atleidžia
mas 1 miliardas 481.3 milionai 
rub. gimdymo namams, akuše
rių kursams, lopšeliams, pieno 
virtuvėms. 1936 m. pridedama 
dar 692.8 milionai rub. tokių 
įstaigų statybai.

Tas viskas sudaro tokias są
lygas, kad Sovietų moteris gali 
būti visai rami del savo vaikų. 
Ją neslegia vaikų ateitis. Ji ži
no, kad jos vaikas bus auklėja
mas ir auginamas. Jos vaikai 
aprūpinti šviesia ir laiminga 
ateitim.

Tas projektas didelę atsako
mybę uždeda ir vyrui-tėvui. 
Įstatyme numatyta, kad už ne
teisėtą abortą, t. y. tokį, kuris 
mediciniškai nereikalingas, at
sako ne ūk gydytojas ar ligo
ninė, kur abortas padarytas, bet 
ir vyras, kuris prikalbėjo mo
terį padaryt abortą.

Taip pat įstatymo projektas 
uždeda vyrui pareigas užlaikyti 
savo vaikus. Sulig tuo įstaty
mu, vyras turi mokėti savo 1 
vaiko išlaikymui trečdalį savo 
algos, dviejų vaikų—50 nuoš., 
trijų daugiau—60 nuoš. savo 
algos. Teismas už neišpildymą 
gali bausti iki 2 metų laisvės 
atėmimo.

Įstatymo projektas numato 
ir kaikuriuos pakeitimus persi
skyrimo įstatyme. Persiskyri
mas bus duotas tik abiejų asme
nų sutikimu. Kiekvienas persis
kyrimas bus apdėtas pinigų su
ma.

Įstatymo projektas atiduotas 
masių svarstymui. Fabrikuose, 
įmonėse, įstaigose ir kitose vie
tose darbo žmonės pasisakys 
savo nuomonę apie įstatymą.

Įstatymas bus gvildenamas 
visu rimtumu.

M. Sangerienčs Laiškas 
ALDLD Mot. Komitetui

Garsi kovotoja už moterų 
teises apribavime šeimynos 
Margareta Sangerienė, per bu
vusio Lietuvių. Moterų Suva
žiavimo pirmininkę d. M. 
Paukštienę, atsiuntė sekamą 
laišką:

“Ačiū už kopiją rezoliuci
jas, kurią priėmėt Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijos 
Moterų Suvažiavime 4 balan
džio. Dėkingos už jūsų para
ma tame darbe.

“Šį sezoną kongresas nieko 
nedarė su mūs biliumi. Tačiau 
mes nenustojam vilties, nes 
mes padarėme progreso, kaip 
kongrese, taip ir švietimo dar
be visose Jungtinėse Valstijo
se.

“Mes tikimės, kad jūsų or
ganizacijos narės aplankys 
kandidatus savo distriktuose, 
įteikdamos būsimiems kongres- 
manams savo nusistatymą šiuo 
svarbiu sveikatos klausimu. 
Jokis visuomeninės svarbos 
bilius nepraeina kongrese, kol 
nėra didelio masinio reikala
vimo. Jūsų organizacijos na
rės gali daug pasidarbuoti pa- 
akstinimui to reikalavimo.

“Mes įvertinsime jūsų pasi
darbavimą. •

“Su pagarba,
“Margaret Sanger.”

Tai puikus pasiūlymas. Ne
pamirškime su juo nueiti pas 
būsimus kongresmanus. Jie 
yra ypatingai jautrūs prieš 
rinkimus. Bet jei tokių dele
gacijų pasiųsime daug, tai jie 
negalės jas užmiršti ir po rin
kimų.

sikalbėjimą su buvusiais gerais 
ir artimais draugais, su ku
riais del politikos buvome at
siskyrę vieni nuo kitų virš 5 
metus. Kaip linksma buvo daly
vauti su draugais vienam būre
lyje. Jie veik visi dirbo paren
gime prie valgių ir gėrimų, 
nuoširdžiai dirbo Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijai.

Susivienijusių skaičiuje ran
dasi Valukai, Ruseckai, Ona 
Vanagaičiutė, d. Vanagaitienė 
ir kiti. Nuo savęs, taipgi ir d. 
A. N. sveikiname jumis drau- 
gai-draugės ir linkime jums ge
riausio pasisekimo darbuotis 
virš minėtos organizacijos gero
vei. Taipgi dėkavojame jums 
už kvietimą dalyvauti jūsų gra
žioje sueigoje. Manome, pikni
kas buvo pilnai pasisekęs, nors 
mes išvažiavome ankstokai ir 
tikrų rezultatų nežinomę.

“Laisvės” Korespondentė.

Lietuvės Moterys Dalyvavo 
Pirmajame Uruguajaus '

Motery Kongrese
Balandžio 23-27 d. įvyko pir

mas Urugvajaus moterų kon
gresas, kuriame buvo daug ta
riamasi, kuriuo būdu būtų ga
lima užkirsti kelią fašizmui ir 
karui; kaip visų moterų orga
nizacijų suvienytomis jėgomis 
pagerinti šių dienų moterų dar
bininkių sunkią padėtį fabri-
kuosę, frigorifikuose, dirbtuvė
se ir kitur.

Žodis į Šeimininkes

VALGIU GAMI
NIMAS

Bendra Laisvamanių 
Konferencija

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos moterį; 

susirinkimas perkeltas iš 17 į 
24 birželio delei rengiamų tą 
dieną delegatams išleistuvių į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Todėl visos draugės įsitėmykit 
ir skaitlingai dalyvaukite ben
drame ALDLD 2 kp. susirinki
me 24 birželio (June), 7:30 
vakaro, 376 Broadway.

Atsiveskite ir naujų narių.
H. T.

Draugiškas Išvažiavimas
Rengia Am. Liet. Darb. Li

teratūros Draugijos 2-ros kuo
pos moterų skyrius nedėlioj, 
birželio (June), 21 dieną, pas 
dd. Tamošauskus, 91 Gardner 
St., West Roxbury, Mass. Ka
dangi šis išvažiavimas yra ren
giamas arti Bostono, kur gali
ma nuvažiuoti tik už 10c., tai 
gera proga visiems pabūti ty
rame ore, pasimatyti su drau
gais ir linksmai praleisti laiką.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos.

Kompaniškos grosernčs dar
bininkai jau senai kovos lau
ke. Kompanija nori streiką pa- 
krikdyti, sulaužyti sutartį, ku
rią buvo pasirašius su unija, 
žadant imti unijistus darbi
ninkus. Kompanijos dabar de
da ant produktų žemiausias 
kainas, kad pirkėjai laužtųsi 
per pikietų liniją.

Ypatingai moterys, kurios 
yra daugiau susirišusios su pir
kimu maisto, turi žinoti, kad 
kompanijos nupigino kainas 
ant kai kurių produktų tik del 
to, kad jūs panorėtume! pas 
juos pirkti ir tuomi padėtumėt 
sulaužyti streiką. Jei tas pa
vyktų, tuomet užmokėsite už 
produktus du kartu daugiau, 
negu streiko laiku.

Kaip moterys, taip vyrai 
neturėtų pirkti ten, kur dar
bininkai streikuoja, kol savi
ninkai nesusitaikys su darbi
ninkais.

Binghamton, N. Y.
Pas Draugus Scrantoniečius 
ALDLD 39 Kp. Piknike 7 

Birželio
Aplaikėme užkvietimą nuo 

d. Klevinsko, kuris minėtos kp. 
dd. įgaliotas kvietė pribūti ir 
paimti su savim kitus dd., ką 
mes ir padarėm, sykiu su dd. 
Kireiliais ir jų sūnum Carol 
nuvažiavom į minėtos kuopos 
parką veik pirmutiniai. Manė
me, kad to pikniko ir nebus. 
Bet biskį lukterėjus atūžė į kal
ną dd. Antanaičių mašina, tuo
jau ir R. Janušaičio, Valuko ir 
kitų. Kaip bematant ir susirin
ko būrelis draugų.

Mat, virš minėtas parengi
mas buvo svarbus dar ir tuom, 
kad mūsų buvę opozicijoj drau
gai sugrįžo su mumis dirbti sy
kiu komunistiniam judėjimui. 
Per tai turėjome progą sykiu 
visi sueiti į draugiškumą ir pa-

Geltonas švediškas Pyragas 
(Cake)

1% puoduko cukraus ir 1/2 
puoduko sviesto gerai ištrinti, 
kad nebūtų šmotukų.

Du trečdaliu puoduko pieno; 
gerai suplakti.

2 puodukus miltų (persijoti).
2 lygmalus šaukštukus “ba

king powderio,” biskutį drus
kos.

1 šaukštuką vanilla.
1 šaukštuką “lemon extract.”
3 kiaušinius—dėti po vieną 

ant sykio į tešlą ir plakti, kuo
met vienas jau būna gerai iš
maišytas, dėti kitą ir tt.

Visų paskiausia pridėti “ba
king powderj” ir gerai išmai
šius supilti tešlą į blėtą, išklotą 
vaksuota popiera ir kepti 350 
karštyje.

Kuomet keikas atrodo iške
pęs, patikrinimui, reikia įsmeig
ti švarų šiauduką į. keiko vi
durį ir greitai ištraukus pažiū
rėti: jeigu niekas neprikibo, tai 
keikas pilnai iškepęs.

H. T.—W. Rox., Mass.

Šeimininkėms Įdomi Kalba 
Apie Valgius Per Radio

Šiame kongrese dalyvavo de
legatės nuo visokių organizaci
jų, darbaviečių ir kliūbų. Taip
gi buvo ir lietuvių moterų aįjĮK 
stovės (trys draugės iš centro 
skyriaus) nuo LMPPK.

Pirmojoj sesijoj, lietuvės de
legatės sveikino šį Kongresą 
sekančiais žodžiais:

“Lietuvių Moterų Priešfašis- 
tinio Prieškarinio Komiteto 
vardu, sveikinu šį Kongresą. 
Nors šis Lietuvių Moterų Prieš- 
fašistinis Prieškarinis Komite
tas visai nesenai susitvėrė, bet 
pasiryžusiai kovodamas prieš 
karą ir fašizmą, randa didelį 
pritarimą lietuvių moterų tar
pe. Lietuvė moteris, anksčiau 
prie caristinės valdžios, jautė 
didžiausią priespaudą ir dabar, 
prie fašistinio režimo Lietuvoje 
randasi blogiausiose sąlygose. 
Jai nėra jokių teisių. Negali 
balsuoti. Ji pati savo rankomis 
turi padaryti apdarą, atlikti vi
sus reikalingus namų darbus. 
Dabartinė valdžia uždėjo tokius 
mokesčius už žemę Lietuvos val
stiečiams, kad jie jokiu būdu 
negali išsimokėti; gi neužsimo
kėjus, yra parduodami iš var
žytinių jų žemės sklypeliai; o 
jei neužtenka, tai ir paskutinę 
padušką nuo lovos nutraukia. 
Tokių fašistų tvarkos vaisių su
silaukė Lietuvos liaudis. Mote
ris, dirbdama tokį pat darbą, 
kaip ir vyras, tegauna pusę vy
ro algos; negalėdama nusipirkti 
nei reikalingiausių dienos reik
menų, pradeda pardavinėti sa
vo kūną. Protestuojame prieš 
Smetonos diktatūros kruviną el
gesį su politkaliniais, taipgi 
reikalaujame jų laisvės. Lietu
vos kalėjimų urvuose randasi 
virš 1000 vyrų ir 80 moterų. 
Todėl mes, lietuvės, turėdamos 
omenyje savo brolius, tėvus ir 
seseris, kankinamus fašistų 
Lietuvoje, kurie, ištikus karui, 
bus pirmutinis pašaras Lietu
vos armotoms, šaukiame visų 
tautų moteris, be pažiūrų skir
tumo, į vieningą kovą prieš ka
rą ir fašizmą! šalin karas! ša
lin fašizmas! Lai gyvuoja mo
terų darbininkių vienybė!

LMPPK.”

Jeruzale. — Anglų vy
riausybė Palestinoj baigia 
antrą koncentracijos stovy
klą ties Jaffa. Į ją žada 
suvaryt iki 250 komunistų 
ir arabų kovotojų už tauti
nę laisvę.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Svarstydami, kaip suben
drinti Laisvos Minties šalinin
kų ir veikėjų jėgas Amerikos- 
Jungtinėse Valstijose, Dr. Jo
no šliupo Maršruto Komitetas 
sumanė pasinaudoti tąja pro
ga, 
LA

kad gerb. mūsų svečias S 
seimo metu bus Clevelan-

d e, ir įvykinti tenai pasitari
mą su vietiniais ir iš kitų, ko
lonijų atsilankiusiais laisva
maniais. Dr. Jonas šliupas
mielai sutiko dalyvauti.

Taigi šiuomi pranešame, 
kad Clevelande birželio 21 d? 
po pietų (veikiausia, Carter 
kotelyje) bus Bendra Laisva
manių Konferencija, į kurią, 
yra kviečiamas kiekvienas as
muo, be partijų ir srovių skir
tumo, kuris pritaria sąžinės 
laisvės principui ir stoja už
skleidimą apšvietos, paremtos* 
tikru mokslu, taip šios šalies 
lietuvių visuomenėje, kaip ir 
Lietuvoje.

Komitetas:
Kazys P. Gugis,
Dr. A. L. Graičunas,
Ed. Čepulis,
S. Dombrow,
P. Grigaitis.

Dr. J. Šliupo Prakalbų 
Maršrutas

1.1

M. VALILIONIENe

Draugė M. V a lilionienė, 
Brooklyno valgių gaminimo 
specialistė, kuri yra teikus daug 
patarimų per šį skyrių ir ALD 
LD moterų susirinkimuose, at
einantį pirmadienį kalbės oro 
bangomis apie tai, kaip pasi
rinkti sveikatai naudingą mais
tą ir kaip jį pagaminti, kad ne
nustotų maistingumo.

Ji kalbės iš stoties WMBQ 
(1500 kcs.) p. Ginkaus veda- 
moj radio radio valandoj. Lai
kas: pirmadienį, 22 birželio, 
1:30 per pietus.

Rep.

Waterburio Apielinkiai

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

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

valandą.

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

ir iš visos Naujosios Anglijos.
•

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
z įžangos bilietus.

Philadelphia, Pa.—birželio 24 
d., Lietuvių Muzikalėj 
svetainėje. Birželio 25 
Lietuvių Tautinėje svet.

Baltimore, Md. —birželio 26 
d., Lietuvių svetainėje.

Scranton, Pa.—birželio 28 d.,, 
Providence Auditoriumv

Worcester, Mass.—liepos m.
1 dieną.

Montello, Mass.—liepos mėn.
2 diena.

So. Boston, Mass.—liepos 3 d. 
Waterbury, Conn.—liepos 5 d.

Philadelphia, Pa.
Birželio 12 d. su vienu drau-__ - 

gu pasivaikščiodami nužings
niavome 32 bloku ir pasiekėme 
McKahan cukrinę dirbtuvę, žiū
rime, visi keliai žmonių apsto-'. 
ti, prieiname arčiau, matomę" ’ 
stovi pusėtinai ir mūsų pažįsta
mų, “Laisvės” skaitytojų. KlaU-"’ 
šiame, kas čia yra, kas atsitik ' 
ko, kodėl nedirbate? Atsako '• 
(keli susyk), kad streikas, pi-J >. 
kietuoja, reikalaujama pridėti., 
po 10 centų į valandą, laiko ir 
pusės už viršlaikį, 5 dienų sa-. 
vaitės, pripažinimo industrinės^*. 
unijos. Sako, buvo atvažiavęs 
J. L. ir ragino, kad amatiniai 
nesitaikytumėme, bet kad lai- 
kytumėmės industriniai.

Stovime ir kalbamės, kitoj 
pusėj gatvės jaunuoliai (jie ir’ 
išvedė darbininkus į streiką), 
pasikabinę lentą su numeriais 
mėto durkliukais, žaidžia. Atro-. 
do, kad jie nekreipia jokios . 
atydos, kas kur dedasi. Bet va 
eina užveizda (watchmanas) 
prie darbo ir vedas kitą “už- ‘ 
veizdą” su savim, jaunuoliams 
nepažįstamą. Jaunuoliai tuojau 
juos sulaiko. Bravo, jaunuoliai*! '

Pas visus ūpas pakilęs, pi- 
kietas pusėtinai stiprus. Lie
tus užėjo, prisiglaudė prie šie- -j 
nos, bet sergsti, kad kompani 
ja skebų neįvežtų. Tik streL 
kieriams reikia nepasiduoti jo*., 
kioms apgavystėms ir laikyti?, 
stipriai, kaip laikėtės iki šiolei.

Matėsi tūlus kalbantis ir su ■; 
policija, žinoma, negi gali kas 
nors užginti kalbėtis, bet rei-' 
kia žiūrėti, kad jiems neišsi- ' 
kalbėjus.

Gerai daro dokų darbininl 
atsisakydami prikrauti ir 
krauti laivus, kurie bando 
benti cukrų.

Linkėtina streikieriams 
kytis vieningai ir laimėti 
užbriežtus reikalavimus, 
patartina, kad iš kitur 
ninkai nevažiuotų Čia darbo 
j ieškoti, neitų ir agentų siun- 
čiami. I .J

Varianiškis

savo

-------
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CHICAGOS KRONIKA
Apie Šimtas Chicagiečių Va

žiuos Į Amerikos Lietuvių 
Kongresą

Chicagos lietuvių organiza- 
t.cijose pasireiškia nepaprastas 

susidomėjimas Amerikos Lie- 
Ą tuvių Kongresu, įvykstančiu 
Clevelande. Chicagos Lietuvių 

; Draugija, kuri savo eilėse pri
skaito apie 3,000 narių, išrin
ko net 23 delegatus. Tarpe de
legatų matome vardus Abeko, 
Grigaičio, Viešio, Dr. Montvy- 
do, Mickevičiaus, Jūrio.

Keistučio Kliubas, turįs apie 
pusantro tūkstančio narių, iš
rinko keturis delegatus, jų tar
pe Bendokaitį ir Sakalienę. 
Net tokia draugija, kaip Rū
ta, turės savo atstovybę. Net 
lietuvių bučerių draugija Mar
quette Parko kolonijoj išrinko 
atstovą—J. K. šarkiūną. Skait
lingas delegacijas siunčia cice- 
riečiai ir roslandiečiai. Aš jau 
nekalbu apie ALDLD kuopas, 

"LDS ir SLA kuopas ir įvairius 
kliubus.

Iš viso, kaip teko patirti Jū
sų korespondentui, Chicaga 
duos apie šimtą delegatų, ku- 

?rie vyks į Clevelandą trauki
amais, savom mašinom ar bu- 
;sais.

Nors klerikalų “Draugas” 
piktai nusistatęs prieš kon
gresą, bet tūlos katalikiškos 
organizacijos dalyvaus kongre

se. Padėkim, Melrose Park ko
lonijoj visos draugijos, įskai

tant ir katalikiškas, sudarė 
■fyęndrą frontą ir siunčia ben- 
*;dr$ delegaciją.

> Amalgam eitų Rubsiuvių 
-Unijos lietuvių lokalas dar ne
išrinko delegatus, bet išrinks 
savo sekančiame susirinkime.
Dr. šliupas Apleidžia Chica- 

gą; Vyksta Detroitan
..... —Kas jums geriau patinka 

•Chicaga ar Brooklynas?
•X Į tą klausimą Dr. Šliupas, 
loie jokio dvejojimo, atsakė— 

^Brooklynas. “Čia didžios lie- 
fcUvių minios.” Sandariečiams 

tautininkams nepasisekė pa
jungti J. šliupą savai politi
škai, o jie to taip norėjo ir bu- 
'«vo gavę atatinkamų instrukci
jų iš Brooklyno. Dėl šliupo 
atsilankymo Amerikoj dešinio
ji srovė ne tik nesustiprės, bet 
"gal net sumenkęs, nes ji šliu- 
■po asmenyje laukė mesijo- 
•£iaus. Bet išskėstos rankos pa
siliko bestyrančios ore. Į san- 
•dariečių surengtą Šliupui pasi
tikti bankietą susirinko tik 
apie 50 asmenų. Tikras fiasko! 
Į sandariečių pikniką Dr. 
Šliupas nebuvo nuvykęs.

-■ Tiesą pasakius, ir pažangie
čių surengtame bankiete buvo 
-neperdaugiausia žmonių—tik 
kokia 180. Prakalbose, Lietu
sių Auditorijoj, dalyvavo 400- 
‘500 žmonių. Tai irgi nedaug, 
kaip del Chicagos. Tiesa, Dr. 
Šliupas susipažino su Chicagos 
miniomis kapų puošimo die
noj, kuomet į tautiškas kapi
nes susirinko virš 15,000 svie
to.

12 d. birželio Dr. šliupas 
atsisveikina su Chicaga. Tą 
vakarą dar įvyks profesionalų 
draugijos bankietas, o po to 
svečias išvažiuoja Detroitan.

Mes pasiteiravome pas lais
vamanių tėvą, ar jisai daly-

Bayonne, N. J.
Bušai į “Laisves” Pikniką

Draugai bayonniečiai jsitė- 
mykite, kad 4-tą d. liepos nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė. 
E, kampas 26th Street, išeis 
busas į “Laisvės” pikniką, 12 
vai. dieną. Kelionė į abi puses 
vienam asmeniui $1.00, porai 
—$1.75. Yra pasamdytas nau
jas gražus 33 pasandžėrių bu- 
•as..

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

KOMISIJA. 

vaus Amerikos Lietuvių Kon
grese, Clevelande. Iš atsaky
mo aiškiai suprasta, kad ne
dalyvaus, bet taip pat nedaly
vaus ir tautininkų konferenci
joj, kurią šaukia Karpius ir 
kiti. Dalyvaus tik SLA seime.

šliupas manąs, kad Ameri
koje reikėtų sukurti centras, 
kuris padėtų įsteigti Lietu
voj laisvą gimnaziją, krema- 
toriją, laisvas kapines, kur tik 
galima, ir sistemačiai remtų 
“Laisvąją Mintį.” Apie tą 
planą visaip kalbama.

Piknikai, Piknikai

“Vilnies” pavasarinis pikni
kas buvo šaunus, su beveik 
penkiais tūkstančiais dalyvių. 
Buvo du kartus didesnis, ne
gu “Naujienų” piknikas. O 
vilniečių piknikui, tą pačią 
dieną, gal ir netikslion kon- 
kurencijon stojo didžiulė Chi- 
cagos Lietuvių Draugija. Ji 
nedaug žmonių teturėjo.

“Vilnies” piknike mūsų jau
nieji sportsmenai—net šeši jų 
tymai—labai gerai užsireko
mendavo. Dainavo kankliečiai 
ir aidiečiai. Energingą prakal
bą sakė tik ką atvykęs Chi- 
cagon d. L. Prūseika, kurį 
chicagiečiai širdingai sveikino.

Piknike matėsi ne tik bolše
vikai ir simpatikai. Ir Gugį te
ko matyti, ir daktarus Drau
gelį, Dundulį, Guseną, Marge- 
rį ir daugelį kitų veidų. Buvo 
beveik visi buvę ir esanti dar 
opozicijoj (bet jau svyruojan
ti), išėmus 12 Strazdienės 
draugų.

14 birželio turi įvykti Keis
tučio Kliubo piknikas, kuris 
paprastai sutraukia iki 3,000 
žmonių, didelis roselandiečių 
piknikas, kuriame kalbės d. 
Andrulis ir dar keli piknikai, 
bet jau mažesni. Gi būrys vil
niečių, su Abeku ir Prūseika, 
išvažiuoja į Racine, Wisconsin, 
į ALDLD aštunto apskričio 
pikniką.

Radio Valandos

Kiek yra Chicagoj lietuviš
kų radio valandų ir pusvalan
džių ?

“Vilnie s”, “N a u j ienų,” 
“Draugo,” Vanagaičio, Peoples 
Furniture Co., Progress Co.. 
Budriko, Louis Styleshop, Alt- 
bach-Rhenhardt ir dar, rodosi, 
viena ar dvi.

“V i 1 n ies” programa dabar 
duodama sykį į savaitę, sere- 
domis, iš stoties WGES. Pra
džia 5:30 vakare. “.Vilnies” 
programa tuo įdomi, kad ji 
neparemta plokštelėmis, bet 
gerais Chicagos dainininkais. 
Dainavo ir dainuoja Rimkus, 
Kvedarienė, Abekienė, Doč- 
kienė, Tarutis, Rasinskienė, 
žiūronas, Zabukienė, Sadaus
kas, Vėbra, Konaldas, Kens- 
tavičiai, šimkaitė, grenadierų 
grupė ir tt.

Todėl ši radio valanda daro
si vis labiau populiariška. Be 
to, “Vilnies” radio valandoj 
pranešama lietuviškų ir kito
kių žinių. Pranešimus dabar 
daro L. Prūseika. Pastarose 
valandose buvo plačiai infor
muojama apie Amerikos Lie
tuvių Kongresą, R. Mizaros 
telegrama Brazilijos ambasa
doriui ir tt. Net Jūsų Brook- 
lynas buvo išgarsintas, sumi
nint organizacijas, kurios siun
čia delegatus kongresan.

J. Jonyla. 

Scranton, Pa.
Iš ALDLD 39 Kp. Susirin
kimo, Laikyto 7 d. Birželio

Kadangi susirinkimas buvo 
sušauktas 9 vai. ryte, todėl ne- 
kuriems draugams buvo per 
anksti ir nedalyvavo. Bet visgi 
susirinko bent 16 draugų-gių.

Išdavus; valdybai raportą pa
aiškėjo, kad -koncertas ‘ davė 
pejno • $14.80, o - du piknikai 
$22.50. Už tuos pinigus suvesta 

elektros šviesa naujoj piknikų

svetainėj, darže, ir apmokėta 
$17 darbininkams, kurie dar
bavosi virš minėtoj vietoj. Tai
gi piknikams vieta jau turi vi
sus patogumus, kaip tai: švie
są, vandenį, stalus, suolus, pa
stogę nuo lietaus, net ir “toi- 
letą”, moderniškai įtaisytą, 
kaip vyrams, taip ir moterims. 
Nors scrantoniečiai padėjo 
daug triūso, bet turi gana sma
gią vietukę piknikams.

Plačiai kalbėta apie šaukia
mą Amerikos Lietuvių Kongre
są, Clevelande. Išdiskusavus, 
nutarta išrinkti komisiją, kuri 
darbuotųsi tarp visų sriovių 
lietuvių tarpe del sukėlimo fi
nansų ir pasiuntimo delegatų 
į kongresą.

Komisijon išrinkti: L. Jenu- 
šaitis, J. Klikunas ir P. Šlekai
tis. Pakeltas klausimas apie 
perkėlimą susirinkimų iš šven
tadienio į paprastą dieną. Ap
kalbėjus, nutarta palikt po se
novei, nes šiokią dieną dauge
lis negali dalyvauti, o šventa
dienį visi gali dalyvauti, iš
skiriant tik tuos, kurie nenori.

Valdyba pasiskundė ant “Lai
svės” administracijos už neįtal- 
pinimą apgarsinimo kp. susi
rinkimo į laiką. Tas padaro 
daug nesmagumų ir iškaščių, 
nes nepasirodžius pagarsinimui, 
šaukta telefonu. Tas, draugai, 
tai jau perdaug didelis apsilei
dimas. Susirinkimui būnant 
sekmadienį, pagarsinimas tilp- 
sta tik šeštadienio “Laisvėj”, 
tai daugelis negali matyt, nes 
šeštadienio “Laisvę” daugelis 
gauna net pirmadienį, na, ir 
paskui turi pasiteisinimą, kad 
nežinojau, kada susirinkimas 
bus. Todėl “Laisvės” adm. 
turi tokių klaidų vengti.

(Ar draugai tikri, kad pri- 
siuntėte nepervėlai?—Red.)

Kp. valdyba pranešė, kad yra 
surengtas piknikas visiems kp. 
nariams; ir valgiai, bei gėri
mai visiems bus veltui, svečiai 
taipgi bus priimti ir tinkamai 
pavaišinti, nes patys draugai 
susidėjo reikalingą sumą pini
gų.

Aukavusių vardus paskelbsiu 
žemiau.

Pikniko daržo “troščiai’’ pra
nešė, kad šiame piknike pro
grama ir šokiai bus suteikti per 
radio, kur bus duodama muzi
kos gražūs kavalkai. Todėl 
kvietė visus dalyvauti, kad pa
tikrinti, ar bus tinkama muzi
ka del šokių, nes daržo “troš
čiai” mano tokį instrumentą 
įsigyti nuosavą, kad išvengus 
keblumų su muzikantais. Mat, 
atsitinka, kad lietus pikniką 
pagadina ir jokio pelno nepa
darius, muzikantams turj vis- 
tiek užmokėti. Jei dar sąžiniš
ki, tai šiek tiek nusileidžia, o 
jei koki, tai nepaiso, sako: “ką 
mes kalti, kad jūs dievo neiš- 
prašėt gražios dienos.” Na, o su 
mašina, kas kita, užlijo, į pa
stogę, nustojo ir vėl makarai.

Susirinkimas buvo labai 
draugiškas, jame dalyvavo veik 
visi buvę opozicijos draugai.

Piknikui aukavo šios ypatos:
J. Antanaitis $2.50; P. Kru- 

chas $1.50, J. Klikunas $1.50, 
V. Valukas $1.50, A. Ruseckas 
$1.50; I. Klevinckas $1, F. M. 
Indriulis $1, L. Jenušaitis $1, 
A. Sunley $1, J. Gluoksnis $1, 
J. Bagzevičius 75c. Po 50c. au
kojo: A. Antonas, Raudovė, A. 
Navalinskas, J. Kireilis, J. Kup
stas, A. Buzienė, A. Jenušauc- 
kas. Po 25c: M. Sundey, 'D. 
Kairienė, P. Ostrauskas, P. Šle
kaitis, D. Praleikienė, M. Ka
činskienė, J. Kriukauckas, Geo. 
Anciukaitiš. J. Gegzna 10c. ir 
N. K. 30c.

Viso suaukauta $20.15.
Visiems aukavusiems valdy

ba taria širdingą ačiū.
Įspūdžiai Iš Pikniko

Labai gražus būrelis prisi
rinko draugų bei draugių, ku
rie smagiai linksminosi prie 
smagios “radio” muzikos, taip- 
pat buvo daug ir vietinių sve
čių. Buvo svečių net iš Bing
ham tono, tai draugai Nava
linskai ir Kireiliąi. Reikia pri
minti, kad' draugai Navalins
kai mus tankiai aplanko, ii’ su

jais mes draugiškai pasikalbam, 
išreikšdami vieni kitiems savo 
mintis. 1 * ,

Besilinksmindami draugai 
prisiminė ir draugą V. Turaus
ką, tai yra pikniko vietos “ar- 
kitektų,” seną veikėją darbi
ninkiškose organizacijose, ku
ris šiandien randasi Schuylkill 
pavieto ligoninėj, nes besidar
buodamas prarado savo regėji
mą.

Draugai atjausdami jo padė
tį, V. Valukas ir P. Šlekaitis, 
parinko aukų, kurios perduotos 
draugui I. Klevinskui, kuris ve
da su drg. Turausku susiraši
nėjimus.

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins i
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius j 

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. į 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią Į 
ir salę del po iermenų pivtų.
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. 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 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Aukavo sekančios ypatos:
Rauduvė 50c., Klikunas 50c.
Po 25c.: J. A. Antanaitis, V.

Valukas, P. Kruchas, A. Ru
seckas, L Klevinskas, L. Jenų-

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

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.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

PIKNIKAS BROOKLYNE
Tai Bus “Laisves” 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.

PRADŽIA 10 V AL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

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.

šaitis, F. M. Indriulis, D. Pro- 
leikienė ir D. Busienė.

Viso aukų surinkta $3.25.
ALDLD 39 kp.

Korespondentas.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
. PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
. Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

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 svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

■— ........-- , .............

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- . 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
Dviem kambarys $16.00 .
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.

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

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

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

.į
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PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Reporterio Interview su Plie
no Unijos Vice-Prezidentu

Birželio 12 nuvykstu į Amal
gamated Association plieno dar
bininkų unijos raštinę, 500 So. 
Main St., senyvai moteriškei 
persistatau esąs lietuvių darbi
ninkų organizacijų atstovas ir 
sykiu reporteris ir norįs turėt 
interview su bent kuriuo unijos 
viršininku.

Skubiai moteriškė nueina pas 
prezidentą Tighe ir vėliau su
pažindina mane su vice prezi
dentu Edw. W. Miller. Išnaujo 
persistatęs kuomi esąs, klausiu 
Miller, ką jie daro organizavi
mui plieno darbininkų. Vice 
prezidentas aiškina, jogei dabar 
pradėtas didelis vajus suorga
nizuoti visus plieno darbinin
kus į uniją, šaukiami masiniai 
mitingai, organizuojama nauji 
lokalai, spausdinama tam tiks
lui literatūra. Taipgi paaiškino, 
kad naujai suorganizuotas uni
jos lokalas Crucible Steel Co. 
darbininkų dabar pradeda veik
ti. Greitai bus šaukiama didelis 
masinis mitingas North Sidėj. 
Prašė jis, kad lietuvių organi
zacijos pagelbėtų organizuot 
plieno darbininkus.

Atsisveikinant jis supažindi
no su unijos organizatorium, 
kuris pridavė didelį bundulį 
įvairių unijos lapelių, ypatingai 
taikomų prieš kompaničnas uni
jas. Lapeliai bus išplatinti tar
pe plieno darbininkų.

Plieno Darbininkų Vajus 
Atidarytas

Plieno unijos organas “The 
Amalgamated Journal” rašo, 
kad padarius sutartį su Indus
trinės Organizacijos Komitetu, 
tuojaus pradėtas vajus organi
zavimui plieno darbininkų.

Pirmas masinis mitingas 
įvyko Rankin, Pa. Dalyvavo 
virš tūkstanties plieno darbi
ninkų. Kalbėjo mainierių uni
jos distrikto prezidentas Pat 
Fagan, plieno unijos iždininkas 
Leonard ir teisėjas Musmano.

Daugelis darbininkų prisirašė 
prie unijos, kiti pasižadėjo vė
liau prisi rašyt.

Tokie mitingai bus šaukiami 
ir kitose vietose. Mes turime 
darbuotis, kad jie būtų sėkmin
gi. Unijos viršininkai pagei
dauja lietuvių organizacijų ko
operacijos. Todėl pasirodykime, 
kad mes galime pagelbėt orga
nizuoti darbininkus’

Majoras Areštuotas už 
Organizavimą Darbininkų

Richard Lawry, West' Home
stead majoras, sykiu su kitais 
dviem elektros ir radio unijos 
darbininkais, areštuotas už sa
kymą prakalbos ir kvietimą 
darbininkų organizuotis į uniją. 
Pareikalauta $1,000.00 kaucijos. 
Kaltinami, būk tai, kad netu
rėję leidimą laikyti masinį mi
tingą. Bet majoras Lawry tvir
tina, kad jis pats yra gavęs lei
dimą iš Pittsburgho majoro 
McNair ir todėl jis užprotes
tavo.

Vadinasi, kompanijos deda vi
sas pastangas neprileisti darbi
ninkus prie unijos. Jos ir poli
ciją turi savo rankose. Ypatin
gai dabar, kuomet plieno unija 
veda smarkų vajų, kompani
joms karšta darosi. Daugelis 
kompanijų net kalba apie pa
kėlimus algų ir net davimą va- 
kacijų, kad tik prilaikyti darbi
ninkus nuo unijos.

Darbininkai turėtų jau pasi
mokinti iš praeities, kad be sa
vo unijos niekaip negalima 
apginti savo reikalų. Dabar lai
kas visiems organizuotis į uni
ja*

Protestuoja prieš Italą 
Fašistą Veikimą

Pittsburgho spaudoj plačiai 
rašoma, kad Italijos fašistų 
konsulas rengia čia “iškilmingą 
minėjimą fašistų laimėjimų 
Ethioprjoj.” Norima, mat, ir 
tarp Pittsburgho žmonių fašis
tiniai nuodai paskleisi ir su- 
drutint fašizmas.

BOSTONO APIELINKES “LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

ĮVYKS

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

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

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

ŠOKIAM GRIEŠ ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
Iš anksto įsigykite įžangos Bilietus.

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

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS.

Prieš tokį konsulo elgesį kilo 
protestų. Daugelis organizacijų 
užprotestavo. Smarkiai kovoja 
labiausia Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą. Protestai siunčiama 
Italijos konsului, majorui Mc
Nair, teisėjui Musmano ir tt.

Civilią Teisią Konferencija
Subatoj, birželio 27, Naujojo 

Teatro svetainėj, $7 Miller St., 
įvyksta labai svarbi civilių tei
sių gynimo konferencija. Prasi
dės lygiai 1 vai. po pietų ir tęsis 
iki 7 vai. vakare.

Daugelis civilių ir darbinin
kiškų organizacijų užgyrė tą 
konferenciją. Todėl tikimasi 
turėt labai sėkmingą, žiūrėki
me, kad lietuvių organizacijos 
taipgi pasiųstų atstovus. Kurios 
neturės susirinkimų, tai gali 
valdybos pasiųsti atstovus, šau
kia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Smetonos Agentas 
Pittsburghe

South Sidėj ir North Sidėj 
buvo surengta prakalbos su pa
veikslais kokiam tai daktarui, 
nesenai atvykusiam iš Lietuvos. 
Jisai kalbėjo ir rodė paveikslus 
apie Lietuvos kunigus ir vaL 
džią. Visur gražiai piešė kuni
gų ir Smetonos darbus. Nuro
dinėjo, kad Lietuva dabar da
ranti progresą. Apie darbinin
kų ir ūkininkų streikus ir kovas 
nieko neparodė.

Pasirodo, kad Smetona vis 
daugiau savo agentų užsienin 
siunčia. Jam nepatinka, kad 
amerikiečiai lietuviai stoja už 
demokratinės santvarkos at- 
steigimą Lietuvoj. Tie ponai bi
jo Lietuvių Kongreso. O kuni
gija, atrodo, remia Smetoną. 
Jie atsisako eiti į bendrą fron
tą prieš tokią fašistinę valdžią.

Gražiai Praėjęs Piknikas
North Sides lietuvių darbi

ninkų draugijų piknikas birže
lio 7 buvo gana gražus ir sėk
mingas. Sėkmingesnis negu 

pereitais metais. Nors oro ne-

GARSINKITĖS “LAISVĖJE”.

Sveikinkite Komunisty Partijos
Nominacijų Konvenciją

49 TEN EYCK ST

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

Workers’ & People’s Bookshops: 50 East 13 St., 140—2nd Ave. . 
(arti 9th St.), 115 W. 135th St., 1001 Prospect Ave., Bronx; 1337 
Wilkins Ave., 369 Sutter Ave., Brooklyn; House of Knowledge,* 
Brighton & 6tH St., on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 

2800 Bronx Park East.
PASTABA: 9-tos Nacionales 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. z

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

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 Street New York City

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

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

BROOKLYN, N. Y
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

IRU-EMBER COAL COMPANY

t.

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

Telefonas: EVergreen 7-1661

TEL. STAGG 2-5043NOTAR” PUBLIC

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 513€ 
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.

LAISVE
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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 ir kitiems 
nariams praneškite.

Aido Choro Valdyba.
(140-142)

ELIZABETH, N. J.
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.

SHENANDOAH, PA.
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 linksmai die
ną praleist; bus gera orkestrą šo-, 
kiams, namie gamintų valgių ir vi
sokių žaislų. KOMISIJA.

(141-142)

ANDOVER, CONN.
VISŲ ATYDAI! Draugai Merke- 

vičiai,. seni "Laisves” skaitytojai ir 
plačiai žinomi Brooklyn©, 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), RED 2, Ando
ver, Conn. Tel: Willimantic 2-202.

(141-143)

G.

Rengimo Komisija.

Sekr. M.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

•U

Puikai įrengtos dvi koplyčios deg
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 ir 44 kuopos bendrai 

rengia pirmą didelį pikniką, nedė- 
lioj, 21 d. birželio, Mačutos Darže,' 
tai visiems apielinkės ir CIevelando 
lietuviams gerai žinoma vieta. Tad 
visus kviečiame dalyvaut ir linksmai 
dieną praleist. Turėsime skanių už
kandžių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams. Pradžia 10 vai. ryto.

(142-143) Rengėjai.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks šeštadienį, 20 d. 
birželio, Draugijų svetainėj, 4097 
Porter St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

(142-143)

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. rengia metinį savo 

pikniką nedėlioj, 28 d. birželio, Po
lish Pavilion Park, Wulfdale. Pra
džia 10 vai. ryto, šokiai prasidės 2 
vai. po pietų. Kviečiam visą apie
linkės lietuvių visuomenę atsilanky
ti susitikt SU’ senais draugais ir su
sipažinti u naujais. Turėsime įvai
rių užkandžių ir gėrimų.

(142-143) Komitetas.

HAVERHILL, MASS.
Liet. Ūkėsų Gedemino Kliubas ren

gia milžinišką pikniką, kuris įvyks 
nedėlioj, 21 d. birželio, savo kempė
je, Brookside Ave., Bradford, Mass. 
Pradžia 10 vai. ryto, šiame pikni
ke dalyvaus net 6 kliubai. Tai bus 
masinis suvažiavimas pažangesnės 
visuomenes. Visiems užtikriname 
gerą laiką. Turėsim visokių valgių, 
gėrimų ir gražią orkestrą šokiams.

(142-143) Rengėjai.

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

PATERSON, N. J.
Visų “Laisvės” 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 i ALDLD 84 kp. susirinkimą 
nedėlioj, 21 d. birželio, 12 v. dieną, 
S. Bakanausko svetainėje ir galėsite 
pasiimt tą gražią dovaną.

J. Matačiūnas.
(140-142)

1 ’ ĮSNI GTAS GRABOJUUS
660 GRAN.^ STREET BROOKLYN, N. Y.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia didelį pikniką Lietu
vių Vytauto Kliubo parke, šalę Lake
view Park, Dracut, Mass, čia suva
žiuos draugai iš visų apielinkės 
miestų. Prisirengę pavaišinti sve
čius su įvairiais užkandžiais, gėri
mais, ii' gera orkestrą grieš šo
kiams. Tad visi tą dieną į parką ir 
j pikniką.

(142-143)

HUDSON, MASS.
Milžiniškas piknikas, kurį rengia 

bendrai 7-nios vietinės draugijos ir, 
organizacijos, įvyks nedėlioj, 21 d. j 
birželio, prie Fourth-Meadow, Marl-1 
boro ežero, Scandinavian Club sve- i 
tainėje. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
gera orkestrą šokiams ir graži sve
taine. Taipgi yra graži vieta del 
maudymosi. O valgių ir gėrimų vi
siems bus užtektinai. Tad kviečiam . 
vietinę ir apielinkės visuomenę skait- i 
lingai dalyvaut. Komisija.

HAMTRAMCK, MICH.
TDA Kazio Giedrio kuopos su

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

(141-142) ORG.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kom. Susirinkimas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
pastovumas ir į pavakarį lietus 
pusėtinai pakenkė, visgi publi
kos nemažai susirinko ir todėl 
liks gražaus pelno siuntimui de
legatų į Lietuvių Kongresą.

LDS jaunuoliai veikliausia 
dalyvavo. Išanksto jie nemažai 
tikietų pardavė ir pačiame pik
nike dirbo. Veikiausia jie ir 
pelno daugiau gaus. Taip ir rei
kia. Kai kurie sako, kad jau
nuoliai nieko neveikdami norį 
gaut pelno dalį. Dabar jie pasi
rodė galį gerai veikti.

Tą pačią dieną dar du lietu
vių piknikai buvo—Romos ka
talikų ir nepriklausomųjų. Ne
žinia, kaip jų pavyko. Vei
kiausia irgi gerai.

Masinis Spaudimas Teikia 
Geras Pasekmes

North Sides nukentėjusieji 
nuo potvinio senai reikalauja 
nuo Raudonojo Kryžiaus pa- 
gelbos, bet ikišiol visai mažai 
buvo pasekmių. Nusiskundimų 
buvo gana daug, kad Raudo
nasis Kryžius nieko nesuteikia.

Šiomis dienomis platus komi
tetas, atstovaująs potvinio nu
kentėjusius, aplankė Raudonąjį 
Kryžių ir įteikė reikalavimus, 
kad tuojaus suteiktų pagclbą, 
tiems, kurie atsišaukia į tą 
įstaigą. Pasekmės pasirodė 
neprastos. Tuojau R. Kryžiaus 
žmonės paėmė peržiūrėt reika
lavimus, atsiuntė atstovą į nu
kentėjusių susirinkimą ir priža
dėjo greitai suteikti reikalingą 
pagelbą. Kai kurios šeimynos 
jau gavo.

Šaukiamas didelis susirinki
mas visų N. S. nukentėjusių se- 
redos vakare, birželio 17, Li
berty svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St.

“Laisvės” Skaitytojų 
Visuotinas Susirinkimas

Birželio 18, ketvergo vakare, 
šaukiamas labai svarbus visų 
“Laisvės” skaitytoją susirinki
mas, Liberty svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S. Tie, kurie 
negavo “Laisvės” dovanos “Mor
tos Vilkienės Divorsas,” šiame 
susirinkime gaus.

“Laisvės” skaitytojai labai 
dėkingi už tokią puikią knygą. 
Todėl mes visi susirinkime tu
rime aptarti, kaip su “Laisve” 
atsilygint. Turime pakalbėt 
apie suruošimą didelio “Lais
vės” naudai pikniko.

Birželio 12 įvykęs Komparti
jos lietuvių frakcijos susirinki
mas buvo gana turiningas. Nu
sitarta darbuotis organizavime 
plieno darbininkų, už Farmerių 
Darbo Partiją, gauti mažiausia 
12 naujų narių į Kompartiją, 
šaukti distrikto konferenciją; 
rugpjūčio 9 ir nusitart siųsti 
delegatus į nacionalę lietuviui 
k o n f e r c nciją. Išrinkta trys 
draugai delei sukėlimo finansų 
partijos darbuotei. G. Kulbis 
tam darbui paaukojo $1.00.

Frakcijos susirinkimai buvo 
šaukiami visados vieną sykį į 
mėnesį. Gegužės mėnesį buvo 
šaukta net du susirinkimai, bet’ 
iš priežasties mažo draugų, at
silankymo negalėjo įvykt. Šita-< 
me susirinkime ir tas klausi
mas aptarta, visi draugai pasi
žadėjo visada dalyvaut susirin
kimuose, pasižadėjo daugiau 
veikti.

Reporteris.

PATERSON, N. J.
Atydai Patersono ir Apie- 

linkes Visuomenes!
Lietuvių ūkėsų Kliubo 

rengtas piknikas birželio 14 
d. delei lytaus neįvyko, ta- 
čiaus įvyks šį nedeldiąnj, 
birželio (June) 21 d., toj 
pačioj vietoj, Siauriisevi- 
čiaus parke, North Haledon, 
N. J.

Įžangos tikietai geri tie 
patys. Įsitėmykite, ir visi 
šiame piknike būkite. Nuo
širdžiai kviečia Komitetas.
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Lietuvių Liaudies 
Teatro Veikla

Nesenai Brooklyne susitvė
rė teatro organizacija. Var
das šios organizacijos Lietu
vių Liaudies Teatras. Jis su
sidarė iš buvusios Aido Cho
ro Dramos Grupės ir draugių- 
draugų, kurie seniaus veikė 
opozicijoj. Sutverus naują 
organizaciją, pasistatyta tiks-

tuvių darbininkų vaidinimus. 
Pastatyti teatrą daug augš- 
čiau, negu kad jis buvo iki 
šiol, tai didelis darbas.

Kad tai padaryti, reikėjo ir 
reikia pastatyti visą darbą ki
taip, imtis naujų metodų. Ir 
dabar jau tai daroma. Pir
miausia reikia išmokti teatro 
technikos. Reikia žmonių, 
kurie teatre yra profesionalai, 
v Todėl Lietuvių Liaudies Te
atras veikia sekamai: Pir- 
Itiiausia reikėjo gauti režisie
rius veikalų mokinimui, šiam 
darbui vadovauti apsiėmė ar
tistas Jonas Valentis. Jis iš 
pat pradžios pastatė teatro 
darbą gerais pamatais. Repe
ticijos, mokinimasis pradėta 
dar gegužės mėnesį. Kada at
eina ruduo, tai jau laikas vai
dinti, o ne mokintis.

Pirmas veikalas mokinama- 
Bedugnės Krašto.” 

liaudies
Dabar reikia dau- 

aktorių, mėgėjų, nes

Brooklyn® Kriaučiuose Likvidavosi 
Visos Organizuotos Frakcijos

ir Kriaučių Apsigynimo 
kad priimti ar atmesti

ir rimtas. Susirinkime

Kada ėjo programos punktų apkalbėjimas ir 
žodį. Iš keturiolikos punktų susirinkusieji iš- 
‘Kad pilnai pravedus likvidavimo darbą, abidvi 
skaičium atstovų sudaro komitetą, kuris pri-

Birželio 12, 1936, Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj įvyko Kriaučių Vienybės Lygos 
Sąjungos bendras narių susirinkimas, 
abiejų komisijų gamintą programą.

Susirinkimas buvo gana skaitlingas
daug dalyvavo ir tokių kriaučių, kurie nepriklausė nei Lygai 
nei Sąjungai, 
jie tarė savo 
metė tik šį: 
grupės lygiu
žiūrės, kad by kokios frakcinės liekanos nepasikartotų kriau
čių 54 skyriuje.” O ištisai tapo priimta, tai šioji programa, 
kurią pildyti vienbalsiai pasisakė abidvi pusės:

1. Abidvi grupės pilnai pasisako už likvidavimą Kriaučių 
Vienybės Lygos ir Kriaučių Apsigynimo Sąjungos, kaipo or
ganizacijų, veikusių kriaučių 54 skyriuje.

2. Abidvi grupės pilniausiai pasisako už pilniausios demo
kratijos palaikymą kriaučių 54 skyriuje. Nepaisant, kokių 
politinių pažiūrų ar religinių įsitikinimų narys būtų, bet jo 
nuomonė, jo iniciatyva turi būti per abidvi grupes toleruoja
ma lokalo susirinkime.

3. Abidvi grupės pasisako, kad jos dės didžiausias pa
stangas organizuoti neorganizuotus kriaučius į Amalgameitų 
Rūbsiuvių Uniją.

4. Abidvi grupės pilniausiai pasisako, kad dės kuo di
džiausias pastangas pakelti kriaučių ekonominį būvį ant tiek, 
ant kiek tik leis sąlygos ir visos unijos tvarka.

5. Abidvi grupės pasisako už Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą ir kartu padės Lietuvos darbo žmonėms išreikalauti 
sau Lietuvoje demokratines laisves.

6. Abidvi grupės pilniausiai pasisako, kad kovos prieš karo 
pavojų ir fašizmą.

Abidvi grupės sutinka remti Amerikoj tokį judėjimą, 
reikštų įkūrimą vienos Darbo Partijos.
Abidvi grupės pasisako, kad nenešti į lokalą tokių da- 
kurie yra mažos vertės visuomenei, kaip, pavyzdžiui,

jr

si “Ant
Veikalas iš lietuvių 
gyvenimo.
giau
kaip tik rasis daugiau jėgų,
taip greitai bus pradėta ir 
kitas arba keli veikalai mo
kytis.

Jonas Valentis toje srityje 
yra tikras artistas, jis gerai 
žino visą teatro meną. Jo 
mokinimas artistiškas, visi ak
toriai, kurie dalyvauja, jo mo
kinimu patenkinti, nes jie ži
no, kad jie gauna to mokslo, 
jie tobulina save. Jų darbas 
neveltui. Ir reikia stebėtis, 
kaip tas pats veikalas, tie pa
lys žodžiai, kuomet gauna | 
tneno, kuomet yra artisto per
duodami, visai kitaip skamba, 
gmagu, malonu vien tik pasi
žiūrėti, kuomet eina mokini
masis.

-ko daugiau Lietuvių Liau
dies Teatrui reikia? Mum 
reikia daugiau žmonių, kurie 
tturi noro vaidinti ir lavintis. 
Reikia rėmėjų, kad palaikius 
šį.svarbų dąrbą. Pamokos rei
kia laikyti, reikia ir išlaidų. 
Prie to gali prisidėti Brookly- 
no visuomenė, kurie nori ma
tyti gerus veikalus ir gerai 
suvaidintus. Repeticijos įvyks
ta ketvirtadieniais, Piliečių 
Kliube. Kas norite stoti į or-l 
ganizaciją, ateikite. Kas ne
nori vaidinti, gali prisidėti 
kaipo garbės narys, rėmėjas.

V. Bovinas, Pirm.

kuris
8.

lykų,
parengimai, tikietai ir tt.

9. Abidvi grupės pilniausiai pasisako už rėmimą politinių 
kalinių, kurie tik papuola j kalėjimą už darbininkų reikalų 
gynimą.

10. Abidvi grupės pilniausiai pasisako už rėmimą kriaučių 
54 skyriaus jaunimo, kuris bus pilnoj vadovystėj ir priežiūroj

11. Abidvi grupes pasisako už rėmimą streikų, kurie tik 
pasireikš po organizuotų unijistų vadovybe.

12. Abidvi grupės pasižada sustabdyti, ar per spaudą, ar 
lokalo susirinkime, nepamatuotus šmeižtus ir užpuolimus ant 
ypatų ir tūlų organizacijų, kaipo tokių.

13. Abidvi grupės pilniausiai pasižada pildyti viršuje iš
dėstytas susitarimo sąlygas, ir žemiau pasirašo abiejų orga
nizacijų įgaliotiniai.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė, kad šio susirinkimo pir
mininkas Ch. Nečiunskas ir sekretorius J. Buivydas nuo Lygos 
ir V. Michelsonas nuo Kriaučių Apsigynimo Sąjungos pasi
rašytų po bendrąja programa.

Pasirašo: K. Nečiunskas, J. Buivydas, V. Michelsonas.

Tūkstančiui Kom. Delegatų Reikia Nakvynių

?

. ----------------------------------------- ----------------------------- •

“Blogai” — atsakė Lewis.
“Tai nekaip” — besišaipant 

tarė Althoff. — “Mėginsiu iš
judinti jums biznį.”

Vieną valandą vėliau
thoff netyčia įkrito į duobę 
ir mirtinai susižeidė.

Lewis rūpinasi draugo pa
laidojimu.

Al-

Pirmadienį pradėta išlygi
nimas Flushing Meadows lau
kų, kur bus įtaisyta Pasau
lio Paroda 1939 metais. Apie 
500 bedarbių, kuomet suži
nojo, kad darbas bus pradė
tas, suplaukė iš visos apylin
kės jieškant darbo. Įvyko su
mišimas, kuomet 
buvo pasamdyti.

Reikia išlygint 
manoma, kad tas
užbaigtas su pirma diena ba
landžio, 1937 metais.

tik 10 iš jų

100 akru ir 
darbas bus

Dr. Martino Liuterio Draugija Važiuos Dviem 
Busais į Didįjį “Laisves” Pikniką

Nežiūrint, kad užimti prisi
rengimu savo metiniam pikni
kui, kuris įvyks šį sekmadienį, 
Dr. Martino Liuterio Draugi
jos nariai ruošiasi taip skait
lingai dalyvauti Laisvės pikni
ke, kad tam tikslui samdo du 
busus. Vienas busas į “Lais
vės” ] 
čiaus 
St., o 
ginio,

Dr. 
gijos 
įvyks sekmadienį, 21 d. birže
lio, Hoffman Parke, 69th 
Place ir Cooper Ave., Glen
dale, L. I. šokiams grieš prof. 
Retikevičiaus Orkestrą. Įžan
ga 40c.

Iš visos plačios apylinkės

Vienas busas į 
pikniką išeis nuo Kasmo- 
ir Tūbos, 49 Ten Eyck 
kitas nuo šapalo ir Vai- 

, 147 Thames St.
. Martino Liuterio Drau- 
30-tas metinis piknikas

Bendras Darb. Organizacijų 
Piknikas Nedidokas iš 

Priežasties Lietaus

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jokūbas Rinkūnas, 43 metų, 

bi7 Marcy Ave., mirė birželio 
14 d. Kūnas pašarvotas gra
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos birželio 17 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Artinasi Amerikos Komunis
tų Partijos 9-toji Nacionalė 
konvencija. Delegatai atvyks 
22-rą ir bus iki 29-tos šio mė
nesio. Laiko liko nepilna sa
vaitė, o vietų teturima tik 
dviem šimtam delegatų.

Komunistai neišgali samdy
ti viešbučių, kaip kad darė 
milionieriai republikonai savo 
konvencijos delegatams Cleve- 
lande. Mūsų partija — dar
bo žmonių partija. Dėlto mes 
ir kreipiamės į visus darbinin
kus, Komunistų Partijos rėmė
jus, suteikti pastogę mūsų 
partijos delegatams laike 
konvencijos. Išpildykite že
miau esančią blankutę ir ne
laukę praneškite komitetui že
miau paduotu antrašu.

REIKALINGA

Nakvynių delegatam j 9-tą 
Nacionalę Konvenciją Komu
nistų Partijos, U. S., įvykstan
čią birželio 22-28 dd.

ir A. Juodeškiūtė, 
kostiumais, šoka 

o choras pavaduo- 
Tai buvo kas

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

NedėbojĮ, 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. L

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

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

Pavardė

Apt,

Ahtrašas

Arti kokios gatvės

Nariai Sekcijos .........
Unito............. Kuopos
Organizacijos ...........
Galima priimti .........

Moterų ...............

Kaip privažiuoti (požemi
niu traukiniu, eleveiteriu, ka

rais) ............................................

Vyrų

Convention Arrangement 
Commission.

P. O. Box 87, Sta. D
New York City.

Pataisė Draugo Biznį
“Kaip biznis?” — paklau

sė Frank Althoff, 63 metų, sa
vo draugo, graboriaus Thomas 
Lewis.

Sekmadienį, 14 d. birželio, 
įvyko minėtų organizacijų pik
nikas, Ulmer Parke. Lietus li
jo per visą dieną, bot nežiū
rint to, susirinko vidutinis 
skaičius žmonių. Svečių buvo 
iš N. J. miestų. Great Necko 
Pirmyn Choras su simpatikais 
atvažiavo busu. Buvo net sve
čių iš kaimyniškos valstybės 
Kanados, būtent, Mett Joe Pa- 
ragis ir Petras Garnelis. Buvo 
dvi viešnios iš Detroit, Mich., 
Aldona ir Izabella, pavardžių 
neteko sužinot.

Apie 7 vai. Ruseckas atida
ro programą. Sietyno Choras 
iš New/arko, vadovaujant d. 
šalinaitei, dainuoja revoliuci
nes ir liaudies dainas. Publi
kai geriausiai patiko daina 
“Džiazas.” Chorui dainuojant, 
priešakyje ant estrados L. Ja
nušoniūtė 
su žaliais 
“džiazą,”
ja orkestrą.
tai naujo, dar nematyta ir ne
girdėta.

Seka grupė šokikių Nature 
Friends Dancers. Visos 6 mer
ginos apsirengusios tam ti
krais rūbais, kas buvo nauja- 
nybė.

Pasirodo Pirmyn Choras iš 
Great Necko, vadovaujant Al
donai Klimaitei. Choras skai
čiumi nėra didelis, bet jo ar- 
monija smagi; Publikai ge
riausia patiko daina “Mylėjo
mės, Kalbėjomės.” šią dai
ną dainuojant choro merginos 
darė tam tikrus nudavimus ro
mantiško pobūdžio ir linksmą 
šypsą. Publikoj jautėsi gana 
graži dainininkams simpatija.

Drg. D. M. Šolomskas pa
sakė trumpą prakalbą apie 
šių dienų įvykius. Kalba bu
vo trumpa, bet atatinkama 
šiam momentui.

Pakviečiama Sietyno Choro 
šokėjos, dd. L. Janušoniūtė, 
M. Janušoniūtė, V. Tiliūniūtė, 
A. Tilūniūtė ir A. Juodeškiū- 
tė, kurios, apsirengusios čigo
niškais kostiumais, šoko taip 
vadinamą “Gipsy Dance.” 
Publikoj padarė gerą įspūdį.

Nature Friends Dancers 
merginos pašoko meksikoniš- 
ką šokį.

Paskutinis ant programos 
Aido Choras, vedamas moky
tojos ir kompozitorės d. ša-

ateina pranešimai, kad susi
domėjimas šįmetiniu “Laisvės” 
pikniku yra negirdėtai didelis. 
Dėlto tikimasi rekordiniai 
skaitlingo pikniko. Dar tri
mis savaitėmis prieš pikniką 
jau buvo užsiregistravę atvy
kimui busais iš sekamų kolo
nijų :

Newarkas—trimis busais. 
Paterson—dviem.
Hartford, Conn.,—dviem.
Philadelphia—dviem.
Cliffside—vienu.
Bayonne—vienu.
Elizabeth irgi važiuos bu

sais, tik dar nežino keliais.1
Brooklyniečiai, matosi, irgi 

neužsileis kaimynams. Ren-' 
giamasi nepaprastai entuzias
tiškai. Rep.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OKp 
KIRPIMAS

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 i 

Brooklyn, N. Y.
-

V AR! ’() K EPTUVE

šalinaitė pil- 
energijos, 

paro- 
yra verta vei-

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.

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvii> kitokių

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

SKUTIMAS

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

ves- 
pavienių 
padarau 
naveiks- 
krajavus 

su

iškalno pirktus
sekami: A.

O

) 

linaitės, dainavo naujas dai
nas, kurios publikai niekados 
dar nebuvo girdėtos pirmiau. 
Svečiams daugiausia patiko d. 
Thaelmanno daina “Nuo Pa
ryžiaus iki Berlyno.” Rodosi, 
lyg griaustinis trenkia į žmo
gaus jausmus,
na darbininkiškos 
ji moka savo gabumus 
dyt, kad jinai 
kėjos vardo.

Dovanas už 
tikietus laimi
Barški. $5, S. Vadvilavičius $ 
A. Balčiūnas $2.

Šokiams grajino William 
Norris ir Charles Kwaren or- 
k estuos. E. Bensonas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba mote

ris dirbt rostaurante už “second 
cook” ir stalų patarnautoja. Virė- 
ios valandos nuo 8 ryto iki 6 va
kare: stalų patarnautojos valandos 
nuo 3 no pietų iki 12 nakties. Alga 
nvo $10 iki $15 į savhite. Kreipkitės 
sekamu antrašu: 148 Grattan St.., 
c.or. Varick Avė.. Brooklvn. N. Y., 
arba šaukite—Pulaski 5-9826.
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Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom 

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gienmore 5-S191

Tol. StuRg 2-0783 NOTARY
Nirht Tol. jMniper 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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

: 411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėtn. krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y u a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada husi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra 
Skaniausi.

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

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

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




