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Sovietų Orlaiviai.
Kam Jie Naudojami.
Ligoninės Bucharoje.

Rašo D. M. Š.

Sovietų Sąjunga, vykinant 
Antrą Penkių Metų Planą, pa
didins savo oro kelių ilgi dar

Darbininkai Visu SaliQ, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužės (May) 1934Telephone STagg 2-3878
35,000 kilometrų. Jau pradė
jo budavoti mažus, tvirtus ir 
lengvus orlaivius “AIR-5” ir 
“AIR-6”. Juos stato Lenin
grade orlaivių gaminimo fab
rikas No. 47. . Pirmieji jau 
išleisti. Sekamais metais bus 
išbudavota šimtai šių lengvų 
orlaivių. Jie turi “M-ll” mo
torus ir gali nusileisti bile pie
voje arba net išartame lauke. 
Orlaivis sveria tik 575 kilo
gramus. Tokis orlaivis gali 
vežto 350 kilogramų* krovinį, 
pakilti 5,000 metrų į orą; pa
daro po 170 kilometrų į valan
dą ir gali be sustojimo išskra- 
joti 5 ir pusę valandas.

Sovietų Sąjunga siekia pasi
gaminti daugiau šių lengvų 
orlaivių, nes juos naudoja sė
jimui grūdų, kovai prieš Są
rančius (žiogus) ir kitiems 
tikslams. Turkestane, kur 
yra labai daug uodų, jau šie
met 20,000 hektarų... apvalė 
orlaiviai, apiprunkšdami uo
dus nuodais.

Prieš revoliuciją sovietinia
me Uzbekistane buvo *64 ligo
ninės su 976 lovomis;
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Minneapolyj Kova 
Išnaujo Prasideda

Minneapolis, Minn. — N- 
RA darbo komisija su tar
pininku Marshmanu, guber
natorium Olsonu ir trokų 
savininkais atsisakė ant ra
što pripažint uniją streikuo
jantiems valgio produktų 
išvežiotojams. Tad po dvie
jų dienų paliaubų, 5,000 
trokmanų ir 35,000 statybos 
darbininkų, išėjusių į prita
rimo streiką, išnaujo gegu-1 
žės 24 d. pradėjo organizuot 
masinius pikietus.

Laike dviejų dienų paliau-
gi 1933 bų, kurias bosams suteikė 

metais ten jau buvo 200Migo- Į)arb0 Federacijos vadai ir
ninių su 9,500 lovų ir šiemet 
Sovietų valdžia budavoja dar 
60 naujų ligoninių, kurių pa
statymui paskirta 10 milionų 
rublių. Tas parodo, kaip So
vietų Sąjungoje yra rūpinama
si piliečių sveikata ir aptarna
vimu, kada jie serga. Nevel
tui Sovietų Sąjungoje žymiai 
sumažėjo žmonių mirtingu
mas ir gyventojų kiekis smar
kiai auga.

trockistai, vadinamas “far- 
merių-darbininkų” guber
natorius Olson atsiuntė į 
miestą 4,000 milicijos, o po
licijos galva Johannes ap
ginklavo naujas padaužų 
šaikas prieš streikierius. 
Paliaubų laikui užsibaigus, 
samdytojai išnaujo mėgina 
leisti darban trokus su ske- 
bais.

SOVIETŲ* ORINIO TRAU
KINIO ŽYGIS PAVYKO
Maskva. — Sovietų oro 

traukinys, susidedantis iš 
vieno motorinio lėktuvo ir 
trijų prie jo prikabintų 
sklandžiotojų, padarė sėk
mingą 800 mylių kelionę iš 
Maskvos į Koktebelį, Kri- 
me. Kelyje, ties Zaporoži- 
je, Ukrainoj, lėktuvų trau
kinys susidūrė su smarkia 
audra. Tuomet trys bemo- 
toriniai sklandžio to j ai atsi
kabino ir visi lėktuvai at
skirai ir saugiai nusileido. 
Ant rytojaus oro traukinys

Slaptas, Saugus Karo 
Kambarys Londone
London. — Anglijos orlai- 

vyno ministerija planuoja 
vienoj vietoj Londone įtai
syti požeminį kambarį tokį, 
kad laike karo negalėtų 
priešo orlaiviai jį išbombar- 
duoti ir kad tame kamba
ryje esan-vieji komandieriai 
ir valdininkai būtų visiškai 
apsaugoti nuo kariškų dujV 
Jeigu priešas suardytų tele
fonus bei telegrafus, tai 
slaptomis radio bangomis 
galima būtų susižinoti su 
tame kambaryje esančiais išnaujo susijungė ir užbai- 
viršininkais, kurie čia būda
mi duotų komandą Anglijos 
orlaiviams, kur, ką ir kaip 
daryti, idant atmušti priešų 
orlaiviui.. . : . . z

gė kelionę.

Žadą Greit Išleisti
Streiklaužiška Biliy

Washington. — Darbinin
kų kovoms einant smarkyn

Ginkluoti biznieriai ir kriminalistai, prisaikinti 
kaipo specialiai policmanai, išlipę iš automobilio 
užpuolė streikierius Minneapoly. Streikieriai 

juos atmušė; keli užpuolikai tebeguli 
ligoninėje, o vienas mirė.

Estcnija su Lenkais 
prieš Lietuvą

Varšava. — Estonijos už
sienio reikalų reikalų minis
ters, Heljama, lenkų laik
raštininkų k o n f e r encijoj, 
užtikrino, kad jo šalis yra 
geriausia Lenkijos draugė. 
Treji metai atgal Estonija 
atsisakė dėtis į Pabaltijo 
kraštų sąjungą, jeigu į ją 
nebus priimta Lenkija. Da
bar Estonijos ministeris pa
kartojo savo valdžios pasi
ryžimą neprisidėt prie jo
kios Pabaltijo šalių santar
vės, be Lenkijos.

Pranešimas iš Varšavos 
geg. 24 d. džiaugsmingai: 
skelbią, kad Lenkų padaryta 
su Vokiečiais nepuolimų su
tartis labai atskiria Lietut

Organizuoja Generali

Pats Kompanijos Preziden- 
tas Mėtė į Streikierius ';

Bombas
Pats Auto-lite kompanijos 

prezidentas C. O. Miniger, 
perbailus šeškas pasirodyti- 
ant gatvės, mėtė bombas 
pro langą iš Safety Buildin- 
go. Tuom aptroškino vie
no pašalinio piliečio šeimy
ną. Pilietis užtat jį areš
tavo.
Kompanija “Niekad Nepri

pažins Unijos”
Nežiūrint per kokias dar

bininkų skerdynes, kompa
nijas vice-pirmininkas, Ar
thur Minch, pareiškė, kad 
niekuomet nepripažins jo
kios darbininkų unijos savo 
fabrike, nors N RA taisyk
lių punktas 7a pripažįsta 
(ant popieros) darbinin
kams teisę turėti tokią uni
ją, kokia jiems patinka.

Streikas tęsiasi nuo ba
landžio 13 d. Darbininkai 

gal komandą sutartinai šau- i reikalauja: pripažint jų 
dė ir kelis darbininkus su-jun9^\ kuri priklauso prie 
žeidė, Chamberlain ir Elm [ Amerikos. Darbo Federaci- 
gatvėse. Į šūvius streikie- pos> jr pridėt algų 25 iki 32 
riai atsakė dar smarkesniu Huosimmų... ■ _ ,
lietum plytų ir akmenų, pa-; Kompanijos vyriaušybė 
siųsdami vėl kelis niekšus į ■ užreiškė,. kad neis į deryba? 
ligoninę. Milicininkai tvir-|su Pačia Unija, o derėsiš tik 
tina, jog streikieriai tarpais'Per .^RA apskrities darbo 
šaudė ir iš revolveriu. j komisiją. Tarpininku šito- 

22 darbininkus, įtariamus deryboms jau paskir-
Viena milicininko bomba kaip komunistų agitatorius, f 

akis lokomotyvu Akcininkai areštavo. (žingsniai Linkui Visuotino
Streiko

Elektros Darbininkų Uni
jos nariai nubalsavo eiti 
streikan sulig vadų pašau
kimo. Už visuotiną streiką 
nubalsavo ir keturios kitos 
unijos, skirdamos jo pradė
jimą birželio 1 d. Toledo 
Edison Kompanijos darbi-

Stipriomis Nuodų Bombomis Milici ja Ne
atsilaikė prieš 10,000 Streikierių ir Jų Pri
tarėjų; Tad Atakavo Darbininkus Dur- 

I tavais ir Šautuvais pagal Komandą
i Sužeidė Kelis Desėtkus Darbininkų; Streikieriai Gynės Ply

tomis ir Buteliais; Sužeidė Milicijos Oficierių ir 20 Kitų 
Milicininkų; Kelis Kartus Milicininkai Buvo Prispirti prie 
Sienos; Suimta 22 Darbininkai

K /

arba

kt. gatves ir fabriką. Vie
ta atrodė tikras karo lau
kas: visas plotas buvo tirš
tai apstatytas kulkasvai- 
džiais, kai kur ir anuoto
mis.
Mūšiai Tęsėsi iki Vėlumos

Kitas smarkus streikierių 
mūšis su milicija pasikarto- 
jo vakare ir tęsėsi iki vėly-• 
bos nakties. Milicininkai1I 
vėl bent dviem atvejais pa- i 
gal komandą sutartinai šau-1

Toledo, Ohio..— Valstijos 
milicija du darbininkus nu
šovė ir virš 25 sužeidė ge
gužės 24 d. po pietų. Mili
cininkai iš pradžios laidė 
nuodingomis KOCS,

į “knockout” bombomis į 10,- 
j 000 Electric Auto-lite strei
kierių ir kitų darbininkų, 

j kurie buvo apsupę fabriką.
Pirmiausias milicijos pasi- [ 
mojimas buvo išleist iš fab
riko 1,200 skebų, kuriuos 
t?en dieną ir naktį streikie
riai laikė nelaisvėje. Bom
bos buvo daug stipresnės ir 
nuodingesnės, negu jau ži
nomos ašarojamos-troški- 
namos bombos; bet ir nuo 
jų Streikieriai nebėgo. Dau
gelį metamų bombų; darbi-- 
ninkai gaudė ir; sviedė jas 
atgal į milicininkus; kurie 
nuo jų sprengsėjo ir leipo.

Plieno tS t r eik ą
Nors plieno-pramonės bo

sai, susirinkę Commodore 
viešbutyje New Yorke, ge
gužės 24 d., nutarė nieku 
būdu nepripažint darbinin
kų unijos, bet Metalo Dar
bininkų Industrinė Unija ir 
Amalgamated Metalistų As
ociacija smarkiai mobilizuo
ja savo spėkas kovai, idan.t 
priverst samdytojus pripa
žint uniją ir pagerint darbo 
sąlygas. Q r g a n izuojama 
visuotinas streikas.

išplėšė akis lokomotyvų; milicininkai areštavo, 
.mašinistui Orville Kane’ui.
Kita bomba beveik visai su
naikino veidą vienam jau
nam darbininkui.

I

Darbininkai Parmušė Virš
20 Milicininkų

Valdžia Bijojo Savo Miesto 
Milicijos

Streikieriai, moterys ir 
vyrai, daugelį sykių atsišau
kė į milicininkus, kad jie ne
žudytų savo brolių darbi-

Darbininkai, iš už barika- ninku... Kiti siuntė milici- 
dų gatvėje ir nuo stogų gin- ininkus “sugauti Dillingerį”,

EXTRA!
TOLEDO, bhiA

ja iš viso areštavo 53 strei-! seveltaš pasižadėjo kaip ga- Vą nuo pasaulio, 
kierius. , Darbininkų mū- lint greičiau pervaryt per:

Miiicb ir platyn, prezidentas Roo-

šiuose su milicija tapo rįm- kongresą senatoriaus Wag- pVi • J . . _ - n' 
tai sužeisti du oficieriai: C. nerio biliųi Tuo bilium no- J*icneciai Atėmė Barbą ,/J.Al LAJUI XIV ' • >; ,i

B. Clark ir H. Comeskey ir rimą visiškai uždrausti iŠ 2,000 Gydytojų (; , 
seržantas W. Zimmermann, ’ streikus ir duoti cėntralinei Berlynas Hitlerio val-
neskaitant eilinių milicinin- valdžiai nuolatinę galią per a^m- jg 2,000 žy- 
kų. ' • ;prievartą darbininkus “tai-'jn ir knmllnistll 4,.[prievartą darbininkus “tai-

Dviejų milicijos nušautų ■ kyti” su kapitalistais, 
darbininkų vardai —Frank -----------<——
Hubay (27 metų) ir Steve > Atlygins Depoatoriam už 
Cygon (20 metų). Dingusius Pinigus?

Washington. — KongresoLondon.—Jau kelinta* die- w . . .
na Anglijoj tęsiasi kariškų >"umas..n^rS>
orlaivių manevrai. Jokia paskirta is sahes iždo 
šalis dabar nedirba tiek^,hon.as dolęnų atlygint 
daug karo lėktuvų, kaip An
glija.

Estonijoj išžudyta 7,000 
nužiūrimų pasiutusįų šunų; 
šunes apriejo virš 300 žmo
nių.

žmonėms, kurių pinigai žu
vo bankuose, uždarytuose' 
po 1929 m. gruodžio 31 d. 
Nežinia, ką pasakys sena
tas. Prezidentas RooSevel- 
tas jau nuo*pirmiau priešin
gas tokiam' atlyginimui.

damiesi, bombardavo užpuo- garsųjį plėšiką žmogžudį; ninkai ypač energingai mo- 
.... j miiicininkus bilizuojasi, „2 . ___

mis ir tuo. būdu pasiuntė “pienburniais vaikiščiais”; samdytojus pripažint uniją.
likus plytgaliais ir bonko- treti vadino milicininkus bilizuojasi, kad , priverst

dų ir komunistų daktarų* ir 
dentistų tarnauti ’valdiško
je sveikatos apdraudo’s sis
temoje. Paprastai tik Joj 
tarnaudami gydytojai tega
lėdavo vidutiniai pragy vent.- 
Taigi dabar jie faktiniai iš-/ 
mesti ant gatvės. .

New Glasgow. — Atsiųs-' 
ta^ raita Kanados policija 
laužyt mainierių streiką pa
leido kelis šūvius į streikie-' 
rius.( Mainieriai ir jų žmo
nos atsimokėjo jiems plytom 
Inis. ’■ ’’ -'!

Ginklavimosi Vajus 
Amerikos su Japonija
Washington. Amerikos 

kah) i laivyno ministeris 1 C.
jA-J Swanson > sako; kad. rei-/ 
kėš įrengt:tvirtumas Aleųtų 
Salose; ■> Tatai iyra ’ tiesiogi
nis į grūmojimas f Japonijai.! 
japonijos^admirblas Tsune- 
yohsi pareiškia, i kad sekan
ti laivynų konferencija tu
rės pripažint Japonijai tei
sę pasistatyt daugiau karo 
laivų.; Japonai nesitenkin
sią turėti tik: po^ tris laivus 
ant .kiekvienų penkių Ame
rikos karo Jaivų. • Tokios 
ginklų varžytinėm reiškia 
didėjantį pakojų naujo im
perialistinio karo. ■ • .

virš 20 milicjninkų į ligoni
nę. Prakirsta galva ir mi
licijos leitenantui Harry 
Comiskey’ui; jo broliui mi
licininkui Johnui streikierio 
(plyta sukriušino koją per 
kelią. •: "
Audringa, Streikierių Kovą

Išmėčius į darbininkus 
pilną didelį troką nuodingų 
bombų), milicininkam :buvo 
duota komanda pulti strei
kierius; durtuvais ir šaudy-

bet abelnai streikieriai sten
gėsi rimtai juosius perkal-j 
bėti. i

' Pagal United Press’os
New Orleans Polici

i agai umteu i less os • *r v- -n. *1 • ** 
pranešimą, valdžia nedrįso 11US0V6 utrCiKlCrį
prieš streikierius pašaukt 
milicininkus iš savo miesto; 
bijojo, kąd vietiniai milici
ninkai, nenorės šaudyti; savo 
kaimynu?.; Todėl aut strei- 
kierių užtraukę šešias. mili
cijos kuopas, virš tūkstantį 
vyrų iš kitų miestų; tai bu-

ti. Durtuvais sužeista daug-vo daugiausia jauni, nepa^

A

Detroit, Mich. — Po dvie
jų dięnų kovos, žydų kepyk
lų^. darbininkai 5 ir. vežėjai 
laimėjo streiką. Jiems pri
dėta po; dolerį > mokesnio į 
dieną./ ■ > 1

darbininkų, jų tarpe kelios 
moterys; šūviais gi puikin
ta gyvybė dviem darbo kla
sės karžygiam ir gausingai 
aplaistyta darbininkų krau
ju gatvės ir šaligatviai. Ro
dėsi, kad darbininkai bus 
galutinai išblaškyti, bet ne. 
Jie išnaujo pakartotinai su
glaudė savo eiles ir plyto
mis ' ir akmenimis bombai 
davo milicininkus, guriais 
buvo nustatyta šešį blokai 
apie Chestnut, Cambria ir

tyrę darbininkų ir farmerių 
sūnūs; > . .

Vadai Bandė Numaldyti 
Ddrbininkiį Kovą

Th. J. , Ramsey, vadukas 
Automotive Federalės Uni
jos, augščiau pasilipęs, ban
dė streikierius/. perkalbėti, 
kad. liautųsi metę plytas į 
milicininkus.. Bet darbinin
kai grįaustini^ąi, sušuko 
■‘Pragaran juosius!” ir dar 
pasmarkino bataliją,

New Orleans, La. — Poli
cija apšaddė sti^eikuojančiiį' 
laivakfovių ’pikietį; ‘ vieną’ 
streiklerį nušovė ir kelis feu1 
žeidė; desėtkus kitų ardšta* 

ivo ir prinlušė.
San Frančisco, Seattle ir ‘ 

kitur streikuoja virš 25,000 
laivakroviu.

<r

Merginos Lakūnės 
Rekordas

Port Darwin. — Iš Ang
lijos atlėkė į Australij.ą 
Jean Batten, 24 metų am
žiaus lakūnė, padarydama 
tą oro kelionę į 15 dienų, 23 
valandas ir 25 minutes. 
Tuom sumušė visų moterų- 
lakūnių rekordą.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Sulaikytum Žudymą Mūsą Broliu!
Įtūžusi kapitalistu klasė žiauriai žudo 

kovojančius už didesnį duonos šmotelį 
darbininkus. Pereitą ketvirtadienį Tole- 
do, Ohio, nacionalė gvardija nušovė du 
darbininkus: , ,

Stepą Cyigon, 20 metų amžiaus, bedar
bį, nesenai sugrįžusį iš Californijos, kur 
jis buvo metus CCC kempėje;

Praną Hubay, 27 metų amžiaus, kuris 
buvo išmestas is darbo pirmadienį (tur
būt už pasipriešinimą bosams). -

Daugybė darbininkų sužeista, pašauta.
Valdančioji klasė naudoja prieš Elec

tric Auto-Lite kompanijos streikuojan
čius darbininkus beveik visas priemones, 
kurios naudojamos kare. Gazai, šautu
vai, kulkosvydžiai, durtuvai—vis tai 
įrankiai, kuriais išnaudotojų klasė ban
do nustelbti streikuojančius darbinin
kus! ,
; N. -Y. “Times” korespondentas prane
ša, kad kareiviai suareštavo 22 komunis
tus, kaltinamus del agitavimo darbinin
kus nepasiduoti. • z

Diena anksčiau, kompanija ir miesto 
valdžia buvo apginklavusios gaują mu
šeikų, kurias su miesto policija naudojo 
prieš streiku apimto fabriko pikietuoto- 
jus. Bet streikieriai mūšį faktinai lai- * 
mėjo. Laikydamiesi plieninėj vienybėj, 
jie masiniam savo pasipriešinime nUVeL 
kė ginkluotus mušeikas. Tuomet; kom
panija, padedama miestoJ^valstijos ad- : 
ministracijų, pasikvietė valstijos armiją,- 
kurią atsuko prieš tuos pačius streikie- 
rius.

Pastaroji tuojau paleido šautuvus dar
ban. •' Iš karto neva šaudė virš^ galvų, o 
paskui paleido šūvius į minią darbinin
ku, kurių buvo, kaip sako pranešimai, 
virš 5,000.

Šis brutališkas kapitalistinės valdžios 
' žygis negalima praleisti tykiai, be nič

nieko. Jis privalo išjudinti kiekvieną 
darbininką į griežtą žygį!

Tai, kas daromą Toledo mieste, bus 
bandyta daryti ir visur, jei darbininkai 
tylės, nieko nesakys!

Kiękvieno miesto ir miestelio darbinin
kai privalo pareikšti protestą prieš žu
dymą mūsų brolių, prieš žiaurų kapita
lizmų pasimojimą su pagelba šautuvų su
trėkšti darbininkų streikus ir tolydžio 
nustumti dar žemiau jų pragyvenimo 
lygmalą.

Visų miestų darbininkai! Komunistų 
Partija jus šaukia pareikšti savo protes
tus grieš žudymą streikierių, kovojančių 

’ del didesnio duonos šmotelio !
Komunistų Partija jus šaukia pareikš

ti saVo masinius protestus prieš reakcinę 
Roosevėlto ‘'Naują Dalybą’V iŠ kurios iš- 
plaukią šitie brutališkumai!

^Aiškiau ir aiškiau! pasirodo! RadiRpo- 
sevelto' “Nauja Dalyba” yra tam, kad 
nužeminti darbininkų gyvenimo lygma- 
lą ir padidinti kapitalistų pelnus! v

Dar prieš keletą mėnesių Komunistų 
į Partijos plenume buvo nurodyta, kad 

mes esame išvakarėse didelių streikų ir 
kovų. Kaip greitai tas viskas pasitvirti
no! Esame liudininkais tokių aštrių su
sirėmimų, kokių retai kada įvyksta.

Antai Alabama valstijoj streikuoją 
maihieriai parodė nepaprasto didvyriš- 

& kūmo kovoje prieš bosus ir N RA. Val
džia; ir kompanija buvo priverstos gink
luotis nuo ausų iki kojų; žuvo keletas.

• streikierių, bet tas nepakirto pasiliku- 
siųjįj kovos lauke dvasios ir drąsos. ■”

’’' Minneapolio mieste streikuoją trokų 
kėravbtojai savo vieningumu ir drąsa ’nu
galėjo valdžios ir kompanijų ginkluotus 
mušeikas.

Dabar Toledo streikieriai parodė nepa
prastą drąsą ir solidarybę!

Šitos kovos, šitie žiaurūs buržuazijos 
puolimai parodys klasiniai nesąmonin
giems darbininkams tikrąjį valdžios vaid
menį. Jie parodys, jog valdžia yra nie
kas daugiau, kaip bosų reikalų gynėja! 
Ji tarnauja kapitalistams! Kapitalisti- 

. nės valstybės pajėgos visuomet atsuktos 
prieš darbininkus.

Tas viskas, beje, stumia darbininkų 
mases į. tą kelią, kurį rodo Komun. Par
tija; į kelią, vedantį prie nuvertimo ka
pitalistinės1 sistemos ir įsteigimo savo val
džios, proletarinės valdžios, sovietinės si
stemos.

Garbė žuvusiems kovoje mūsų bro
liams! * ' • .

Į pagelbą Toledo streikieriams!

“Pavyti ir Pralenkti 
Kapitalistinius Kraštus”

Pirmu sykiu aviacijos istorijoj iš Mas
kvos į Krymą nulėkė. oriųis traukinys. 
Vienas motorinis lėktuvas gabeno tris 
sklandžiotojus (gliders), padarydamas 
800 mylių tolumo kelyje porą sustojimų 
(vieną—Charkove,—savanoriai, o kitą— 
Zaporožyje—delei audringo oro). Nau
jo tipo “traukinys” lėkė suvirs 100 mylių 
į valandą.

Šis nusisekęs bandymas parodo, kad 
greitu laiku milžiniškoj Sovietų Sąjun
goj orlaivininkystė suvaidins nepapras
tai didelį vaidmenį susisiekimuose. Prak
tiška svarba yla tame, kad lėktuvas gali 
paimti sklandžiotoją be sustojimo ir at
jungti jį, paleidžiant žemyn, taipgi be jo
kio sustojimo.

Nesistebėsim, jei už kiek laiko Sovietų 
žemėj matysime šimtus■ tokių “orinių 
traukinių”, atliekančius milžinišką va- 
žiuotės darbą. 1 ■

Net buržuaziniai stebėtojai ir orlaivi- 
ninkystės srities žinoVai pripažįsta tą 
faktą, kad Sovietų Sąjunga šituo saVo iš
radimu padarė nepaprastai didelį pastū
mė j imą pirmyn aviacijoj.

Prieš kiek laiko d. Stalinas iškėlė obal- 
sį, kad Sovietų Sąjunga privalo pavyti ir 
pralenkti (dognat i peregnat!) kapita
listinius, kraštus visame kame trumpiau
siu laiku. Daugelis buržuazinių politi
kierių tuomet šaipėsi, skelbdami, kad tai 
bolševikų sapnas, daugiau niekas.

kaip greit šis d. Stalino iškeltas obal- 
sis pasirodė tikrove!

Orlaivininkystėje jau dviem lygiai pa
vyzdžiais Sovietai pralenkė kapitalisti
nius kraštus. Jų orlaivininkai andai iš
kilo aųgščiau į stratosferą, negu kokis 
kitas žmogus pasaulio istorijoj! Jie da
bar pirmieji išrado “oro traukinį”. Jų 
medicinos mokslas pastatytas geriau, ne
gu kitur. Sovietų masinė apšvieta kur 
kas augščiau pastatyta už kapitalistinių 
kraštų. * . *

. Šiemet Sovietai žada nulieti 10,000,- 
000 tonų geležies* ir tuo būdu patapti pir
mutine toj srityj šalimi.

Jie stato* augščiausį pasaulyj budinką.
Tai tik keli pavyzdžiai to, kaip klesti 

mokslas, gariiyba ir kultūra šalyj, kurią , 
valdo proletarai! Šalyj, kuri 17-ka metų 
atgal buvd .toliausiai atsilikusi progrese ; 
kur jūros vargo ir skurdo viešpatavo.

Dąr įlietai kiti ir mes matysime Sovie
tų žemę stovinčią pačiam priešakyj kiek
vienu klausimu!

Grigaitis Pyksta
i , IT.. V- . !'/ V.jin ’ 1

Chicagos menševikų vadas smarkiai 
pyksta del mūsų kėlimo aikštėn jo “gi’šef- 
to” Sti “Skridimu į Kauną”. Tuomi tačiau 
jis neįrodo, kad mūsų faktai butų netei
singi.

• Pakartojame, kad visas šis “antrojo 
skridimo” “monkey business” yra daro
mas sekamais1 sumetimais:

1. Pasišienavimui finansiniai.
2. Sustiprinimui fašizmo čia ir Lietu

voj. J X ' '■

* 3. Podraug pakėlimui susmukusio

menševikų politinio kromelio. • ‘ •
' Gali menševikų ‘čyfas” ant mūs pykti,' 
gali mus kolioti, bet padėties tas nepįa-

ŠestacL, ČĮegųžes , 19^4
---- ---.... r 
keis. Mtysų ;pąręįgą ;buyp» dn bus .kelti, 
aikštėn^ tūos dąlyKuą, kad ’-darbininkai ‘ 
juos matytų ir sh|iW :IT: p 1 ’ f1 į ‘

Žodis į "Laisves” Korespondentus, 
Bendradarbius ir Skaitytojus

“Kaip Atrodo lietu va 
4 Dabar?” :

“Laisvėš” skaitytojams nori
si, be abejonės, žinoti, kaip 
šiandien atrodo-Lietuva ir jos 
politinė—ekonominė padėtis. 
Kad tą viską sužinoti, reikia 
įsigyti “Vilnies” bendrovės iš
leista knygelė, :parašyta d. J. 
P. Millerio. Kada jįp važinėjo 
po Lietuvą, daug ką patyrė 
savo kelionėje. ' , •

Visųplrma d.' Milleris apra-

“Laisve” turi kelis šimtus korespondentų bei bendra
darbių. Kai kuriose lietuvių kolonijose turime net po ke
lis korespondentus. Jūs, draugai, renkate žinias, praneši- 
nėjate “Laisvei”, rašinėjate straipsnelius be jokio medžia
ginio atlyginimo už šitą tikrai revoliucinį darbą. Mūsų 
komunistinė spauda be jūsų, to .nuolatinio’ darbo būtų ne
galimas daiktas. Jūs esate dalimi dienraščio redąkcinio 
štabo. Mes Įmikiai žinome, kad jums labai artima- yra i , y r * ,
“Laisve”,, nes jūs suprantate jos nevaduojamą vaidmenį j 'įk^'keiiaranrkryžJ 
kldsių kovoje—švietime 'ir organizavime Amerikos lietu- Į keliy įtatyti kryžiai ir kito- 

ki “šventųjų” paveikslai.'viu darbininku.
Mums visiems rūpi, kad “Laisvės” turinys būtų bran- 

duolingas, kad jis atvdizdintų visas Amerikos proįetaria- 
to, kovas. O tos kovos, o1 tie darbininkų vargai ir klapa- 
tai eina kasdien, nepažįsta sezonų—žiema, ruduo, vasara 

■ ar pavasaris. Taip pat dienraščio turinyje lygiai turėtų I i • i — i • i -i • • « ’ -j • i 4 . 'atspindėti tos kovos visais metų laikotarpiais, visais se
zonais. Bet ar taip esti? Ne visuomet Štai užeina va
sara, prasideda.' šilti orai ir jau mes matome mūsų ko
respondencijų ir bendradarbių raštų ^sumažėjimą. - Už
ėjus patiems , karščiams, iš kelių šimtų korespondentų 
tiktai keli desėtkai pasilieka nuolatiniais rašinetojais. 
Kiti draugai apleidžia tą labai svarbų mūsų spaudos 
darbą. .... ' /’

Todėl, draugai korespondentai ir bendradarbiai, “Lais
vės” redakcija daro į jus šitą atsišaukim
mą. Tegul vasaros karščiai neatšaldo jūsų entuziazmo 
del rašinėjimo korespondencijų ir straipsnelių. Kaip gy
venimas Tr darbininkų kovos nesustoja del šilto oro, taip 
kieta proletariato plunksna tegul nerūdija vasaros laiku!

Streikų banga užliejo visą kraštą. Taip didvyriškai 
proletarai ginasi nuo kapitalizmo ar tai Alabamoje, ar 
Calif orni jo j, ar Pennsylvanijoje, ar New Yorke. Tuose 
streikuose dalyvaują tūkstančiai lietuvių ^darbininkų. Be 
galo svarbu visiems lietuviams darbininkams žinoti ir 
girdėti apie tūps streikus, apie tas didyyriškas darbinin
kų kovas- Bpt tas ,kovas gali, nupiešti, atvaizdinti, tei
singai perstatyti geriausia tik patys darbininkai, mūsų 
draugai korespondentai ir bendradarbiai, kurie jose da
lyvauja. Tas.pats su bedarbių kovomis. Tas .pats su 
įvykiais, ir sąlygomis dirbtuvėse, duonos linijose, ant pi-, 
kieto, demonstracijose. Gyvos, brangios medžiagos vi
sur pilna, nes visur verda gyvenimas ir proletarų kovos.

Tad dar kartą prašome ir raginame visus mūsų dien
raščio korespondentus ir bendradarbius numoti ranka 
ant šilto oro ir pasilikti kovos fronte taip tvirtai per va
sarą, kaip buvote per žiemą.

Taip pat yra tūkstančiai “Laisvės” skaitytojų, kurie 
turi puikių minčių, £erų įspūdžių ir patyrimų iš darbi
ninkų socialio ^gyvenimo ir iš jų kovų uk* duonos plutą, 
bet kol kas neišdrįsta paimti į rankas ]Munksną ir sura
šyti tai ant popieros. Ragiųąme ir tuos-draugus prie 
pirmo bandymo. '• Mes jūsų raštus atsargiai peržiūrėsime, 
išstudijuosime ir pataisę klaidas patalpinsime į “Laisvę”. 
•Juo daugiau korespondentų;' bendradarbių, rašytojų, tuo 
gyvesnis ir įdomesnis laikraščio ‘ turinys, tuo teisingiau 
ir nuodugniau laikraštis perstatO klasių kovos eigą ir rei
kalus. / ų •

Lauksime nuo visų draugų atsiliepimo į šitą pakvieti
mą—lauksime jūsų raštų!

‘ Miestuose' : Ir miesteliuose 
pirmoj Vietoj dievnamystės 
daugiaus prižiūrėtos, bet patys 
miesteliai apleisti, fašistų val
džia nesirūpina jų taisymu ir 
todėlei viešpatauja tie patys 
griuvėsiai, kurie da buvo prie 
caro valdžios. Lietuvos ge
riausia darbo liaudis sugrusta 
į kalėjimus, kuri galėtų atbuy 
davoti ir valdyti Lietuvą.

Dabar Lietuva stovi žemai 
kultūroj, spauda ir apšvieta 
suvaržyta, neleidžiama skaityt 
darbo masėms. Kunigai iš sa
kyklų rodo ant žemės praga- 

I rą, o po mirties dangaus ka
imą bei paragini- ralystę. Gi jie ant žemės ka

raliauja ir turi rojų, nes jie 
Lietuvą valdo. Bet daugiaus 
aš čia nežymėsiu apie jų vi
durinės suktybes ir kitas šu
nybes. Jūs visi galite įsigyti 
knygelę t‘‘Kaip Lietuva^ Atro-

’' ■ i 1 DR. J. JT. KAšKlAučlUS j , ' 
371 LaJty, SU. ) Newark, N. J.

Telephone’: TfumboMt E-TbM

*

“Laisvės’?} Redakcija

--------- ;. ,......... .
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Policijos' areštuotas streikieriš ragina draugus 
laiyakrovius,.ASan Franciscoj, be atlaidos 

v’ ' -kovoti iki pergalės. '

) •

(įo, Dąb.ąr,?,”, Jos, kaiąa .ipąįą, 
tik' TO *čėrttų‘/o* knygelė ttfri 
apie 80 puslapių.;

, Knygelė galima gauti “Vii- - 
nies” raštinėj, 3116 So. Halst- 
ed St., Chicago, 111.

WILKES BARRE, PA. .
Wilkes Barre Aido Choras 

ręngiasi prie pirmo .šio pava
sario • pikniko, kuris atsibus 3 
dieną birželio, jau daugeliui 
žinomoj vietoj, tai yra, Lynd- 
woode tarpe abiejų tiltų, kur 
pereitą metą buvo.

Šis choro piknikas turėtų 
būt vienas iš-didžiausių. Vie
tos ir apielinkės organizacijos 
turėtų tuom susirūpinti ir • 
gerai paremt chorą.

Organizacijoms yra žinoma, 
kad ‘ Aido Choras visuomet ii* 
visut’ patariiadja visokiuose 
parengimuose visoms darbiniu- . 
kiškoms organizacijoms be jo
kio atlyginimo. • 
1 Choro palaikymas kainuoja 
nemažai pinigų. Todėl mums 
visiems reikia su tuom rūpin
tis.

Reikia pasakyt, kad šitą me
tą platforma šokiams bus daug 
didesnė, bus pritaikyta kaip 
tik geriausia del šokėjų.

Piknike bus gerų valgių ir 
gėrimų, taipogi gera muzika 
šokiams.

Iš miesto važiuojant, reikia 
imt Plymouth gatvekarį, arba 
Division St. busą ir važiuot iki 
Lyndwood. Pradžia bus 10 
valandą iš ryto. Kaip vietos, 
taip ir apielinkės lietuvius 
kviečiame skaitlingai atsilan
kyti.

Rengimo Komisija.

■a
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Pertempė Nugarą. ; ko gimtuvės apačia ir jos raiš- 
r i • -u--- j-i • • . tčiai. Jums nieko panašaus nO-Labai as bučiau dėkinga, jei;,i buvo ir nėra, ir man duotumėt atsakyma per T. . . . ...

“Laisvę,” kuria aš kas diena , Kai del 1™° gydytojo, 
skaitau * , (tai jis, matyt, Jums gerai da-

. no *, | rė ir teisybę sakė.Esu mergina 22 metų am-1 . , , .... • ioo r -j • tiesa, kad tokie nugaros beiziaus, sveriu 133 sv., 5 pėdų ir 
7 colių ūgio. Aš labai sunkiai 
dirbau fabrike ir staiga pake- Į 
liau labai sunkų ryšulį, tai ir 
pertempiau sau nugarą. Man 
ją suveržė, suraišiojo, ir . taip | 
buvau visą savaitę, bet man vis 1 
taip pat skaudėjo. Paskui man'.v., ,, ....... . ! kao ir ta oirza nešiot uave.ia šildė ultra-vijoletiniais spin-;X7. . . - e- : . , •. .. v . . . I Visa ta) yra fizinis gydymas, dūliais tūlą laiką, ir tai nepa-1 
gelbėjo. ..Tai vėl mane suveržė 
ir davė nešiot tam tyčia kor
setą ir specijaliai pritaikytą 
diržą.

Jau perėjo keturi mėnesiai 
ir aš vis dar negaliu visai pa
silenkti ir dirbti. Man taip 

> neskauda, tik kai išsitiesusi 
■ stoviu arba guliu lovoj. Dak- 
| taras sako, kad tai pasitaisys, 
tik užims ilgai laiko.

Nesnai nuėjau pas kitą dak
tarą, tai jis .išegzaminavo ir 
pasakė, kącb man gimtuvė iš
ėjusi iš vietos.. . Jis sako, kad 
nuo to ir paęina visi skausmai 
žemų tin ė j, mąpo, nugaroj da
ly. Tąi. dabar, aš nebežinau, 
katram tikėti ir kas man beda-, 
ryti, . ;

Tai yra

strėnų pertempimai yra la
bai įkirus daiktas ir ima pu- 

i sėtinai laiko, kol atsitaiso.
Gerai, kad Jums žemutinius 

nugaros ir strėnų kaulus laikė 
suveržę, kad būtų raiščiams 
ir raumenims paramos. Gerai, 
kad ir tą diržą nešiot davė.

naudingas

gerai yra
raumenys
pagerina kraujo apy- '

ntigaros a-
masažuoti*

Tas kitas daktaras
Drauge, netiksliai pasakė* būk 
Jums gimtuvė' išėjusi iš savo 
vietos. Ko g.era,'vgal jis da 
ir pasiūlė Jums padaryti ope
raciją ir prisiūti tą gimtuvę.. . 
Ne, ’Drauge. Nuo tokio , pasi
lenkimo ir. pakėlimo Jums, se- 
s,utet gimtuvė negalėjo nei nu- 
pult nej kąip persisukti. Pa
sitaiko, kad moterims gimtuvė 
kai kada persikreipia kur į ša
lį ' arba peržemai nusileidžia. 
Bet taip pasidaro dėlto, kad 
prie sunkių gijndymų moteriai 
persi(tam,po įr neretai susidras- 

i *
a.

Jums,

Jums taip gi šildė nugarą 
ultra-vijoletiniais spinduliais. 
Tai nebloga. Bet da geriau 
būtų Jums buvę, jeigu gydyto- 

| jas Jums ten būtų šildęs dija- 
termijos šiluma (“Diathermy 
treatment*’). Ir dabar Jums 
dijatermija būtų 
daiktas.

Be to, 
pajiniai 
Masažas
taką ir padeda sūnormaleti.

Karšti ir šalti kompresai,- 
pakaitomis, irgi ‘Jumis :geraš “ 
bus daiktąš. Galima taip kom- 
presuoti strėnos 'kokią' 20-80 -• 
minučių, porą kartų kas diena'. '

Ę|a vienas dalykėlis. Kai ka- : 
da pasitaiko, kad nuo sunkaus 
ir staigaus pakelinio persitem--* 
pia, išsireižia ir net vietomis 
pertrūksta raiščiai tarp du
bens kaulų ir kryžkaulio 
(“sacro-iliac joint sprain”). 
Kartais net ir patys kaulai 
paslinka ią savo vietos per tą 1 
narį. Ir tada būtinai reikia 
kaulai į vietą atvaryt. Oste- 
opatas arba chiropraktorius 
čia galėtų pasitarnauti, peš pa
prasti mūsų M. D. daktarai ne
labai save kvaršina tokiuo ' 
darbu.

Gimnastika, pasimankštini- 
mas Jums yra būtinas daiktas. 
Kitaip Jums ten raumenys su
plonės irųapsilps.

ikiMcMNiMMB
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Ruoškimės Meno Sąjungos
Suvažiavimui

Vienas TiAras Matos Kelias

Reikia pasakyti, kad draugai jau ruošiasi . 
Meno Sąjungos suvažiavimam Tačiaus toli 
gražu ne taip, kaip kad reikėtų ruoštis. Iš 
Chicagos man rašo draugas Bendokaitis apie 
suvažiavimą. Matomai, kad chicagiečiai pra
dėjo susidomėti mūsų menu. i ,

žinių šiek tiek turime ir iš kitur. Vienok 
draugai turėtų daugiau ir geriaus rūpintis 
meno reikalais. Ypatingai kas liečia finan
sus, tai pas mus dalykai eina lėtai. Mokes
čiai neskubinama siųsti į Centrą, o veikalai ir 
dainos reikia leisti.

Todėl šiame suvažiavime reikės pakulti ir 
finansinis klausimas. Kodėl Meno Sąjungai 
nepareikalauti, kad tokiuose parengimuose, 

’ kur vaidinama veikalai, ruošiama koncertai, 
būtų renkama aukos geresnių ir tinkamesnių 
veikalų leidimui? Juk tai meno kūriniai to
kiuose parengimuose ir perstatoma. Tad jei 
mūsų organizacijos turi sėkmingus parengi
mus, jei reikalauja geresnių ir įvairesnių vei
kalų, tai gali ir prisidėti prie tų veikalų iš
leidimo bent finansiniai.

Kiti klausimai Meno Sąjungos suvažiavime 
kils, tai veikalų ir dainų leidimas. Ypatingai 
Meno Sąjunga negalėjo duoti pereitam sezo
nui muzikališką veikalą. Vietomis mūsų vie
netai vaidino grynai buržuazinius veikalus, 
kaip tai “Kornevilio Varpai,” “Poltavietė”, Į 
“Pepita” ir kitus.

| Kitas labai svarbus klausimas, tai mūsų I 
meno veikimo ir vaidinimų gerinimas ir suri
šimas arčiau su tarptautiniu darbininkų judė
jimu. Prie to, švietimo klausimas, organiza- j 
vimas rašytojų ir vaidintojų grupių.

Trumpai sakant, tai pakėlimas viso mūsų 
meno veikimo ant augštesnės skalės.

Apie tai, kaip pagerinti mūsų veikimas, tu
rėtų išsireikšti visi, draugai, kurie domisi mėno I 
veikimu. O tai visų pareiga apie tai kalbėti.

. i Menininkas.

šiandien rūmuos mūsų pono 
Smagios valandos žėruoja, 
Ponai, ponios nusilakę, 
Net kimiais balsais dainuoja.

Čia jų teisės, čia jų laimė, 
Jie lėbauti, vien težino,— 
Taip jiems sakė jų tėvužiai, 
Taip mokykloje Mokino.

Pono šunės nuo pat stalo 
Ima .maistą,—jiems nedraudžia; 
Bet' paimkie tu, bedali,— 
Kuosunkiausia tav’ nubaudžia.

Ponų galvos nė nežino 
Darbo klases vargo, bado, 
Jųjų teisės čia vyrauja, 
Jie užgimę tatai rado.

Ponai dūksta. Jųjų teisės 
Vien del jųjų tetarnauja. 
Proletarams gi tos teisės 
Siundo badą, kailį mauja.

* * *
Šiandien rūmuos mūsų pono 
Smagios valandos žėruoja, 
Bet už rūmų proletarai 
Klasės jėga jau verbuoja.

Proletarų mintys švinta 
Lygiai taip, kaip ryto saulė. 
Įdienoja jųjų jausmas, 
Eis kovon jie prieš apgaulę.

Eis kovon. Jų eilės auga, 
Jų krūtinės tvirtos drąsios, 
Jųjų rankos daug padarę, 
Bus rytoj ir priešui grasios.

solistų ir duetų. , ,. .. ;
Draugas Dauderis geras solistas, bet tuo• ' * • tarpu gyvenimo aplinkybės jį verčia gyventi 

ant vietos. Paskiaus d. Z. Baltušis, vienas iš 
jaunuolių geras smuikininkas, taip pat turė
tų dalyvauti programoje. Draugė K. Men- 
keliuniutė, jei turės progos dalyvauti Detroite, 
turėtų prisidėti prie menininkų programos. 
Paskiaus reikia surinkti ir kitos mūsų chorų 
jėgos, kurios suvažiuos į Detroitą.

Virš minėtu klausimu jau mažai laiko be
liko, bet dar galima šis tas nuveikti. Meno 
Sąjungos Centro Biuras turėtų savo žodį ta?- 
ti. Mes turėtume pasirodyti detroitiečiams, 
palikti gerą įspūdį* delegatams, kurie suva
žiuos ir sukelti finansų Meno Sąjungai.

J. D. Bendokaitis.

Laiškas Meno Sąjungos Centrui
žemiaus talpiname Lyros Choro (Philadel- 

phijos) veikėjo, d. A. E. Potuko, laišką, šia
me laiške nušviečiama ir veikimas Lyros Cho
ro. Tokių laiškų mes laukiame daugiau, cho
rai turi paskirti savo korespondentus, jei pa
tys draugai nerašo, bet žinių apie veikimą rei
kia duoti. .. .. (

Draugas Potukas rašo:
“Noriu parašyti keletą žodžių apie mūsų 

| Lyros Chorą. Pirmadienį turėjome mėnesinį 
susirinkimą; narių dalyvavo vidutiniai. Išrin- 
kom vieną delegatą, d. Sugentą, į jaunuolių

ALPMS Centro Biuro ir III Aps
kričio Menininką-Pasitarimas
šį sekmadienį, gegužės 27 d., 11 vai. ryte/ 

šaukiame konferenciją visos šios apielinkės 
menininkų. Pirmiausia reikia pasakyti, kad 
į šią konferenciją šaukiama visi veiklūs mūsų 
draugai, čia visi mes svarstysime mūsų vei
kimą meno ir abelnai darbininkų kultūros sri
tyje. Tas veikimas tai viso mūsų judėjimo 
veikimas.

Į Draugai, ypatingai chorų valdybos ir jų na
triai, ALPMS III Apskričio Komitetas ir kiti 
'apielinkės darbuotojai būtinai turi dalyvauti.
Čia padarysime geresnį pasiruošimą naciona- 
liam Meno Sąjungos suvažiavimui.

Pas draugus gali kilti klausimas, kas rei
kės svarstyti tokiame pasitarime bei konfe
rencijoj. Tad mes galime siūlyti kad ir se
kamus klausimus svarstymui:

1. Raportas Meno Sąjungos Centro Biuro 
apie veikimą meno srityje. Kas veikiama me
no srityje tarpe Amerikos darbininkų.

2. Paskiaus seka diskusijos, čia reikia ana
lizuoti Meno Sąjungos nuveikti darbai: iš
leisti veikalai, dainos, kas yra gero atlikta ir 
ko mūsų menui daugiausia dar stokuoja.

3. Muzikališki veikalai, operetės, jų parašy
mas ir išleidimas.

4. Praplėtimas chorų veikimo—sudarymas 
grupių, kaip tai kvartetų, oktetų, šokikų, spor-

# tininkų ir tt.
5. Platinimas literatūros, jungimasis su Dar

bininkų Teatro Lyga. Sudarymas apšvietos 
komitetų ir jų veikimas.

6 Ruošimas meninių ' diskusijų, simpo
ziumų, davimas prelekcijų dramos, literatū- ' 
ros, muzikos ir kitais klausimais.

7. Vystymas jėgų rašymui veikalų ir skėčių 
tarpe jaunuomenės. Sudarymas grupių vai
dinimui trumpų vaikalėlių, agitacinių veika
lėlių, kurie galima naudoti prakalbose ir įvai
riuose susirinkimuose.

8. Surišimas meno veikimo su kasdienine 
darbininkų kova.

Kiekvienas šis klausimas kelia kitus klau
simus, kurie reikės svarstyti. Vienas iš la
bai svarbių klausimu tai bus finansų sukė
limo klausimas.

Todėl visi draugai bei draugės dalyvau
kime šiame pasitarime. Kiekvienas draugas 
iiQrieljXnena draugė lai ateina į susirinkimą su 
gerais sumanymais ir patarimais.

Ypatingai jaunimas turi dalyvauti. Jauni
mui priklauso ateities veikimas. Jiems rei
kia pradėti veikti šioje srityje, kad pavada
vus senesnius mūsų veikėjus.

Visi būkite laiku, 11 vai. ryte, “Laisvės” 
svetainėje, gegužės 27 d., 1934.

V, Bovinas, Meno Sąjungos Sekr.

Kas kad ponų teisės draudžia
Imti sau gyvybės maistą, 

zProletarų gi krūtinės’ 
’Keršto jausmas kaiste kaista, 
t. ' ; ' '

1 Išeities kitos neliko,
Vienas .tikraš matos kelias : ■
Vien per kovą gauti teisę!— 
Ir dvasia kovinga kelias!

. 5-V-32. St. Jasilionis.

Artinantis Menininku
Suvažiavimui

Sekantį mėnesį įvyks trys mūsų organizaci
jų suvažiavimai Detroite. Tarpe tų suvažia
vimų vienas bus A.L.P.M.S. suvažiavimas. To
dėl suvažiavime reikės apibudinti meno orga
nizacijos reikalai, kad labiau ir geriau pasta
čius tą veikimą tarptautiniai ir lietuviuose. 
Reikės kalbėti ir nutarti, kad mūsų vienetai 
veiktų ne tik meno srityje, bet abelnai revo
liuciniame darbininkų judėjime.

Mes turėsime apkalbėti, kad Meno Sąjun
gos vienetams reikaliriga dainų, kurios būtų 
daugiau revoliucinės ir keltų revoliucinį minių 
ūpą. Ypatingai reikia pasakyti, kad solistams 
bei solistėms mes dainų veik visai nepagami
nome. Taip pat ir naujų operečių mūsų nauji 
rašytojai dar nesugebėjo chorams duoti.

Tuo klausimu mūsų spauda jau nekartą kri
tiškai išsireiškė, kad tas ar kitas choras bei 
jo vaidylos vaidino svetimą mūsų idėjai ope
retę. Su jomis skiepinama buržuazinės idė
jos. žinoma, su veikalais jau geriau kiek, čia ' 
mes geriau pritaikom veikalus prie klasių ko
vos idėjos. Surišame veikalus su darbininkų 
judėjimu. '

Kad pas mus yra trūkumų,. tai negalima 
kaltinti Meno Sąjungos Centro Biurą ir pro
letarinius rašytojus. Mes gyvename kapitalis
tinėje sistemoje, kiekvienas darbininkas turi 
rūpintis savo gyvenimu. Jam lieka nedaug 
laiko įdėti į meninį darbą,’paskiaus Centre 
finansų veik visuomet nėra.

Todėl, kad pagerinti mūsų veikimą, turi 
siųsti į suvažiavimą delegatus chorai, orkes- 
tros, dramos kuopos ir grupės,, o su delega
tais reikia siųsti ir pasveikinimai su aukomis. 
Tai bus gėra parama finansiniai. Be to, lai
ke suvažiavimų Detroite bus daug svečių, tai 
bus ir parengimų. Tai vienas tokių parengi
mų turėtų būti Meno Sąjungos naudai. Mano 
manymu, tai Detroito Aido Choras ir Meno 
Sąjungos Centras tuo klausimu turi susidomėt.

Parengimuose dalyvaus menininkai: chorai, 
dainininkai, vaidintojai, muzikantai ir kiti ar
tistai. Tad ir parengimai turi duoti šį tą . 
menui. Taip pat man davė garbės žodį drau
gas. V. Kvedaras, kad jisai galės dalyvauti 
Detroite. Paskiaus reikalinga būtų pakviesti 
d. A. Kenstavičiutę iš Roselando, P. Burdulį 
ir Dauderį. Tai jie galėtų sudaryti kvartetą,

Ęąip man (yra žinoma, :tai jau’ dąrbimnkauja. Kaip mato
te, čia lietuviai ir gana 
svarbias vietas užima, bet 
Visi Sovietų Sąjungos dar- . 
bais užimti, lietuviškasis 
darbas visai apleistas. Iki 
šiol lietuvių kliubas gyvavo, 
o dabar ir tas užsidarė. 
Mat, čia gyvenantieji visi .. 
rusų kalbą vartoja, o iš Lie
tuvos mažai kas rusų kalbos 
nežinantis atvažiuoja.

Šiais metais vėl milžiniš
kas budinkas pradėta sta
tyti, tai valstybinis teatras 
ir sportų stadijonas. Apie 
t.ū k s t a nčiui darbininkų 
trims ar keturiems metams 
darbo paims. Drg. Rupšys 
prie to darbo pateko dirbti. 
Taipgi Raudonarmiečių na
mas -pradėtas statyti, irgi 1 
nemažas, kaip 4 blokai mie
sto New Yorko. Gražioje 
vietoje, prie miesto parko 

' ir upės kranto. Čia dar 
I daug darbo reikės pridėti, 
i kol visą senojo miesto dalį , 

sveiki gyvi” visus sveikina perbudavos, naujais moder- 
parlėkusi. Gražus čia pa
vasaris. Bet gegutė dar ne
kukuoja. Mat, medžių la
pai dar neišsprogę.

suvažiavimą. ( !
yra išrinkti 3 jaunuoliai delegatai iš Šių or
ganizacijų: LDS 5 kp. d. A. Yukniutė, LDS ’ 
Jaunuolių kp. E. Griciūnas ir Lyros Choro d. 
Sugentas.

“Taipgi pakelėm klausimą apie “Laisvės” 
pikniką Brooklyne. šį metą norim ir mes 
Lyros Choras važiuoti į Brooklyną ir jeigu 
prisirengsim gerai, su dainom, tai gal ir prog
ramoje dalyvausime. Nors, jokio užkvietimo 
negavom iš laisviečių, bet ruošiamės. Išrinkom 
komisiją pasiteirauti apie busą. Vėliau pa
rašysiu daugiau. >

“Dabar, drauge, mes norim sugrupuoti, 
kaip vaikinų oktetą, taip ir merginų oktetą ir 
patys jaunuoliai susimokinsįm. Bet bėda, kad 
mes neturim dainų dviem balsais. Drauge, 
jeigu randasi pas jus, tai malonėkite man pri
siųsti tokių dainų. Ištikro, drauge, aš noriu 
jum priminti. Mes, jaunuoliai, turime gerus 
norus ir energiją darbuotis del L.P.M.S., bet 
reikia pasakyti, kad mes praktikoje jauni, o 
iš senesnių draugų-gių mes neturim, kas mum 
pagelbsti. Taigi, drauge, jeigu P. M. S. Cen
tre nėra, tai gal jūs nurodytumėt, kur kreipkis 
del tokių dainų.” i . •

Draugiškai, A. E. Petukas.”
Iš M.eno Sąjungos raštinės pasiųsta dainų 

ir laiškas. Prie to, galima pasakyti, kad mes 
galime tik; sveikinti mūsų ; jaunuolius, kurie 
imasi meninio darbo, čia jaunuoliai turi pla
čią dirvą vystymui savo talentų.

Draugo J. Šukio laiškas iš Sovietinės 
Baltarusijos apie Gyvenimą, Socialis

tinės Kūrybos Darbus ir Atsiekimus

! niškais budinkais senuosius 
pakeis.

Tūlose vietose čielus kvar
talus reikės pertvarkyti,

Kažin kodėl Amerikoje Satves išplatinti, parkus
gyvendami nepastebėdavo
me tokio gražumo pavasarį, 
kaip čion gražu. Mat, čia! 
kitaip gamta veikia, negu 
Amerikoje. Amerikoje ru-,

(Tąsa 4-tam pusi.)
Ii, o kapitalistines pirklybos 
taisyklės nedaleidžia par
duoti be pelno.' Ir ve, šitoje 
painiavoje, kapitalistinis 
surėdymas pats save ir dens laike <į»ras gražus bū- 
sinaugia. Bet to smaugimo na, v’ ~ 11 
kančias darbininkams su-! 
verčia — darbininkai už 
viską nukenčia. Darbininkai 
turėtų ne gerlaikio sugrįž
tant laukti, nes jis nebegali 
sugrįžti, taip, kaip pasenęs 
žmogus nebegali pajaunėti 
ir vėl spardytis, šokinėti. 
Taip ir peraugęs, sukliuręs 
kapitalistinis, surėdymas nę: 
begali gerlaikį sugrąžinti: 
tęsis jo' merdėjimas-krizis, 
bedarbės, darbininkų bada
vimas ir visos kančios taip j ma randasi apie pora šim- 
ilgai, kol darbininkai susi-Į tų lietuvių. D. Bambtažiu- 
pras ir prašalins tą supuvu-’nas draugijinio ūkio korul
sią kapitalistinę tvarką ir' saru yra, Drg. S. Matulai- 
vieton jos jauna, stipri, pil- tis, profesorium mokslo 
na gyvybės ir gražios atei- akademijoje. Draugė K. 
ties darbininkų tvarka susi- Matulaitytė eina pareigas 

direktoriaus padėjėjo aka- 
--------  ;demijoje. Drg. Kopka yra 

Matulaičio san-

o čia Baltarusijoje, 
kaip ir Lietuvoje, pavasa- i 
riais gražiau būna, negu ru-! 
deniais. Šis pavasaris čia į 
ypač gražus: šiltas ir sau-j 
sas.

Čia Minske jaiu aštuoni Į 
lietuviai amerikiečiai gyve
name. Ketvertas iš Roches- < 
terio draugų Bagočiunų šei- j 
mynoje, drg. Žalpis, ameri-: 
kiečiams žinomas d. M.; 
Rupšys iš Grand Rapidso ir 
mes du. Iš -viso čia sako-

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

Drg. A. Bimba, 
Brooklyn, N. Y. 
Brangus Draugė:

Daug yra norinčių va
žiuoti į Sovietų Sąjungą. 
Rašo, klausinėja, kaip atva
žiuoti. Bet štai kas turi 
būti visiems žinotina: Ge
gužės mėnesį, 1933 m., So
vietų Sąjungoje buvo išleis
tas įstatymas, kad neįsileis
ti iš užsienio imigrantų, kol 
daugiau gyvenamų namų 
bus pristatyta. Nes kadan
gi miestai nepaprastai pa
augo, tai beveik visuose yra 
sunkokai su gyvenamais na
mais. Praeis dar pora me
tų kol tas sunkumas bus 
nuveiktas.

Kaip jums amerikiečiams 
einasi? Bedarbė vėl smar
kiai darbininkus ima purty
ti, kaip matyt.

Iš Grand Rapidso drau
gai man rašo, kad vis dar 
apie 90% darbininkų Roose-1 
velto planams tebetiki, ne-!
žiūrint darbų mažėjimo. Na, | Mes čion Sovietų darbi- Pro^s; 
ir, žinoma, Amerikos darbi- ninkai nelaukiame gėriai- ’darbininku. Drg.. Svotelis 
ninkai ne taip greit išsi- j kio, nei gerbūvio nei iškur: centraliniame soviete san- 
blaivys. Jie ilgai dar ger- • dirbame, triūsiame, patys 
laikio tebelauks, kol pats jų sau laimę būdavo j ame. 
likimas juos pertikrins, jog! Pas mus dabar sėjos dar- 
kapitalistiniame surėdyme bymetis. šiais metais dvi- i 
darbininkų gerbūvis nebe- gubai tiek užsėta, negu per- 
sugrįž, nes pats kapitalisti-į eitaąs metais buvo iki šiam 
nis surėdymas peraugo, pa- laikui. Pereitais metais iki 
seno, sukliuro.^ Jis nebėga-1 aštuntai dienai balandžio du 
Ti^sUstiprėti, naujos gyva- i ir pusė milionai hektarų že-1 
vimui spėkos beįgyti, nes jis'mes tebuvo užsėta, o šiemet' 
dasivyštė tokio savo gyvavi- su balandžio 8 d. jau buvo 
mo laipsnio; kad pats savo užsėta net penki ir pusė mi- 
gyvavimuf ima ? prieštarau- liono hektarų! Jeigu taip 
ti: tą, ką pagamina, darbi- derlius pasiseks, kaip sėja 
ninkai nebepajėgia nusi- sekasi, tai turėsime gerlai- 
pirkti-sunaudoti. Ir 1 delei kį, geresnį, negu, jab kurio- 
to tik ^dirbtuvės sustoja, i je šalyje darbininkai gali 
Dirbtuvėms sustojus, darbi- svajoti.

Mūsų sovietiniai trakto- 
laukus kad

net vituriuko - vieversėlio 
giesmę užstelbia. Aš labai sų duonoj nėra jokių dažų nei .chemikalų, 
mėgstu klausyti vituriuką 
giedant. Per 33 metus gy
vendamas Amerikoję negir
dėjau jo giesmės, bet jis nei 
kiek nepamiršęs giedoti— 
taip pat gražiai gieda, kaip 
kad giedodavo prieš 33 me- 

I tus. • Kikilis irgi taip pat 
kaipo koks

ninkai netenka uždarbio, 
nebegali nei sau maisto nu- riai pakši po 

t sipirkti-badauja, o produk
tai sąkrovose pūsta, ‘ nėra 
kur ir kam parduoti. Nors 
daugiau kai pusė šalies gy
ventojų badauja, sala! Ka
pitalistiniame surėdyme vis
kas gaminama del pelno, o 
ne reikalų patenldnimui. 
Todėl kapitalistinis surėdy
mas ir daėjo savo liepto ga-1 
lo: išvystė mašinerijų, dar- tebečiauškia, 
bo techniką, kad pagamina pastorius pamokslininčioje. 
daugiau, negu sunaudoti ga- Pempė irgi i “sveiki gyvi, į

i

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

LWUVBK4
>5V

ERIflUSIfli DUONA

168 Manhattan Avenue, •
groo|j.|yn^ N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
.. Mūsų duoną vai- ’ 

gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
keti gydytojui. ’C’

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės. 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. x
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVJk, . DETROIT, MICH.
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Ketvirtas Puslapis ' DXLSVJ, Šeštai.. Gegužes 26, 1934
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Baisus Išiiaudojimas Negrų Darbininku, 
Jau Pradėta Kova prieš Rakete Sistemą

kų mases su mūsų tikslais ir

PHILADELPIIIA, Pa. —Įstubos! Darbininkas John iš- 
South Philadelphijoj ant She- dirbęs yra 49 dienas ir nega- 
ridan St. gyvena daugiausia ■ vo atlyginimo, nors jis stubos 
negrai darbininkai. Jie ^yve-1 nerandavoja. Jim Rivers, 50 
na tokiuose namuose, iš kurių I metų amžiaus, dirbo du metu 
grumojama jiems 
laukan.

Iš jų randas kolektuoja tū
las George Thomson. Per ko
kius du ar tris metus jisai te-j 
rorizuoja ir apgaudinėja šiuos 
darbininkus. Jie pasamdo tuos 
darbininkus dirbti ir paskui 
sako, kad ką jie uždirbo, tai 
turi eiti randų apmokėjimui. 
Bet neišduoda jokio paliudiji
mo, kiek darbininkas dirbo ir 
kiek jis uždirbo.

Pavyzdžiui, tūla darbininkė 
moteriškė Chester užprotesta
vo prieš Thomsono suktybes 
ir pareiškė, kad ji mano, kad 
jinai pakankamai už randą 
atidirbo. Bet Thomsonas at-! 
kirto: “Tame ir nelaimė su ju-Į 
mis nigeriai iš Pietų. Jūs čia 
atvažiuojate ir tuojaus tampa
te labai gudriais.” Štai kitas 
atsitikimas: Darbininkas Van 
Brunt dirbo tam kolektoriui 
nuo lapkričio mėnesio 1933 m. 
iki kovo mėnesio 1934 metų. 
Negavo* jokio užmokesčio ir 
jokio paliudijimo už darbą. 
Dabar jis metamas laukan iš

darbais.
Tegul gyvuoja solidarumas 

—vienybe tarpe darbininkų !
Aštri kova už paliuosavimą 

Lietuvos politinių kalinių, tai
pogi ir visam kapitalistiniam 
pasaulyje, pūvančių, bastilijo- 
se!

Vinco Duktė.

Draugo J. Šukio Laiškas iš 
Sovietinės Baltarusijos apie 
Gyvenimą, Socialistinės Kū
rybos Darbus ir Atsiekimus

šokiams;' bus programa ir bus gabių dykai. Kelrodis: atvažiavę j 'New 
kalbėtojų, kurie • pasakys mums apie Auburn, Me., imkite So. 'Main Str. 
šios dienios darbininkų gyvenimą ir karą ir kur jau pasibaigs karo tre- 
apie kitus svarbius dienos klausi- kės, tai nuo ten reikės eit dvi mylias
mus. Todėl visi į pikniką ir ne tik iki 
praleiskim linksmą dieną, bet ir dar
bininkišką organizaciją paremsime.

Rengimo Komisija.
(124-125)

pikniko vietos.
Kviečia Komitetas.

(124-125)

-paskirta' ' gražios ’ dovanos.- įžanga' ginei, važiuokite -5-mylias, sukitės po 
tik 25c. Kviečia visus rengėjai.

KELRODIS: Važiuokite ant Van ir
Dyke gatvės iki M>-59, sukite po de- kairei.

kairei ant kryžkelio prie bažnyčios* 
važiuokite iki trečios Tarpios, po

išmetimu! be atlyginimo, Joseph Ryan 
dirbo metus ir dešimt mėnesių.

Thomsonas šitiems darbinin- 
; kams sakydavo: Nesiklapaty- 
| kite del pinigų bei paliūdiji- 
i mo. Kuomet ateis blogi lai
kai, jums randa bus užmokėta. 
Dabar atėjo blogi laikai ir 
tiems darbininkams liepia 
kraustytis laukan iš stubų.

Pastaruoju laiku tuose na
muose vanduo buvo uždary
tas. Bet Public Works Com
pany dabar siunčia įsakymus, 
kad vanduo būtų atidarytas, 
nes nesurandanti' namų savi
ninko. Taksai keli metai ne- 

| mokėti už namus, bet kolekio- kokie 
irius Thomson reikalauja ran- ’ būdavo. Privačiai, kiekvie- 
dų. Jam padeda konsteibelis. nas Sau budavodamas būda-| * 

šios gatvės darbininkai su-'vojo, kokius kas išgalėjo, j 
siorganizavo į Bedarbių Tary-; Vienas didesnis, kitas ma- j 
bą ir išrinko delegaciją c'^: 
pas miesto majorą. Taip pat 
buvo išleistas lapelis ir išpla-l 
tintas visoje apielinkėje, 
riame iškeliamas aikštėn 
visas bjaurus raketas ir 
naudojimas.

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

įrengti ir daug dar gyveni
mui namų pabudavoti, nes 
naujasis miestas ir senasis 
perdaug skirtingi, 'nei kiek 
nepanašūs vienas kitam. 
Naujieji, Sovietų statytieji, 
dideli, moderniški namai, o 
senieji maži. Atsimenate,

Lietuvos miestuose

SCRANTON, PA j kas viso sudaro $9.65, kurie 
;ant vietos ir tapo perduoti.
Aukautojų vardų neskelbiu, 
nes sekretorius sakė, kad pas
kelbs “Daily Workeryj”, tai 
tik pažymėsiu tas ypatas, ku
rios davė stambias aukas: A.

Navai ins-

PITTSBURGH, PA.
Gegužės 30, South Side, 

burgh, Pa., prasidės
2 vai. po pietų, Armstrong Play
ground, ant 13 ir Sarah. Maršuos 
Sarah ir Carson Gatvėmis. Po mar- 
šavimui bus puiki programa, suside
danti iš dainų, kalbų, teatro persta- 

Rengia 
Komite- 
Karą ir 
šioj de-

u—

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. rengia pirmą 

linksmą išvažiavimą, įvyks 27 dieną 
gegužės ant Tunnel Aqueduct, 10 vai. 

demonstracija' ryte.' Bus visokių pamarginimų, 
I žaislų ir programa; taipgi bus daug 
išlaimejimų, kiekvienas turės progą 
išlaimėt, nes tikietukai kainuos tik 

centus. Jei tą dieną lytų, tai įvyks 
dieną birželio (June).

Kviečia rengėjai.

Pitts

5
3

Nieku

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 190 kp. rengia pirmą sa- ! 

vo pikniką, kuris įvyks 30 dieną ge
gužes, Mičiutos darže (buvusiam 
Andersono darže), ant Green Rd. 
Kviečiam visus ir visas, jaunus ir 
senus atsilankyt ir praleist links
mai laiką ant tyraus oro, atsilankę 
nesigailėsite, nes rengėjai yra pasi
rengę visus pasitikt su programa, 
orkestrą d, ei šokių, ir sugardžiais val
giais ir gėrimais. Automobiliais 
važiuokite Euclid Ave. iki Green Rd. 
Pavažiavę šiuo keliu, po kairei, rasi
te pikniką. Gatvekariais, paimkite 1 
Euclid-Green Rd. karą, išlipkite ant I 
Green St., rasite pikniką.

J. Rudis.

negalima
pavaduot

tymo ir kitokių žaidimų.- 
Nacionalės Jaunimo Dienos 
tas, bendrai su Lyga prieš 
Fašizmą., Visus kviečiame 
monstracijoj dalyvauti. Pasirodyki-
me, jogei mes esame priešingi karui 
ir fašizmui. Reikalaukime karui ski
riamus -.'pinigus paskirti bedarbių ap- 
draudai, badaujančių šeimynų sušel- 
pimui. Reikalaukime įvedimo Bedar
bių Apdraudos Biliaus H. R.-7598. 
Visi bendrai demonstruokime.

Liet. Lyga prieš Kara ir Fašizmą.
(124-125)

NANTICOKE, PA. 
I

Laisvų Kapinių Draugystės susi
rinkimas įvyks nedalioj, 3 dieną bir
želio, 11 vai. ryte, Hanover Hose 
House, Espy Str. Visi nariai malo- j 
nokite dalyvaut laiku, nes turim daug ■ 

' svarbių dalykų apkalbėt, taipgi šis | 
j mitingas yra mūsų metinis mitingas, j 
I todėl yra svarbu, kad mes i 
! visus darbus. , - - , . . , • - . • ,r. .

Sekr. E. Cibulskienč. 1 vakare, Darbininkų svetainėje. Visi 
‘ (124-125) nariai malonėkite dalyvaut, nes yra 

' daug svarbių reikalų apkalbėt, kai 
kurie dar negavot žurnalo 
tai

MINERSVILLE, PA-z
užbaigtum' j ALDlD .14 kp. mėnesinis susirin- 

I kimas įvyks 27 dieną gegužės, 7 vai.

eitl žeshis, kitas dar mažesnis,
kai grybai girioje. Dabar 

k , visuomeniškieji planingai 
tas 1 budavoti, vienodi, dideli,

’ gražūs namai. Senieji per-
! daug vietos užima, o gyven- j laiku, 

---- 'toju nedaug juose telpa ir kU, Jūriuos reikia užbaigt.
v *" . ai kurie nėra dar užsimokėję

nepatogus gyvenimas. Ank
sčiau ar vėliau jie turės bū-S|1 
ti nugriauti, o jų vietoj mo- ■ 
derniški, patogūs pabudavo
ti. Darbo daug dar reikės 
įdėti.

Taip pat ir kaimo ūkis vi
sas naujai perbūdavo j amas. 
Traukiniu važiuojant taip ir 
matosi naujasis ūkis ir se- 

Pastarojo dar 
du

BALTIMORE, MD.
I ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

4 dieną birželio, Lietuvių svetainė- 
į je, 853 Hollins St., 8 vai. vakare.
1 Visi nariai malonėkite dalyvaut ir 

, nes yra daug svarbių daly- 
Taipgi, 
ž šiuos 

metus, malonėkite užsimokėt <----
ir nevilkint mokesties.

Sekr. O. Kuciauskaite.

.Šviesa,’
šiame mitinge galėsite atsiimti.

Sekr. K. Rušinskienė.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis' susirin

kimas įvyks 27 dieną gegužės, 10:30 
l vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 

(i-ibar 1 Npdicott St. Draugai ir draugės, vi
si malonėkite dalyvaut anb šio susi- 

« Kč rinkimo, nes turim daug siarbių rei- 
(124-125) i kahl apkalbėti.

Sekr. J. J. B.

LAIKĄ!

c

JACOB RUPPERT’S BEER

Iš ALDLD 39 Kp. Susirinkimo,
laikyto Gegužės 13 dieną
šis susirinkimas buvo ne

skaitlingas nariais, bet pada
ryta daug gerų tarinių. Išda-1 Petruškevičius $2; 
vus daliai komiteto raportus • kas (svečias) $1 ir J. Kliku- 
(organizatorius ir tarimų ras- i nas $1. 
tininkas nebuvo), kurie buvo' Sekantis susirinkimas paves- 
pinimti, eita prie komisijų ra-j ta sušaukt kp. komitetui ir, 
portų. i rodos, bus šaukiamas ryte, nes

P. šleikaitis ir G. Stanionis I užėjus karščiams neparanku 
raportavo, kad Runo piknikų j būt per dieną svetainėj. Bet 
vieta, kuri randasi 109 Hol-jtas bus pagarsinta 
lbw Ave., vėl paimta visam ’ 
vasaros sezonui, ir jau pada
ryta nauja platforma šo
kiams. Raportas tapo priim
tas vienbalsiai. Vėliaus nu
tarta, kad norintiems laikyti 
piknikus viršminėtoj vietoj, 
bus išrandavota už prieinamą 
kainą. Kreiptis turi į P. Šle
kaitį, 147 Morris Ave., Scran
ton, Pa.

Bendras komitetas išdavė 
raportą iš parengtų vestuvių 
22 di balandžio, kurios nepa
vyko tik del komisijos nesusi- 
tarimo. Po ilgų, diskusijų nu
tarta paliuosuot komitetą nuo 
kaltinimų, nes visi 4?erai dirbo, 
tiktai nesutartinai, o daly
viams, kurių prisirinko apsčiai 
j didžiulę St. Mary svetainę, 

xuž tai ką nors kitą parengti. 
Kada ir ką kitas komitetas pa
rengs, bus pranešta per spau- j 
dą, ir visi, kurie pirko tikietus 
į pereitas vestuves, bus pilnai 
užganėdinti. (Šiame parengi- 
nie, del komiteto nesusitarimo, 
nebuvo paruošta programa). 
Nuo vestuvių atliko 
$3.44.

Daug laiko užėmė 
mas bendro komiteto 
sezonui. Viena, kad daug na-į Bet štai koksai džiaugsmas 
rių neatsilankė į šį susirinki-1 buvo skaityti “Laisvėje” No., 
mą, tai nebuvo iš ko rinkt,’ o' 108, gegužės 8, 1934 m. drau- 
kiti—įsibauginę vestuvių nepa-i go J. Kasperaičio laiškas iš 
sisekimu visiškai atsisakė. Ma-; Sovietų Sąjungos! Jis gyvas, 
tant, kad komiteto nebus ga-'jis linksmas darbininkų tėvy- 

o darbas stovi i nėję, laisvai dirba savo pra- 
: dėtąjį darbą.

Taip, 24 politiniai kalima? ne!k’;1vi> 28, Liet Mokslo Dmu-

AUBURN IR LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. rengia didelį pik

niką ir šokius, subatoje, 2 dieną bir
želio, Rowes Corner Grange Hall; 
pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. Bus skanių valgių ir gė
rimų, taipgi bus gera orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus ir visas da
lyvaut ant šio pikniko, nesigailėsite j
atvažiavę. Įžanga tik 15c, vaikams ’ žaidimų ir lenktynių, už kuriuos yra

HAMTRAMCK, MICH.
Laisvės Choras iš Hamtramck ren

gia didelį metini pikniką, kuris įvyks 
seredoje, 30 dieną gegužės, ant Dom- 
brauskių Karmos, 12:30 vai. Bus 
gėrimų ir užkandžių, programą iš
pildys Laisvės Choras, taipgi bus 
gera orkestrą šokiams; bus įvairių

“Laisvėje.
Korespondentas.

Iš Netolimos Praeities

nasis ūkis, 
yra užsilikusio. Tie 
ūkiai viskuomi skiriasi vie
nas nuo kito: gyvuliais, že
mės apdirbimu ir bučiukais.

Senojo ūkio žemė žagru
kėmis, arkliais ariama. So
vietų naujas ūkis trakto-

BALT1MORE, Md. — Ne- riais, mechanizuotai apdir- 
pasitenkinus kruvinojo Smeto- bamas. Galvijai didelėmis 
nos valdžia keturių komunistų, bandomis, geresnės veislės 
nužudytų gruodžio 27, 1926 
metų, krauju, begailestingai 
kimšo į kalėjimus šimtus ge
riausių kovotojų, skirdama 
arba mirtį, arba amžinai bas- 
tilijose merdėti.

Tarpe jų pateko ir draugas 
J. Kasperaitis, kuriam 
mirtis. Sujudo darbo
gelbėjimui vado. Pasiekta ir 
Jungtinių Valstijų Literatūros 
Draugija. Kuopų protestai tik 
plaukė Lietuvos ambasadai į 
Washington D. C. ir ponui A. 
Smetonai į Kauną—Lietuvą.

Tai buvo 11 diena balandžio į 
1932 m., 
LDLD 25 kp. pasiuntė griež-i kia, kųks gražus ir šiltas’ 
tą reikalavimą p. A. Smetonai ■ pavasaris! Ir vietos gyven-1

ganosi. O privatiniai vals- 
! tiečiai, žinoma, kokius turi, 
tokius laiko: vienur smul
kūs, suskurę, kitur šiek 

i tiek geresni. Taip ir bučiu
kai: senesnieji aprūkę, ap-

gręsė šepę, mažiukai, lig būdukės 
klasė prieš Sovietų budinkus at- 

irodo, tarytum vot pasigai
lėjimo prašo ir daugiau nie- 
!ko.

DAINŲ DIENA■j.

RENGIA AMERIKOS PROLETMENO 
SĄJUNGOS ‘TREČIAS APSKRITYS

Sekmadienį, 3 d, Birželio (June), 1934 Pradžia 10-tą Valandą Ryte
MEADOW GROVE (VA1Č1ON1O FARMOJE),—CRANFORD, NEW JERSEY

Pas mus Baltarusijoje
i temperatūra vidurdienį sau- i 
Įėję pasiekia iki 100 laipsnių I 

., kuomet Baltimorės A j augščiau zero. Stebėtis rei- i

į Kauną atimti jau ir taip 
krauju suteptas rankas nuo d.

i J. Kasperaičio gyvybės. Mir- 
išrinki-. tis buvo pakeista amžinu ka- 
vasaros Įėjimu.

liktai
tojai sako, 
oras būna.

Na, viso 
draugams.

kad retai toks

gero visiems

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

lljna išrinkt, 
prieš akis, apsiėmė liuosnoriai: 
P. Šlekaitis, P. Pabalys, A.
Kairienė, D. šleikaitienė ir J. | buvo apmainyti ant tuzino ku- 
Proleikienė.

Nutarta 30 geg. pikniko ne
rengti, nes tą dieną jaunuolių 
rengiama 
Scrantone, prieš karą ir fašiz
mą. Todėl visi draugai priva
lo jiems pagelbėti. Tuo tiks
lu leista kalbėti Jaunuolių Ly
gos sekretoriui Larry G. Chait,

nigų.
Gaila Lietuvos liaudies, kad 

dar daugiau parazitų .ant jų 
sprando atsirado, o neteko’tar
pe savęč gabių vadų. Skaudu, 
bet kova gimdo vadus,'o ji ten 
verda visu smarkumu.

Tai vienas ir aiškus pavyz
dys darbininkų solidarumo, 

kuris atsilankė j šį susirinkimą į Amerikos Literatūros Draugi- 
i virš j ja visa gali pasididžiuoti

d e m o n s t r a c i ja

• SU' tikslu gauti paramą
minėtai demonstracijai. Po jo j tuom laimėjimu, todėl draugai 
kalbai draugai nutarė paau-įbei draugės nariai privalome 
koti tris dolerius iš iždo, o’dar daugiau padirbėti, supa- 
šiaip draugai suaukavo $6.65.1 žindinti dar likusias darbinin-

PITTSBURGH, PA.
Sovietų moksliški paveikslai, pa-

gijos name, 142 Orr St., bus rodomi 
? Sovietų Sąjungoj daryti ju

dami paveikslai apie žmogaus ir kiti] 
gyvių vystymąsi. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi kviečiami dalyvauti ir 
pamatyti puikius paveikslus. Daly
vaudami paremsite darbininkų judė
jimą, nes visas pelnas skiriamas or
ganizavimui darbininkų. Rengia lie
tuvių darbininkų organizacijos.

Komitetas.
(124-125)

MINERSVILLE, PA.
Minersville ir Pottsville Komparti

jos vienetas rengia pikniką, kuris 
įvyks 30 dieną gegužės, TJarley į 
Springs pušyne. Visi dalyvaukite, j 
nes užtikrinam, kad visi praleisite 
linksmai laiką, bus visokių užkandžių 
ir farmerio Zeikaus orkestrą xgrieš

ii

I

h

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės

l
a *■" • ♦1

1r

Dainų Dienos Programe dainuos visi Apskričio Chorai:
Aidas, Pirmyn, Bangos ir Sietynas. Bus ii’ žaislų. Kalbėti apie valgius ir gėrimus daug nereikia, nes Jokis piknikas 

be to neapsieina. Tas visiems gerai yra žinoma. Bangie čiai tuom aprūpins visus/*
TAIPGI GRIEŠ GERA ŠOKIŲ ORKESTRĄ JžANGA YPATAI 25 CENTAI
PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas bus Rusų Name, 408 Court St., Elizabeth N. J.

Kviečia Visus Trečias Apskritys.

K7ELRODIS: Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokite Į vakarus iki 
lipę eikite iki North Avė., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite 
Ave. iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobliais važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad , Street iki Westfield Ave. Westfield A' . 
Ave.,. Garwood, N. J. North Ave važiuokite iki Cedar St. čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.

Garwood stoties. Iš- 
po kttirei ir Division

važiuokite iki North

i



Penktas Puslapis

Darbininkai Laimėjo, Privertė Bosą 
Sugrąžinti Darbą Vienam Darbininkui

LYNN. Mass. — Prie Pine ; padaryti. Tuo būdu dabar dar- 
. Grove Cemetery prodžekto i bininkus verčia dirbti, kaip ko- 
dirba apie šeši darbininkai. į kius arklius. 
Jų bosas inžinierius yra labai ■ 
bjauruš' sutvėrimas, 
pirmadienį ryte šitas bosas at- ‘ Pradeda organizuotis, 
statė iš darbo vieną darbiniu-1 
ką, primesdamas jam girtuok-! 
liavimą ir tinginiavimą. Tuo- 
jaus visi darbininkai to sky
riaus, prie kurio šitas darb- 
ninkas dirbo, numaršavo pas 
bosą ir pareikalavo, kad dar
bininkui būtų sugrąžintas dar
bas. Darbininkai grūmojo, 
kad jeigu jų reikalavimas ne
bus išpildytas, tai visi mes 
darbą ir maršuos pas adminis
tratorių poną McArdlesą, ku
rio raštinė yra miesto svetai
nėje. Ir darbininkai laimė
jo ! Jie ne tik privertė sugrą
žinti tam darbininkui darbą, 
bet dar iškovojo teisę kitiems 
penkiems darbininkams ati
dirbti po dieną, kurios jie buvo 
netekę, kuomet tas pats ne
lemtasis buvo juos nubaudęs 
tuo patim kaltinimu.

Tūlas laikas atgal šis bosas 
gavo gerai apkulti nuo grupės 
darbininkų, bet, matyt, nieko 
nepasimokino. Tankiai tas su
tvėrimas mėgsta atvažiuoti į mūsų ristikus ristis Montelloj 
parką automobiliumi ir iš tolo 
per padidintus stiklus žiūrėti' 
kaip darbininkai dirba.

Reikia štai kas
Kokie 95 nuoš. šįų darbininkų 
nėra savo gyvenime dirbę prie 
lopetos ir pikės. Jiems bai
siai sunku priprasti. Bosas ta
po užklaustas,.ar jis mano, kad 
jis gali priversti šiuos nepri
tyrusius darbininkus padaryti 
tiek pat darbo, kaip kad prity
rę darbininkai gali padan-ti į 
astuonias valandas, 
kė, kad jis privers juos tatai

sb' prie Aido. -
Programoje turėjo būti vir

vės traukimas, bet kadangi ne
sirado ukvatninkų, tai taip ir 
likosi.

Mano supratimu, piknikas 
buvo geras, žmonių matėsi ir 
iš kitų miestų. Visi linksmi
nosi iki vėlumai .nakties.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Naziu Kalėjimas už 
“Fėrų” Kritikavimą

Berlynas. — Keturioms 
savaitėms kalėjiman pasiųs-

j vo gauta 60, naujų narių 
Komunistų Partiją.

London, -r- .
apskrities valdybos rūmo 
fašistai geg. 24 d. naktį iš-

Ant Londono kėlė hitlerišką vėliavą su'

kreivu kryžium.

Beri ynas. — Vokietijos
labai' Dalis darbininkų pradeda Sūnų Draugija yra pašaipi- tas Will Busse vien už tai, prezidentas Hindenburg 

Vieną suprasti svarbą organizacijos, nė ir aš mylėčiau matyti, kad Į<acĮ jjs pamurmėjo, jog fa- serga del sugedimo prosta
tas at-‘Pradeda organizuotis. j jinai turėtų mažiausia tūks- šistl\ valdžia nustatė . per- tinęs liaukos.
•binin-l ----------------------- tanti nariu. Pašalpą moka v. . . v v. -..
rtuok-Į WORTF^TFR !per metus laiko- Yra du skv- au^s as ainase uz važinėji-nUnLEolEn, nLHOO. «« e, n ma eratvekariais. .t;.... j,;,.;-,......

Lietuvos Sūnų ir 
Broliškos Draugijos parkas 
oficialiai tapo atidarytas geg. 
20 d. žmonių atsilankė viduti
niai. Mano manymu, draugi
jai pelno liks apie $200. Pro
gramos tvarkytoju bei pirmi
ninku buvo J. J. Bakšys. Pro
grama buvo išpildyta beveik 
visa.

Pirmiausia programoje buvo 
risti kai. Buvo garsinta, kad 
bus kumštininkai, 1 
nepribuvus, buvo dvi poros ris- 
tikų. Pirma pora lengvo svo
rio. Abu jauni vyrukai ir ri
tosi pusėtinai gerai. Laikas 
abiem porom buvo po 10 mi
nučių. Antra pora buvo sun
kaus svorio, tai Antanas Kižys 
ir J. J. Bakšys. Ritosi pusėti
nai gabiai ir gerai, kas žmo
nėms labai patiko. Girdėjau, 
'kad draugas Šimaitis kvietė

riai: $6 ir $10 pašalpos į sa
vaitę. Pomirtinė $150. Kitos

Dukterų (okios draugijos Worcesteryje
nėra. Sekantis draugijos susi
rinkimas įvyks birželio 5 d., 8 
vai. 
29

vakare, Lietuvių svetainėj,
Endicott St. z

Jūreivis.

PLYMOUTH, PA
Lietuvių Kapinių Korporaci

‘OiHlCUj AČIŪ į * * * * *

bet aniems j los sus*r‘nkimas įvyks 27 die-

birželio 3 d. Nežinau, ar susi
taikė, ar ne.

Paskui programoje buvo Ai- 
pasakyti: do Choras, čia žmonės tik 

laukė, kada choras užtrauks 
savo dainas. Aido Choras pa- Į 
sirodė labai puikiai. Skloki- 
ninkų buvo ir visos žyaigždės 
su menininkais, 'žmones gir
dėjau kalbant, kad mūsų Ai
das pasirodė daug puikiaus 
sudainuodamas labai šauniai. ■ 
Užtai reikia pagirti choristus, j 
mokytoją Meškienę ir tuos tė
vus, kurių jaunuoliai priklau-

ną gegužės, 2 vai. po pietų. 
Malonėkite visi susirinkti lai
ku, nes turim daug svarbių 
reikalų ir laikas trumpas. Ant 
30 dienos geg. yrą kviečia
mas geras kalbėtojas iš New 
Yorko, drg. Buknys ir daly
vaus vietinis Aido Choras, j 
Taipgi reikės apkalbėt apvaik- ■ 
ščiojimas laisvų kapinių; pa
roda prasidės 10:00 vai. ryte. 
Visi yra kviečiami dalyvaut ir 
pasiklausyt prakalbų ir dainų.. 
Reikės laiku pradėt, nes kal
bėtojas ir choras turės ant 1 

'valandos išvažiuoti į Nanticoke 
: dalyvaut.
Į Kelrodis: Iš Wilkes Barre, 
iš Pittston ir kitų miestų va
žiuojant, klauskite Wyoming 
Ave, ir važiuokite iki Stone 
Bridge.

L.K.K. Rašt. J. Staskevičius- 
(124-125)

Jis atsa-
SO. BOSTON, MASS

mą gatvekariais.'

Brazilija Taipgi Varžys
Ateivybę

tikras bičių Medus
Laisvės” įstaigoje galite

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS

Lietuvių Tautiško Namo Draugovės

PIKNIKAS
Bus Savame Naujai {taisytame Parked

Tai Bus Penkių Dienų ir Naktų Piknikas

Utarninke May 29, Gegužės
Vidurnakčio šokiai nuo 9 vai. vakare iki 2 vai. ryte

Seredoje May 30, Gegužes
šokiai nuo 5 valandos po pietų iki 10 valandos vakare 

Gi anksčiau, 4-tą vai., bus prakalbos

Petnyčioje June 1, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. nakties

Sukatoj June 2, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vaL vakare

Nedėlioję June 3, Birželio
Volley Ball, Basketball, Virvės Traukimas ir 

Kitokį Įvairūs žaislai <

GEORGE O’NEILS KARNIVAL^
Bus per Visas Penkias Dienas ir Naktis

Bert Orris & His Musical Reviewers
Taipgi Yra Užkviesti Visi Naujos Anglijos Chorai 

Kurie Duos Dainų Programą

• RIO DE JANEIRO. — gauti tikro bičių medaus. Esa- 
Konstitucinis Brazilijos sei-! te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 

patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

! Kvorta 75c ir galionas $2.50 
j

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
1 vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

mas veikiausia nutars, kad 
naujų ateivių būtų per me
tus įleidžiama tik du nuo
šimčiai to skaičiaus, kiek 
vidutiniai per metus įva
žiuodavo bėgyje paskutinių 
50 metų. Tuom norima su
mažinti ypač ateivybę iš Ja
ponijos.

Philadelphijos Policistas
Suimtas Kaip Plėšikas

PHILADELPHIA, Pa. — 
Policmanas R. C. Wister-I 
hood su viena jauna mer- 

r į gina atėjo pasiplėšt pinigų 
‘ • iš Ruthos Liebowitz skrybė

lių krautuvės. Krautuynin- 
kė nudrėskė nuo merginos 
suknelę. Policmanas išdū
mė laukan. Paskui mergi
na, būdama vien apatiniuo
se, gatvėje pasiprašė vieno 
automobilisto, kad ją par
vežtų namo. Tas jai patar
navo, bet paskui pranešė ad
resą policijai. Ten ir buvo 
ji areštuota su savo sėbru 
policmanu.

Gegužės 6 d. Laisves Cho
ras statė'scenoj operetę “Nas
tė Poltavietė.” Nors'ir buvo 
mažų, trūkumų, bet abelnai 
paėmus, tapo sulošta labai ge
rai. Aktoriai buvo palinkti ir 
tiko savo rolėse. “1____
vadovaujančio j rolėj lošė E. 
Rudokiutė. Ji dar pirmu sy
kiu ant scenos, bet savo loši
mu tai žavėjo publiką.

Aiškina Ivanovo
Nusišovimą

ROKIŠKIS. — Gegužės 
tuojau po pietų Rokišky Lietū
kio skyriaus patalpose nusišo-

d

Nastės” i iš pareigų atleistas to sky- 
! riaus buhalteris Ivanovas. Su
sirūpinta išaiškinti priežastį, 
nes mieste pasklido kalbos esą 
Ivanovas šovėsi del kažkokių 

. Pagal kvotos da
vinius esą galima manyti, kad

■ L nusižudęs del to, kad netekęs 
j tarnybos.

tiko I -----------------------

Ji dainavo soprano balsu, kombinacijų.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Balsas nėra išlavintas, bet 
žiai skambantis.

Motinos rolėj lošė J. Rei- j 
nardienė. ji savo rolėj 
ir labai gerai atlošė. Ji daina-j Washington. — Susirinko 
vo alto balsu. Balsas pralavin- j 200 lakūnų if kitų specialis
tas ir gerai dainavo. i aptart planus geresniam

Petro rolėj lošė St čiuber-1 kariškam . ........................
kis. Jis lose gerai, tik kada, 
sutiko per. ilgą laika nematytą i 01 
savo mylimą “Nastę,” biskį j 
permažai meilės išreiškė.

Miko rolėj lošė P. Kubilių- paskutinius anglies ir gele- į 
nas. Jis savo rolę atliko ge- ■ gįes mainierių streikus bu-1 
rai. Tetervinskio rolėj lošė i
L. žilaitis—atliko gerai. i C"

Aguonaičio rolėj St. Einin- ; BROOKLYN LABOR LYCEUM j 
gis, tenoras, labai gerai lošė, 
ir neblogai dainavo.

Choras labai gyvai ir gerai 
dainavo. Ši operetė buvo su
lošta po vądovyste W. Petrick, 
režisierium buvo P. Kubiliūnas.

žmonių buvo daug ir su 
riais teko kalbėtis, tai visi 
tenkinti.

Šis veikalas savo turiniu 
ra darbininkiškas. Nors 
perstatoma darbininkų vargin
gas gyvenimas, bet tuo pat sy
kiu, iš kitos pusės, perstatoma, 
kad darbininkų būvis gali būti 

j pagerintas iŠ ponų malonės ir 
Itt.

gra-

ku-
pa-

ne
yra

B. Andrius.

Profesionalai Remia Bedar
bių Apdraudos Ęiliu

Philadelphia, Pa. — Pen 
and Hammer Kliube susi
rinkę 250 gydytojų, socia
lių darbuotojų ir kitų profe
sionalų užgyrė Darbininkų 
Bedarbių Apdraudos Bilių

j?

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

jsigyk Sau Namus!
į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
! Išmintingi žmonės juos perka ir 
■ dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 

namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 

i apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
i SAMAS WITTE, Advokatas
! ’r

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1440 Broadway, New York
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 

i savuosius gauna sąžiningą patarna- 
i vimą!

apsiginklavimui,

Birmingham, Ala. — Per |

DARBININKŲ JSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vdstuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
i ■ *

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr”pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k’ra javus 
padarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN.' N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS'
Rengia Bendrai Ukrainai, Rusai ir Lenkai

Nedėlioję, 27 Gegužės (May), 1934
ULMER PARK, Pradžioje 25th Avenue, BROOKLYN

Pradžia 10-tą Valandą Ryte

Bus visokių valgių ii* gėrimų, bus dvi orkestros del šo
kių; visokių-žaislų, ir kitų pamarginimų. * įžanga 40 cen
tų. Visi yra kviečiami praleist linksmą laiką tyram ore.

x KELRODIS: Imkite West End, B.M.T, subway, nulip
kite ant 25th Ave. ir eikite 4 _blokus po kajrei.

Puikiai įrengtos dVi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLE AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

AH Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

qIIIQIIIQIIIOIII

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI
Puikiai Įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kul•ią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
9

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kito*’ šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovk' t Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

iiiaiiiaiiiBniBHiaiiiaHiaiiiBiiiamsHioiiiBiiiamoiiiBinamaiiioiiiamoiiioiiiaiiiBiiioino

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir- New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS Richmond Hill Lietuviams

Piketuokime Vokietijos Konsulatą; 
Reikalaukim Paliuosuoti Thaelmanną!

Raportuos iš Alabamos i Draugė Pakalniškienė Serga 
Streiko

Didėja kova už paliuosavi- 
mą d. Ernst Thaelmanno, Vo-- 
kietijos Komunistų Partijos 
vado. Nuolatinė darbininkų 
pikieto.linija apjuosė Vokieti
jos konsulato raštinę. Organi
zacijos siunčia delegacijas, te
legramas ir protesto rezoliuci
jas.1

* Darbininkai galintieji pa
gelbėti pikietuoti yra ragina
mi nueiti į ’.Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo1 raštinę,

'870 Broadway, New Yorke.
Dabar veikimui momentas 

yra ypač svarbus. 'Ateinanti 
iš Vokietijos vėliausi praneši
mai sako, kad pavojus kovingo 
vado gyvybei yra didelis* ir 
kad veikimas turi būti skubus.

Komunistų* Partijos Antras 
Distriktaę išleido atsjšatikimą, 
raginant visus dalyvauti pro
testo mitinguose1 ir skubiai irm- 
tis visų kitų ' galimų protesto 
būdų.

Ar Jau Buvote Kompartijos Bazare?
Didysis Komunistų Partijos na šokiai.

Antro Distrikto bazaras eina! Beje, dar vienas retas daly- 
p r i e u ž b a i gos. šiandien kas yra baz'are, tai didelis rin- 
ir sekmadienį — paskutinės kinys visų žymių revoliucijos 
dienos. Nepraleiskite progos, vadų paveikslų. Nors jie la- 
pasinaudokite p a s k u tinėmis bai artistiškai nupiešti per 
.dienomis, kurie dar nebuvote. John Reed kliubo narius, ta- Į lyne, 
Sykiu paremsite Kompartijos čiaus kainos prieinamos.

I New Yorka atvyksta He- “ _ .u k, y 4. i -4. nare irraid Ralston, komunistas orga
nizatorius, kurio didvyriškas 
užsilaikymas linčininkų teisme 
atkreipė visos šalies atydą ir 
Alexander E. Racolin, TDA 
advokatas. Jiedu kalbės ma
siniame mitinge, kuris šaukia
mas protestui prieš terorą pie
tinėse valstijose. Įvyks pirma
dienį, Irving Plaza svetainėj.

Susirinkime taipgi kalbės 
John Howard Lawson, gerai 
žinomas veikalų rašėjas ir 
“Daily Workerio” reportėris, 
kurį Alabamos valdžia iš ten 
išvijo už aprašymą streiko. 
Planuojama yra pasiųsti dele
gaciją iš rašytojų ir-intelektu
alų,' kaip kad buvo pasiųsta 
laike Kentucky streiko.

Apart 
gražiai 
pasirin- 
dalykų,

reikmenų,

muzikos,

vadovaujamas kovas, 
to, kad bazaras labai 
įrengtas ir yra didelis 
kimas visokių gerų
kaip tai: vyriškų ir moteriškų 
drabužių, športo
meno kūrinių ir tt., kas diena 
būna graži dainų,
klasinių šokių ir veiklių pro
grama. Programa kasdien kei
čiama. Šį vakarą programos 
išpildyme dalyvaus ir Aido 
Choras, vadovaujamas d. B. 
Šalinaitės. Po programos bū-

Ateikit Padėti Jaunuoliams 
Prisirengti prie Parodos
Gegužės 30 d. yra Nąpįpną- 

lė Jaunuolių, Diena, y- kurioje 
.darbininkų, jaunimas mobili- 

įzuoja^savp spėkas koVai taries 
• imperialistinį karą ir fašizmą. 
Brooklyno jaunuoliai taip pat

Nušautas Veiklus Laivakro- 
viu Unijos Narys

Pereitą pirmadienį, Brook- 
, tapo nušautas Louis 

Tas!Sperto, veiklus Eilinių Narių 
! pats kliubas turi įrengęs ba-' Komiteto narys 1LA (Interna- 
zare piešimo studiją, kur ant tional Longshormen’s Associa- 

vietos padaro—nupiešia pa-Įtion) unijoje. Sperto buvo
laiva- 

krovių, kaipo veiklus būdavo-

pa-Įtion) 
veikslą. Už nupiešimą paveik- plačiai žinomas tarpe 
slo imama nuo 25 c iki $1.

Šio vakaro įžangos tikietas1 tpjas eilinių narių opozicijos 
ILA unijoje. Jisai tapo per
šautas už bloko nuo savo na
mų ir tuojau mirė. Spertos 
draugai sako, kad ši žudystė 
yra dalis unijos viršininkų ata
kos prieš eilinių narių grupę.

kainuoja 50c., perkant iš ank
sto—40 c. Sekmadienį įžanga 
35c., perkant iš anksto—25c. 
Šiandien ir sekmadienį dienos 
laiku, iki 5 vai. vakaro, įžanga 
veltui,- tad visiems yra puiki 
proga pamatyti Raudonąjį Ba- 
zarą.

Reikalauja Užgyrimo H. R. 
■7598 Biliaus

New York© fraternal ės or- 
gapizaqijosi savo konferenci
joj yra ’nutarusios reikalauti, 
kad- frįibšto {valdžia užgirtų 
darbininkų Socialės

Veikli jaunuolių ir suaugu
sių darbininkų organizacijų

Laisvės” knygvedė, d. 
Adelė Zablackaitė-Pakalniš- 
kienė, pastaruoju laiku nes- 
veikavo. Dabar gydytojas įsa
kė eiti ant operacijos del 
apendicitis. Reiškiame drau
gei užuojautą ir linkime sėk
mingai pasveikti ir vėl su pil-1 
na jėga ir energija stoti į dar
bą.

Mirė d. Vincas Krapukaitis
l

Po ilgokos ligos pasimirė 
draugas Vincas Krapukaitis, 
gyvenęs 1'9 Chestnut St., East 
New Yorke. Draugas Krapu
kaitis buvo dar jaunas vyras, 
vos apie 25-26 metų amžiaus. 
Tūlas laikas atgal turėjo ope
raciją ant apendicitis. Po to 
greit gavo plaučių uždegimą 
ir būdamas pirmesnės 
nualintas neturėjo spėkų 
laikyti prieš antrąją.

Vincas Krapukaitis 
dar nesenai atvykęs iš Lietu
vos. Paėjo nuo Marijampolės. 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus. 
Prigulėjo prie ALDLD 185 
kuopos ir mylėjo skaityti dar
bininkiškas knygas bei laik
raštį “Laisvę” ir dalyvauti 
darbininkų parengimuose. Bū
tų su laiku galėjęs būti nau
dingu darbininkų judėjimui, 
jei žiauri mirtis nebūt taip 
anksti atskyrus nuo gyvųjų. 
Gaila. |

Pašarvotas yra pas savo gi-1 
mines Dumblius, 19 Chestnut 
St., pas kuriuos ir gyveno. Pa
gal velionio giminių patvarky
mą, rodos, bus palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šv, 
no kapinėse.

šiandien, 7 vai. vakaro, prie 
114th St. ir Liberty Avė., 
įvyks protesto mitingas prieš 
Vokietijos fašistų užsimojimą 
nužudyti Vokietijos Komunis
tų Partijos vadą Ernst Thael- 
mann ir abelnai prieš fašistinį 
terorą. Bus geri kalbėtojai. 
Lietuviai darbininkai turėtų 
neatsilikti. Nedaleiskime nu
žudyti kovingą vadą!

Organizacijos privalo tuo
jau siųsti protesto telegramas 
ir rezoliucijas, taipgi delega
cijas pas Vokietijos kohsulą, 
17 Battery Place, New York.

ti

ligos 
atsi-

buvo

ALDLD II Apskr. ir 
Kuopų Valdyboms

• :' ' ' j..
Draugės ir draugai!'
Yra būtinas reikalas aptar- 
kaip sėkmingiau mes pagel-

besime pasiųsti delegates į 
Paryžiuje įvykstantį darbinin
kių moterų prieškarinį kon
gresą. Tam tikslui ALDLD 
Centro Korpitetas šaukia ALD 
LD II Apskričio Komiteto na
rių (kurie gyvena Brooklyne), 
ir visų Brooklyno ir New Yor
ko ALDLD kuopų valdybų, su
sirinkimą. Susirinkimas atsi
bus antradienį, 29 d. gegužes, 
7:30 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėje.

Visi draugai ir draugės bū
kite laiku, nes tūli draugai 
turi visą eilę kitų susirinkimų, 
taip, kad iki 9 valandai mes 
turime baigti tą klausimą. Vi
si kuopų valdybų nariai būti
nai dalyvaukite.

D- M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Aštrėja Kova už Pašalpų
. Home Relief Biuro yra nu

sistatyta prašalinti tūkstan
čius bedarbių šeimynų nuo pa
šalpos, listo ir paleisti iš dar
bo Rūkstančius pašalpos dar
bininkų su 1 d. birželio. ,

Kad sulaikyti šį užsimojimą
nukapoti jau ir taip mažas pa- to M. Linke, 30 metų amžiaus,

Nusižudė Bedarbis
Nušoko nuo Washington

Jo-

til-

dos bilių HR-7598 ir kad da- kia
Apdrau- /šalpas, šimto Komitetas sau- gyvenęs 121 Grant Ave., Jer-

šiandien

IŠR ANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA šviesus, didelis 

kambarys, Brooklyne (Williams
burg apielinkėj), del vienos ypatos, 
yra maudyne, šiltas vanduo ir apšil
domas. Visas kitas inform’acijas gali
te gaut “Laisvėsy ofise.

(123-125)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI j

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET f

VALANDOS:
12—2 p. p.

j 6—8 vakare
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
• 8—10 ryte 

1—2 p. p. 
6—8 Vak.

Šventadieniais susitarus 
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VA LA NIKIS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N, Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tęl. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ ;
(DANTŲ GYDYTOJAS) * <

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 

" f; 1—8 vakare 
Penktadieniais, uždaryta

> Tel. Stagg 2-9105. • i

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. ‘

VALANDOS: , 
9—12 ryte 
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Evergreen 7-0072

DR.I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

113 WEST 42ND ST.PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU patyrusio t antrarankio 

(assistant) virėjo, kuris norėtų pa
gelbėt kuknėje, atsišaukite greit pas 
Mrs. Shopis, 490—11th Aye. (cor. W. 
39), New York City. :

(123-125)

NEW YORK,’ N. Y;

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

dienomie 
vakarais 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

demonstraciją, sey City. Jo kišeniuose rasta 
is ir tuščia 

i piniginė. Matomai, biednioko 
būta. Kapitalistiniai laikraš
čiai, žinoma, ne sistemą kalti
na, bet rašo, kad naujas tiltas, 
kuris sujungia New Yorką su 
New Jersey,- patraukiąs mir
ties jieškotojus.

smarkiai rengiasi prie tos die-1 rytų spaudimą į federalę vai- kuri įvyks 10 vai. ryto, 50 La-|61 centas^^smulkiai.
Kad įtraukti Brooklyno I džią, reikalaujant priėmimo to layette St • i • u — « « ««• ’ ' ’’ ■ NT nnn ictvrnos. J .

darbininkų jaunimą į būsimą biliaus.
didžiąją demonstraciją ir pa-
rčidą, yra rengiamos vietinės nizacijų konferencijos, 
parodos.

Willi amsburgo jaunuolių

;., New Yorke.
Nepaisydami policijos tero-

Varde 35 fraternalių orga- ro, aPie 1,000 darbininkų lai-
•• ‘ " įVyku-jkė apstoję Aper ištisą dieną

sios 22 d. balandžio, komitetas H.R.B. prie Spring ir Eliza- 
jau kelis sykius siuntė regis-, beth Sts., reikalaudami ren-

prisirengiamoji paroda įvyks truotus laiškus miesto majorui dos čekių, kurie yra sulaikyti. 
r, — aro. LaGuardia, reikalaujant pa- .v. __ .. ~ .

Gra- skirti dieną, kada komitetas Dvasiškas Tėvelis Pasiuntė
pirmadienį, 7 vai. vakaro 
Prasidės nuo Varet St. ir <__
ham Avė. Jaunuoliai kviečia 
visus dalyvauti parodoje. 
Taipgi prašomi visi jaunuolių 
judėjimo draugai ateiti į sek
cijos raštinę šiandien ir sek
madienį bei pirmadienį ir pa
gelbėti išplatinti lapelius ir 
“Young Worker,” kurių aps
čiai norima paskleisti šioje 
apielinkėje.

LaGuardia, reikalaujant pa-

galėtų tuo reikalu su juom pa- g “AVelf į Kalėjimą
sikalbeti. Iki šiol LaGuardia. r r 2 j v

J. Dra.

Diphtheria Plečiasi,
Pereitą savaitę susirgimų 

diphteria skaičius padidėjo. 
Per savaitę būta 45 susirgimai1, 
tai yra !14 daugiau1 negu !už- 
pėreitą savaitę] Per tą pačią 
savaitę buVo 354 
Skarlatina.

nieko neatsakė.
Fraternalė federacija, atsto

vaujanti 35 dalyvavusias kon-’ 
ferencijoj fraternales organi
zacijas, ragina mobilizuoti na
rius demonstracijai prie mies
to rotušės/ demonstracija 1 žmogelis pasiųstas 
šaukiama 30 d. birželio mėn.( tam laikui į kalėjimą.

i sau artimo meilė!

Frederick Aldrich, 59 m. 
amžiaus bdnamis, rastas be
miegąs Richmond Hill Baptis
tų bažnyčioj. Dvasiškas tė
velis, užtikęs miegančią avelę, 
perdavė policijai. Biednas 

> neapribo- 
Nieko

Dingus Mergaitė Sugrįžo
Ruth Stilwell, 13 m. am

žiaus, turtingo buržujaus duk
tė i Manhasset, L. L, buvo pra
sišalinus iš namų ir jau buvo 
užsukta spauda ir policija jos 
j i e š k o j i mui, bet sekamą 
dieną sugrįžo pati ir tėvams 
sakėsi turėjusi puikų busu pa
sivažinėjimą į Washington ir 
atgal. į

Jums Į Namus

Tikimasi Bučerię Streiko
Pranešima; rodo, kad už po- 

ros1 dienų gali kilti 2,000 New 
Yorkb bučerių/ir kitų mėsos 
darbininkų streikas, jei nebus 
išpildyti jų reikalavimai. Jie 
reikalauja pdkėlifno algos 15 
buošimči'ų, pripažinim'o1 ■ uni-

sūsirgimai. jos, 32 valahd'ų darbo savaitėfe 
iif mokėštie^ nž viršlaikį?

Už Raudoną Kovos Fondą Prieš Alkį, Karą ir Fašizmą!

trūks 
valsti-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 
, bitininko >•

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St.

N. Abington, Mass.
Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos;

5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftaiiaa ir chroniikaa vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St. > Room 302 

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi

Ryte nuo 10:30 iki j. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienųkmadleniais nuo 11 ryto iki 12 dien, i 
Telephonas MEdallion 3-1328
■.j.“.."• nii/r',,:i ,‘v

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterų 
Chroniškos

ir 
pia-

gy-

5 Dienų Gegužinė Iškilmė ir Bazaras 
Rengia Komunistų Partijos, New Yorko DŽstriktas' 
Puiki Programa ir Geri Kalbėtojai Kiekvieną Vakarą 

Žemos Kainos Ant Visokių Vasarinių Daiktų
Restaurantafi—proletąriškos kainos ir balalaikų orkestrą > 

ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ
< Vaikų dieųa nedėlioj po piet, Geg. 27—dykai

Gegužes 23, 24, 25, 26 ir. 27
MANHATTAN LYCEUM 66 East 4th Street

X...,**, .1, ---------------J— ----------- ..4 ? ? ------ ■■f"1 f ■",’>!>
Tikietai: Dienom 35 centai, »ubatoj 50 centų

‘ PikĮetas del penfcių dienų (combination) 8[5, centai. 10 centij huolai- į 
-da prie - durių? sti Šiuo 'skelbihiu. • ‘ ‘ ' ’ ’ ' *

i v y v į f t

Šuny {kandimo Pavojus Di
desnis už Diphtherią

Sveikatos komis ionieriaus 
John L. Rice pranešimu, tik 
šių meti) pradžioj, nuo šunų 
įkandimo nukentėjo 6,798 
New Yorko gyventojų. Nuo 

‘šunų įkandimo nukenčia dau
giau, negu nuo difterijos 
škaHatinos, paėmus šias 
vojingas ligas sykiu.
i Dėka labai rūpestingam
dymui, nuo pasiutimo mirčių 
nebuvo nuo 1930 metų, tačiaus 
įkąstieji^ pergyvena dideles 
kančias. Jie privalo per ketu- 
rioliką dienų eiti pas gydytoją, 
kad gauti kasdieninius įčirški- 
muš. Apart skausmo nuo 
žaizdų, juos kankina rūpestis, 
kad šuo galėjo būti pasiutęs 
ir kad jiems gręsia. toji baisi 
mirtis, nuo kurios nėra pagal- 
bbs. Todėl turintieji šunis pri
valo juos visuomet laikyti su’ 
apynasriu. Nepildantięji šio 
įsakymo yra dideli jprasikajtė- 
lįai prieš visuomenę ir būsią 
aštriai baudžiami.

Mokykloms Trūksta Pinigų
Miesto mokykloms 

šiemet $8,070,000, nes 
ja davė 15.25 nuoširhčius ma
žiau sąmatoje numatytos su
mos. Nazių gynimui ir darbi
ninkų galvų'daužymui valdžių 
suranda pįnigų, bet. mokslui, 
apmokėjimui bedarbiams ren- 
dų ir suteikimui tinkamos pa
šalpos, tai vis nedatenfca.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Marilyn Rodman, 3 metų 

amžiaus, 5443 Metropolitan 
Avė., mirė gegužės 24 d., 
Gręenpoint ligonbutyj. Pa-1 
šarvota graboriaus Bielausko 
koplyčioj. Bus palaidota ge
gužės 26 d., šv. Jono kapinėse, i 
Laidoja graborius Matthew P. j 
Ballas.< (Bielauskas). -

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABOklUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ’ir • Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinofnas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis .Advokatas

197 HĄVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Parduokite C?I?KT A A I TKQ A Mokame augštą
Savo b t INĄ AUKkOĄ Kainą

• Jungtinių Valstijų -Valdžios laisniuoti pirkėjai
Atneškite ar prišiųskite seną auksą, seno aukso, sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, branžalįetus arba kokius atlikusius auksinius daiktus.

A. HILLMAN,1 co INFANTINO c„. Y. c.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. traiųą įnikite—I81ip}cUa ąnt Bowery stoties) . , .

... ui ■■ !lil.!.rr.ilii . . ........................... ii i. „■ įį ...lOi.f u i i , , ;.-. t r Jiaiifai'r-iiMT.ni ■ --i-r ■■ t', .Tiriiit Tii^a—a-

Telephone Stagg 2-4401 ■

A. RADZEVIČIUS <
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenia ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

’ '■ BROOKLYN, N. Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Odos} 

į Išbėrimai, Krau-
L jo Nesveikumai,
I Nervų Ligos,:
| Chroniški Skau-
I dūliai, Skilvio,

Žarnų ir Mėšla- 
' žarnės Ligos, A-

belnas Nusilpt 
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniši- 
k i Nesveika vi

niai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų In
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos^—® A. M. iii 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


