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Visus nustebino.
O dabar, dirbkime. 
Brooklyn ir Maynard. 
Sveikiname SLA Seimą.

Rašo A. B.

Ir didžiausi optimistai nelauA 
kė tai, kas įvyko pereitą sek
madienį New Yorko Madison 
Square Garden svetainėj. Dar 
tA milžiniška svetainė nebuvo 
mačius tokios politinės demons
tracijos. Jau jeigu radio ponai 
pripažįsta, kad ten buvo susi
rinkę 30,000 žmonių, tai jau 
aišku, kad buvo daug daugiau.1 
Ir viršutinė svetainė, kurioj 
telpa virš 20 tūkstančių žmonių 
buvo užpildyta, ir skiepas, ku
riame telpa daug tūkstančių, 
buvo kupinas ir dar kokie ketu-j 
ri-penki tūkstančiai žmonių lau-l 
ke klausėsi prakalbų, kurias vi/ 
duje sakė kalbėtojai.

Tai buvo Komunistų Partijos 
konvencijos ■paskutinė sesija, 
kurioje nominavome draugą 
Earl Browder į Jungtinių Val
stijų prezidentus, o d. James 
W. Fordą į vice-prezidentus. 
Kalbėjausi su žmonėmis, kuria 
pirmu kartu buvo atsilankę i 
mūsų i š k i 1 m ę-demonstracijąĮ 
Juos taip sujaudino Madisoiį 
Square Garden demonstracil 
ja, jog vienaš sako: “Nuo 
plojimo rankas skauda. O ka
da atėjo kolekta, tai turėjau; 
kišeniųje pusantro dolerio ir vi/ 
sus atidaviau.”

Dabar, draugai, turime šitą 
konvencijos ūpą ir pasiryžimą 
pernešti į Komunistų Partijos 
rinkimų kampaniją. Mes, lietu
viai darbininkai, turime nuošir
džiai dalyvauti agitacijoje už 
mūsų partijos kandidatus. Kon
vencija priėmė puikią rinkimų 
platformą, kurią matysite ryt
dienos “Laisvėje” ir kurią tu
rėtumėte įteikti kiekvienam lie
tuviui į rankas.

Ketvirtoji Liepos jau čia pat. 
Tai bus šį šeštadienį. Labai 
svarbi diena dienraščiui “Lais
vei”. Turėsime du dideliu pikni
ku “Laisvės” naudai--Brooklyn, 
N. Y. ir Maynard, Mass. Visos 
kanuolės jau užtaisytos, pikni
kams viskas jau prirengta. Lie
ka tik pasiekti ir sutraukti į 
piknikus plačias lietuvių mases. 
Tame reikale šios kelios dienos 
yra sprendžiamos. Gerai padir
bėsime, svieto bus daug, ūpas 
bus geras, nauda dienraščiui ir 
visam darbininkiškam judėji
mui bus didelė.

Taigi, draugai skaitytojai, 
iki šeštadienio padėkite į šalį 
netaip svarbius darbus, o dar- 
buokitės del “Laisvės” piknikų. 
Nusistatykime taip, kad šiemet 
Brooklyno ir Maynardo pikni
kai, pralenktų pereitų metų 
piknikus. ,

Karščiausiai sveikiname Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimą. Tai pirmu sykiu tos 
organizacijos istorijoje seimas 
pasmerkė Lietuvos tautininkų 
kruviną diktatūrą ir paaukojo 
$400 Lietuvos politiniams kali
niams.

Pažiūrėsime, ar ponas Vitai- 
tis ves SLA organą “Tėvynę” 
toj dvasioje. Reikia abejoti. 
Jisai yra pripratęs nepaisyti tų 
seimo tarimų, kurie jam nepa
tinka. Na, o jis ir visa dešinioji 
srovė griežčiausiai kovojo prieš 
tą rezoliuciją seime. SLA Pild. 
Taryba turėtų neleisti ponui Vi- 
taičiai sabotažuot seimo tari
mus.

ŠVEICARŲ RADIO BOI
KOTUOJA H. SELASSIE

GENEVA. — Šveicarų 
radio kompanijos atsisakė 
oru paskleisti Ethiopijos 
imperatoriaus Haile Selas
sie kalbą Tautų Lygos Ta
ryboj, jeigu toj kalboj būtų 
bent koks “įžeidimas” Ita
lijai ar kitoms valstybėms.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Japonijos Karo Laivai Gina 
Savo Šmugelninkus

TIENTSIN, Chinija. — 
Japonija siunčia savo karo 
laivus prieš Chinijos laivus, 
kurie kovoja prieš japonus 
šmugelninkus, , slapta, be 
muitų gabenančius savo ta- 
vorus į Chinija. .Grąsina 
užgrobt tokius chinų laivus, 
kurie bandys gaudyti šmu- 
gelninkų laivukus toliau 
kaip už 3 mylių nuo Chini
jos pakraščio.

AMERIKA SKOLINGA 34 
BILIŪNUS DOLERIŲ

WASHINGTON, birželio 
30. — Jungtinės Valstijos 
turi jau • $34,000,000,000 
valstybinių skolų, kaip pra
neša šalies iždo ministerija. 
Nuo 1933 mv kovo 3#d. iki 
dabar valstybės skolos pa
kilo $13,013,544,489.

WASHINGTON — Atsis- 
tatydino generalis paštų 
viršininkas, J. A. Farley, kad 
galėtų visą laiką agituot 
už Roosevelto išrinkimą vėl 
prezidentu.

Italija Mažinanti Savo 
Armiją Ethiopijoj?

GENEVA. — Mussolinis 
ketina ištraukt vieną savo 
armijos diviziją iš Ethiopi
jos. Sykiu jis Anglijai ir 
Francijai žada, kad Italija 
nedarysianti didelės sau ar
mijos iš pačių ethiopų.

Mussolinis siūlosi kasmet 
duot Tautų Lygai raportus 
apie Ethiopijos padėtį Itali
jos globoj. Visu tuom fa
šistai stengiasi prisigerinti, 
kad Tautų Lygos šalys nie
ko daugiau nedarytų prieš 
Italijos užgrobimą Ethiopi
jos.

Pataisos Mokykloj Muša 
Vaikus Ratų Špykiais

NASH VILLE, Tenn. — 
Valstijinėj pataisos mokyk
loj girti sargai mušė vaikus 
ratų špykiais ir arkliniais 
bizūnais. Vaikams skiria
ma duona buvo pilna kep
tų tarakonų ir musių. To
kius dalykus atrado tyrinė
damas prisiekusiųjų teis
mas. 20 vaikų atvestų teis
man visi turėjo ant kūno 
žaizdas ir žymes - žvėriškų 
mušimų. *

Karalius Edwardas Bando 
Naują Karo įrankį

LONDON. — Anglijos 
karalius Edwardas pats, ži
noma, su įgula, plaukioja 
naujausiu kariniu, torpedi
niu laivuku išbandyt jį kaip 
karo įrankį. Laivukas esąs 
toks smarkus, kad būtų pa
vojingas ir didžiausiems ka
ro laivams. Jo planai dar 
laikomi slaptybėj. Tokio 
laivuko pastatymas ir įren
gimas lėšuoją apie $115,000.

ISPANIJOS SOČIAUSIAI PASISAKO UŽ
REVOLIUCIJĄ IR DARBININKU DIKTATŪRĄ

SOCIALISTŲ PARTIJOS DIDŽIUMA PILNAI PASI
TIKI KOMUNISTŲ B ENDRADARBIAVIMU

les” koresponden- 
spanijos kairieji 
pritaria revoliu- 
irbininkų diktatū-

MADRID, 
laikraščio ' 
daktorius 
birž. 25 d. pasakė' “New 
Yorko Tir 
tui, jog I 
socialistai 
ei j ai ir d;
rai. Araquistan yra seimo 
atstovas; pirmiau jis 'buvo 
Ispanijos ambasadorius Vo
kietijai.

Kairieji socialistai suda
ro milžinišką daugumą par
tijos narių. Žymiausias jų 
vadas Largo Chballero tiki
si suvienyt socialistus, ko
munistus ir sindikalistus. 
Mažumos socialistų vadas,

Socialistų 
“Claridad” re- 

L. A r a q u istan

Giliną Fašistą Lėktuvai 
Atakuoja Kantoniečius

Chiang Kai-shek 
karo lėktuvus

radėjus maršuoti
Ceritralinę Chiniją,

ušti japonus įsi-

HONGKONG. — Centra- 
linės Chinp’os fašistinis dik
tatorius 
pasiuntė 
bombardupt Pietinės Chini
jos (Kantono) ,armiją,, ku
ri buvo pradėjus maršuoti 
per 
idant išny 
veržėlius šiaurėje. Fašisti
niai lakui 
ant kanto 
želio 29 c

Susikirtimuose tarp kan- 
toniečių ir fašistų tapo su
žeista virš 200 kareivių.

ai metė bombas 
liečiu apkasu bir-

Dar Gerina Vaiką Ap
rūpinimą Sovietuose

MASKVA.— šiemet So- 
vietų vyriausybė išleidžia 
2,174,100,000 rublių kūdikių 
ir motinų ligoninėms, jų 
globos įstaigoms, žaisma- 
vietėms ir įvairiems vaikų 
aprūpinimams. Pernai. gi 
tiems reikalams buvo išleis
ta 875,000,000 rublių.

Šią vasarą daugiau kaip 
15,000,000 mokinių ir stu
dentų^ turės atostogas val
diškuose poilsio namuose, 
pajūriuosę, stovyklose ir 
įvairiose kitose vasarojimo 
vietose.

New Ydrko Times kores
pondentas Walter Duranty 
rašo, kad Sovietai daro vis
ką, kas tik galima kuo ge
riausiai aprūpinti vaikus.

1,500,000 DARBININKŲ 
STREIKAI FRANCIJOJ 

BE KRAUJO LAŠO

PARYŽIUS. — Nors pa
skutinėmis savaitėmis 
Franci jo j streikavo 1,500,- 
000 darbininkų, bet Liau
dies Fronto valdžia pasi
stengė, kąd nei vienas šū
vis nebuvę paleistas į strei- 
kierius; nei vienas lašas 
darbininkų kraujo nebuvo 
išlietas, — kaip pereitą 
penktadienį teisingai pasi
didžiavo vidaus reikalų mi
nisteris Roger Salengro.

dešinysis I. Prieto yra lai
komas buržujėliu.

“C 1 a r idad” redaktorius 
didžiuojasi, kad Ispanijos 
socialistai, girdi, “siekią to
liau net už komunistus”; 
bet sako, “komunistais mes 
visada galime pasitikėti.”

Kairieji socialistai išvien 
su! komunistais remia masi
nius darbininkų ir valstie
čių išstojimus, kad privers
tų dabartinę kairiųjų re- 
publikonų valdžią atimt 
dvarus iš ponų, padalint 
juos bežemiams ir mažaže
miams ir padaryt darbi
ninkams įvairių žadėtų pa
gerinimų.

Imperialistai Nori Už
čiaupi Selassie Burną

GENEVA. — Anglijos ir 
Italijos slapti agentai sten
gėsi pertikrinti Haile Selas
sie, pabėgėlį Ethiopijos im
peratorių, kad jis birį. 30 d. 
neitų į Tautų Lygos Tarybą 
kalbėti ir ten nešauktų Ly
gą paliuosuot Ethiopiją nuo 
Italijos. /

Vakarinėj Ethiopijoj te
begyvuoja ethiopų valdžia, 
bet Anglija peri paskutines 
kelias savaites nepraleido 
telegrafinių ir radio susi
siekimų tarp tos valdžios ir 
Haile Selassie.

$1,000 Kom. Partijos 
Pagelta T. Mooney ui
NEW YORK.— Masinia

me mitinge Madison Squa
re Gardene pereitą sekma
dienį drg. Wm. Z. Foster, 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas, išrašė Partijos var
du $1,000 čekį į bylos fondą 
del T. Mooney išlaisvinimo. 
Čekis pasiųstas apgynimo 
komitetui su nuoširdžiu 
laišku tam garsiausiam A- 
merikos politiniam kaliniui.

Italai Organizuoja Ethiopų 
Vaikus į Fašistų Būrius

ADDIS ABABA. — Italai 
Ethiopijoj jau suorganizavo 
desėtkus tūkstančių ethiopų 
vaikų į fašistinius būrius; 
aprengė juos fašistinėmis 
uniformomis ir muštruoja, 
kaipo medžiagą Savo armi
jai bei milicijai.

Lokautas prieš Vasarnamių 
Darbininkus Franci joj 

PARYŽIUS.— Savininkai 
750 viešbučių-vasarnamių 
Rivieroj paskelbė lokautą 
savo darbihinkams, kaipo 
ženklą, kad jie atmes dar
bininkų reikalavimus su- 
trumpint darbo savąitę ir 
pridėt algos. Bet vasarna
miu durų uždarymas ne
reiškia, kad darbininkai pa
siduos.
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Francuos Komunistai Šaukia 
Išblaškyt Fašistus

PARYŽIUS. — Komunis
tai atstovai Franci jos seime 
atsišaukė į valdžią, kad tuo- 
jaus išblaškytų pulkininko 
de la Rocque’o organizuoja
mus neva “socialės partijos” 
fašistų pulkus. Šiomis die
nomis jis viešai pareiškė, 
kad sieksiąs paimt valdžią į 
fašistų rankas.

DEL SAUSROS IŠDVESIA 
10,000,000 GALVIJŲ

WASHINGTON. — Pra- 
nešama, kad. del sausros 
Dakotose, Alabamoj, Ten
nessee ir kaimyniškose val
stijose gręsia išdvčsimas 
apie 10,000,000 galvijų. De- 
sėtkai tūkstančių farmerių 
jau pabėgo iš tų vietų. Ro
osevelto valdžia dar neprisi
rengia teikti jiems reikia
mos pašalpos.

SPOKANE, Wash. — Bu
vęs senatorius C. C. Dili 
teisme reikalauja perskyrų 
nuo savo pačios todėl, kad 
jinai* niekina prez Rooseveh 
ta...

Areštavo Radio Darbi
ninką Streiko Vadą
CAMDEN, N. J. — Poli

cija suėmė Jungtinės Elekt. 
ir Radio Darb. Unijos pre
zidentą J. B. Carey, vadą 
dabartinio 12,000 darbinin
kų streiko prieš Amerikos 
Radio Kompaniją. Jis lai
komas teismui po $500 pa
rankos. Kaltinamas neva 
kaip “riaušininkas.” Birž. 
29 d. areštuota dar keturi 
streiko pikietininkai.

Kompanija skelbiasi, kad 
sutiksianti leist 
kams balsuot po 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos, ar jie 
bininkiškos unijos ar kom- 
paniškos unijėlės. Matyt, 
bosai susikuždėjo su komisi- 
onieriais taip supainiot bei 
suklastuot balsavimus, kad 
išeitų kompanijos naudai.

darbinin- 
priežiūra

nori dar-

Dešinysis Darbiečių Vadas 
Pataikauja Naziams

LONDON.—Anglijos ka
ro ministeris A. D. Cooper 
birž. 29 d. seime siūlė arti
mą susitarimą su Franci j a. 
Čia dešinysis darbiečių va
das C. R. Attlee ir tūli li
beralai ėmę priešintis. Sa
ko, Anglijos valdžia rodo 
perdaug palankumo Franci- 
jai. Jie reikalavo, kad An
glija parodytų “tiek pat 
nuoširdumo” ir nazių Vo
kietijai.

Turbūt šie poneliai nusi
gandę Franci jos Liaudies 
Fronto valdžios ir Franci- 
jos tarpsavinės pagelbos su
tarties su Sovietais.

Paryžius.—Policija išvai
kė fašistus, bandžiusius pa
daryt demonstraciją prie 
“nežinomo kai*eivio” kapo.

Juodas Legionieri 
Detroite Prisipažino 
Nužudęs Darbininką
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NEPAPRASTAI PABRAN
GO PERSKYROS SOVIE

TŲ SĄJUNGOJ

MASKVA.— Pagal naują 
Sovietų vyriausybės patvar
kymą, perskyros (divorsas) 
pirmą sykį lėšuos 50 rublių, 
antrą sykį 150 rublių, o tre
čia sykį ir daugiau po 300 
rublių. Persiskyrę tėvai tu
ri duot užlaikymą savo pri
gyventiems vaikams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bucharest, Rumunija. — 

Fašistiniai studentai išdau
žė langus daugelio žydų 
krautuvių. Kelis žydus su
žeidė.

Algiers. — 300 arabų lyn- 
čiškai nužudė vieną žydą, 
įtartą kaip užmušėją jų tau
tiečio Busadoj.

Maskva.— Skaitliuojama, 
kad iki 1971 m. Sovietų Są
jungoj priaugs iki 300,000,- 
000 gyventojų. Dabar šalis 
turi virš 170,000,000 gyven
tojų.

bėgusiam iš beprotnamio 
šposininkui kongresmanui 
Zioncheckui leista išvažiuot 
namo į' Seattle, Wash.

Paryžius. — Kaipo vai
sius pasekmingų streikų, 
Generalės Darbo Konfede
racijos narių skaičius Fran
ci jo j išaugo iki 3,500,000.

Nice, Francija. — Per 
viešbučių darbininkų strei
ką net tūli turtingi ameri
konai svečiai yra priversti 
nakvoti atvirame ore.

Newark, N. J. — John 
Chiroska keturiais šūviais, 
turbūt, mirtinai sužeidė sa
vo moterį, su kuria buvo 
pasimetęs, ir pats nusišovė.

Elmira, N.Y.—Em. Mehl- 
hose su sklandytuvu, tai yra 
lėktuvu be motoro, iškilo 
6,500 pėdu augštyn, sumuš
damas sklandytuvų augščio 
rekordus.

Augšti Muitai ant Australijos 
įvežimų j Ameriką

WASHINGTON. — Ka
dangi Australijos naujas 
muitų - įvežimų įstatymas 
yra nepalankus .{gabeni
mams iš Amerikos, todėl 
Amerika ims augščiausio 
laipsnio muitus už Australi
jos tavorus įvežamus į šią 
šalį,—kaip patvarkė prezi
dentas Rooseveltas.

Panašūs augšti muitai 
imami ir už įvežimus iš Vo
kietijos, kurios užsieninė 
prekyba dabar taipgi nepa
lanki Amerikai.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

HICAGOJ “ATĖJO LE
GIONAS” IR UŽMUŠĖ
GRAŽUOLĘ MOTERĮ

Slapta Fašistinė Gauja Pla
ka Pažangesnes Moteris N 

Caroline j.

ean išdavė,

DETROIT, Mich — Juo
dojo Legiono žmogžudži 
šaikos “šaulys” Dayįdn 
Dean birž. 29 d. teisme pri
sipažino kaltas nužudyme 
pašalpinio WPĄ/darbininko 
C. A. Poole’o. 
kaip legionieriai suokalbia- 
vo žudyti įsbjnunistus, veik
lius unijų arius ir šiaip 
fašistinio Legiono priešus. 
Jie bombomis sprogdino ko
munistų bei unijistų rašti
nes ir padegiojo namus sa
vo priešininkų.

Dabar teismui laikoma 16 
juodųjų žmogžudžių.

Chicago, Ill.— Dar galu
tinai neišaiškintas piktada
rys, kuris užmušė gražuolę 
Florence Castle’ienę viešbu
tyje jos kambaryje, ir ant 
jos veidrodžio užrašė, “At
ėjo Juodasis Legionas.”

Tardymui suimtas buvęs 
pirmiau jos samdytojas Sid 
Schaps. žmogžudystės lai
ku kambaryj buvo ir jos .7 
metų sūnus.

Florence Castle uždar
biaudavo kaipo^ naktinių 
kliubų šokikė.

Wilmington, N. Carolina. 
—Prisaikintųjų teismas ty
rinėja kokią tai fašistinę^ 
šaiką, kuri grobia ir plaka) 
pažangesnes moteris ir men 
ginas* /

Anglą Valdžia Uždraudžia 
Skelbimus per Radio

LONDON. — Anglijos 
vyriausybė dar 10 metų už
draudė bizniškus pasigarsi- 
nimus prie radio programų. 
Taipgi darys pastangų, kad 
Anglijoj nebūtų girdima iš 
užsienių tokios radio pro- „ 
gramos. kur skelbiama bent ... 
koks biznis.

Kiekvienas radio priimtu
vo savininkas Anglijoj turi 
už tai mokėti valdžiai apie 
$2.50 mokesčių per metus.

Toulose, Franci jo j, per 
fašistų susikirtimą su dar
bininkais liko sužeista keli 
asmenys. Keli areštuoti.

So. Boston ir Cambridge 
Massachusetts

4 dieną liepos (July) busai 
j “Laisvės” pikniką išeis nuo 
sekančių vietų: So. Bostone 
nuo kampo -Broadway ir E 
St., kaip 11 vai. ryto. Fėras į 
abi pusi tik 70c.

Cambridge, Mass., nuo Lie
tuvių Piliečių Kliubo, 163 
Harvard St., kaip 11 valant 
dą ryto. Fėras taipgi į abi 
pusi tik 70c.

Komisija.
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Jie bandys kovoti prieš didžiumą Pild. 
Tėvynę” jie bąndys išnaudoti 
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SLA 39~tam Seimui Pasibaigus
SLA 39-tas Jubilėjinis Seimas praėjo. 

Suėmus viską bendrai, pažangusis spar
nas išėjo laimėtoju, nors visų savo pasi- 
mojimų jis ir nepravarė.

Politiniai šis Seimas pasirodė kairiau
siu iš visų buvusiųjų SLA Seimų. Pa
smerkimas fašistinės valdžios Lietuvoj ir 
paskyrimas $400 Lietuvos politiniams ka
liniams reikia skaityti ryškiu dalyku. 
Tiesa, tai pravesta su nedidele didžiuma, 
bet visvien pravesta.

S' Vieną dalyką pažangieji pralaimėjo, 
tai redaktorių: Vitaitis, garbintojas .fa
šizmo Lietuvoj, besibičiuliaująs su fašis
tais Amerikoj, netinka būti SLA organo 
redaktorium. Betgi 108 balsai buvo pa
duota Seime už jį, kai J. Baltrušaitis te
gavo 101.

Pasirodė, kad tam tikri asmenys asme
niškais sumetimais balsavo už Vitaitį, ir 
tik todėl jis pasiliko “Tėv.” redaktorium. 
Jei vietoj J. Baltrušaičio, pažangieji bū
tų statę kandidatu į redaktorius žino
mesni ir populiariškesnį asmenį, tai, aiš
ku, Vitaičiui būtų nebelikę vilties rinki
mus laimėti.

Be abejo, Vitaičio pasilikimui padėjo 
ir tas faktas, kad jo raportas nebuvo 

• kritikuotas. Jam padėjo ir tas, kad to- 
kis socialistų šulas, kaip “Kel.” redakto
rius Michelsonas, davė įnešimą Vitaičio 
raportą užgirti be diskusijų. Tai paste- 

, bėję, be abejo, ne viena§ d^įegątas pasi
klausė: “Jeigu MichelstJnafc* mano, kad 
Vitaitis yra geras, nebereikia kritikuoti, 
jo raportą galima priimti be diskusijų, 
tai kodėl gi jo nepalikti dar du metu re
daktoriau ti ?” Labai galimas daiktas, 
kad tokių nuomonių laikėsi ne vienas.

Vitaičiui, mūsų nuomone, padėjo ir ne
labai vykęs didžiumos Apšvietos Komi
sijos raportas. Raporte permaža esmi
nės kritikos, o perdaug trečiaeilinių da
lykėlių, kurių tūli tik erzino delegatus, o 
dalykų padėties nenušvietė.

Būtų buvę puiku, jei “Keleivio” redak
torius ir Apšvietos Komisijos didžiuma 
būtų politiniai paprosinę poną SLA re
daktorių, iškeliant aikštėn visus jo poli
tinius žalingus nusistatymus. Tuomet 
ne vienas delegatas būtų pamatęs, kodėl 
jis neturi balsuoti už p. Vitaitį.

I

R!

Aišku, didžiausias trūkumas šiame 
Seime buvo—delegatai. Iš 260 išrinktų, 
Seiman pribuvo tik apie 200. . Didžiuma 
nepribuvusiųjų buvo mūsiškiai, tai yra, 
pažangieji. Jei bent dalis jų būtų atvy
kę, tai pažangieji lengvai būtų galėję 
laimėti kiekvienu didesniu klausimu.

Kodėl tie delegatai neatvyko? Kieno 
čia apsileidimas? Sunku dabar pasakyti. 
Gal būt mes, t. y., visi pažangieji, per
daug žiūrėjome į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, o permažai į SLA Seimą. Ma
nėme, būk delegatai neparaginami suva
žiuos Seiman, mums svarbu raginti žmo
nes vykti į Kongresą. Būta čia apsilei
dimo iš socialistų ir komunistų pusės.

Dėka tam,-geime pajėgos buvo beveik 
lygios: Kai kada didžiumą gavo pažan
gieji, kai kada atžagareiviai. Abiejų pu
sių nusistatymas buvo griežtas. Svyruo- 
tojų labai nedaug tebuvo, nepaisant to, 
kad partinių delegatų (abiejose pusėse) 
taipgi nebuvo daug.

Apskritai, mūsų nuomone, socialistai 
šiame seim^ kovojo griežtai, su aiškiu 
nusistatymu. Jeigu kas nebuvo praves
ta, tai vyriausiai buvo del priešseiminio 
nerangumo. —

' I ------

'Atbodo, kad dešinysis elementas Susi
vienijime dabar vėl dūks. Jeigu Vini- 
kas, Vitaitis, Vaidyla, Mockus ir kiti san- 
dariečiai balsavo prieš pažangiųjų pasiū
lytą rezoliuciją už atsteigimą demokra
tijos
kaip toli tie žmonės eina!

Lietuvoj, tai galima įsivaizduoti,

LB<{7*. <
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Tarybos. “ 
savo pragaištingai juodai 
rinimui fašizmo Lietuvoj. 
' Del to prisieina SLA n 
Pirmiausiai SLA Pild. Taryba turėtų už
dėti gagančių ant visų f aš 
tų, esančių atsakomingose vietose. Ant
ra, reikalinga SLA naria 
giau politinės apšvietos. 
pažindinti su Amerikos I. 
reso darbais ir padėtimi

■ Nereikia nei sakyti, kad per sekan
čius du metu SLA nariai šviesis, kairės 
ir sekančiam seime matysim kitokią 
padėtį, nepaisant, kad 40-tas seimas bus 
laikomas Scranton, Pa.

Bet, kaip sakėme, visi pažangieji pri
valo smarkiai darbuotis!

ariams budėti.

istinių elemen-

ms duoti dau- 
Reikia jie su- 
Jetuvių Kong- 
Lietuvoj.

buvo

“Raud. Artojas” Apie Naują 
SSSR Konstitudją

Rašydamas apie naująją SSSR konsti
tuciją, Baltarusijos lietuvių laikraštis 
“Raudonasis Artojas,” be kitko, žymi:

Veikiančioji SSRS Konstitucija
priimta 1924 m. Nuo tada mūsų šalis, iš
mintingam ir didžiam vadui draugui Stali
nui vadovaujant, praėjo milžinišką kelią ir 
iš pągrindų pasikeitė. Tuo net klasinis jėgų 
santikis mūsų šalyj buvo 
mes tik atstatinėjom sugi 
pramonę, žemės ūkis turėj 
savybės charakterį. Sovchozai ir kolchozai 
buvo neskaitlingi ir silpni, 
ekonomiškai galinga. Mie; 
gą sudarė nepmaninė -ir p 
zija. .

Nedaugelis metų praėjo 
vo turiniu 
mūsų šalies darbo masės, 
sudaro ištisą istorinę epophą. 
kaip mūsų šalis pasikeitė, 
sistema liko ant visados viešpataujanti. Su
kurta tvirta socialistinė pramonė ir pati 
stambiausia pasaulyj mechanizuota žemdir
bystė—sovchozai ir kolch 
klasės likviduotos. Darbi 
choziniai valstiečiai, sovietų inteligentija su
daro vieningą sovietų liaudį, kuri susibūrusi 
apie Lenino-Stalino part: 
pri# komunizmo. Auga Ii 
gerbūvis.

kitas. Tuomet 
iautą karo metu 
o privatinės nuo-

Buožija buvo 
stuose žymią jė- 
rekybinė buržua-

nuo tada, bet sa- 
ir pasiekimai^, kurių pasiekė 

tie praeiti metai

Socialistinė ūkio

ozai. Naudotojų 
įninku klasė, kol-

ją. Mes einam 
audios kultūra ir

Nyksta—nors dar galutinai ne
išnyko—klasių žymės, priešingumas tarp
miesto ir kaimo, tarp protinio ir fizinio 
darbo.

Visa tai atsispindės nau, 
Tik mūsų šalis užkariavo t 
apie kurią šimtmečiais svajojo geriausi žmo
nijos protai. Tik mūsij šalyje įgyvendinta 
tikra asmens laisvė ir užkariauta teisė dar
bui, poilsiui, mokslui, patenkinimui visų do
rų ir atsidavusių tėvynei piliečių pareikala
vimų. šiose sąlygose tape 
perėjimas prie naujos ri 
grįstos visuotinais, lygiais, tiesioginiais ir 
slaptais balsavimais.

Mūsų demokratija ir K 
iš 'klasių kovos eigos, ji 
revoliucijos laimėjimus, 
pasiekta augščiausia—ne 
ginga,—tikra demokratija visiems 
žmonėms, nežiūrint lyties 
skirtumų.
yra demokratija bagočiam 
turą, biedniems.

Nauja Konstitucija re 
lies, socializmo žydėjimą, 
lios tvirtėjimą.

joj Konstitucijoj, 
ikrą demokratiją,

galimu ir būtinu 
tikimų teisės, pa-

bnstitucija išaugo 
užtvirtino Spalio 
Tik mūsų 
formalinė,

, tautos ir

šalyj 
mela- 
darbo 
rasės

Buržuazinė dęmokratija visada 
s, apgaule, dikta-

sa- 
ga- 
už- 
pa-

Kom. Partija Neatiai
di Kovotoja už Negrų 

Tautos Teises
Kalba Negro Drg. James W. Fordo, Komunisto} Partijos 

Kandidato j Jungtinių Valstijų Vice-Prezidentus
Ma-

New

omas

Pereitą sekmadienį 
dison Square Gardene, 
Yorke, nominuotas Komu
nistų Part, kandidatas vice
prezidentu, drg. James W. 
Ford, visoj šalyj žir
negras darbininkų vadas- 
kovotojas, pasakė sekančią 
kalbą, priimdamas kandida
tūrą:
Draugai,

Tai ištikro Komunistų 
Partija suteikia man garbę. 
Bet aš imu ją ne-kaip asme
ninę pagarbą sau pačiam. 
Tai yra pagarba visa:, neg
ru tautai—tai dar yienas 
įrodymas, jog Komijmistų 
Partija yra žymiausi, 
votojas už jų laisvę, 
negrų atitvėrimą nuo 
jų ir už jų

,s ko- 
prieš 
baltų- 

paliuosavimą 
nuo nuo visokios priespau
dos Kitos partijos pila sal
džius žodžius ant negrų; 
bet viena tik Komunistų 
Partija dieną dienon Povo ja 
už kiekvieną negrų reika
lą ir reikalavimą apsėstose 
lynčiuotojų pietinėse valsti
jose ir skurdo užeituose 
lūšnynuose Harleme i 
tinėje Chicagoje.

Šiuose rinkimuose 
rikos žmonės akis ak 
siduria su didžiausiu krizių 
koks tik kada buvo m 
liečiu Karo laikų. Ta 
primena didvyrišką 
menį, kurį negrų pulk, 

tą ka- 
tatai

Pie-

Arne
tt su-

10 Pi- 
tai gi 
vaid

ai su-

negrų

•timas

. vaidino, pakreipdami 
ra linkui pergalės; 
primena ir vaidmenį 
suvaidino tas didis 
išlaisvinimo vadas—Frede
rick Douglas. Jo a
bendras buvo- John Brown, 
kuris išgelbėjo Kansas val
stiją nuo vergijos ir 
mirė, idant negrų 1 
galėtų būt paliuosuot 
didžiuojuosi, kad esu
pačiame rinkimų sąraše su

Earl 
kovo- 
mano

kuris 
iaudis 
a. Aš 
tame

Kansas sūnum—su 
Browderiu, draugu ir 
toju už negrų tautą, 
tautą.
Tarptautinis Judejim;Tarptautinis Judėjimas dė

lei Išlaisvinimo
John Brown buvo indivi

dualistas, kuris mirė nar
siose, bet pavienėse pastan
gose išlaisvinti vergus. Earl 
Browder atstovauja nenu-

ikš tolimesnį 
tolimesnį jos

Taikos priešai ruošiasi 
pult ant mūsų. Mes turime budėti, būti 
siruošę atmušti priešą. Taipgi dar gyvuo
ja šalies viduje sumušto p 
sų rūšių kontrevoliūciniai 
kištai—zinovjeviečiai
šnipavimo ir teroristini 
tais priešais turi būti 
akis ir kieta ranka, 
siraminimo ir minkštašii 
tęšiasi, mes turim budėt.

Naujos Konstitucijos : 
nepašalina kiekvieno bolš 
nepartinio, akylumo reik 
reikalauja budrumo pakėlimo.

riešo likučiai. Vi- 
būriai, ypač troc- 

neatsisakė nuo savo 
darbo. Kovoj su 

o senovei pastabi 
'odei negali būti nu- 

rdiškumo. Kova

šdirbimas ne tik 
eviko, partinio ir 
alą, o, priešingai,

F r and jos Darbininką Išeitis
Associated Spauda skelbia, kad Fran

ci jos darbo unijų federacija šiomis dieno
mis pasiekė 3,500,000 skaičiaus narių. 
Vadinasi, nuo to laiko, k 
vo išrinkta Liaudies Frontą sudarančių 
partijų didžiuma į parlamentą, Franci- 
jos darbo unijos paaugo daugiau, negu 
dviem trečdaliais.

Tai nepaprastai reikš
Franci jos darbininkai jalu supranta, kad

• jų išeitis yra tik organizacijoj ir solida
rume. Todėl jie organiz
si tolimesniem laimėjimąm. Juo stipres
nės bus darbo unijos, 1

• fašizmui įsigalėti ir, ži 
viau

ai Franci jo j bu

dingas dalykas!

uojasi ir ruošia-

tuo sunkinau bus 
inoma, tuo leng- 

bus darbininkams laimėti pasaulis.

1

galimą tarptautinį judėji
mą, pašvęstą paliuosavimui 
ne tik negrų tautos, bet vi
sų prispaustų rasių ir tau
tų. Earl Browder ir Ko
munistų Partija yra įpėdi
niai ir paveldėjai Frederick 
Douglas’o ir John Browno. 
Mes komunistai, negrai ir' 
baltieji drauge, įvykdysime 
tai, apie ką jie svajojo.

Republikonų Partija visa
da nudavė esanti negrų 
liaudies draugė. Jie pasiun
tė net vieną negrą kongres- 
maną į Washingtona. Bet 
tas konigresmanas p. Detas konigresmanas p. 
Priest buvo sudėtinė dalis 
supuvusios politinės maši
nos, kuri žvėriškai slegia 
negrus Chicago j. Republi- 
konai nekovojo ir nekovoja 
prieš negrų atitvėrimą nuo 
baltųjų, prieš negrų specia- 
lį skriaudimą darbuose ir 
pašalpų reikale.

Šiandien republikonai, 
kurių patronai yra (fašisti
niai) Liberty Lygiečiai, su
sivienijo su aršiausiais neg
rų liaudies priešais. Tai jie 
pinigais rėmė begėdišką 
“Žolių Šaknų” Ku Klux 
Klano neapykantos suva
žiavimą, (prieš negrus), va
dovaujamą Georgijos vals
tijos gubernatoriaus Tal- 
madge’o.

Demokratai Nuglosto 
Lynčiuotojus

Demokratų1 valdžia buvo laimingoj 
truputį palankesnė neg- Amerikoj!

rams. Bet juk tai demo
kratai valdininkai pietinėse 
valstijose atvirai užgyrė 
negrų lynčiavimus ir kanki
nimus; jie yra atsakingi už 
Scottsboro bylą (prieš ne
kaltus negrus jaunuolius) 
ir dabar jie stengiasi pa
siųst Herndoną mirti rete- 
žinėj katorgoj. Rooseveltas 
dailiai mosikuoja, norėda
mas gauti negrų balsus, bet 
jis niekada neatvėrė savo 
lūpų, kad užprotestuot 
prieš vergimą visos negrų 
liaudies.

Aš šaukiu ir raginu vi
sus negrus, vardan jų pačių 
reikalų, vardan laisvės ir 
lygių teisių reikalo, remti 
Komunistų Partiją, kuri iš
gelbėjo nuo mirties Scotts
boro jaunuolius, kuri kovo
ja už kiekvieną negrų rei
kalavimą, kuri yra negrų 
liaudies partija.

Aš atsišaukiu į baltuosius 
darbininkus, į komunistus 
ir nekomunistus, atsimint, 
kad negrai neturi būt palik
ti vieni patys kovoti. Ant 
baltųjų darbininkų guli at
sakomybė padėt pasiliuo- 
suot jų broliams 
odoj. Jeigu negrų 
nebūtų išlaisvinta, 
galėtų būt laisvės 
tiesiems darbininkams. Vie
ni ir kiti turi išvien petys 
petin kovoti prieš bendrą 
savo priešą, prieš Wall 
Strytą, kuris tunka iš jų 
skurdo ir kentėjimų. Vieni 
ir kiti sykiu turi sumušti 
pragaištingąsias reakcijos 
jėgas, kurios planuoja galu
tinai pavergt ne tik negrus 
darbininkus, bet taipgi ir 
baltuosius.

Susivienykime ir sumuš- 
kime tą reakcijos siaubūną. 
Eikime pirmyn į laisvę ir 
lygybę negrų tautai laisvoj, 

ir gerovingoj

juodoj 
liaudis 

tai ne- 
ir bal

Kietųjų Anglių Lauke Naujas 
Kontraktas Ratifikuotas

konvencija pradėjo “sirgti” ir 
tuoj šauktas daktaras.

Pribuvo Lewisas
Lewisas, aplaikęs tokias ne

geistinas informacijas, panak- 
čiom, skubinosi konvencijon, 
kad ji negautų nuomario li
gos. Pribuvęs . jis pasišventė 
dviejų valandų prakalbai. Jis 
žino, taip sakant, savo “cibu
lius” ir jis juos panaudojo. 
Savo ilgoje kalboje jis/įnešė 
ir “naujenybių”, kurį/ pir
miau neminėdavo^-Jo supra
timu, jis dab'Sratradęs, kad 
vesti derybas baronams nėra 
taip lengva, kaip yra lengva 
unijai, nesą, kad'tnųjos virši
ninkams, derybų laikiK nerei
kia nieko atsiklausti, o\>aro- 
nai esą bankierių rankose ir 
direktoriatų .kontrolėje, (y

Atsiųstieji baronų ajtstoyaį 
derybose esą bejėgiai bile 
darbininkams prižadėti, nes 
vis turį savo siuntėjus atsi
klausti, o tie išdykėliai gyve
ną po visą svidtą išsisklaidę ir 
sugaudyti, reikalui esant, neį
manoma. Prie to, Lewisas 
pridėjo, kad baronai dabar 
gerai žiną, kad šiuo tarpu ir 
unija esanti ‘silpna” ir streiko 
panešti “negalėtų”. Aiškino jis 
ir tą, kad galybės unija galė
jusi būtų surinkti ir su pirma 
derybų diena galėjo streiką 
paskelbti. Bet tas, girdi, bū
tų buvę ant mūsų iškaščių.

Sakė jis, kad ir šiandien 
dar galima streiką paskelbti 
atmetus šį kontraktą. Bet kur 
dingtų kasėjai streiko lauke, 
kol jis vėl susirastų baronus, 
bankierius ir jų atstovus?

Po dviejų valandų aiškini
mo visokių negalimybių ir 
sunkenybių atmetus kontrak
tą galų gale pasisekė konven
cijai įkalbėti naują kontrak
tą ir paleista balsavimui. Bal
savimo pasekmės buvo tokios, 
kad kontraktas likosi užtvir
tintas 593 balsais prieš 293.

Reikia pažymėti tą, kad Le
wisas niekad nenaudoja gre- 
mėzclįškųmo, bet aplinkiniais 
keliais, klaidingu aiškinimu ir 
griaudinimu pervaro savo po
litiką—jo žodžiais sakant— 
strategiją.

19 d.' 1936 m. čia užsibaigė 
kietųjų anglių naujo kontrak
to ratifikavimo konvencija, 
kuri užženklino dviem metam 
“taiką ir gerbūvį” šios pože
minės juodo deimanto indus
trijos darbininkams.

Konvencija buvo įdomi ir 
charakteringa, ženklinanti ka
sėjų dar didesnį bendravimą 
savo reikalų gynime. Kad 
tas yra tiesa, matosi ir iš fak
to, kad norėjusiam konvenci
ją išvaikyti vienam augštam 
unijos valdininkui,, sekr. - iž-

nepribuvus 
priežasties 

nauju pro- 
bilium del

Kongresmanas William B. Bankhead, kuris 
dabar užima

dininkui T. Kennedy, nepasi
sekė.

Žemesnių ją Valdininkų 
Gremėzdiškumas

Konvencijon 
prez. Lewisui iš 
surištų reikalų su 
ponuojamu Guffy
minkštosios anglies baronų 
sukontroliavimo ir negalėjus 
pribūti P. Murray, unijos 
vice-prezid., kuris yra pas
kirtas vesti organizavimą plie
no darbininkų, Kennedy už
ėmė konvencijos vadeles su 
trijų distriktų prez. Kaip tik
tai -pradėta aiškinti kontrak
to turinys ir jo “stambi” ko
kybė, taip greit pradėta kri
tikuoti visas kontraktas per 
9-to zfistrikto delegatus, o ypa
tingai 7-tas kontrakto para
grafas, kuris reiškia suvary
mą unijos į baronų tvartą.

Neapsakomai nepatiko tas, 
kaip Kennedy, taip 9-to distr. 
prez. Vietoje, kad tinkamai 
atsakyti į kritiką ar tinkamai 
palaikyti kontrakto pusę, tai 
tas ponas pareiškė gremėzdiš
kai: “Per ilgus metus mano 
karjeros unijoje dar nei sykį 
baronai man nepasakė, ką aš 
turiu daryti,'nepasakys nei šio 
kontrakto laiku.” Delegatai 
jam atsakė: “Gal tau baronai 
nediktavo ir nediktuos, ką tu
ri darytį, bet distrikto prezi
dentas tai diktuoja.” Oh, 
boy! Kaip perkūnėlio spirtas 
šoko distrikto prezidentas ir 
pareiškė: “Tu ilgaliežuvi, aš 
tavęs nebijau, jokioj kovoj: 
nei fizinėj, nei argumentinėj.” 
žinomas dalykas, toki atsaky
mai į kontrakto oponentus da
vė prastas pasekmes ir vedė 
konvenciją prie mali-malienės,

Kontraktas jau pasirašytas; 
ramybė tarpe baronų ir angį, 
“užžydėjo” dviem metam. 
Taip deklamuoja, vienu bal
su, unijos viršininkai su baro
nais. Gal ir teisybė, gal ir 
laimėjome; gal gerbūvis ir 
“žydės”. Bet angliakasiai, ku
rie atlieka sunkųjį ir pavojin
gąjį darbą giliai po uola, dar 
po šiuo kontraktu turės susi
durti su tuo faktu, kad darbo 
sąlygos tos pačios; kad “sha
ker chutes” ir mechaniškos 
mašinos ės sveikatą; kad kon- 
traktoriaus pušeriai jodinės 
darbiniu, sprandais ir per ne- 
saiką vers dirbti ir perdirbti. 
Kontraktas naujas, ant naujos 
popieros, bet darbas senas/ 
prią senų aplinkybių.

'Požeminis.

ŠYPSENOS
Restorane

Pietautojas: “Klausykit, 
veiteri, aš radau zupėj gu^ 
ziką.” \

Kitas pietautojas (pas ki
tą stale sėdėdamas): “Klau
sykit, tamsta, ar neradote 
zupėj lietsargio, nes aš va- f 
kar vakarą jį šiame resto
rane pamiršau ir jis din
go?”

Jis žino
Mokytojas: “Pasakyk 

man, Vincuk, kaip tu jau
tiesi, kai prasikalsti prieš i 
savo tėvą?” '

Vincukas tyli.
Mokytojas: “Na, štai, duo

kim sau, tu padarei kokį 
nors zbitka...”

Vincukas: “Aš tada jau 
išanksto jaučiu, jog tėvas 
guldo mane ant savo kelies 
ir “šventina” diržu užpaka
lį../’

J. Ro|>ziw.Buto
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Darbininkė ir Šeimininkė
fi

Atskiri Motery Susirinkimai ir Arbatėlė
Drg. Sakat bara moteris už 

organizavimą atskirų Am. Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gijos Moterų kuopų ir už arba
tėlę. Ir tuom pačiu sykiu de
juoja, kad nariai nesilanko į 
susirinkimus ir pageidauja, kad 
jie patys ateitų ir pasisakytų, 
delko jie nesilanko.

Ne, drauge, jie to nepadarys, 
mes patys turime surasti nesi
lankymo priežastis. Vieniems 
gal jų gyvenimo aplinkybės ne
leidžia atsilankyti į laiką, o an
trieji nepajėgia suprasti ir 
įvertinti tos organizacijos susi
rinkimų svarbumo, čia prra pa
reiga paties d. Sakat ir visų ki
tų susipratusių darbininkų su
rasti būdus, kaip atvesti tuos 
narius į mūsų susirinkimus, 
kaip užinteresuoti juos ir pada
ryti veikliais šios mūsų apšvie- 
tos organizacijos darbuotojais 
ir gerais darbininkų klasės ka
reiviais.

Drg. Sakat manymu, ateitis 
bus dar blogesnė, tik ne todėl, 
'kad nariąi nesilanko į mūsų su- 
sirinkimus/’^et dėlto, kad mote
rys stoja į darbą, šaukia atski
rus moterų susirinkimus, orga
nizuoja darbininkes į ALDLD, 
tv'eria naujas atskiras moterų 
kuopas. Taipgi dar priduria, 
kad moterys atskirai veikdamos 
neprasilavins, nes daugelis bu
vusių LDSA narių nuėję “ga- 
dzinkų” giedoti.

Ir ištiesų, praeitis mums aiš
kiai parodo, kad buvo padaryta 
klaida panaikinant moterų kuo
pas. Daugelis moterų neturė
jo užtenkamai drąsos ir klasi
nės sąmonės, kad pasilikti ben
droj organizacijoj su draugais 
vyrais, todėl jos ir nuėjo į kitų 
sriovių moterų draugijas. Pasi
liko tiktai tos, katros buvo dau
giau prasilavinusios ir įsitiki
nusios, kad mes čia turime būti.

Todėl dabar vėl iškilo klau
simas, ką mes turime daryti? 
Ar iš naujo organizuoti moterų 
kuopas, kaipo pradinę lietuvių 
moterų klasinę mokyklą ir per 
ją kiek galint lavinti moteris, 
nepaisant, kad prisieina įmai
šyti ir arbatėlės? Ar palikti jas 
ramybėje prie rožančiaus ir 
“gadzinkų”? Būtų gerai, kad 
draugas Sakat pasakytų, kuris 
kelias darbininkų klasei yra 
naudingesnis.

Motery Žurnalo The Woman Today 5-ta Laida
metų atgal mes 
nei svajoti apie 
žurnalą, kokiu 
Amerikos darbo

Ketvertas 
neišdrįsome 
taip puikų 
šiandien yra 
moterų žurnalas The Woman
Today (šių dienų moteris).

Jį pradėjo leistiLkovo mė
nesį šių metų. Keletą dienų at
gal atėjo numeris penktas. 
Jame nuo pradžios iki galo 
kalbafna darbo moters reika
lais. Apie juos kalba-rašo mo
terys iš fabrikų ir virtuvių, iš 
raštinių ir mokyklų, iš teatrų 
ir grožės įstaigų. Jis perstato 

* mums vaizdus nuo krašto iki 
krašto šalies, nesibaimina per- 

v žengti ir rubežius. Jo gražūs, 
" paveikslais ir piešiniais išda

binti lapai atidengia praeitį, 
perstato dabartį ir leidžia pa
žvelgti ateitin.

“Dvasia 18-to šimtmečio” 
straipsnyje atidengia Ameri
kos revoliucijos kilniąsias mo
teris, tų dienų Motinas Bloor, 
Karosienes, Krasnitskienes ir 
kitas.

Gražiakalbė Lina P. De- 
recktor įveda jumis į paimu 
ir kaktusų šalis, lotynų Ame
riką, ir supažindina su jų mo
terų atsiekimais ir žymiausio
mis veikėjomis. z

Stebėtiną, graudžią ir kartu 
w juokingą nuotaiką sukelia 

perskaičius garsios pereito 
šimtmečio kovotojos už mote-

ar d. Sakat nenori 
ar neįvertina moterų 
o tik kaltina moteris

Kažin, 
suprasti, 
padėties, 
už neprasilavinimą. Bet čia juk
nėra vien moterų kaltė. Dau
giau yra už tai kalta kapitalis
tinė sistema, kuri dar ii’ šian
dien tebelaiko moteris dviguboj 
vergijoj. šiifitai tūkstančių 
moterų šiandien dirba dirbtu
vėse ir tuom pačiu sykiu turi 
aprūpinti šeimyną ir atlikti vi
są namų ruošą, kuomet vyras 
darbininkas, parėjęs iš dirbtu
vės, turi šiek tiek liuosesnio 
laiko pasiskaityti laikraštį ar 
knygą, nueiti į susirinkimus, 
apdiskusuoti su draugais bėga
mus dienos klausimus. Gi mo
terims yra daug sunkiau tas 
padaryti.

Būnant tokioj padėtyj mes, 
moterys, negalim lygintis su 
jumis, draugai, abelnai prasila- 
vinime nei darbininkiškų reika
lų supratime. Todėl ir negalima 
patraukti moteris į organizaci
jas vien tik sausa politika, ži
noma, kad pirmoj vietoj turi 
būti apšviesta ir darbo žmonių 
klasės reikalai, bet reikia duoti 
ir kitokių pamarginimų, kad 
pritraukus daugiau narių į mū
sų susirinkiinus.

Gali būti, kad mes, moterys, 
ir padarom daugiau klaidų. Bet 
aš visgi manau, kad arbatėlė 
nėra didesnis prasižengimas už 
kazyres, prie kurių draugai vy
rai daug daugiau laiko pralei
džiate, negu mes, moterys, ppe 
arbatėlės.

Atskiros ALDLD moterų 
kuopos yra nepavaduojamas 
moterų organizavimo būdas. Tą 
mes žinome iš praeities ir da
bartis mums tai parodo. Pavyz
džiui, kad ir So. Bostone, nors 
čia moterys atskiros kuopos 
dar neturi, tiktai .praktikuoja 
atskirus moterų susirinkimus, 
jų pasekmės būna geros, čia 
moterys gaVo į ALDLD 2 kp. 
tiek naujų narių/kad užsitar
navo antrą dovaną naujų narių 
gavime. O jeigu tos draugės 
būtų sėdėjusios ir laukusios pa
kol tie nariai ir narės\ būtų pa
tys atėję ir pasisakę, kad mes 
jau norime prigulėti į jūsų or
ganizaciją, nebūtų tas įvykinta.

Butniunietė.

rų teises Susan B. Anthony 
darbų vaizdą. Tų laikų mote
rys, nekalbant jau apie balsa
vimą, neturėjo teisės net prie 
savo vaikų. Jos gimdė ir auk
lėjo, bet jie priklausė tėvui. 
Net už pakeitimą ilgų, krak
molu pastyrusių pustuzinio 
suknių modernišku trumpu si
jonėliu gręsė baudos ir pajuo
ka. Tačiau Anthony visuomet 
sakydavus: "Praiaimėjimas 
nėra galimu.” Ji numatė.

Ten rašoma ir apie nesenai 
Įvykusią Washington© moterų 
unijisčių konvenciją, 
jos priėmė rezoliucijas 
diskriminaciją negrų ir 
rų. Raštai apie pirklybą 
rimis, daktarės Hannah 
patarimai, valgių 
savigrožės, madų ir įvairūs 
kiti raštai.
pageidauti m o t p r ims-mergi- 
noms patraukiantesnio žurna
lo.

Patartina visuomet turėti po 
ranka antrašą ir bent vieną 
pavyzdinę kopiją. Panaudoki
te jį susirinkimuose, minint 
vedybų sukaktis, gimtadienius, 
mokslo baigos ir kitokias 
šventes minint, užrašykite, pa- 
kalbinkit užsirašyt. Nėra pras
mės Amerikos moterims skai
tyti visokius šlamštus, kuo
met randasi toks visapusiškai 
vertingas žurnalas. Jo kaina 

kurioj 
prieš 

mote- 
mote- 
Stone 

gaminimo,

Jūs negalėtumėte

$1 metams, kopijos kaina 10c. 
Imant nemažiau 5 kopijų pla
tintojams
tį Antrašas: 112 E. 19th St., 
New York, N. Y.

duoda gerą nuošim-

S. Sasna.

Drg. Karosienei Pasitikt 
Vakaras 5 Liepos

Ilgai nebuvus rytinėse vals
tijose draugė Ksavera Baltrū- 
nytė-Karosienė, po sunkios 
operacijos, atvyko aplankyti 
savo tėvelius, kurie gyvena

proga A 
ruošia

K. B. KAROSIENĖ

Easthampton, Mass. Grįžda
ma Kalifornijon d.' Karosienė, 
vietos moterų prašoma, sutiko 
apsistoti dienai Brooklyne.

Naudodamosios ta proga A 
LDLD moterų kuopa 
jos pasitikimui ir sykiu išleis
tuvėms va 
“Laisvės” 
vai. vaka 
nė j. Rengi 
to, 'kad s1 
dalyvauti 
mo pasilsi

Vakara 
myniško pobūdžio, nebus įžan
gos nei rinkliavų, negi forma- 
lės programos, bet šiaip sau^ 
suėjimo-pąsikalbėjimo p r oga, 
kur programą pildys pati pub
lika. Grįžrantiem iš parkų ne
bus reikalo skubint namo va
karienės, nes valgių ir gėrimų 
bus galima gaut ant vietos.

Nugirsta, kad ruošiasi at
vykti būrys draugių ir drau
gų greatneckiečių, taipgi sve
čių ir iš kitur, kad pasimatyti 
su d. Karbsiene ir organizuotai 
palinkėti jai geros kloties jos 
ilgoj kelionėj ir didžiuose dar
buose, prie kurių ji skubina 
grįžt.

karą ant rytojaus po 
pikniko, 5 liepos, 6 

to, “Laisvės” svetai- 
ama taip .anksti del- 
večiams būtų proga 
ir laiku sugrįžti na
rni.
s bus draugiško-šei-

B-tė.

2

So. Boston, Masš.
Birželio 24 buvo ALDLD 

kuopos ir fnoterų skyriaus ben
dras susirinkimas, kuris buvo 
skaitlingesnis, negu kiti.

Taipgi žymėtina, kad šiame 
susirinkime dalyvavo daugiau 
vyrų, negu moterų. Tas parodo, 
kad moterys geriau myli lan
kytis į atskirus moterų susirin
kimus.

Komisijų Raportai
ALDLD 

klausimu 
kad jie ko

pranešė,
su LDD vienybės 
komisija

*1 kas dar nesurado, 
kur LDD kuopa laiko susirinki
mus, tokiu būdu negalėjo jų 
pakviesti ppe vienybės. Komisi
ja palikta dirbti toliau.

Skaitytas laiškas nuo ALDLD 
Apskričio Komiteto, raginant 
parinkti pagarsinimų specia
liam “Laisvės” numeriui 3 lie- 

Kadangi laiškas labai su- 
tėra tiktai dvi dieni 
mt greitųjų bandyti

pos.
vėluotas ir 
laiko, tai ; 
dar ką noįrs gauti liuosnoriai 
apsiėmė dd. Kvietkauskienė ir 
čiuberkienę. Išrinkom 14 dar- 
bininkų-kii^ 
priešakyje,

su d. Džeksonu 
kuris tvarkysis su

raporta
is Įsi 1X7/") 

s Kultū- 
bytis su

bendra “Laisvės” pikniko ko
misija.

Bostonui ir apylinkei turim 
paėmę 8 didelius busus.i Todėl 
visi rengkitės į “Laisvės” pik
niką 4 d. liepos, o vietos bus 
visiems.

Moterų Skyriaus Raportai
Drg. A. čiuberkienė 

vo, kad jos su d. Šukienę buvo 
nuėjusios kviesti Fizinė 
ros Moterų Kliubą viei 
ALDLD 2 kp. moterų skyriumi. 
Nueita net per du sykiu ir vis 
rado labai mažą susirinkimą. 
Nors laišką su pakvietirųu pri
ėmė,. bet kadangi ateini šiltos 
vasaros dienos, tai vienybės 
klausimą atidėjo iki žiėmos se
zono.

Drg. V. Kvietkauskienė, ką 
tik sugrįžus iš didžiojo Am. 
Lietuvių Kongreso, išdavė 
trumpą raportą įspūdžių for
moj. Platesnis raportas 'bus iš
duotas vėliau.

Atsistojimu buvo hjtiduota 
paskutinė pagarba mūSjų miru
siai draugei Barborai Skersto- 
nienei. Už raudonų rožių bes- 
ketą nuo ALDLD 2 kuojos prie 
velionės karsto d-gės ir draugai 
suaukavo daugiau, kaip penkis 
dolerius. Likusią trūku ryą mo
terų skyrius dapildė iš savo iž
do.

Iš ALDLD Centro už gavimą 
naujų narių gavom clvigubą 
dovaną: vietoj vieno pąveikslo 
gavom du labai puikius darbi- 
hinkų vadų dd. Lenino ir Sta
lino paveikslus, kurie puoš mū
sų susirinkimų svetainę. Ka
dangi mūsų draugai vyrai prie 
to darbo neprisidėjo, ta 
rys ragino juos padėti j 
silyginti už dovanas, gai 
giau naujų narių į mūsų ALDL 
Draugijos 2-rą kuopą.

Pats susirinkimas buvo drau
giškas ir smagus, nes 
ma draugų jau pradeda 
ti ypatiš.kumų priežastis 
kiną jas.

Kp. Korespondentė.

draugai

mo-
savo iž-

Ka-

j mote- 
oms at-

didžiu- 
supras- 
ir nai-

VALGIU GAMI 
NIMAS J

Kalba, 
per

D-gčs Valilionienes 
Pasakyta Šeimininkėms 

Radio, Brooklyne

Šeimininkė, kuri gęrai su
pranta, koks maistas naudin
gesnis sveikatai ir kaip jį pa
gaminti, idant maistas nenus
totų savo vertės—yra geriau
sias savo šeimynos gydytojas. 
Ji netik sutaupo didęleš išlai
das, bet ir sveikatą. Juk grei
čiausia sugenda viduriai nuo 
netinkamo maitinimo/ 
blogų vidurių ir kitos liįos pra
sideda.

Būtų neprotinga kaltinti tas 
šeimininkes, kurios gyvena iš 
pašalpos arba labai mažo už
darbio. Tokios šeimini 
gali atsižvelgti į savo šeimynos 
sveikatą, nes joms reikia žiūrė
ti, kad tik nuo bado šiaip taip 
atsigynus.

Net turčių laikraščiai pripa
žįsta, kad bedarbiai jau valgo 
šunim sukenytą maistą.
kio maisto net 20-tas Nuošim
tis išperkama žmonėm 
Koks tai bjaurus 

o nuo

ne-

Esą to-

ą mai-

valgyti. 
pas'tyčioji- 

mas iš žmogaus. Kuomet tur
čiai perka geriausią 'mėsą savo 
šunim, tai darbininkai valgo šu
nų maistą.

Aš kalbu apie tas, kurios dar 
išgali nusipirkti žmonis
stą, o vistiek, neapgalvotai 
pirkdamos, taip jau skriaudžia 
savo šeimyną.

Ne vien svarbu žinot, kokis 
maistas naudingiau piikt, bet 
dar svarbiau žinot, kaip jį pa
gamini, idant jis būt sveikatai 
naudingas. Mes, šeimįninkės, 
perdaug rūpinamės, kai 
tas būt tik skanus ir gražiai 
atrodytų. Bet kiek tokis mais
tas naudingas—reta kuri pagal- 

mais-

vo jam.
Labai daug gero maišo yra 

sugadinama jį begaminant. Pa
vyzdžiui: galima ir labai gerą 
steiką visai sugadint jį beke
pant, jei taukuose kepsi, kol 
jis visai sukeps. Bet tą patį 
steiką išbroilyk prieš ugnį arba 
ir ant karštos skaurados, tik 
be taukų ir greit apvartant, 
kad nedegtų, ir\teikas bus ska
nus ir sveikatai naudingas. Pa
našiai reikią kept ir “Iamb 
chops”.

Veršiuko kepenis daktarai 
pataria net ir nekuriem ligo
niam valgyt. Bet jei juos iš- 
kepsit taukuose, jie irgi praras 
savo naudingumą. Reikia kept 
ant sviesto ir tik keletą minu
čių.

Kepant mėsą neveik užpilt 
druskos, kol dar kepa, nes drus
ka ištraukia sultis. Geriau už
barstyti, kai jau gatava esti.

Lietuviai daugiausia vartoja 
kiaulieną mėsą, kuri teturi ma
žiausia maistingumo ir sun
kiausia viduriams sumalt, iš
skiriant lašinukus (beikenus).

Veršiena taipgi gana sunkiai 
virškinąs ir turi mažiau mais
tingumo, negu jautiena ar avie
na.

Mėsa, kurios visai neverta 
pirkti, tai yra sudėta į blėkines, 
paskiau visokios dešros (“sasi- 
čiai”), šunyčiai, “corned beef” 
ir panašiai sufabrikuota mėsa, 
kuri gali ilgus laikus išstovėti 
nesugedus, nors ir yra paga
minta daugiausia iš apgedusios 
mėsos. Mat, tokia mėsa' taip 
puikiai sutaisyta, kad jokia gy
vybe jau nebegali joje veistis. 
O jei kokia ir buvo, tai ir tą 
chemikalai užmušė. Taigi, kiek 
naudos iš tokio maisto, nors jis 
ir 'gražus pažiūrėti, kartais ir 
skanus valgyt...

pow-

Sekamą savaitę tilpsta dalis 
d. Valilionienes kalbos, kurioj 
aiškina apie naudingumą daržo
vių, kaip jas pasirinkti ir ga
minti. Žemiau telpa d. Valilio
nienes paduotas pyrago gamini
mui recęptas:

Pyragas Iš Walnuts 
(Angliškų Riešutų)

Pusė puoduko sviesto.
3 kiaušinių tryniai.
2 kiaušinių baltymai.
1 puodukas cukraus.
l/2 puoduko pieno.
1/2 s&ukštuko druskos.
1% puoduko miltų.
2% šaukštuko “baking 

derio”. ,
%, puoduko sukapotų riešutų. 

Ištrink/sviestą su cukrum. At
skirai išplak trynius ir balty
mus. Trynius supilk į sviestą 
su cukrum ir vėl paplak. Išsi
jok miltus, atmieruok, sudėk 
“baking powderj”, druską ir 
vėl persijok porą kartų. Dabar 
pilk po biskį pakaitomis miltus 
ir pieną, išplak, sudėk riešutus 
ir baltymą, dabar neplak tik su 
šaukštu verčiant iš apačios iš
maišyk. Kepk negilioj, pasvie- 
stuotoj blėtoj 30 minutų, vidu
tiniam karštyje.

“Isingą” (liukrą) galima dėt 
kokį kas nori.

M. Valilionienė, 
Brooklyn, N. Y.

Minersville, Pa.
Sugrįžus IŠ Kongreso

Amerikos Lietuvių Kongre
sas jau praėjo, kurio taip ne
kantriai laukėm. Su didžiau
siu entuziazmu važiavom į jj, 
kad ką nors svarbaus galėtu
me atlikti del mūsų draugų, 
tėvų, brolių ir sesučių, terori
zuojamų kruvinojo Smetonos 
budelių! Kongrese ta simpati
ja suvažiavusių atstovų pilnai 
pasireiškė, visos sriovės dės vi
sas pastangas gelbėjimui Lie
tuvos liaudies moraliai ir fi
nansiniai.

Todėl aš nors trumpai no
riu pareikšti savo apskričio 
angliakasiam d a r b i n inkam, 
taip pat ir visiem simpatizuo- 
jantiem lietuviam biznieriam, 
kurie pritarė šaukiamam kon
gresui ir rėmė finansiniai at
stovų pasiuntimą.

Man tėmijant Kongreso ei
gą, turiu pareikšt, kad pirmu 

kartu man teko matyti tokį 
skaitlingą atstovais ir svečiais, 
ir taip pavyzdingą kongresą.

Gal Ips pamanys, kad tik 
vienos organizacijos buvo vi
sas planas padarytas. Visai 
ne. Čia suvažiavo atstovai nuo 
skirtingų sriovių (progresy
vių, katalikų, laisvamanių) ir 
skirtingų partijų—komunistų, 
socialistų ir tautininkų. Inte
ligentai taip pat skiringų pro
fesijų : daktarai, advokatai ir 
mokytojai. Skirtingų pažvalgų 
laikraščių redaktoriai. Bet vi
si išsireiškė neapykantą ir pa
sibjaurėjimą Smetonoj dikta
tūra, taip pat ir abelnai visu 
fašizmu. To blogumo prašali- 
nimas kaip tik ir priklauso 
nuo mūsų darbininkų bendrų 
spėkų sujAmgimo.

Jeigu mokyti, kad ir aukšti 
žmonės priėjo prie tos išvados, 
kad tik bendrai reikalaujant 
galima savo tikslą atsiekti, tai 
mums, darbininkams, neišven
giama ta užduotis. Tik mūsų 
visų sujungtomis spėkomis ga
lima prašalint tai, kas negeis
tina.

Aš čia visą svarbą nęgaliu 
išdėstyt, ką Kongresas atliko. 
Bet visų srovių bendro fron
to komitetas rengia didelį 
pikniką liepos 5 d.y Dream 
City Park, tuom tjkslu, kad 
garsus kalbėtojas, kuris daly
vavo kongrese, išduos pilną ir 
aiškų raportą. Todėl, kurie 
skaitysite šituos žodžius “Lais
vėj”, pakalbinkite ir tuos dar
bininkus, kurie neskaito, pa
aiškinant svarbą šio pikniko 
pakvieskite juos dalyvauti.

J. Ramanauskas.

ir

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’oe 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Waterbury, Conn., Po Menulio Šviesa

Naktine Vakariene
Bus Šeštadienio Naktį

Liepos 11 Jul
LITHUANIAN PARK

Chestnut Hill Rd., Waterbury, /Conn.

Šokiai prasidės 8 vai. Vakarienė lt vai. vakare.

šis parengimas bus naudai dienraščio/“Laisvės”. 
Jis bus nepaprastas parengimas. Bus gausiai val

gyti, gerti ir šokti iki 2-rai valandai ryto.
Įžanga $1.50 asmeniui. Tuojau įsigykite bilietą.

Rengėjai jau gavo žinių, kad daugelis mašinomis 
atvažiuos iš New Yorko, iš Bostono, iš Worcestėrio 

ir iš kitur. \

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI z

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada junrtborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos ■ 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos • 
v

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir<_^ 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) _

Įst. virš

25 metai

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvin rPL

Valandos—9 A. Mrrtkt8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVI AL
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Baltimore, Md.
MT. CLARE ŠAPAS UŽDARĖ

Baltimore and Ohio gelež- 
kelio kompanijos Mt. Clare 
šapos užsidarė, virš 2,000 dar
bininkų neteko darbo. *Mt. 
Clare šapose taisomi lokomo
tyvai, pasažieriniai ir tavori- 
niai vagonai. Tiesa, anksčiau 
minėtos šapos nuo pradžios 
šių metų dirbo “nesiektai”, 
bet staiga pamatė darbinin
kai notas, kur sakoma: “Mt. 
Clare šapos užsidarys 24 d. 
birželio iki 1 liepos.”

Tai ženklas, jog gal būt, 
į trumpą laiką neteksim visai 
darbo, nes augščiau minėta 
kompanija taip darydavo jau 
nuo 1929 m. Padirba kelis mė
nesius, tai, žiūrėk, jau iškabi
na notas, kad į pabaigą mė
nesio uždarys šapas savaitei 
laiko, o kitą mėnesį uždaryda
vo jau dvi savaites, o ant ga
lo ir visai uždaro.

stebėtis, kad ir dabar taip gali 
būti.

Bereikalingas Džiaugsmas I
Čia darbininkai džiaugėsi, 

kad jau “prosperity sugrįžta”, 
nes jau išdirbo be sustojimo 
5 mėnesius laiko, bet tas 
džiaugsmas gali virsti ašaro
mis, tokiomis, kokias turėjo
me per pastaruosius 6 ar 7 
metus. Kadangi .išdirbom 5 
mėnesius be sustojimo, tai ne
reiškia, kad “prosperity” su
grįžta. Mano supratimu, kom
panija buvo priversta darbą 
laikinai paleist, nes minėtos 
kompanijos darbininkai nepri
dėjo piršto prie pataisymo pa- 
sažierinių vagonų nuo 1931 m.

O kadangi vagonai buvo 
naudojami per tiek laiko be 
tinkamo prižiūrėjimo ir taisy
mo, paliko labai nudėvėti ir 
netinkami ant toliau naudoti,

nai randasi, kuomet atsiunčia 
į šapą taisyt. O kitas dalykas: 
kompanija tikėjosi didesnį 
“biznį” turėt, kuomet nupigi
no bilietą 1c. ant mailės. Kaip 
visiems yra žinoma, laikraš
čiai pilni pranešimų, kad kom
panija laimėjus 29% 
pasažierių, 
yra reik 
kelio, be 
ateityje,
kitas dalykas, delko kompa
nija 
per 
kad 
lika
ditioned” vagonų pataisyt, bet 
kiek dar jų daugiau turės tai
syt, tai nėra žinoma. s

Darbininkai Yra Baisiai 
Išnaudojami

naujų 
todėl ir vagonų 

alinga daugiau ant 
t ką praktika parodys 
tai klausimas. O vėl

Kompanija per daugybę 
metų turėjo daktarą ir slau
gę, kurie duodavo darbinin
kams pirmutinę pagelbą laike 
sužeidimo ar kitokių atsitiki
mų. Bet dabar slaugę jau at
leido, o daktarui, algją numu
šė $3 į dieną. Darbininkui, ku
ris dirbo daktaro ofise
20 metų, taipogi numušė algą 
$5 į pėdę, žodžiu saxant, kur

virš

pažiūrėsi, visur nepanešami sun
kumai. Su kuo pasikalbėsi, 
visi skundžiasi, kad yra išnau
dojami, pavergti ir persekio
jami. Visus darbininkų sun
kumus ir prieš juos žiaurumus 
negalima vienu kartu aprašy
ti, nes tai užimtų kelioliką 
špaltų “Laisvėje”.

Visus augščiau suminėtus 
darbininkų sunkumus praša-

lint, tai reikia prašalint pri- 
vatišką nuosavybę ir visą ka
pitalistinę sistemą. O to pada
rymui reikia imti iš Sovietų 
Sąjungos darbininkų pavyzdį. 
Sovietų Sąjungos darbininkai 
nušlavė kapitalizmą, tuo pa
čiu kartu nušlavė ir visokį iš
naudojimą nuo savo sprando.

Vienas Iš Atleistų
Nuo Darbo.

NUGRIAUS CARINĮ PER
GALĖS PAMINKLĄ

MASKVA.— Sovietų vy
riausybė nutarė nugriaut 
caro Aleksandro pastatytą 
“pergales bromą,” kaipo pa
minklą Francūzų imperato
riaus Napoleono sumušimo 
ir išvijimo iš Rusijos.

^odel kompanija buvo priver
sta siųsti į šapas ir nors kiek 
juos pataisyti. Praktika pa- 

Nereikia rodo, kokiam padėjime Vago-

o darbą be sustojimo 
nėnesius tai yra tas, 

kompanija turėjo kelio- 
taip vadinamų “Air-Con-

lei 
5

Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne

BUŠAI I “LAISVES” PIKNIKĄ IŠEIS:
• 4

Jeigu lytų, piknikas vistiek įvyks
BROOKLYNAS—Dr. Martin Liuterio Draugyste va

žiuoja 2 busais. Vienas busas išeis nuo Kasmočiaus ir 
Tūbos, 49 Ten Eyck St., kitas nuo Šapalo ir Vaiginio, 147 
Thames Street.

Iš Bayonne, N. J. 2 nauji gražus busai važiuoja į “Lais
ves” pikniką 4 d. liepos. Kelione i abi pusi suaugusiems 

—$1.00, porai—$1.75. Jaunuoliams—$1.00 kelionė ir už 
tą patį komisija nupirks Įžangos tikietą. Busai išeis nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė., E. kampas 26th St., 12 vai. 
dieną.

Prašome iš anksto užsiregistruot. Jei matysime, kad 
daug važiuoja, tai pasisamdysime kitą busą.

Iš GREAT NECK, N. Y., Pirmyn Choras turi jau nu
samdęs didelį busą važiavimui į “L.” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyn©. Norintieji važiuot kartu su choru buse malo
nėkite užsiregistruoti. Lėšos tik 60c. Labi pusi. Galima 
užsiregistruot pas O. Skridulienę, Ch. Laužaitį, ir F. Klas
tom Del patogumo galite šaukt telefonu: F. Klaston, 
Great Neck—2139, arba: C. Laužaitis, Gr. Neck—248W.

IŠ HARTFORD, Conn, busai į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos, išeis nuo 57 Park St., 7:30 vai. ryto. Kelionė į 
Brooklyną ir atgal $2.50 asmeniui. Vėliaus bus pranešta, 
kiek busų važiuos.

Iš WATERBURY, Conn., išeis 2 nauji 37 pasažierių 
busai į “Laisvės” pikniką, Brooklyne, 4 d. liepos. Vilijos 
Choras vyksta į “L.” pikniką. Kelionės lėšos $2.00. Busai 
išeis 7 vai. ryto, nuo 774 Bank St. Visi užsiregistruokite 
iš anksto pas J. Jasulevičių, 184 Alder St., pas Vilijos 
Choro narius ir pas kitų organizacijų narius.

ALDLD 28 kp. taipgi organizuojasi važiuot į “Laisvės” 
pikniką Brooklyne. Busas išeis 7:30 vai. ryto, šeštadienį, 
nuo 774 Bank St. Visi greitai užsiregistruokite pas drg. 
M. Vaitonaitę, ir kitus virš minėtus draugus.

PHILADELPHIA.—Paimta keletas gerų busų važiavi
mu? į “Laisvės”" pikniką Brooklyne. Tikiętas į abi puses 
tik $2.20 asmeniui. Kartu važiuoja ir Lyros Choras. 
Užsiregistruokite sekančiose vietose: Dulinskas, 546 N. 
11th St., Ramanauskas, 704 N. 5th St., Rainis, 110 W. 
Thompson St., Tureikienė, 143 Pierce St. (South pusėj), 
Oleikis, 5023 Tacony St., Poška, 3244 Edgemont St. 
Busai išeis 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave.

NEWARK, N. J.—Važiuoja du busai. Apleidžia nuo 
180 New York Avė., kaip 12 vai. dieną. Užsiregistrupkit 
kuo greičiausia, nes tik du busu gaunam. Katrie neužsi
registruos, prisieis pasilikt namie. Užsiregistravimą pri
ima J. Mikšys, 189 Ferry Street, Žukauskienė, 566 So. 
Clinton St., E. Orange, N. J., J. Paukštaitis, 423 So. 18th 
St. ir M. Dobinis, 239 Rose Street.

Iš ELIZABETH busas išeis nuo 408 Court St., kaip 1 
vai. Kelionė į abi puses $1. Busas turi net 36 pasažie- 
rius, tad prašome draugų užsiregistruoti iš anksto ir už
sitikrinti sau vietą: galite užsiregistruoti pas: K. Augulis, 
D. Sidlauskiutė, A. Paciunas ir S. Pociunaitė. !

HARRISON-KEARNY, N. J. Busai į “Laisvės” pikniką 
išeis nuo 111 John Street, kampas 4th ir Haipilton St., ir 
Hamilton ir Schyler Avė., kelionė į abi pusi—$.75. Busai 
išeis ne vėliau kaip 11 valandą ryte.

Iš CLIFFSIDE, N.«J. busai išeis 12:30 vai. ryto, šešta
dienį, nuo 267 Walker St. Kelionės lėšos bus $1.00. Visi 
užsiregistruokite iš anksto pas draugijos narius.

DIRECTIONS FOR AUTOS
From New York City, cross the 

Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn io the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 

į Cropsey Avenue to the ear tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburgh, take the

14th Street Subway *at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change1" for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. From Uptown 
New York, take Subway, B.M.T. 
Line, West End Train, at Times 
Square and get off at 25th Ave
nue. Then walk toi the right to 
the park.

Augščiau minėta kompani
ja baisiai darbininkus išnau
doja. Bosai su savo gudru
mu moka prie darbininkų pri
eiti ir j u 
darbinir 
tot, ką 
“biznis” 
žierių gaunam 
daugiau

los išnaudoti. Jie prie 
kų priėję sako: “Ma- 
aikraščiuose rašo, -kad 
pagerėjo, kad pasa- 

tiek ir tiek 
todėl turite skubint

padirbėt tiek vagonų, kad iš
pildyt kompanijos reikalavi- 
ma.” I.

bosas priėjęs prie dar- 
sako: “Tu šiandien

padarysi.” Na ir su

O kitą kartą tas pats

kas, nežiūrint, kokių

Kitas 
bininko 
atlikai geros dienos darbą, bet 
aš manąu, kad tu rytoj dar 
daugiau
tokiu gudrumu bosai priver
čia darbininką iš kailio nertis, 
kad tik padaryt daugiau dar
bo, kad dar didesnį pagyrimą 
gautų.
darbininkas, kuris buvo pagir
tas, gaufia papeikimą, kad ne
atlieka riek darbo, kiek kitas 
darbinin
keblumu turėjo, kad negalima 

Likti tiek. Tačiau, kad 
a, tai bosas sako, kad 
viskas. Na ir kam pa

žinomą, gudresnio 
ko bosai neprigauna, 

darbininkas moka 
kirsti, bet į tokį dar- 
bosai prastai žiūri ir

buvo at 
ir atliek 
“ne” ir 
siskųsi. 
darbinin 
susipratęs 
bosui at 
bininka 
jį persekioja. Kada susipratę 
darbinin 
uždarys 
pradėjo 
stems

kai pamatė notas, kad 
šapas savaitei laiko, 
aiškinti nesusipratu- 

(įarbininkams dalyką
sakydami: “matote, kokį ‘pre- 
zentą’ gavote už skubinimą 
darbo.” i

Jaunuoliai Išnaudojami

Ši kompanija priėmė kelio- 
liką na 
skaičiuj d priėmė kelis jaunuo
lius, kai 
to mokihius). čia, kai ir ki
tur, bosai pirmiausia suėmė 
savo vaikus, 
pažįstamus, 
nuoliai 
darbinin 
bosams, 
vus darbus, kur tik valkiojasi 
po šapą 
darni, g

jų darbininkų, tame

po apprentices (ama-

giminaičius ar 
Darbininkų jau- 

Duvo priimti tik tų 
ikų, kurie yra ištikimi 
Bosų sūnūs gavo leng-

beveik nieko nedirb- 
darbininkų sūnūs 

prispausti prie sunkių darbų 
tėvais. Boso nužiū-lygiai s

retas, kAtras darbininkas jam 
atrodo neištikimas, toks dar
bininkas 
naktį d: 
veltui, 
bet liep
šauks; bet sulaukt sunku ar
ba visai

Darbihinkai nuo Pašalpos 
Numetami

gali prašyt dieną ir 
arbo savo sūnui, bet 
Darbo bosas neatsako, 
ia laukt, kada pa-

negalima.

Šios kompanijos darbininkai 
moka į 
lief dep.
sumą p nigų,
mokėt faike ligos ar negalėji
mo dirt
smertinę. Bet kompanija su
manė naują skymą.
metais
darbininkus nuo darbo, palai
kydavo 
o kada
čia pas daktarą.
būk taį atranda, kad darbi
ninkas 
atsako 
pą).

taip vadinamą “re- 
artamentą” tam tikrą 

iš kur gauna

ti, taipogi gauna po-

Pastarais
kompanija atleisdavo

juos virš metų laiko, 
pašaukia į darbą, siun- 

Daktaras

esąs nepilnai sveikas, 
jam “relief” (pašal- 

Nors darbą duoda, bet 
pašalpos ligoje negauna, o pi
nigai, kuriuos per ilgus metus 
įmokėjo, žūva.

‘Laisvės’ Piknikas
Bus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš Waterbury, Conn 

Ir Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

A. Bimba ir K. Michelsonas
Trumpais Bruožais Raportuos iš Amerikos Lietuvių Kongreso, Atsteigimui Demokratinės Santvar

kos Lietuvoje. Labai svarbu kiekvienam Lietuviui Išgirsti Tą Įdomų Raportą.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Kuris Dainuos Šiame Piknike

Piknikas bus 4 d. liepos-Fourth of July
Čia bus išduotas raportas iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clev 

landė, atsteigimui demokratinės santvarkos Lietuvoje.
i iPIKNIKAS BUS ULMER PARKE

DIDŽIAUSIAM PARKE BROOKLYN GALE 25th AVENUE
Taipgi programoj dalyvaus Laisves Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš 
Waterbury, Conn., Sietyno Choras iš Newark, N. J. Bangos Choras iš Bayonne, 
YL ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, N.

Šokiams grieš dvi orkestros
i Prof. Retikevičiaus Orkestrą
t

! Grieš Lietuviškus Kavalkus
William Norris Orkestrą

1 Grieš Amerikoniškus Kavalkus
Prašome įsitėmyti, kad ant rytojaus šventė, tad linksmintis galėsime iki vidurnakčio. Gi pikniko 

gaspadinės pasirūpins prigaminimu gerų valgių ir bus visokių gėrimų.

Dovanos yra 
progos gauti

KETURIOS DOVANOS PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO.
PIRMA $10. ANTRA $7. TREČIA $5 ir KETVIRTA $3.
skiriamos prie: išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie parko vartų, neturės 
dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės proga augščiau minėtų dovanų.

Prasidės 10 valandą ryto ir tęsis iki vėlai nakčia. Įžanga 40 centų.
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BULGARŲ KAREIVIS
Henrich Richter Vertė D. M. š.

truoti, kad komisija žinotų ar reikės 
paimti vieną ar du busus. Norintie
ji važiuot, prašome) įsigyti įžangos 
tikietus iš anksto. Pijie įžangos tikie- 
to bus laimėjimai. Taip pat draugai, 
kurie paėmėt keliones tikietų parda
vinėti, prašome sugrąžinti ne vėliau 
1 dienos liepos.

Komisijos narys J. Kazlauskas.

(Pabaiga)
—O tai dar kas?—grįžęs iš karo muš

tro kareivis nustebusiai vartė popierio 
lapelį, rastą ant jo lovos.

—Ei, Mykolai, tu moki skaityti. Eik 
čionai.

Mykolas paėmė lapelį. Aplinkui jį su
sirinko ir kiti kareiviai su tokiais pat 
lapeliais.

—Aš radau ir išeinamame kambaryje 
tokį pat lapelį... Mykolas pradėjo skai
tyti:

“Draugai Kareiviai!
Mūsų mylimas draugas Petras Valčie- 

vas... fašistų teismo nuteistas mirtin... 
Jis nuolatos kovojo už mūsų visų reika
lus. ..”

—Tiesa!—kareivių šauksmai pertrau
kė skaitymą.—Jis visada rūpinosi karei
vių reikalais ir už juos kovojo.

—PamenLtą kartą, kada mums valgy
ti davė sukirmijusią mėsą, jis...

—O taipgi, ir tada, kada leitenantas 
kumščiu išmušė du dantis kareiviui Jor
danui, Petras išstojo apgynimui...

—Pameni ir tą, kada jis reikalavo, kad 
mūsų miegrūmis būtų gerai išvėdintas...

—Draugai, nusiraminkite!
Pagaliaus nusiramino ir Mykolas skai

tė toliau:
“Todėl, draugai kareiviai, mes visi tu

rime išstoti Petro apgynimui... Vienas 
už visus, visi už, vieną. Neprileiskime, 
kad Petrą >Valčievą nužudytų.

—Reikia 
reiviai.

—Laisvė

n
kas nors daryti!—šaukė ka-

Petrui Valčievui!

komandierius nusiminusiaiKalėjimo
mirksėjo, judėjo kedėje ir kalbėjo:

—Valčiev, pagaliau, apmąstyk, pada
ryk protingai. Man tiesiai negalima su
prasti, kodėl tu, negali pasirašyti, tik 
pasirašyti po prašymu, kad tau dovano
tų gyvastį, kad susimylėtų ?

Petro Valčievo veidas buvo rūstus. 
Jis griežtai pareiškė:

—Jūs mane kankinote, • plakėte tam, 
kad ašAišduočiau pulke savo draugus, 
bet jūs to negavote. Dabar jūsų klasės 
teismas nusmerkė mane mirti tik todėl,

ir darbininkas. Okad aš komunistas ir darbininkas, u 
dabar jūs, norėdami pažeminti mūsų ju
dėjimą, reikalaujame, kad aš prašyčiau 
pas jus pasigailėjimo. Ne, to niekados 
nebus! — Paskutinį sakinį jis smarkiai 
suriko tiesiai į komandieriaus veidą.— 
Ne, aš nemaldaus: 
pareiškiau teisme 
Mano paskutinis m 
kuopą, kurioje tar 
šaudykite mane vi:

: u pasigailėjimo! Aš 
ir‘jums, ko aš noriu, 
oras: sušaukite pulko 
uavau kareiviu, ir su
sų kareivių akyse.

ke karo teismo,—kai
rius,— galiu jums

—Pone pirminin 
bėjo pulko kdmarjdieri 
pranešti tik tai, ką jau rašiau laiške: 
kareivių nusistatymas tokis, kad aš jo
kios atsakomybės neimu už tai, ką jie 
padarys, jeigu bus sušaudytas Petras 
Valčievas.

•Iš kitos pusės per telefono perlaidą 
pasigirdo sunkus d

—Viešpatie tu m 
ryti,- pone pulkin 
griežtai atsisako duoti prašymą, kad jam 
mirtį dovanotų. Jis griežtai atsisako. 
O taip dovanoti, tūi reiškia žeminti mū
sų teismą. *- *•

—Bet jums dar ^artą pranešu,—šaukė ■ 
pulko komandierius,—kad vakar karei
vių patalpoje vėl tyuvo išplatinti lapeliai 
ir nelegališki korr 
Mes areštavome k

Isavimas ir:

inke? Tas kareivis

unistiniai ,laikraščiai, 
glis kareivius, bet nei 

vienas neprisipažįsta. Kas bus?! Kar
eiviai labai nerimauja. Viešpatie tu ma
no, tokioje padėtyje žmogus gali pasiusti. 

—Taip, taip,—atsiliepė kalėjimo virši
ninkas.—Gerai, apie tai pasikalbėsiu su 
ponu ministeriu.

Pagaliau Mykolui pavyko nuraminti 
kareivius:

—Draugai, nusiraminkite, nes kitaip 
aš atsisakau skaidyti šį ponų atsakymą 
į mūsų reikalavimą.

Kareiviai pradėjo aptilti. Mykolas 
-skaitė toliau:

“Petrui Valčievi 
ri buvo išnešta k; 
tinime už komunis 
pa pakeista amžini 
darbų.”

jii mirties bausme, ku- 
iro lauko teismo, kal
tinę propagandą, tam- 
n kalėjimu prie sunkių

Didžiulis Piknikas Shenandoah ir
Minersvillės Apielinkes Organizacijų

Shenandoah ir Minersville lietuvių organizacijų bendras 
komitetas rengia pikniką Dream City Park, liepos 5 d.

Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Programa prasidės 4 vai. po 
pietų. Bus įdomi programa, susidedanti iš dainų ir kalbų. 
Muzikalę programą išpildys Shenandoah Lyros Choras; mai- 
nierių kvartetas; solistai: S. Kuzmickas, V. Baranauskas ir 
V. Valiukas iš Scrantono.

J. *Siurba kalbės apie Amerikos Lietuvių Kongresą, kuris 
nesenai įvyko Clevelande. Taipgi bus ir anglas kalbėtojas, 
kuris kalbės svarbiais dienos klausimais.

Šokiai prasidės 8 vai. vakare. Grieš Billy Patterson’s orkes
trą. šokiams įžanga 25 centai.

Komitetas kviečia* visus apylinkės lietuvius dalyvauti tame 
didžiuliame piknike. _

Lietuvių Draugijų Bendras Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos “Laisves” Pik
niko Komisijos Susirinkimas
Liepos 1 diėną, 8 vai. vak., įvyks 

“Laisves” komisijos susirinkimas 
Liaudies Name—735 Fairmount Ave. 
Yra reikalų, kuriuos turime aptarti. 
Draugai-gės būtinai visi dalyvaukit 
šiame susirinkime.susirinkime.

Komis. Sekret.

Del
PA.
“Laisvės'

PHILADELPHIA, 
važiavimo į Brooklyno 

Pikniką
Kas norite važiuoti 4 d. liepos i 

vės” pikniką Brooklynan su bu-

SYKIU MIRĖ 100 METŲ 
VYRAS IR 100 METŲ 

MOTERIS

mirė 100 metų • žydas J. 
Altschuler, o už pusės va
landos pasimirė ir jo žmo-

GRZYB0WE, Lenkijoj, na> tiek Pat amžiaus.

PRANEŠIMA] Iš KITUR
Muzikalė programa. Aidbaltfai, iš 

Brooklyn, N. Y., pildys programą. Iš 
Mass, visų kolonijų rengiasi ma
šinomis pribūti. Ž.

PATERSON, N. J.

2 Bušai į “laisvės” Pikniką, Brook- 
lyn, N. Y., Liepos 4 d.

Svarbus pranešimas visiems užsi
registravusiems važiuoti į dienraščio 
“Laisvės” pikniką, Brooklyn, N. Y., 
4 d. liepos, įsitėmykite, kad busai 
išeina 10 vai. ryte. Busai lauks ant 
kampo Lafayette ir Summer gatvių 
ties S. Bakanausko svetaine. Taipgi 
katrie važiuos automobiliais, pribūki
te virš minėtoj vietoj, kad visi kartu 
trauktume į pikniką. Paimti du gra
žiausi ir patogiausi busai.

Bušų Komisija.

WATERBURY, CONN.
Brooklyniečiai organizuojasi daly

vaut Waterbury, “Laisvės” naudai 
rengiamam bankiete-vakarienėje, lie
pos 11, Lietuvių parke, už Lake
wood. Įžanga tik $1.50, pirmos rū
šies valgiai, gėrimai, dykai.

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Visų Dienraščio 
“Laisvės” Skaitytojų, Bendra

darbių ir Rėmėjų
Kviečiame visus dalyvauti “Lais

vės” naudai rengiamam bankiete, 
kuris įvyks liepos 11, Lietuvių Parke, 
Lakewood, Waterbury, Conn. Ir ne 
vien dalyvaut, bet platint įžangos ti
kietus kuo plačiausiai.

Draugai, praneškite iš visur, kiek 
iš jūsų kolonijų atvyks į minimą 
bankietą. Jeigu ne galutiną skaičių, 
tai bent paviršutinį, kad komisija, 
kuri rūpinasi—galėtų spręsti 
abelnai del ;kiek reikės pirkti 
bei gėrimų.

Maistas bus pirmos rūšies, 
rienė puiki.

Rengkitės dalyvauti visi.
Pranešimus siųskit šiuo antrašu: 

L. Žemaitienė, 98 Edin St., Wat
erbury, Conn.

bent 
maisto

Vaka-

Atsiminkite

VAISES

KELRODIS: .Geriausiai * važiuot 
Keyzer Ave., Fulton St., Ruan St. ir 
Ferdinand St. iki piknikui, tuomi ap
lenkiate statų kalną. Pėstiems: eiki- 
kite Fulton St., ir taku tiesiai per 
pievą iki pikniko.

Parti- 
ir Vi- 
rapor- 
Parti- 
liepos

Rengėjai.
(154-156)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Stl., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūslės—
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nno 10 :S0-8 ; Sekmad.: 11-1 diena
Tel.i Algonquin 4-82*4

smagumą ir 

užmirškite

CLEVELAND, OHIO
Tūkstančiai Clevelando darbininkų 

ir jų šeimynųs turės garbę girdėt ra
portą iš Naclonalės Komunistų Par
tijos konvencijos, kuri atsibuvo New 
Yorke, birželio 26, 27 ir 28 dd. šioje 
konvencijoje buvo nominuoti 
jos kandidatai ant Prezidento 
ce-Prezidiento. šį taip svarbų 
tą diuos nacionalis Komunistij 
jos sekr. drg. Earl Browder,
4 d., Cunninghams Grove, Clevelando 
labor piknike. Ne tik Clevelando, 
bet ir apielinkes lietuviai neturi pra
leisti šios taip svarbios progos. Lie-1 
pos 4 d. yra metinė tradicijos die
na ir per daugelį metų Kom. Partija 
šioj dienoj rengia savo metinį pikni
ką, kur suvažiuoja desėtkai tūkstan-1 
čių įvairių tautų žmonių, šiemet pik
nike bus įvairių žaislų, vyrų sportas, 
gražuolių kontestas ir taip kitų pa- 
marginimų, o svarbiausia tai buvi
mas drg. Earl Browderio. Taipgi 
proga laimėt prie įžangos bilieto 50 
dolerių.

Kelrodis: Imkit W. 25th Broad
view gatvekarį, važiuokit iki Brook- 
park, iš ten trokai nuveš, veltui į pi
kniką. ’ S. M.

(153-154)

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Stephen Bredes, Jr

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

LIETUVIS ADVOKATAS
C

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

ŠARMINKITES
PIENU

Ne p ageid avi j aruos d ovanė- 
lės daugelio vaišių yra lyg 
vatos prisivėlus burna ir 
“perdidelė” galva, tai pa
sėka nupuolusios šarmų 
atsargos. Kitą sykį, kada 
jūs praleisite miego laiką 
arba perdaug prisivaišin- 
site, o norėsite sekančia 
dieną pradėti be gailesčių, 
tai išgerkite pieno stiklą 
arba du pirm einant gult, 
ir dar daugiau! pieno ryte.

Pienas yra natūralūs
su- *

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras organizuoja busus 

važiuoti į “Laisvės” pikniką Brook
lyne, 4 dieną liepos (July). Malonė
kite ateiti penktadienio vakarą, 3 
liepos, 755 Fairmont Ave. ir užsire
gistruoti. Penktadienio vakaro 8 v. 
mes turime pamokas. Kelionė į abi 
puses tik $2.20. Mes, choristai, kvie
čiame visus, kaip suaugusius, taip ir 
jaunuolius važiuoti sykįu su mumis, 
kad nustebinti brooklyniečius.

Lyros Chorai.
(153-155)

EASTON, PA.
Clevelando Kongreso Raportas

Nedčlioj, 5 d. liepos, 1936, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St., 
Easton, Pa., <1. S. Sarkey išduos ra
portą iš Lietuvių Kongreso. Pradžia 
2 vai. po pietų. Rengia Bendras Lie
tuvių Organizacijų Komitetas.

Eastono.ir apylinkės lietuviai!
Visus širdingai kviečiame dalyvau

ti ir išgirsti svarbų raportą iš Lie
tuvių Kongreso, kur bus plačiau nu
šviesta Lietuvos darbininkų padėtis, 
kuriuos slegia Smetonos kruvina dik
tatūra ir kaip mes galėtum padėti 
Lietuvos liaudžiai nusikratyti fašis
tinį jungą.

Užkvicčia Visus Rengėjai.

BAR and GRILL
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

i

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.

jausitės gy- 
Ir, giinoma,

šarmintojas—jis jus 
drūtins, sugražins į svei
ką stovį, kad 
vas ir gabus.
pienas yra viepas taupiau
sių valgių, ko'

• Įima pirkt. Th
Milk Publicity, Albany.

4
THE STATE OF NEW YORK

dus tik ga- 
e Bureau of

YOUNGSTOWN, OHIO
L.D.S. 9-t.os kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 5 d. liepos pas Misevi
čius, Masury, Ohio.- čia kartu bus 
ir A.P.L.A, 24 kp. susirinkimas. Bus 
išduotas raportas iš Liet. Kongreso, 
ir visiems bus įdomus.

J. Kasperavičius. j
(152-154)

SCRANTON, PA.
ALŲLD 39 kp. rengia šaunų pik

niką liepos 4 ir 5 dienomis, High 
Works Grove, Ferdinand -St. Tad visi 
darbininkai ir biznieriai kviečiami 
dalyvaut, nes dvi dienos šventės ir 
visi galime linksmai jas praleist. Čia 
susitiksite su senais draugais ir su
sipažinsite su naujais. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų ir gerą or
kestrą šokiams, tad visi būkite, nes 
tikimės daug draugų iš tolimų mies
tu

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES '

Traukiu paveikslus familijųĮ ve&* 
tuvių. kitokių grupių ir pavienių, 

lį senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

“Lais 
sais, būtinai ateikit ant susirinkimo 
1 d.
Fairtnount Avė. Tai bus paskutinė 
dieni, įsigyti tikietus; dar vietos yra. 
Visi 
tirrit^ pranešti kiek yra parduota, 
kad 
rius 
paskutinės dienos, kaip kad įvykda
vo

iepos (July), 7:30 vai. vak., 735

suneškit neparduotus tikietus ir

sudarius pilnus busus ir užda- 
pardavinėjimą tikietų. Nelaukit

k itais metais.
Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
AdDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Liepos 6-tą kai 8 
vai. 
rie 
met 
taip 
vest

vak., 735 Fairmount Ave. Kp- 
esate dar neužsimokėję už 1936 
is, prašome ateiti ir užsimokčt, 

>gi nepamirškit naujų narių atsi- 
ir prirašyti.

Sekr. P. Puodis.

SOUTH BOSTON, MASS.
Bendras Draugijų Komitetas ren- 

Dr. J. šliupui priėmimo parengi- 
kuris įvyks 3 liepos, vakare, So. 

Bostono Lietuvių Salėje. Bus ir kon
certine programa. Įžanga tik 25 c. 
lėšoĮm 
sila’

gi a 
mą,

is padengti. Kviečiame visus at- 
ihkyti.

Bendras Draugijų Kom.

SOUTH BOSTON, MASS.
Pranešimas tiems, kurie turite pa

ėmę “Laisvės” pikniko tikietus plati- 
ui. Prašau sugrąžinti liepos 3 d. 
dieną bus Dr. šliupo parengimas, 

Lietuvių Svet., kampas E. ir Silver 
gatvių. Aš būsiu ten priimti tikietus 

pinigus.

nim 
Tą

ir
V. Kvetkas.

HARTFORD, CONN.
d. liepos, trečiadienį, 57 Park 

įvyks 
sime kiek 
pikniką 4 
šome visų

1 
St., susirinkimas, kuriame tar- 

busų paimti važiuot j "L.” 
d. liepos, Brooklyne. Pra- 
draugų ateiti ir užsiregis-

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra
i i Skaniausi.

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

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

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

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

Puik«"i įrengtos dvi koplyčios d ri
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



• Puslapis Šeštas. Trečiadien, Liepos 1, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
vienok Mrs. Sarah Krentzil už
tėmi jo savo vyrą, kuris ją pa
liko birželio 7 d. Sarah pašau
kė policistą ir suareštavo vy
rą už pabėgimą.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENEŠ

“Laisvės” Piknike 4 Liepos Bus Raportas iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso

Policistai Išėjo Laisvais

Jau daugeliui girdėta apie 
kitas didžiojo .“Laisvės” Jubi- 
lejinio Pikniko ypatybes, bet 
apie vieną visai negirdėta ar
ba mažai girdėta. Taja nau
jove buš nepaprastai svarbus 
raportas iš Am. Lietuvių Kon
greso, kuris įvyko 20 ir 21 šio 
mėnesio, Clevelande.

Kongresas, kaip žinoma, bu
vo sušauktas, kad išdirbti pla
nus, kaip sėkmingiau padėti 
Lietuvos žmonėms įsteigti Lie
tuvoj demokratinę tvarką, 
kaip sujungti Amerikos lietu
vių spėkas vienam galingam 
balsui už demokratiją Lietu
voj.

Kongrese dalyvavo visokių 
pažiūrų delegatai, atstovau
janti mases organizuotų Lie
tuvių. Apie kongreso nuveik
tus darbus: išdirbtą programą 
gelbėjimui Lietuvos liaudies ir 
būdus, kuriais bus teikiama ta 
pagelba plačiai nušvies “Lais
vės” pikniko dalyviams d. A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” re
daktorių ir A. K. P. Lietuvių 
Centro Biuro sekretorius, ir d. 
Keistutis Michelsonas, studen
tas ir žymus lietuvių socialis
tų veikėjas.

Piknikas įvyks 4 liepos, šeš
tadienį, Ulmer parke, Brook
lyn, N. Y. Įžanga 40c., prie 
įžangos 4 dovanos pinigais.

lietuvių judėjimo Amerikoje 
tradicijomis. Nes kas gi, kad 
ne Philadelphia buvo lopšys 
lietuvių darbo žmonių judėji
mo. Lyros Choras visuomet 
ėmė dalyvumą tame judėjime.

Vilijos Choras iš Waterbury 
irgi ruošiasi dundėt Brookly- 

’nan dviem didžiuliais busais, 
kad ne tik skaičiumi, bet ir 
dainomis atstovaut tą Connec
ticut valstijos lietuvių metro
polį jubįlėjiniame “Laisvės” 
piknike.

Mūsų artimą kaiminką New 
Jersey valstiją atstovauja pa- 
skilbęs skaitlingu jaunimu ir 
šauniu dainavimu Sietynas iš 
.Newarko, taipgi Banga iš Eli- 
zabetho ir Merginų Sekstetas 
iš Newarko.

meno srityje gins di- 
pagarsėjęs Brooklyno 
Aidas ir Great Necko 
Pirmyn, taipgi Brook-

Teismas Užimtas Kelinių 
Coliais Matavimu ;

Keturių Valstijų Programa

Nepaprastą programą su
teiks geriausi lietuvių chorai 
iš keturių valstijų.

Iš Philadelphijos busais pri
bus Lyros Choras, turtingas

Paties didžiojo New Yorko 
garbę 
džiulis 
choras 
choras
lyno sekstetas Aidbalsai.

Pasirodo, “Laisvės” pikni
kas, tai ne paprastas pažmo- 
nys, bet didi Lietuvių Darbo 
žmonių Diena. Jai-suburtos 
geriausios lietuvių meno spė
kos. Tame piknike organizuo
tas darbas ir darbo daina taip 
pat tars savo žodį už Lietuvos 
darbo žmonių reikalus. Tai 
dėlto visi, kurie gina čionai sa
vo kaipo darbo žmonių teises 
ir kurie nori matyti Lietuvos 
žmones laisvais ir laimingais, 
dalyvaus liepos 4-tą dieną ne 
kur kitur, kaip tik jubilėj-inia- 
me “Laisvės” piknike, Ulmer 
Parke, Brooklyn, N. Y.

Iš Amer. Ateivių Gynimo 
Komiteto Susirinkimo

Pereitas komiteto susirinki
mas buvo skaitlingas. Diskusi
jose gvildeno, kaip įsteigti vi
sų tautų vienybę apsigynimui 
nuo buržuazijos puolimo ant 
ateivių ir kovai prieš deporta
vimą. štai keletą iš susirinki
me buvusių raportų apie 
portuojamus ir kovą prieš 
portavimą.

Adam Mueller

prieš deportavimą. Sukėlimui 
tam tikslui pinigų buvo su
rengę pikniką, kuriame daly
vavo 5,000 žmonių. Kalbėto- 
jum buvo kongresmanas Mar- 
cantonio.

dė
dė-

Jisai savu laiku veikė prieš 
fašizmą. Atvyko į šią šalį 1927 
m. Dirbo dabotoju (watch
man) žydų ligoninėj, Brook
lyne. Areštuotas gruodžio 5, 
1935 m. Kaltinamas slaptu 
įvažiavimu j šią šalį. Nuskir
tas deportuoti į Vokietiją. 
Jam gręsia nukirtimas galvos. 
Už jo paliuosavimą surinkta 
50,000 parašų, tarp kurių ne
mažai randasi daktarų ir slau
gių pavardžių, tad jo deporta
vimas atidėtai nuo birželio 23 
iki riigpjūčio 15 d. šių metų.

Charles Costa
Veikė prieš fašizmą. Nu

skirtas deportuoti liepos 15 d. 
šių metų į fašistinę Italiją. 
Jam gręsia mirties bausmė ar 
visam amžiui kalėjimas. Už 
jo paliuosavimą kovoja Leon 
Jaffe, New Yorko advokatas, 
ir Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas.

- Amerikos buržuazija, bijo
dama darbininkų vienybės, ne
va pasiremdama 1924 m. lie
pos 1 dieną įėjusiu galion 

Į įstatymu, nekreipia domės ve
dęs ar ne, pilietis ar ne, grie
bia už pakarpos ir deportuo
ja. Tik tada darbininkai apsi
gins nuo deportavimo, 
bus suorganizuotas 

ų bendras frontas.
Vengrai Gerai Veikia

Vengrų delegatas raporta
vo, kad jų tautinė konferenci
ja pavyko, atstovauta apie 
200,000 narių. Konf. pasisakė

L V

kada 
tvirtas

Delegatas pažymėjo, kad jo 
geras draugas atvykęs į Ame
riką 1905 m., 20 metų, kaip 
esąs šios šalies pilietis ir bal
suotojas. Turėjęs nuosavą na
mą. Bedarbei atėjus negalėjo 
išmokėti taksų, namą atėmė. 
Pinigų neturi, tad nuėjo į City 
Hali prašyti pagelbos. Ponai 
išklausinėję jo gyvenimo isto
riją ir pasakę, kad nieko jam 
duoti negalį, duodami supras
ti, kad jo gyvybė visai nerei
kalinga.

žinoma, kad didelis akmuo 
nusiristų nuo kapitalistų krū
tinės, jei bedarbiai papildytų 
saužudystę, bet. to jau nesu
lauks. Tačiau daugelį bedar
bių kankina badas. Bedarbiai 
turi pasmarkinti kovą už pa
šalpą ir socialę bedarbių ir se
natvės apdraudą.

Italai Pradėjo Veikti
Italų delegatas raportavo, 

kad jiems pavyks išbudinti ap
snūdusias mases. Atsiranda 
kunigų pritarėjų. Marcantonio 
daug kovoja prieš deportavi
mą ir jis randa daug pritarė
jų tame klausime. Suorganiza
vo pastovų komitetą vien ko
vai prieš deportavimą. Komi
tetas parašė laišką italų kon
sului, kad jis tartų žodį prieš 
deportavimą. Bet nesulaukė 
atsakymo. Laiškas buvo rašy
tas anglų kalboj. Komitetas 
apie tai pranešė'italų masėms. 
Dabar tarp jų kalbama, kad 
Mussolinio konsulas nemoka 
anglų kalbos ir negali perskai
tyti laišką.

Nutarta atsišaukti į visas 
organizacijas, kad paaukautų 
į ateivių gynimo fondą. Nu
tarta pasamdyti ateivių gynė
ją advokatą, kad jis vien tuo 
rūpintųsi.

Kaimietis.

rnose 
šešių 
kininje 
Ten 
kad 
nekai 
kimu 
dus ‘

Taip ir 
Braneato 
kuom 
užbai. 
“nekaltais.

Vakar dienos Vietinėse ži- 
buvo rašyta apie teismą 
policistų, kaltinamų kan- 

areštuoto žmogaus,
pat buvo pranašavimas, 
tie policistai bus surasti 

i tais, nes tokiuose atsiti
esė teismai policistų var 

'‘nubaltina.”
atsitiko. Teisėjas 
sustabdė teismą, 

et kvotimas buvo dar ne- 
gtas ir surado poįicistus

ne pirmas ir ne pasku- 
toks atsitikimas. ’ Mat, 

ka

Ta 
tinis 
kapitalistų teismai globoja 
pitalistų turtų saugotojus.

Vaikams Pieno Stotys 
Williamsburge

Ateinančią savaitę Brookly- 
ne bis atidaryta dvi pieno sto
tys ii' 
dykai 
čiam. 
bruzc ėjimo.

Mrs. Isabelle K. 
darbo 
kad tuomi bus septynios stotys 
Brooklyne. Atsižvelgiant, kad 
Brooklyne
žmonių, negu visoj Lietuvoj ir 
didelė dalis yra bedarbių, tai 
tos septynios stotys tik lašas 
į jūres. Reikia reikalauti, kad 
būtų 
kad 
lyno

• pienas bus duodamas 
nedamaitintiem vaiku- 
Tai pasėka gyventojų

Ross, to
vedėja, didžiuojasi,

gyvena daugiau

įsteigta daugiau stočių, 
aptarnavus visus Brook- 
nedamaitintus vaikučius.

Naujos stotys bus atidarytos 
e Plazą, ir Marcy ir Di-

Aves., Williamsburge.
Bridge 
vision

Svarbus LDS 1-mos Kuopos t4 * • V"Susirinkimas 2 d. Liepos
susirinkimas yra svarbus 
kad yra pusmetinis. Die

šis 
dėlto, 
notvarkis bus sekamas:

1. Valdybos raportai iš pu
sės metų darbuotės.

2. Rinkimas atstovų į 
Tretį Seimą.

3. Raportas iš Lietuvių 
greso.

4. Raportai is Darb.
Paren
pikniąo.

5.
pikniką, kuris už poros dienų, 
tai yr
Ulmer Parke.

Prašomi nariai, kurie
įerijas, greitai jas 
o jau parduotas

LDS

Kon-

Org. 
girnų. Komiteto įvykusio

Mobilizacija į “Laisvės

4-tą liepos (July), bus

tinti, 
susirinkime priduoti.

tų rite 
pla- 

šiame

Draugiškai,
LDS 1 Kp. Valdyba.

Ir Jurginės D-jos Piknikas 
Nukentėjo Nuo Lietaus 

■ ■
Pašaipinės šv. Jurgio Drau

gijos 
parke 
gi nul 
teko t 
gana 
minioš, kaip paprastai būna. 
Mat, tą dieną kelis syk pali
jo, tik vakarop prasigiedrijo. 
Laimė 
draugija visiem gerai žinoma, 
tad publika ateidinėjo iki vė
lumos 
neturės nuostolių.

“Laisvės” Rep.

piknikas, įvykęs Dexter 
pereitą šeštadienį, taip- 

kentė del lietaus. Man 
en būti. Atrodė publikos 
daug, tačiau ne tokios

kad šeštadienis ir kad

ir draugija, veikiausia,

Reikalauja Naujos Mokyklos
bush gyventojai reika- 
kad be jokio atidėlioji- 
tų pradėta statyti nauja 
ė mokykla. Penki metai

Plati 
lauja, 
mo bū 
pradin 
atgal miestas nupirko plotą že
mės Judavojimui mokyklos, 
bet ikf šiol nepradėta statyti. 
Vieta
Ave., Veronica Place ir Alber- 
marle 
000.

randasi tarpe Snyder

Road ir kainavo $240, t '

Žinių, špal-

Pereitą sekmadienį Anthony 
Eser, 26 metų, spyrė policistą 
Stephen Cybolskį, kuomet pa
starasis persergėjo 
triukšmauti. Eser 
po $1,000 kaucija. 
Cybolski nuvežtas 
gonbutin. ?

Eser ne
sulaikytas 
Policistas 

Trinity li-

męrginoms,

Šiose, Vietinių 
tose buvo rašyta apie įstaty
mą Yonkerse, drąudžųantį vai
kinams, o ypač 
vaikščioti apsirengus trumpom
kelnutėm. Pereitą savaitę bu
vo suareštuota Rosaleen Do
herty ir Bill Matthias už to 
įstatymo “laužymą.” Teismas, 
coliais išmieravęs ilgį-plotį iš
spręs ar ištikrųjųį
karštą dieną dėvėti tas trum
pas kelnutes.

nedora

Drg. J. Kuodis ir F. Abekas 
Išvažiavo Chicagon

Draugas J. Kuodis išvyko 
Chicagon pirmadįenį po pietų. 
Sykiu su juo išvažiavo ir d. 
F. Abekas, vienas iš “Vilnies” 
redaktorių, kuris buvo atvy
kęs delegatu Komunistų Par
tijos 9-ton Konvepcijon. Jiedu 

i or-
tijos 9-ton Konvepcijon. J 
sustos pakelyj poroj vietų 
ganizaciniais reikalais.

nNeapleidžia “Laisvės' 
Piknikų

zmo-

Jam patin-

Kazimieras šlomas su 
na iš West Hazlexm, Pa., jau 
per eilę metų dalyvauja “Lai
svės” piknikuose.
ka “Laisvės” pikniko progra
mos ir pasilinksm
ėjimas su tūkstančiais pažan
gių lietuvių iš visų rytinių val
stijų. Dėlto jis praneša ir šį 
metą dalyvausiąs “Laisvės” 
piknike, kuris įvyks 4 liepos, 
Ulmer Parke, Brooklyne. No
rėtų ten pasimatyti su visais 
savo senais draugais ir pažįs
tamais.

inimas, susi-

Rep.

TRUMPOS ŽINUTES
Svarstomi nauji įstatymai, 

taikyti sutnažinti automobilių 
nelaimes ir nustatymą pabau
dų už įstatymų, laužymą.

J, . . |

Gladys Obremski, 22 metų, 
prigėrė Little Neck Bay, kuo
met ji išpuolė iš 
plaukiančio laivuko.

smarkiai

Betėmijant “baseball” žais
lus, bolė pataikė į galvą Harry 
Kronenberg, 25 metų. Parėjęs 
namo jis skundėsi, kad biskį 
galvą skaudėjo.
pabudo su smalkiu galvos 
skaudėjimu ir, nuvežtas 
goninę, pasimirė.

Nakčia jis

į li-

Ruth Sundel, gyvenanti po 
num. 32 Lenox R 
lyn, nuėjo į krautuvę ir su sa
vim vedėsi 20 mėnesių 
žiaus sūnųką Elliott. Krautu
vėj būnant Elliott Išbėgo į gat
vę ir didelis anglių trokas jį 
sukriušino.

oad, Brodk-

am-

teismabutyjConey Island
21 vyras nubausti po $5 už 
pajūryj nusivilkimą kasdieni
nių drabužių ir apsivilkimą 
maudymosi rūbaisi ;

apsivilkimą

1933 metais už'sidarė 
riman National 
Trust Company, b|

1933 metais užsidarė Har
riman National Banį? and 
Trust Company, b|ew Yorke, 
nunešant $2,842,616 darbinin
kų sunkiai uždirbtų pinigų.

► teismo tei- 
įprendė, kad 

pinigus

Dabar augščiausio 
sėjas Shientag nūs 
nėra galimybių tvos 
atmokėti darbininkams.

Michael Riccardo; 47 metų, 
2204 Fulton St., 
gelžkelio darbini 
traukinio užmušta: 
St. stoties.

požeminio 
inkas, tapo 
s netoli 25

Pereitą sekmad 
Islande buvo 250,

Du plėšikai įėjo į užeigą po i 
num. 43-17 Eighteenth Ave., 
bet jie neatliko savo užsibrėž- 

tto tikslo, nes ten buvęs poli
cistas vieną plėšiką suėmė, o 
antras pabėgo. Sugautasis pa
dėtas po $50,000 kaucijos.

Long Island gelžkelių kom
panija dar vis ima 3 centus 
už mylią nuo keliautojų jos 
gelžkeliais, nors Interstate 
Commerce Commission nusta
tė, kad mokestis turi būt tik 
2 centai už mylią. Gelžkelio 
kompanija teismų pagelba 
mano palaikyti 3 centų mot 
kestį. Į

Išnaujo areštuotas maliorius 
kontraktorius P. Brenner. Jis 
jau buvo po $500 kaucija, kal
tinant išreikalavus atgal nuo 
darbininkų dalį išmokėtos al
gos. Tuomi norima apgaut 
uniją, knygose įrašant unijinę 
skalę, paskui iš unijistų ati
mant grasinimais pravaryti iš 
darbo.

Central Parke, New Yorke, 
yra ežeras, kuriame uždraus
ta maudytis. Vienok William 
Barby, 10 metų, nepaisė per
sergėjimo ir nusivilkęs drabu
žius, šoko į vandenį. Nelaimė 
tame, kad jaunasis Barby ta
me ežere prigėrė.

Draugai Laisvės Pikniko 
Darbininkai!

Kurie esate apsiėmę dirbt 
Laisvės piknike, prašome su
sirinkt Laisvės svetainėj, tre
čiadienio vakare, July 1, 1936. 
Čia bus pasidalinimas darbais, 
ir pasitarimai, kaip tinkamiau 
pikniko dalykus tvarkyt.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks trečiadieni, lie
pos 1 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo saleje, 80 
Unįon Avė., Brooklyne. šis susirin
kimas svarbus, todėl visi nariai pra
šomi dalyvauti.

J. A. Draugelis, sekr. 
(153-154)

MASPETH, N. Y. ;
14 kuopos mėnesinis susirin-LDS

kimas įvyks ketvirtadienį, 2 d. liepos 
(July), pas draugus Laukaičius, 
64-45 Perry Ave., Maspethe, 8 vai. 
vakare.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

E. NEW YORK, N. Y.
LDS. 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. lie
pos (July) Kyburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave, Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakaro. Meldžiam visų 
narių susirinkt.

Prot. Sekretorius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis barberys. Ge

ros valandos, gera mokestis.
Mollyns Lietuviškas Barzdaskutykla, 
499 Grand Street, Brooklyn, N. Y.1 

(153-155)

Rekalingos moterys prie atrankio- 
jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.)

(148-154)

PAJIEŠKOJIMAI

, < i siu .
ienį Coney 
)00 žmonių,,

Pajieškau savo brolio Antano Ru- 
secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka- 

: Andrius Ruseckas, 811 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

Ca-

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliau?, mėsiški ir pieniški; 
kasdien škirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimu^.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-078S NOTARY
Night Tel. J-niper 5-491J PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

. Telephone Stagg 2-4409

I A. Radzevičius
GRABORIUS

’ (Undertaker)
| Vedu šermenis ir palaidoju tin-
* karnai ir už prieinamą kainą.
| Parsamdan automobiliui veituvėm, 

pa r? m, krlkStynom ir kitokiem
L reikalam.
'402 Metropolitan Avė.
k (Arti Marcy Avenue)
F Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
\n-avorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
’ Sav. Vincas VišnTauskas

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai 
Šaltas, Putojantis Alus

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

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS

SKUTIMAS- 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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.

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 $EKAMU ANTRAŠU: 
948-950 Jamaica Avenue ( Brooklyn, N. Y., 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.




