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KRISLAI 
Ko Skloka Bijo. 
Viešieji Darbai. 
“Povilas Jurka.” 
Vadai ir Unijos.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Brooklyniškėje sklokininkų
• konferencijoje pereitą sekma

dienį vadai ir vadukai atkalbi
nėjo narius nuo dalyvavimo vi-

* suotiname Amerikos Lietuvių 
Darbininkų suvažiavime, kuris 
įvyks Clevelande birželio 30- Į 
liepos 1 d. Bet, kaip praneša 
vienas konferencijos dalyvis, 
buvo darbininkų, pritariančių 
tam suvažiavimui, kuris šaukia
mas kovai prieš fašizmą ir ka
rą.

Sklokos vadai bijo bent kokio 
*bendro fronto, kur dalyvauja 
komunistai. Saugumą sau sklo
kos čyfai temato tiktai atsitvė-1 
rime nuo bendro fronto kovų. !

ITALIJOS KARIUOMENES 
PROTESTAI PRIEŠ KARA

MILANE, Italijoj, be
veik kasdien įvyksta dar
bininkų ir kareivių de
monstracijos prieš Musso- 
linio veržimąsi į karą su 
Abyssinija. . Pati fašistų

Šaukiama Konferencijos, Renkama Dele
gatai j Visuotiną Amerikos Liet. Darbinin

kų Suvažiavimų Prieš Karą ir Fašizmą
Visose lietuvių kolonijose kviečia atsiųsti atstovus į

SEE
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- ............... ■ .......... 1 ■ '."„J*

Sklokos “Naujoji Gadynė” iš
spausdino rašinį iš Paryžiaus, 
kur Vokietijos komunistus ap
šaukia “idiotais“ už tai, kad jie 
telkia darbininkus kovon delei 
Hitlerio fašizmo nuvertimo. Tai 
ko čia stebėtis, kad “N. G.” ata
kuoja priešfašistinį ir prieška
rinį Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimą Clevelande?

spauda rašo, kad yra va- susiinteresuota Visuotinu konferenciją. Liutero Mar- 
roma ‘smarki priešfašisti- 
nė propaganda tarp dar
bininkų.” Gallerijoj, vie
name iš svarbiausių Mila
no centrų, kareiviai de
monstrantai šaukė į “gele
žinį frontą prieš karą.” 
Įvyksta susikirtimų tarp 
kareiviu ir fašistų žan
darmerijos.

“di- 
va- 

pri-

1 Amerikos Lietuvių Darbi- tino Pašelpinė Draugija pri- 
ninkų Suvažiavimu prieš sidė j o prie to svarbaus dar- 
Karą ir Fašizmą, įvykstan- bo. Taipgi mūsų veikėjai iš 
čiu 30 d. birželio ir 1 d. lie- j Waterburi o praneša, kad 
pos, Clevelande. |lietuviai profesionalai, kaip

Vis daugiau ir daugiau Dr. Stanislovaitis, Dr. 
ateina pranešimų, kaip į- Shelenis, adv. Lukošius, Dr. 
vairiose kolonijose rengia- Augštakalms p a s i z ado jo 
masi prie Visuotino Suva- -remLi šį lietuvių , judėjimą 
žiavimo. Kai kur jau ir de- prieš, karą ir fašizmą. Tai 
legatai išrinkta. Svarbiau- sveikinantis prof esionalų 
šia, tai dabar įvairiose kolo- žingsnis. Kitų kolonijų lie- 

nwin/imnrn tttybtytty • nijose šaukiama konferenci- tuviai profesionalai taipgi SMEGENYS VILNIUJ. [jos rinkiniui delegatų j turėtų remti šį veikimą. Vi- iirniTm Yn«TYrw/\Y Clevelanda !si darbo žmonės—profesio-I M ■/■■Al A • A11/ ■■■11 v * i i • i -j i • i

MILICININKAI NUŽUDĖ 
AUDYKLOS PIK1ETININKA

LA GRANGE, Ga. — 
Georgia valstijos milici
ninkai, bemėtydami strei- 
kierius iš Callaway audy
klos, dvi savaitės atgal 
mirtinai primušė pikieti- 
ninką Fonie Stevens, ku
ris nuo to dabar ir mirė. 
'Streikas jau keturi mė
nesiai vedamas prieš ne
svietiška skubinimą. Bet 
Roosevelto Audyklų Dar
bo Komisija dabar atran
da, kad ten paskubos “ne
są.” Minimos audyklos 
savininkas yra asmeniš
kas Roosevelto draugas.

Auto. Darbo Unija už 1
— - -- - -

Kovingumą. Streike &
•U i

PILSUDSKIO ŠIRDIS,

Dillon ir Kiti Darbo Federacijos Vadai Slapta Susitarė Su ; 
General Motors Korporacija prieš Darbininkus; Nori | 
Užkirst Kelią Jau Nubalsuotam 30,000 Streikui Flinte. .k
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“Lietuvos Aidas” skelbia 
*■ dūlius“ viešuosius darbus, 

romus bedarbių rankomis, 
mokant po porą trejetą litų per
dieną. Už tokią pusiau-badiška 
algą Smetona “kultūrizuoia” 
Lietuvą: stato kariškiems lėk
tuvams stovyklas, taiso Klaipė
dos prieplauką, vieškelius ir tt. 
Taip ir kitur kapitalistinės val
džios išnaudoja darbininkus kri
zių proga.

Kova už unijines algas pašal- 
piniams bedarbiams, todėl, yra 
oūtinas reikalas.

Ką tik iš spaudos išėjo “Po
vilas Jurka,“ apysaka-roma- 
nas, parašytas drg. Miko Ra- 
sodos, išleistas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Veikalas daiktiškas 
(konkretus), surištas su dar
bininkų reikalais ir kovomis, 
ir lengvas skaityti.

Kai kurie draugai “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime išreiškė 
pageidavimo, kad būtų dau
giau tokiu apysakišku raštu, 
kaip drg. Rasodos. O “Povilas 
Jurka” bene bus tikslesnis ir 
už pirmesnius jo beletristinius 
rašinius.

LAVONAS LENKIJOJ I Brooklyne Amerikos Lie- j
VARŠAVA. — Gydytojai tuvių Piliečių Kliubas, viena 

išėmė širdi ir smegenis mi- didžiųjų lietuvių organizaci- 
rusio Lenkijos < 
J. Pilsudskio, širdis bus nu- stovus į vietos konferenciją,' 
gabenta į Vilnių, kur PiL kuri įvyks 19 d. gegužės ir!gama, kad ten 28 d. balan

džio buvo platus lietuvių su
sirinkimas Visuotino Suva
žiavimo reikalu, ir nutarta 
darbuotis, kad pasiųsti kuo- 
daugiausiai delegatų į 
Clevelandą.

Iš Detroito, Clevelando ir 
kitų kolonijų - J Jau , ateina 
pranešimai, kad išrinkta 
delegatai nuo draugijų ir

nalai, dirbtuvių darbininkai, 
smulkieji biznieriai ir tt.

- ---.............. - f (privalo sudaryti bendrą vei-
diktatoriaus jų, išrinko net septynis at- kimą tuo klausimu.

Iš Springfield, Ill., prane-

sudskis gimęs ir kur jo mo- rinks delegatus į Visuotiną 
tina palaidota. O Pilsuds- Suvažiavimą.
kio smegenys yra perveda-• 
mos Vilniaus Institutui 
moksliškai ištirti. Širdis ir 
smegenys pervežama į Vil
nių pagal Pilsudskio pagei- 
davima. kurį jis išreiškė gy
vas būdamas.

Patsai Pilsudskio lavonas 
bus palaidotas Krakowe, 
Wawelio katedroj, greta su 
buvusių Lenkijos karalių 
kūnais. Jam padirbta spe- 
cialis grabas iš sidabro ir frontas veikhne prieš karą

Newark, N. J., šaukiama 
konferencija 3 d. birželio. 
Sudarytas komitetas lanko 
vietos draugijas ir kviečia 
prisiųsti atstovus į konfe
renciją. Lietuvių Demokra
tų Kliubas ir Birutės Drau
gija jau išrinko atstovus. 
Komitetas mano, kad ir ki
tos draugijos tą patį pada
rys. Newarke, manoma, bus 
sudarytas geras bendras

stiklo.

' Vaidai ir Gailesčiai
Del Pilsudskio Mirties
PARYŽIUS. — Franciįos 

nolitikai sočia, kad. mirus 
Pilsudskiui. Lenkiioi p-ales 
kilti rimtų kivirčų del dikta
toriškos galios tarn prezi
dento Igno Moscickio, vy
riausio armijos inspekto
riaus gen. Rydz-Smidlv, ge
nerolo Sosnowskio ir kt.

Del Pilsudskio mirties iš
reiškė apgailestavima Len
kijai Jungtiniu Valstiiu už
sieniu reikalų ministeris 

Į Hull, Vengrijos fašistu vai-

STEBĖTINI BENDRO 
FRONTO PAVYKIMAI 

FRANC. RINKIMUOSE, Swtr
PARYŽIUS. — Miešti- streikieriai ėmė baubti, pro- 

niuose rinkimuose užvakar testuodami prieš ji kaipo ‘jų 
Francijoj socialistai rėmė reikalų išdaviką. Dillon bu-

TOLEDO, Ohio. — Pir-1lygų. Kiek žinoma, savo 
madienį buvo sušauktas susitarime su kompanija 
Chevrolet Automobilių fab- Dillon nereikalavo nei to, 
riko streikierių susirinki- kad kompanija pripažintų 
mas aptarti kovos reikalus; darbininkų uniją ir kad da- 
bet darbininkai jame nelei- rytų raštišką sutartį. Kom- 
do kalbėti Fr. J. Dillonui, panija neva žada keliais 
organizatoriui A m e r i k os 
Darbo Federacijos Automo
bilių Darbininkų Unijos.

nuošimčiais pakelti darbi
ninkams algas, bet ir del to 
atsisako pasirašyti.

Streiko komitetas drąsina 
darbininkus, kad nenusigąs
tu geltonųjų Darbo Federa
cijos vadų; ir nurodo, jog ir 
30,000 automobiliu darbiniu- , ji j* j r i i i, . *■ • i ou,uuu auioino omu uai Dilini*komunistų kandidatus, ko- yo nubaubtas ir nuo pagnn-|k Flint Mich nubalsav0

tines partijas.
Į Paryžiaus miesto tary

bą tapo išrinkta 8 komuni
stai atstovai, kur pirmiau 
buvo tik vienas. Dviejų di
delių Paryžiaus apskričių 

organizacijų kuopų į Visuo-Į ĮI1^iorajsu išnauio^ ^*™kta 
tiną Suvažiavimą.
Kurios draugijos to klausi

mo dar nesvarstė, artimiau
siame savo susirinkime tu
rėtų apsvarstyti ir prisidė
ti prie to svarbaus darbo— 
prie budavojimo galingo 
Amerikos darbininkų judė
jimo prieš karą ir fašizmą.

J. Siurba,

w , I • —------- -----—------ ----- ----------- ,---- J —

munistai—socialistų kandi- dų, kada bandė kalbėti, pirš-1 
datus arba įvairiose vieto- damas, kad darbininkai 
se išstatė bendrus abiejų slapta balsuotų už sutartį su 
partijų kandidatus, eidami General Motors Korporaci- 
vienu frontu prieš kapitalis- ja. kuriai priklauso ir Chev

rolet fabrikai. Sutarties są
lygas su korporacija išdirbo 
Dillon ir kiti tokie vadai nėr 
slaptą 18 valandų kuždėji- 
mąsi su korporacijos vice
prezidentu Knudsenu.

Negavęs kalbėti, streikie- 
rių susirinkime, Fr. J. Dili- kus. 
on suriko: jūsu lokalas yra . Roosevelto darbo ministe- 
susnenduotAs iš unijos!

Streiko komitetas, vado- sias advokatas Richberg žu
vaujamas James Rollando. ja į visas puses, besisteng-

streikuoti. O be to jau nuo V 
pirmiau streikuoja 33,000 
auto, darbininkų.

Toledo automobilių darbi
ninkų streiko komitetas siū
lo suorganizuoti “skrajo* : 
iančius” streikierių būrius, 
kurie aplankvtų Detroitą. 
Clevelandą, Flintą, Norwop- \ 
dą ir trauktu streikan tų 
vietų automobilių darbinin-

* 4

!■

p j

’ 4 
■ J
I :

* Nesenai Plieno Darbininkų 
Unijos geltonasis prezidentas 
Mike Tighe išbraukė laukan 
33 lokalus, reikalavusius or
ganizuot neorganizuotus me
talo darbininkus, kovot už uni
jos pripažinimą ii’ sąlygų pa
gerinimą.

Dabar gi Fr. J. Dillon, Au
tomobilių Darbininkų Unijos 
organizatorius, suspendavo To
ledo auto, darbininkų lokalą

< už nepasiduodantį streiką.
Bet darbininkų sąmonė bręsJ'džja’ popiežius'ir Čechoslo-
ir tokie vadai anksčiau ar' 

vėliau bus patys laukan iš
trenkti iš darbo unijų.

vakijos prezidentas Masa
ryk. Bet didžiausia gailesti 
narodo tai Hitleris, kuris 
įsakė ant visu valdišku na
mų Vokietijoje nuleisti vė- 

. kai- 
sa-

M- V* V • i - mų Vokietnoie nuleisti mėsa Kaip Vaistas nuo mavas iki pusiau stiebu.
po gailesčio ženklą delei 
vo sėbro Pilsudskio.

ir fašizmą.
Waterbury Profesionalai 

Prisideda
Waterbury, Conn, šaukia

ma visų draugijų konferen
cija, 26 d. gegužės, 1:30 v.
po pietų, Lietuvių Piliečių į Visuotino Suvažiavimo Šau- 
Politinio Kliubo svetainėj, i kimo Komiteto Sekretorius, 
103 Green St. Sudarytas ko- '419 Lorimer St., 
mitetas eina į draugijas ir I Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŽINIOS
Girtos Velykos

ŠIAULIAI. — Velykų dienoj
šiame mieste vien tik degtinės baudė po 300 iki 500 litų de- 
išgerta už 16,000 litų, neskai- Išimtį degtindarių, pridėdamas 
tant vyno ir alaus.

Degtindariai
Kauno apylinkės teismas nu

dar po tris keturis menesius ka
lėjimo.

Galvos Skaudėjimo
WASHINGTON. — Ame

rikos Protligių Gydytojų . . . _
Sąjungos suvažiavime dr., KUZIS ISRiete į Gatvę •

Garsu Anglijos Artistą
LONDON. — Areštuotas 

ir $2,40 nubaustas žymus 
Anglijos piešėjas Thomas 
Reynolds todėl, kad nusi-‘ 
bankrutavęs piešė praeivių 
paveikslus ,ant šaligatvio, 

Mexico. F. D. — Susipy-' gaudamas už tai po “kelis

Eugene Foldes davė įrody- 
n?ų, kaip mėsos valgymas 
dažnai palengvina arba pa
šalina galvos skaudėjimus. 
Jis surado, kad mėsa tar
nauja ir nuomaro gydymui.

------------------- ė

komunistai Gentillv ir Ma
lakoff. Seine ir Oise srity
se darbininkai išrinko 20 so
cialistų ir komunistų majo
rų. Aubervilliers mieste du 
komunistai išrinkti į augs- atsišaukė, kad darbininkai darni sudaryt kokias pinkles, 
tus valdininkus. / “ i atmestu Dillono ir komna-|kad sukliudyt naujus masi-

Anart to, komunistu ir nijos brukama slantą baisa- inius streikus automobilių 
socialistų kandidatai laimė- vimą delei susitaikymo są- pramonėje.
jo 12 miestu valdybas kitose •••••-- -----
vietose. Socialistai ir ko-. i w» • m • 
munistai darbininkai tain AUgSCiailSiaS klSHiaS 
nat išrinko savo valdyba di
deliame pramonės mieste 
Lyons, nežiūrint, kad sena
sis miesto majoras socialis
tai sulaužė savo žodi ir su
sidėjo su buržuazinėmis 
partijomis.

Komunistai 
pravedė šiuos 
bendro fronto 
fašizmą ir kara ir. kaip ma
tome. turėjo stebėtinų pa
sekmių.

Sovietai Siūlo Plačią 
Sutartį Rytuose

MASKVA. — Tam Sovie-

re Fr. Perkins ir jos vyriau-
I

■į

1

ir socialistai 
rinkimus no 
obalsiu prieš

Italija Mobilizuoja | 
Dar 200,000 Kareivių į

Prieš Abyssiniečius
ROMA. — Mussolinio vai- ' 

džia daro mobilizaciją 200,- 
000 kareivių žygiui prieš 
Abysšiniją (Ethiopiją). An
glijos ir Franci jos diploma- 

i tai, kaip pranešama, sten- <;

Vėl Priverstas Išstot 
Prieš Negro Marinimą
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas atmetė mirties nuo
sprendį, kuris buvo išneštas 
Jess Hollins’ui, Oklahomos _ _
yalstijos negrui, ir įsakė na- '"Wj atkalbėt italiįą nuo’^ 
daryt jam nauia bylą. Taip į

t

Rinko Aukas Nemirusiam
“Laidoti” . .

.K if t . * < •>

Kauniškė Kayalevičienė vaikš
čiojo pas pažįstamus. ir nepažįs
tamus žmones prašydama auko
ti jai pinigų mirusiam sūnui pa-1 netUV0 j menkai išvystyta, ne-. Franci jos užsienių reikalų 
laidoti. Paaiškėjus, kad sūnus 
ne tik nemiręs, bet sveikas, su 1 
kitais vaikais žaidžia, Karale- 
vičienei iškelta byla už sukčia
vimą. Apylinkės teismas ją nu
baudė trimis paromis arešto.

Audimo Dirbtuves :
KAUNAS. — Statistikos ži

niomis, dabar Lietuvoje esą 18 
audyklų, kur dirba 1,776 darbi-,tų užsieniu reikalų komisa- 
ninkų. Taigi audimų pramonė ro Litvinovo ir atvykusio I —. . . . « . • v. a ••
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į žiūrint šimtų tūkstančių dole-' minister] o La valio eina pasi- 
,rių, kurie buvo bendrovėms su-, fąrimai delei plačios nepuo-
kolektuoti iš amerikiečių. limo sutarties, i kurią nori

ma įtraukti Vokieti i a, Len-

Gyventojų Judėjimas 
Vilniuje

Vilniuje yra 194,000 gyvento
jų. Moterų yra 18 tūkstančių 
daugiau negu vyrų. Natūralūs

kę Jose Hernandez, 14 metų centus. Jis nukaitintas, kad gyventojų prieauglis beveik kas- 
amžiaus, su Ramirez Loza-j tuo būdu “kliudė žmonėms met mažėja. Charkteringa, kad 
no, 19 metų, stojo į peilių • praeiti.” Savu laiku jis bu- žydų tarpe paskutiniaisiais me- 
kovą, ir abu liko mirtinai ,vo garsus ir turtingas, bet'tais mirimų yra daugiau negu 
nusmeigti. I krizis išmetė ir jį į gatvę, gimimų.

I V <7 11 LUL Vlllgad) U'

l krizis išmetė ir jį į gatvę, gimimų.

Kas Atsakingas del Kauno kiia. Lietuva ir kitus Pa- 
Pašte Dingusių 50,000 Lt.?

Jau trečia savaitė kriminali
nė policija tyrinėja, kas pagro
bė siunčiamus iš Holandijos | 
•Ūkio Bankui — 50,000 lt. (auk
su). Kadangi siunta ėjo per 
daug rankų, tai dabar ir sunku 
esą nustatyti, kas ją paėmė. 
Valstybės iždas už siuntos din
gimą atsako tik 500 lt, nes 
siunta tiek buvo įvertinta.

Apie siuntos pagrobimą tyri
nėjimas tebeina.

baltiio kraštus. Reikalauia- 
|ma, kad susitariančios ša-x 
|Jvs bent neduotų paramos 
jokiai pašalinei valstybei, 
darančiai užpuolimą ant bi
le vienos iš jųjų.

Hitleris, kain jau buvo 
minėta, išreiškė sutikimą 
derėtis del panašios sutar
ties padarymo su visais ki
tais savo rytiniais kaimy
nais, bet tik ne su Lietuva.
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Augščiausias Teismas nuta
rė todėl, kad i prisaikintujų 
teismą prieš Hollinsą nebu
vo priimta nei vienas neg
ras džiūrimanas.

Sunkų darba turėjo Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas, kol privertė šalies 
vyriausią teismą atmest 
mirties nuosprendį, išduotą 
Aląbamos valstijoj Clar
ence Norrisui ir H. Patter- 
sonui, nekaltiem negram 
Scottsboro jaunuoliam. Bet 
tuomi T. D. Apsigynimas 
patarnavo ne tik scottsbo- 
riečiams, o ir kitiems bal
tųjų šovinistų nusmerkia- 
miems . negrams. Taigi 
Augščiausias Teismas ir da
bar. isakvdamas pernagri- 
n’eti Jess Hollins’o b vi a, nu
rodė, kad į prisaikintujų 
teismą turi būt priimami ir 
negrai džiūrimanai, kaip 
kad buvo patvarkyta ir pir-

ro prieš Abyssinija. Bet a 
fašistinė Italų spauda rašo, 
kad'Italija nenusilenks jo
kiems tarpininkams.

Abyssinija kreipiasi į 
Tautų Lygos Tarybą, kad 
suturėtų Italiją nuo karo ir ; 
pagelbėtų ramiai išspręstu 
kivirčius’ tarp tųdviejų ša- 
lių.

Italija 'skleidžia gandus, . 
būk Abyssinija įieško talkos' 
Turkijoj prieš Italus.

A'Mirtinai Sužeidė
Kazlų km. ir valse., Marijam

polės apskr., pas ūkininką, Juo
zą Kudžmą keli įsigėrę to kai
mo vyrai susiginčijo ir pagaliau 
susipešė. Peštynių metu mirti
nai sužeistas Kazys Karia. Į- 
vykis tiriamas.

mesniame Augščiausio Teis 
mo sprendime, delei dvieji 
minimų scottsboriečių.

1* . ji
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Sveturgimių Gynimo Mėnesis
Pereitą savaitę įvykusioj gynimo sve- 

turgimių darbininkų reikalais konferen
cijoj, New Yorke, nutarta paskelbti bir
želio mėnesį mėnesiu kovos prieš diskri
minacijas ir deportacijas ateivių darbi
ninkų. Besitęsiant kapitalizmo krizini, 
sveturgimių darbininkų persekiojimas 
didėja su kiekviena diena visoj šalyj. 
Įnešta eile bilių į J. V. kongresą ir valsti

jų seimelius, kuriais mierijama dar la
biau suvaržyti ateivių darbininkų liki
mas šitoj šalyj. Jau ir dabar daugely j 
vietų sveturgimis, ypačiai nepilietis, at
stumiamas nuo viešų darbų ir pašalpų. 
Na, o jei bus minimi sumanymai padary
ti įstatymais, tai, aišku, juo sunkiau sve- 
turgimius darbininkus suvaržys.

Jeigu iki šiol pasisekė sulaikyti depor
tavimą to ar kito individualo, tai tik dė
ka tam, kad prieš tai buvo smarkiai ko
vota pačių sveturgimių ir čiagimių orga
nizuotų darbininkų. Jeigu norime sulai
kyti valdančiosios klasės dar aršesnį pa- 
simojimą, tai privalome plėsti savo dar
bą. Privalome aiškinti platesnėm darbi
ninkų masėm, kodėl jos turi stoti su mu- 

< mis į kovotojų eiles. Birželio mėnesį dė- 
kim pastangų paskleidimui kiek galint 
platesnių žinių darbininkuose už perse
kiojamus ir deportuojamus atstovus. 
American Committee for Protection of 

—Eoxeign-Born (Amerikos Komitetas Gy
nimui Sveturgimių) ragina darbininkų 
organizacijas rengti birželio mėnesį pra
kalbas, lekcijas ir kitokias pramogas ir 
ten aiškinti šituos svarbius reikalus pla
čiosioms darbininkų masėms. .

Be to, privalom medžiaginiai paremti 
šį komitetą, kuris veda taip svarbų dar
bą: gina deportuojamus, užstoja diskri
minuojamus sveturgimius darbininkus. 
Visokiais reikalais reikalinga kreiptis: 
American Committee for Protection of 
Foreign-Born, Room 1409, 100—5th Ave., 
New York City, N. Y.

sutartį prieš Sovietus ir kad ton sąjun- 
gon įeina ir Japonija. Jis dare viską, 
idant sunaikinus Sovietų Sąjungą, idant 
atsteigus ten ponų ir fabrikantų viešpa
tavimą.

Nors Pilsudskis, sakoma, yra lietuvis 
(“sulenkėjęs Vilniaus dzūkas”, anot tau
tininkų), tačiaus jis ir čia pasirodė išda
viku: Vilnijos dalį spėka užgrobė ir tebe
laikė ją pavergęs, žodžiu, Pilsudskis bu
vo ištikimas Lenkijos ponų, bajorų ir fa
brikantų lakiejus. Pastarieji verks ne te-, 
kę savo Juozo. Bet del jo mirties neliū- 
dės, o džiaugsis darbininkai ir smulkūs 
valstiečiai; džiaugsis pavergtosios tau
tinės mažumos—ukrainiečiai, baltrusiai, 
lietuviai, žydai ir kt. tautybių darbinin
kai.’ Vienu engėju bus mažiau.

Pasišalino Pilsudskis. Bus pašalinta ir 
jojo ginta sistema, kuri yra sukrypusi 
ir ėdama ekonominio ir politinio vėžio ly
ginai, kaip Juozas Pilsudskis buvo su
ėstas vidurių vėžio!

50,000 Naujų “D. IV.” Skaitytojų!
USA Komunistų Partijos centralinis 

organas “Daily Worker”, dabar veda va
jų už gavimą trumpiausiu laiku 50,000 
naujų skaitytojų. Drg. Earl Browder ir 
Clarence Hathaway nurodė, kad tai nė
ra sunkus darbas, tiktai reikalinga jin 
įdėti šiek tiek pastangų.

Aišku, šis darbas pirmiausiai gula ant 
komunistų. Jie yra atsakomingiausi už 
“D.W.” platinimą. Bet tolydžio negali
ma praleisti nepastebėjus, kad komunis
tams prijautė j ai taipjau turi darbuotis, 
idant šį skaičių skaitytojų pasiekus.

Laikas šiuo tarpu labai patogus. Dar
bininkai jieško išeities iš esamos padė
ties. Jie noriai skaito darbininkišką li
teratūrą. Bet jiems reikia pirmiau įro
dyti jos svarbą. Tegul kiekvienas mūsų 
skaitytojas tiktai pamislina, kiek daug 
laiko jam pačiam ėmė persilaužti ir pa
daryti gyvenime pasisukimą, sakysim, iš ' 
kataliko į komunistams prijaUtėją! Taip ■ 
yra ir su amerikiečiais darbininkais. To
dėl mūsų, kurie jau esame susipratę, pa
reiga bandyti užrašyti jiems “Daily 
Workerį.” Skaitydami, šviesdamiesi, jie 
patys paskui supras, kad jų pareiga būti 
revoliucinių darbininkų eilėse—Komunis
tų Partijoj.

Franci jos Kompartijos dienraštis “Hu- 
manite” šiandien spausdina virš 200,000 
kopijų. Kodėl mes negalim pasiekti to
kio skaičiaus?!

ĮVAIRUMAI
i

3,000 Pėdų Jurų Gilumoje
Pereitais metais, 11 d. 

rugpjūčio, Dr. William Bee
be ir mokslininkas Burton 
leidosi Atlantike į jūrų gel
mes. Jie leidosi specialia
me plieno apvalume prietai
se, kuris buvo uždarytas, su 
storais langais, pritaisytu 
telefono susisiekimu. Vidu
ryje turėjo tvirtas elektros 
lempas ir ventiliatorių. Dak
taras Beebe pasakoja apie 
savo įspūdžius žingeidžių 
dalykų:

< Keli šimtai pėdų gilumoje 
pro langus plaukė tamsūs 
būreliai gyvūnėlių. Užve
džiau ant jų žiūroną ir leng
vai pažinau - skrajojančias 
žuvis, kurios plaukiojo su
glaudę sparnelius. Atrodė, 
kad jos mus palydi, kaip 
laivą nuo krašto žuvėdros.

Prietaisas jatf rodė 320 
pėdų gylio. Pro langus pra
plaukė tartum stikliniai ka
muoliai. Buvo tai pailgi jū
riniai gyvūnai. 420 pėdų gi
lumoje prie mūsų langų pri
plaukė jūrinės lydekos mar-
gos mėlynomis juostomis, 
kaip koki zebrai.

600 pėdų gilumoje spalva 
buvo tvirtai mėlyna. 670 pė
dų gilumoje matėme šviesas, 
tas šviesas sukeldavo to jū
rų gylio gyvūnai, čionai 
būdami, mes jautėme, kaip 
esame toli nuo paviršutinio 
gyvenimo.

Kada buvome 800 pėdų gi
lumoje, tai mūsų prietaisas 
perėjo per debesį tamsių

Korespondentu Mokinimos Klausiniu
Del mums žinomų įvairių 

susidėjusių aplinkybių, iškilo 
labai rimtas klausimas, ‘ver
čiantis korespondentus moky
tis rašyti trumpai, o storai. Ir 
dar, kad tą atlikus, reikia mo
kytis ir abelnai rašybos.

Šiam koresp. mokinimuisi 
duota jau keli sumanymai. Kad 
išmokus trumpai, o storai pa
rašyti, patarta pasilikti koresp. 
nuorašus ir po tūpimo laikraš
tyj, daryti palyginimus. Rašy
bos reikale, “slebizavime” jau 
“L.” No. 106 duota lekcija, 
kaip rašyti kai kuriuos žo
džius.

Kaipo sumanymai, jie turi 
sąyo vertę ir galima nors tiek 
prasilavinti, kiek matysi po sa
vo akimis laikraštyj ir kiek 
parašei ir kiek red. duos lek
cijų. Bet .toliau to vargiai pa
žengsime. ‘

Kad toliau to pažengti, ne
leidžia va kas: redakcijos la
bai mitri ranka ir smegens, 
kurie labai stovi sargyboje 
įvairių taisyklių prisilaikymo. 
Ima, kaip kada, dar ir įmano
mą raštą taip pertvarko iškeis- 
dami, nons ir “teisingai” para
šytus žodžius kitokiais. To
kiam atsitikime, mažai “apsi
trynęs” koresp. įvairiuose da-

klaidų rašyboj apsilenkti ir 
tuomi palengvinti redakcijai, 
kad apsisaugoti nuo to sun
kaus darbo, kopijavimo savo 
koresp. ir kad tinkamai ir 
lengvesniu būdu pramokti ra
šyti, mano supratimu, nėra ge
resnio būdo ir patarimo, kaip 
visiems, nemokantiems taisyk- 
liškai rašyti koresp., įsigyti lie
tuvių kalbos gramatiką. Pa
tartina nusipirkti J. Damijo
naičio parašytą ir kurią gali
ma gauti “Draugo” spaustuvėj. 
Joje viskas yra, ko redakcija 
reikalauja, kas liečia rašybą.

Įsigiję gramatikas, geriau 
mes tą laiką, kurį naudojam 
koresp. nurašymui, sunaudo
kime jos studijavimui. Mes, to
kiu būdu, šuoliais irsimės pir
myn ir būsim tikri, kur daro
me klaidas ir kur ne. Išmokę 
taisykliškai rašyti, sudedami 
sakinius, tinkančius minčiai, 
paeiliui, palengvinsim redak
cijai taip, kad taisymo mūsų 
koresp. tereikės tiek, kaip iš
braukimo ištiso nureikalingo 
sakinio, ar paragrafo. Raštas 
del to nenukentės, o mūsų ko
resp. eis, kaip vėju laikraštin. 
Popieros taipgi sutaupinsim 
mokėdami rašyti.

Todėl bandykim šį budinką

pradėti statyti nuo fundamen
to, o ne nuo stogo.

Požeminis.

ŠYPSENOS
Kaip šaukia, taip ir * 

Atsiliepia >
(Papasakojo drg. K.)

Sykį šeimynoje tėvas v 
siunčia paaugėjusią dukterį 
saliūnan parnešt alaus. 
Padavė jai uzboną, bet pini- 
gų neduoda.

“Tai kodėl pinigų neduo
di?” klausia duktė. “Kaip 
gi aš be pinigų parnešiu?”

“Na gi; va, dar jai pini- •• 
gų! Už pinigus bile durnas t 
parneš, bet tu jei kytra, tai ’ 
ir be pinigų gali parnešt,” 
tėvas nuaiškino.

•U

Mergina pasiėmė uzboną, 
išėjo laukan, pastovėjo ir 
sugrįžusi padėjo ant stalo # 
tuščią uzboną.

Tėvas pažiūrėjo ir sako: 
“Ką gi tu čia dabar tuščią 
uzboną parnešei?”

“Iš pilno bile durnas gali 
gert, bet kai tu kytras, tai i 
ir iš tuščio gali atsigert,” 
atsakė duktė.

Surinko Juodvarnis.
lykuose, daryk tu palyginimą 
su tilpusią koresp. ir likusia 

I kopija. Kol red. nepasakys, 
kokiais sumetimais ji išmainė 
tavo žodžius, ai; išbraukė tū
lus sakinius, drauge, gali dras
kyti savo pakaušį iki kraujo, 
o tikros priežasties nedažino- 
si, kodėl taip padarė ir liksi 
suklaidintas tavo rašto teisin
gume. Greta to, ir pati redak
cija nėra liuosdl nuo klaidų ir,

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. X KA1KIAUCIU8
*11 Leke Street Nevari

Telephone: Humboldt 2-7964

<

*

: ■ Juozas Pilsudskis
Nėra abejojimo, kad Juozas Pilsudskis 

vaidino didelę rolę pačioj Lenkijoj ir vi- 
|soj Europoj. Jis buvo žymus asmuo ir 
išnaudotojų klasei—brangus asmuo.

Pilsudskis savo jaunatvėj buvo social- 
patriotas. Socialistinį judėjimą jis nau
dojo Lenkijos buržuazijos interesams. 
Taip greitai, kaip greitai Lenkija buvo 
paskelbta nepriklausoma šalimi, Pilsuds
kis nutraukė ryšius su socialistais ir pra
dėjo kairesnius socialistu persekioti: ka
linti ir žudyti. Kaipo ištikimas buržua
zijos tarnas, jis ypačiai neapkentė komu
nistų ir Lenkijos Komunistų Partija vi
su pokariniu laikotarpiu buvo nelegalė, 
o daugybė josios geriausių kovotojų tebe- 

. tupi kalėjimuose.
xJeigu caro laikais Pilsudskis kovojo 

prieš carizmą, tai jis, žinoma, turėjo vi
sai kitokius tikslus nuo bolševikų, kovo- 

\ jusiu prieš carizmą. Jam rūpėjo ne dar- 
\įininkų klasę ir visas tautas išlaisvinti, o 

‘ tiktai suteikti laisvas rankas Lenkijos 
buržuazijai ir dvarininkijai slopinti dar
bo žmones ir slėgti pavergtas Lenkijos 
teritorijoj tautines mažumas.

Dėlto Pilsudskis buvo karštu neapken- 
tėju Sovietų Sąjungos, kuri paliuosavo 

■^tautas, kuri baigia naikinti klases ir ve- 
,da žmoniją į beklasę visuomenę.

" Prieš Sovietų Sąjungą Pilsudskis ne 
> kariavo, bet darė visokius sumoks-
į, »u kitom šalim. Yra atvira paslaptis, 
i Pilsudskis su Hitleriu turi padaręs

4.

Auga ir Stiprėja I. IV. O.
Gerai šitos trys raidės šiandien žino

mos Jungtinių Valstijų darbininkams. 
Jos reiškia International Workers Order. 
Tai fraternalė tarptautinė organizacija, 
įsikūrusi vienais metais anksčiau už Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimą, šiandien 
ši organizacija turi virš 70,000 narių. 
Čia priklauso visokių tautų darbininkai.

Šiomis dienomis I.W.O. turėjo savo tre
čią dvimetinę konvenciją New Yorke. 
Dalyvavo 868 delegatai. Iš viršininkų ra
portų paaiškėjo, kad organizacija klesti. 
Auga naujais nariais ir pinigais. Daly
vauja visokiose darbininkų klasės kovose.' 
ir vajuose. Konvencijoj, ■bęje^pąąiške.įD,; 
kad LW.O./pagaliaus, įširegistra^0?Peiih-ri 
sylvania valstijoj, kur fbuvo : daug prie 
štaravimų sutikta iš valdininkų pusė I 
Dabar I.W.O. laisvai galės susijungįi įr > 
su Rusų Savišalpos Draugija, turinčią į 
8,000 narių, su kuria jau senai nutarta 
vienytis. . ’t:

Konvencija pasisakė už gynimą ateivių 
teisių, prieš fašizmą ir karą, už gynimą 
Sovietų Sąjungos. Ragina savo visas 
kuopas prisidėti kolektyviai prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo.

Nutarta, bej-e, iki sausio mėnesio pir
mos dienos, 1936, davaryti narių skaičių 
iki 100,000.

Išrinkta nauja Centro Valdyba. Prezi
dentu William Weiner, vice-prezidentu 
George Powers, generaliu sekretorium 
—Max Bedacht, protokolų sekretorium— 
Louise Thompson, iždininku — Peter 

Shipka.

plaukuotų gyvūnėlių, atro
do savo: rūšies kirminų.’ >.

Mūsų prietaisas jau buvo 
1,000 pėdų gilumoje, tada 
mes per telefoną paprašė
me sustoti leidus giliau ir 
apžiūrėjome gondolą. Plie
no sienos šaltos, bet taip 
viskas tvarkoje ir leidomės 
giliau.

Leidžiantis giliau, vanduo 
darėsi tamsiai mėlynas, ža
lias, pilkas ir juodas, kaip 
anglis. Mes uždegėme sa
vo galingas lempas. Tuo- 
jaus aplinkui mus pradėjo 
sukinėtis maži ir didesni gy
vūnėliai. Pro langą pra
plaukė apie 4 pėdų ilgio žu
vis. Užgesinome šviesą ir 
žuvys vėl išsiskirstė.

Leidomės giliau. Su kiek
vienu nauju šimtu pėdų su
tikdavome daugiau ir dau
giau jūrų gyvūnų. Jūrų pa
saulis vis daugiau atsiden
gdavo prieš mūsų akis. Pro 
langą praplaukė kelios “jū
rų žvaigždės,’tikėlių colių il
gio vijūnas ir būrelis .mažų 
žuvyčių. Ų.U

į ,l,20Q pėdųH^būmoje aš 
daigiai atšųįąųi ibUO ^įango.

-Prieš pat m^žo akis, £įkke- 
tjios pėdos ntib lango įąsitai 
* sprogo. Sprogimas buvo ant 
tiek keistas, kad aš laukiau 
kito. Pro langą praplaukė 
didelė žuvis, aplinkui ją bu
vo visa eile mažesnių. Stai
giai sprogimas pasikartojo. 
Tartum žaibas perrėžė jūrų 
vandenį ant poros pėdų ilgio 
ir išnykdinėjo .šviesa pavirs
iant į dūmų spalvą. Pas
kui pro pat mūsų langą pra
plaukė tik kelių colių grei
tas tamsus sutvėrimėlis, po 
jo pilvu tartum maža lem- 
pytė švietė kūno išsipūti
mas. Paslaptį tų sprogimų

jos, kaip kada, kyšo, kaip ylos, 
ypatingai, korespondencijose. 
Tos klaidos, taip lygiai, klup- 

. do silpną koresp. ‘
Dabar paimkim lekciją (No. 

106)' žodžių raidžių sustaty
mą. Tuos žodžius greit išmok
sim. Bet ką darysim, kaip su
tiksim šimtus panašių, kurie iš-
sitaria su galūnėmis “iai,” ar 
vis rašysim anuos. su galūne 
“ei?” Be abejonės, kurie taip 
rašėm šiuos, rašysim ir anuos. 
Padarysim tiktai išimtį tiems, 
kuriuos jau išmokom.

Toj lekcijoj išmokom, kaip 
rašyti žodį “kokis”. Na, o ką 
darysim, kaip susitiksim šim
tus žodžių, kaip : kuomi, kuo
pa, kuodaugiausia ir tt. ? Ar 
vis išvogsim raidę “u” iš po 
raidės “k ?” Tikiu, kad taip 
darysim, nes taip išmokome 
nuo žodžio “kokis.” žodyj 
klausimas reikia rašyti raidę 
“i.” Tai ką darysim su- žo
džiais : rašymas, skaitymas, 
derybos ir panašiais? Ar vi
siems išmesim raidę “y?” Ir 
taip galima duoti prilyginimą 
kiekvienam tos lekcijos žo
džiui, kad mes, koresponden
tai, mažai žinanti rašybos, iš
mokę tuos žodžius, toliau ne
galime žengt. Nes kuo toliau 
žengsim, vis daugiau panašių 
sunkenybių susitiksim ir nuo 
klaidingo rašymo neišsisuksim, 
jei ne viename, tai kitame pa
našiame žodyj.

Kad kuodaugiausiai nuo

Kaip Vartoti tos Gyduoles?

Drauge gydytojau, meldžiu 
Jūsų patarimo per “Laisvę,” 
kaip vartoti tos gyduolės, ką 
man pirmiau patarėt. Aš pil
dau jūsų patarimus, ir jau
čiuos daug gėriau, bet aš ne
žinau tikrai, ar gerai imu. Aš 
vartoju kreidos miltukų po 
valgio, taip gi žuvų aliejaus, 
džiovintų mielių ir pieno kal
kių. Visos tos gyduolės patar
ta imti po valgio, bet aš tikrai 
nežinau, kaip imti, kokioj tvar
koj viena paskui kitą, kiek mi
nučių viena po kitų.

Meldžiu paaiškinti, tai bus 
naudos ir man ir visiems, ku
rie tik vartoja panašių gyduo
lių.

Atsakymas.

Jūsų suminėti preparatai 
daugely atsitikimų yra labai 
naudingi. Tai nėra kokie nuo
dai, kokie svaigalai, bet lyg ir 
dapildomasis maistas, padeda 
atpildyti organizmui tūlus 
maisto trūkumus.

Tiesa, visi jie paprastai var
tojama po valgio, ir su jais 
ceremonijų arba didelių skir
tumų, kuris pirma, o kuris pas
kiau, nėra. Galite kad ir šito
kia tvarka imti.

Tuoj po valgio priimkite 
kreidos miltelių (Prepared 
chalk, 1 Ib.), po trečdalį šauk
štelio, su vandeniu. Ir tuoj p<5- 
tam galite imti pieno kalkių (

(Calcium lactate, 10 grs., 1OO 
tablets), po vieną arba po dvi 
tableti. Sutrinkite į miltukus ir, 
stikle vandens įmaišę, sugerki- 
te.. Paskui tuojau galite imti 
džiovintų mielių (Dried brew
ers yeast, 100 tablets), po po
rą, po trejetą tablečių. Ir ant 
galo, užsigarduokite, priimda
mi po Šaukštą žuvų aliejaus 
(cod liver oil, 1 quart). Laiky
kite tą aliejų šaldytuve, šaltai.

Vietoj paprasto žuvų alie
jaus galima imti jo mišinių 
(emulsions) arba koncentrato, 
kapsulių pavidale: Halibut li
ver oil arba Haliver oil with 
viosterol, capsules. Po vieną, 
dvi ar tris kapsules po valgio.

Jūsų, Drauge, atsitikime, 
greta paprasto gamtinio mais
to, tie preparatai eis naudon. 
Galite vartoti juos ilgai: mė
nesiais, nuolatos arba su ma
žomis pertraukomis.

Da čia suminėsiu ir apie ge
ležies toniką, daigeliui labai 
naudingą. Taip gi imama val
gant arba po valgio, geriausiai 
su pienu sumaišius. Pagaminti
tas tonikas lengva. Į tuščią ,, 
puskvortės (“paintės”) bonką ... 
įpilkite visą ketvirtadalį sva
ro Iron Ammonium citrate,

1b. ir įberkite Copper sulph
ate 1 gr. Pripilkite pilną pa
prasto vandens, suplakite. Im- 
kite po šaukštelį, į stiklą pie
no, bevalgydami arba baigda
mi valgyt.

mes patyrėme vėliau, dar 
didesnėje gilumoje.

š-kas.

Paveikslas parodo pradėtą darbą kasime prūdo (dam), Rattlesnake Canyon, 
Washingtono valstijoj. Darbas varomais valdžios pinigais. Darbas vos pradėtas, 
bet jau kalbos eina apie gra£tą..

i
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Darbininke ir Seimininkė j
, Tautišką draugiją nukreipia 
tarnauti fašizmo reikalams. Mums Reikia Daugiau Darbininkių Kalbėtojų

TYLUS VIENSĖDIS
Arkadij Liubčenko.

Tau laiškas iš miestelio.. . 
tamsu. Atsakymo nėr.
Tu miegi ?—pašaukė garsiau.

— Povilai!
Kambaryj
—Povilai!
Iš kampo pasigirdo sausas kosulys, nulėkė 

įicr visą kambarį ir nustebęs sugirgždėjo:
—Kas tokio?
—Še, skaityk.
Antonina metė laišką ir piktai šliaužda- 

m^ čebatais, išėjo. Ką tai murmėjo, bet Kor- 
nijenko negirdėjo.

Uždegė lempą.
Ant kėdžių šalę krosnio vėl pakabintos 

palutės.
Pažiūrėjo ir piktai trenkė kėdę.
Pasakyt Antoninai—vėl barnis, ašaros...
“Teeina jis po velnių”—sumurmėjo sus

paudęs dantis ir, pakėlęs su pasišlykštėjimu 
šlapius skudurus, atsargiai pakabino juos , 
ton pacion vieton.

Laiškas buvo suglamžytas, be antspaudos 
(ėjo per rankas) ir tik ant voko kaž-kas sku
biai parašė paišiuku :

Tylus Viensėdis, Dr. Kornijenko.
O laiške taipogi paišiuku :

Draugas Povilas! Atspėk, kas tau rašo?
Tik nežiūrėk iš karto į parašą. Aš esu ne
tikėtai Lukaševkoje. Sakė man, kad tu

* čia. Per šešius metus lemta susitikt. Atva
žiuok šiandien. Laukiu.

Atsimink Spalį, sudaužytą tramvajų, ko
vą ir Liną.

1 P. S. Jei negalėsi atvažiuot, tai sekma
dienį pavakarėj aš pati būsiu pas tave.' 
Kornijenko pakėlė galvą ir užlaikė žvilgs

nį ant lempos—ugnis traukė jį.
O mintys nubėgo į visas puses. Susisuko, 

subangavo.
Norėjo vėl perskaityt, bet raidės kaž kodėl 

išsibarstė, tarytum akys buvo pavargusios ir 
jis tik tyliai pakartojo:

—Atmink Spalį, sudaužytą tramvajų... 
Liną.. .

f Taip, taip. Juk tada tik jiedu pasiliko gy
vi. Ant gatvės gulėjo negyvi ir sužeisti, ap
linkui zvimbė kulkos, o Lina vienplaukė, pa
raudus, stipriai spaudė šautuvą ir taikės.

Kada priešas apsupo aikštę ir reikėjo 
bėgt, tai juk ji, Lina, stipriai suspaudus jo

ranką skubiai pabučiavo į žandą ir atstu
mus nuo savęs tarė:

—Nepasiduok.
Nuo to laiko jis nieko negirdėjo apie ją ir 

buvo tikras, kad ji del savo karšto būdo ta
po tada užmušta.

Prisiminė nedidelę figūrą geltonuose kai
liniukuose, smailias veido linijas, akis-vaba- 
lėlius, tokias gyvas ir protingas.

—Jūs, draugas Povilas, inteligentas ir ne
galit manęs suprasti—nenuilstama, atkakli 
Lina.

...Riksmas, nerviški, aštrūs judėjimai, 
melsvi dūmų debesiai, ginčas, draugiškos peš
tynės—tai Lina.

Viesulą—Lina.
Ir audringas jausmas, pirma stipri daina 

širdy—taipogi Lina. ,
Kornijenko pašoko, pradėjo greitai žings

niuot po kambarį.
“Pate-žurnalas”—atsiminė jis ir susijuokė. 

Taip ją pavadino draugai: ji visada pirma 
parnešdavo naujienas, ji viską žinojo.

Durys sučirškėjo.. .
—Vakarieniausi ?
Kornijenko žiūrėjo lig nustebęs, nieko ne

atsakė.
—Ar vakarieniausi, klausiu ?
Mostelėjo galva ir, priėjęs artyn, paėmė 

Antoniną už rankų.
—Palik, ne kibink.. . Tur būt vaiką prikė

lei.
—Antoninėle, ne tas, palauk... Aš va 

laišką gavau... žinai, pas mane rytoj sve
čiai atvažiuos... geri svečiai.—Jis linksmai 
suplojo ir patrynė rankas.

—Nu?
—Tai va, Antoninėle, priruošk viską, kaip 

reik... Supranti?
Antonina klausė tylėdama..
—Atvažiuos ne ant ilgo.. . gal būt per

nakvos.
—Kas gi tai ? Giminės, ar ką ?
—Ne giminės, o geri pažįstami.
—Tai kas gi?
—Viena... mergina...
Antonina nutraukė žemyn lūpą ir kreivai 

pažiūrėjo į Kornijenko.
Jis patėmijo. Laukdamas klausimų, susu

ko papirosą ir ilgai krapštėsi pas lempą— 
uždegė ją.

—Eik uždaryk tvartą naktin,—pasakė pa
galiau, ir sušliaužė po kambarį.

Vertė Aldona Matulaityte.
(Daugiau bus)

Organizavime bei prirašinė
jime darbininkių į darbininkiš
kas organizacijas darbas pa
staruoju laiku stovi veik kaip 
ir užmirštas, šiandien mes, 
kiekvienas, turime susidomėti 
tuo taip svarbiu darbu daugiau,
negu kad buvo daroma iki šiolei. (betis su jomis apie organizavi- 

I Darbininkės, neturinčios dar-mąsi, svarbą priklausyti darbi-

imos eitų pas tas darbininkes 
kalbinti jas stoti į darbininkiš
kas organizacijas? Atsakymas 
aiškus — toli gražu nepakanka- ** 
mai tetukime. Tas mažas būrelis • 
kalbėtojų negali pasiekti tų pla
čiųjų darbininkių masių ir kal-

Gegužės 6 d. “Laisvėj” skai
tau patarimus draugams ko
respondentams. Iš vienos pusės 
būtų gerai pasimokyt, bet iš ki

etos pusės, man rodos, tai gali
ma netekt kelių silpnaraščių 
korespondentų. Yra daug žmo
nių, kurie tik per save pramo
kę skaityt ir rašyt. Na, o kaip bininkiško supratimo, katalikės ninkiškoje organizacijoj, 
jis galės suprast gramatiką ir daug daugiau kenčia nuo išnau-Į Tas reiškia, kad mums reikia 
viską, kad nežino kaip slebiza- dotojų ir daug didesnę vargo lavinti daugiau darbininkių kal- 
vot žodį rašant. Patėmiję pata- naštą neša ant savo pečių, negu bėtojų, kad būtų galima bile kur 
rimus “Laisvėj”, sarmatysis ra
šyt, jausdamiesi bemoksliais.

tik

nugązdina nekurias drauges, sa
ko: “Atėjo 2 bolševikų delega
tai.” Pirmininkė gardžiai nusi-1 
kvatojo, o viena narė suriko 
ū-ū-ū. Visos sužiuro. Tiedu de
legatai atėjo užprašyt Rūtos 
Draugijos nares, kad prisidėtų 
prie pasiuntimo delegato į Am. 
Lietuvių Darb. Visuotiną Suva
žiavimą, kuris bus 30 birželio, 
Clevelande. Tiedu delegatai pa
aiškino labai tinkamai ir aiškiai, 
ir, padavę atsišaukimus pirmi- Į Aš nekalbu apie kitus, 
ninkei ir protokolų sekretorei, apie save. As esu bemokslė ir 
išėjo. |išti.krųjų sarmatinuos rašyt ir A

sunkint redaktorius su savo1 
raštu. Bet kada atsimenu savo 
sunkias sąlygas ir visą darbi- išnaudotojams kraut didesnę 1 resuos jas ir padarys didelį 
ninkišką veikimą, kaip yra sun-įnaštą ant jųjų pečių, nes jos |progresą neorganizuotų darbi-

Delegatam išėjus, pirm, nei 
sekundos nelaikė ant stalo tų 
atsišaukimų, tuoj į gurbą nume
tė. Pirm, paklausė: “Ką dary
sim, draugės, priimsim, ar at
mesim?” Viena pasakė atmest, 
kita su strioku parėmė. Tuoj 
pirm, paklausė: “Kas už atme-' 
timą?” Pakilo kelios rankos. O 
už priėmimą pirmininkė visai, 
neklausė rankų kelt. Jokių dis- į 
kusijų nebuvo, per minutą lai-1 
ko apsidirbo, žinoma, jos buvo I r* • ■ —
iš kalno pasirengę, ba žinojo, (jraUgas “Tas Pats” daro “Lais-;

ku, beveik kožną vakarą reikia 
išeiti su visokiais darbininkiš
kais reikalais, pavargsti iki 
kaklui, tai pamanau, kad ir mū
sų redaktoriai gali pavargti bis- 
kį taisydami prastus korespon-

tos darbininkės, kurios jau yra ir bile kokiame darbininkų su- , 
■organizuotos bei randasi kovo- sirinkime rasti kalbėtoją, kuri ' 
'tojų tarpe, nes jos jau žino, kad galėtų nuosekliai išaiškinti dar- 
tik per neatlaidžias kovas bus bininkių vargingą padėtį. Kai-'. 
galima galutinai pasiliuosuoti iš bedama apie sunkią darbinin- ' 
šios vergijos. |kių padėtį, aiškinadama svarbą ....

| Mat, nesusipratusios darbi- priklausyti prie darbininkišku 
ninkės daug lengviau pasiduo- organizacijų ji daugiau suinte- 1 _ • v _ 1 j • 1 1 *1 • 1 I • • 1 « • v • ♦

1
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nežino, nemoka pasipriešinti ir
" kovoti su visokiomis gyvenimo 

sunkenybėmis. Jos per metų ei
les, nuo pat kūdikystės dienų, 
^ripratusios tylėti ir kantriai į lems darbininkėms yra sunku 
.nešti tą sunkaus gyvenimo kry-1 tapti kalbėtojomis.
I žiu. Veik kiekvienoje lietuvių ko-

ninkių tarpe.
Kad turėti daugiau darbinin

kių kalbėtojų, reikės joms pa
galbos, nes pačioms bemoks

ŠIŲ DIENU MOTERIŠKOS ŽINIOS

Sovietų Sąjungos Vaikai Paskelbė “Paukščių Dienų

biskučiu grieko

Prieškariniai Parašai
prieš • i

šių merginų ant ūkių, nes ten na griešyti po biskiuką, nes to fašizmas ateina jau ir Ameriko
je.

Waterbury, Conn
Moterų Pašalpinė Draugija 

Rūta

paleidę jas darban, turėtume

Skaitau “Laisvėj” 8 gegužės

Kelios savaitės tam atgal Į Devintą dieną šio mėnesio su- 
Japonijos imperialistai surinko grįžo iš Vokietijos 79 metų “ 
Jk • V • i • • • • w I __ „ _  ___ _____ „ _ 1 • _ J__ __ • . _

Matote, kokia tai naujos rū
šies augšta fašistinė filozofija, 
betaikanti į merginas, kad, va, 
aš jau esu senas kerėpla, o man 

padarė vis dar rūpi gyvenimo priesko-
rnaujį. dekretą ir jį jau vykdo niai, tai ką jau kalbėti apie jus 

gyveniman, o tasai dekretas — jaunas? Tad važiuokite visos į 
vyti iš miestų perviršį nevedu-. farmas ir ten galėsite kasdie- • • J «• *1 • ji • V J • 1 *1*1 1

blema, ką su jais daryti. Pui- munistam. Būkite, kas jūs esat, 
kūs laiškai. Juose, kaip , veidro- bet jūs laikraštis teisybę sako.

mes, pažangesnės draugijos na
rės davėm žinot nekurioms vir
šininkėms ir prašėm, kad laiky- sjreiškim"us 
tusi už pasiuntimą delegatės ir -
kad jos iš savo tarpo išsirinktų įy'Jto'se ~būti ži

e

jžių.
Nėra abejonės, kad ir nesusi- lonijoje randasi viena kita dar- 

pratusioms darbininkėms tas bininkė, kurios galėtų būti kal- 
sunkus gyvenimas darosi įkyrus bėtojomis. Tai tokioms drau- 
ir jos pradeda mąstyti bei jieš- gėms, ar “Laisvės” ir “Vilnies” 
koti būdo, kad pasiliuosavus iš redaktoriai, ar ALDLD Centro 
tos vergijos. Bet jos nėra dar. Komitetas, 
tiek susipratę, kad eiti į darbi
ninkiškas organizacijas ir sy
kiu kovoti su tomis darbininkė
mis, kurios jau randasi kovoto
jų eilėse. Tad jos žiūri ir lau- 

I kia mūs pagalbos, kad

^nos visos yra subėgę iš farmų? 
’Taip manyti yra visai žiopla, 
I bet jis burbuliuoja savo, pridė
damas joms biskiuką grieko— 
'ir skaitosi nauju apaštalu hitle
rinės biblijos. Palaiminti, ku- 

kaizerio rie 8'riešija pagal Hitlerio pa
liepimą, nes tų nelaukia romik-

Jajponijos imperialistai surinko grjzo is Vokietijos /9 metų se- 
tris šimtus jaunų merginų ir iš-'nas monarchistas ir geras Ho- 
sfiuntė Mandžurijon pas nau- landijoj gyvenančio 
jus kolonistus, apvesdinti jas vi- sėbras, kuris sako, kad visas pa
sas su tokiais vyrais, kurių jos saulis, ypatingai Jungtinės Vai- Peibs. 
nėra matę savo amžyje. Gal kas stijos, gali pradėti su Vokietija 
ims ir paklaus, kas tos per mer- Jenkynes, o tos lenktynės—vyti 
gin^s? Atsakymas aiškus—ma- j atgal į farmas visas čeverykų 
žažemių ir kitų biedniokų dūk- augštakurkas ir šilkinėmis pan- 
terys, neturinčios teisės laisvai čiakomis apmautakojas mergi- 
ęyventi ir pasirinkti tokius vy- nas prie pieninyčių, kur jos 
rus, su kuriais sykiu augo ir priklauso. Jis sako, jog mes dar 
manė pradėti šeimynišką gyve- gyvenam, netikrumo pasaulyj ir 
nięią ten pat ant vietos. Vietoj .peraugštam pragyvenime, pana- takūnės didumoje ~ pasikabino 
to, jos turėjo važiuoti svetimon šiam į nacionalį naktinį kliubą. |ant krūtinės fašistinį kryžių ir 
teritorijon, kur bandoma pra- Jis nenorįs, kad pasaulis many- tylėjimu 
Vesti ---- ’------------------- I*” —— 1
kur mandžūristai, i_____ t t
įjūrius, užpuola juos ir žudo, ne- |me, nes jis yra tikintis į pilną | 
paisant, ar jie būtų vyrai ar gyvenimą su biskučiu grieko 
moterys. Taijp, iš tų trijų šim- jame. 
tų5nerginų daugelis liks užmuš
tomis, o kurios išliks gyvomis 
—turės kęsti naujakurių ap
gailėtiną likimą.

Vokietijos fašistai

Nedaug prabėgę metų nuo to 
laiko, kaip visur buvo girdima 
kalbos visokių sufragisčių, jieš- 
kančių moterims lygių teisių ne 
tik balsavimuose, bet ir abel- 
nam jų gyvenime. Balsavimo 
teisė iškovota daugelyj šalių ir 
tenai sustota. Sufragizmo pirm-

---  ---- ” i ‘ ’ * - - - |vwj****J pritaria išsiuntimui 
japonišką kolonizaciją,1 tų apie jį, kaip dievašninką se- merginų farmosna griešyti bis- 

susitelkę į ną’žmogų be prieskonio gyveni- kiuką.
Visas gyvenimas Šuoliais bėga 

į viduramžių vergiškus laikus, 
kuriuose moterys turėjo daug 
mažiau teisių, negu vyrai. Nors 
dabar fašizmas veža abi lytis į 
visokias kempes, bet nuo tų 
kempių arba liuosų farmų mo
terims liks daugiau nukentėti, 
negu vyrams. Jos privalo kelti 
organizacinį balsą ir protestuo
ti prieš tokius patvarkymus, nes

valkiojasi daugelis vyrų, pri
brendusių būti tėvais, o čia nė
ra su kuo... Matote, kaip Hit
lerin pažįsta vyrų norus, še tau 

' merginą ir būk berniuko tėvas. 
Tik žiūrėk, kad nebūtų panašus
į žydą! Tačiaus ir tas viskas ne-' nes ir tenai yra pakankamai su- 
labai sekasi. Juk tos visos žade-[brendusių merginų, kurios vai
to premijos, siūlytos paskolos (klojasi be jokio užsiėmimo ir 
jaunavedžiams nepasiekė savo.kenčia visokius gyvenimo trū- 
tikįo. Vokietijos jaunuoliai jau kumus, griaužiasi rytojaus li- 

4žino, kad pirmiaus eina pašto- kimo klausimu. Prieskonis ir 
vus darbas, duona ir pastogė, o kalbamas “griekas” yra tik ant 
tik paskui vedybos ir savotiškas aklo fašisto meškerės išrišimui 
ulia-lia... Bet Hitleris ant tiek (ekonominio gyvenimo. Pagaliau, 
aklas, kad ir to nesupranta. argi mieste gyvenančios mergi

reikalauja fašistinis rėžimas. 
Vienok mes ne maži vaikai ir 
suprantam apie kokį “grieką” 
jis kalba. Taip pat žinom, kad 
išsiuntimas merginų farmosna 
neišriš jų planuojamo klausimo,

kės” redakcijai pastabą, kad 
talpina be pastabos, draugų iš- 
________ i apie apysakas. 
Draugas “Tas Pats”, rašo, kad

, __  __  ___ žiaurumai,
kokią tik nori delegatę. įjis sako> kad reikia pratinti prie

Noriu tarti kelis žodžius kas sąlygų, kad, reikalui atėjus, ne
link Rūtos Draugijos. Rūtos bėgtų kavotis, kaip žvirbliai. 
Draugija buvo tautiška ir ne- į 
prigulminga prie bažnyčios. Aš , 
priklausau 19 metų, žinau tvar-

• ką pirmiau ir dabar. Pirmiau 
visa valdyba buvo iš laisvų pa
žiūrų draugių, tai ir susirinki-1 Uį? 
mus laikydavo 103 Green St., j - 
tautiškoj svetainėj, pier daugelį 
metų. O kaip tik pirmininke iš
rinkta karšta katalikė, tai /ir 
visa valdyba jau katalikės. Vie
na ką pasako, (kita patvirtina ir 
užbaigta. Dabar jau nuvedė vi
sas drauges susirinkimus laikyt 
į kunigo parapijinės senos sve
tainės klepą. Tas skiepas visuo
met būna uždarytas, tai atsiduo
da pelėsiais ii’ oras tvankus. 
Langų negali atidaryt. Pasėdi 
porą valandų, tai galvą skau
da. Bet viršininkės to nepaiso,' 
bile parapijos svetainėj. Susi
rinkimus .kunigas bažnyčioj už
sako.

%Tai kaip atsitinka, kada drau
gės nelanko susirinkimų. Pir- svetainėj, Waterbury, bus orga- j nų dramą, bei tragediją šio kri- yra
miau.buvo daug pažangių drau- nizacijų delegatų ir pritarėjų [zio metu. Moterys nuo neišse- juom. Jis kalba, kaip mes.”
gių, o dabar kelios beliko. Kitos, konferencija.. Kviečiami visi at- miamų kančių randasi despera- [ “Rodos, kad apie mane rašo,”
nepakęsdamos to visko, numetė, silankyti ir išdirbti planus, kaip'cijoj. Katalikės, patriotės, įvai- skaitom kitos laiške, 
o katros liko, tai užsimoka ant būtų galima pasiusti kelis dele- riausio nusistatymo, be išimties
metų ir neina į susirinkimus, gatus į minėtą Lietuvių Suva- maldauja patarimų, prašo nu-
Tai negerai. Reikia draugėms žiavimą ir kaip geriau 
lankyti susirinkimus, tai fašiz-, finansų jų pasiuntimui.
mas negalės suleisti savo iltis. Kaimiečio Duktė, pę, kadangi išleidžiant laikraš-

arba Komunistų 
Partijos Liet. Frakcijos Biuras 
turėtų pagaminti “outline” arba 
prakalbos sąstatą ir su aiškiais 
patarimais pasiųsti jas nužiūri- 

‘moms draugėms į kolonijas, kad 
mes išmoktų tas prakalbėles. Na, ir

O man rodosi kaip tik prie- joms padėtume greičiau susi-'už kiek laiko surengti naujom
T? r. ; r,,’ r. 4 „ d, 4 4-rr^ r. i r. i InVOofi aiČVioil VI O YV"l O E t r i { 1 11 T 11 VtllhBfm'nm trllninilC TM V Š VII fll S '|šingai. Baisiais skaitymais į-j prasti, aiškiau pamatyti jųjų kalbėtojom trumpus maršrutus. 

' įbaugini draugus, o ne pripra- draugus, taipgi ir priešus, prieš'Aplankę porą, trejetą, ar dau- 
itini. Pavyzdžiui: pasaulinis ka-'kuriuos jos turi kovoti. Jos lau- giau kolonijų tos naujos kai
tras baisus buvo, ar kas nori vėl ,kia, kad nurodytume joms tei- bėtojos įgaus daugiau drąsos, 
. į karą? Ne, niekas nenori 
I karo. Mano supratimu, apysa
kos turėtų būt švelnesnės, dau
giau patraukiančios. O visokius 
žiaurius dalykus atskirai para
šyt. Jau ir taip baisios gyveni
mo sąlygos nukankino liaudį, o 
dar baisenybių pasiskaičius sun-1 

I ku nervus sukontroliuoti, net 
užmigt negalima.

?singą kelią, kuriuo mus veda daugiau patyrimo ir išsivystys - 
Komunistų Partija prie galuti-[ geros kalbėtojos. Ir ve, išauklėję 
no pasiliuosavimo. Tai mūsų šių gražų būrelį naujų kalbėtojų ir 
dienų uždaviniai.

Dabar kyla klausimas, ar mes daug naudos visam revoliuci- 
turime ganėtiną skaičių darbi- niam darbininkų judėjimui, 
ninkių kalbėtojų-agitatorių, ku-| Onytė S,

‘Tai Mano Gyvenimo Istorija’ J'tik kartą ‘ mSnesi negal‘ _____  naudoti.
Taikės būti /‘Working Wo- Vienoms kas nors įkalbėjo už- 

man” redakcijoj. Jei kada buvo 'sirašyti, kitoms nežiniom paliko 
“W. W.” kopiją, bet visos jos prašo to- 

negauna pakankamai raštų nuo liau siuntinėti laikrašti Viena 
.... .......................... iš jų rašo: “Girdėjau, kad jūs

Prisirengimas prie Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
bus Clevelande, 30 birželio, ju- nusiskundimų, kad 

ida. Mes, pažangieji draugai, de
dame visas pastangas, dirbam, ...... , . , , —
kiek galim už suvienytą frontą, i, ** in11^ ll^’ a ai yia ^10 komunistės. Mes nepritariam ko- 
kalbinam visas draugijas prisi
dėt prie to naudingo darbo.

Gegužės 26 d., 103 Green St. jdyje matai darbininkų šeimy-[ Jeigu tas, kas jūsų laikraštyje 
etainėj, Waterbury, bus orga- 'nu drama, bei tragedija šio kri-'yra—komunizmas, tai mes su

Moterų Pašalpinės Draugijos 
Rūtos susirinkimas laikytas 6 d. 
gegužės, šv. Juozapo parapijinėj 
svetainėj. Raportuota iš 27 ba
landžio buvusio dešrų baliaus; 
pelno atliko $65. Ir daug kitų 
smulkmenų buvo nagrinėjimą.

Bet štai ateina maršalka ir

Linksmai šypsodamosios tos Sovietų mergaitės eina į provinciją pasivaikščioti paukš
čių dieną, nešdamos namukus Sovietų giedoriams. Mergaitės atrodo linksmos—ir 
kodėl ne? Juk pavasaris ir antrasis Penkių Metų Planas smagiai ritasi pirmyn._

Taip kalba apie tą laikraš
tuką darbininkės, kurioms pir- 

sukelt rodyti kelią. Dalis tų laiškų tel- sykiu jis į rankas pateko'.
pa-‘‘W. W.’\ kiti liekasi netil- 0 dar randasi mūs draugių, 

[besivadinančių klasiniai sąmo
ningom, kurios nemato reikalo 
jį užrašyti savo dukterims, ku
rios nėra savo gyvenime užra
šę bei pardavę nors vieną kopi
ją to laikraštuko savo kaimin- 
kai. Ar ne laikas, draugės, 
rimčiau susirūpinti “W. W.’* ‘ 
platinimu ir su jo pagelba savo 
būvio gerinimu?

Amerikos Lygos Kovai 
Karą ir Fašizmą Moterų Ko
mitetas pradėjo plačią prieška
rinę kampaniją. Jos išleido pe
ticijas, ant kurių pasiryžo su
rinkti milioną parašų ir su tais 
parašais pasiųsti skaitlingą mo
terų delegaciją į Washingtoną, 
prasidedant sekamam kongre- ,/ 
sui. .O

Tas nereiškia, kad jau čia * 
vien moterų darbas arba, kad ■ ■ 
vien moterys turės rašytis. Ta- • 
čiaus moterys turės sudaryt nu
garkaulį to judėjimo. Mes, lie
tuvės, taip pat jau paėmėm tūk- 
•stantį tų peticijų ir neužilgo iš- 
siuntinėsim į kolonijas. Veikiau
sia, kitą savaitę galėsim plačiau 
pasakyti tuo klausimu.



B;

«n» < ' U

Trečiadienis, Geg. 15, 1935

REIKIA DAUGIAU ATSARGUMO unijų biurokratai suskubo at- 
steigti “tarptautines organiza
cijas”—II Internacionalą, unijų

metais. Kongrese dalyvavo dar
bo unijų atstovai nuo 41 šalies. 
Dabar prie Profinterno priklau-

viėtų S 
ypatas

DETROIT, MICH.
Gedemino LDS Choras rengia kon- Įdomios Prakalbos Religijos Klausimu 

certą, komediją vieno veiksmo ir, Rengia Draugijų svetainės komi- 
šokius. Įvyks gegužės (May) 18, tetas, subatoj, 18 d. gegužės, 7 v. 
1935, Gedemino Draugystės Svetainė- vakare, Draugijų Svetainėj, 4079 
je, 575 Joseph Avenue. Pragrama Porter Str., Detroit, Mich, 
prasidės kaip 8 vai. vakare. Įžanga j 
asmeniui 35c. šokiams 15c.

Kviečia visus, Komisija.
(114-116)

su tuom ir Sovietų Są- 
. šičia' sklokai nėra jo

kio pasiteisinimo.
To negana, gegužės 7 d. per 

L.S. ir D.B.D. susirinkimą sklo- 
i kininkąi davėte įnešimą, kad 
i atšaukt delegatus iš bendro 
frbnto, kuris bando suunijizuo- 
ti 1 Worcesterio darbininkus. 
Ką šitas reiškia ? Bloga, drau
gai, jūs tiek susinervavę, kad 
išęinat net patys prieš save. 
Aš žinau, tikrai, kad tas, ku
ris davė šitokį įnešimą, yra 
pąts unijos narys. Tai sarma
ta, ar jūs neinate prieš dar
bininkų reikalus? Dar bando
te pasiteisinti. Nėr pasiteisini
mo.

biurą, šaukta, Wilsonui “pa
šventinus,” unijų atstovai į 
Washingtona. Sovietų Rusijos 
darbo unijos išleido manifestą 
į viso pasaulio darbininkus ir 

i pasmerkė buržuazijos ir jos le- 
įkajų manevrus.
| Trečiojo Internacionalo Vei
kiančiojo Komiteto iniciatyva, 
10 d. birželio, 1920 metais, įvy
ko Sovietų Rusijos, Italijos ir 
Anglijos darbo unijų atstovų 

! susirinkimas. Jis buvo sušauk
tas tam tikslui, kad sužinojus

so 48 šalių darbo unijos, ku
rios turi 18,300,000 narių.

Taigi, rriano supratimu, A. 
Lelicko straipsnys nenušvietė 
kairiojo darbininkų judėjimo is
toriją unijose, l)et vietomis skai
tytojus dar suklaidino.

D. M. šolomskas.

Kiekvienas straipsnys suvai- Raudonajai Armijai. Konferen- 
dina savo rolę. Ypatingai raš-'cija nutarė pasveikinti susior- 
tai, telpanti žurnaluose, ilgiau 'ganizavusį Trečių Internaciona- 
pasilieka pas mūsų skaitytojus 'lų, šaukėsi į visas gelžkeliečių 
ir jie tarnauja ateityje. Bet be 1 organizacijas, kad jos priimtų 
reikalingos atsargos raštas gali;Komunistų Internacionalo plat-' 
daugelį suklaidinti. “Siuvėjo” formą ir apleistų Antrą Inter-Į 
No. 1, 1935 metais, telpa A. Le- ~ rTI—
lincko straipsnys (t Kairio jo Dar
bininkų Judėjimo Vystymasis 
Darbo Unijose.” Iš antgalvio 
atrodo, kad tai turėtų būti is
torija to judėjimo. Bet prakti
koje labai biedna “istorija” ir 
(far klaidinanti.
- Autorius net keliose vietose 

mini ‘‘anarcho - sindikalistinės 
darbo unijas.” Tai jos neprigu- 
lejo prie “dešiniojo Unijų In
ternacionalo,” nors tokio sutvė
rimo prieš karą nebuvo, tai ki-1 suvažiavimo eilė metalo, gelžke- 

lių, kalnakasių, odos, audimo ir 
kitų darbo unijų organizacijų 
pasisakė už tai, kad dėtis prie 
Trečio Internacionalo. Franci-1 
jos darbininkai karštai sveiki
no Sovietų Rusijos unijas už Maskvoje 
žygjus atsteigimui tarptautinių1 darbo unįjų italų> bulgarų, ju

goslavų, francūzų, anglų, aus
traliečių ir nuo Amerikos buvo 

•I.W.W. Šiame atstovų pasitari- 
'me Vokietijos, Anglijos ir Ame- 

Internacionalo. 1920 metais Me-:lakos (LW.W.) atstovai perkū- 
talo Darbininkų Unija pasisakė na^s svaidė į proletariato dikta- 
už III Internacionalą. ’ 

Ispanijoje revoliuciniai 
sindikalistiniai nusistatę darbi- j tarpe laikė keturis 
ninkai unijose turėjo virš 800,- .mus» kur Patys nepriėjo prie 
000 narių, jie stojo už III In-^aiškaas susitarimo. Jie pateikė 
ternacionalą. Vienas i_____
dalis Ispanijos organizuotų dar
bininkų stovėjo komunistiniai 
nusistatę.

Vokietijoje buvo suorganizuo
ta apie 8,000,000 darbininkų į 
unijas. Veik pusė radosi sociąl- 
patriotų vadovystėje, o kiti “ne
priklausomų ’ sociahstų bei ki- į buv0 atmestas ir rezoliucija pri- 
tų. Daugelis stojo už atsteigimą įmįa. “Prieš buržuazijos dikta- 
tarptautinių darbininkų ryšių ir trūrą turime pastatyti proleta- 
prieš pardaviką Legieną. riato diktatūrų, kaipo pereina

mąjį, bet grięžtą žingsnį,; kaipo gaigjote draugijos sulaikyti

nacionalą, o dėtųsi prie Trečio 
Internacionalo.

Franci jo j e jau pradžioje karo 
darbininkai kėlė balsą prieš uni
jų vadus ir sudarė “Profesinių 
Sąjungų Apsigynimo Komite-

Worcester, Mass

taip “anarcho - sindikalistai” 
garbinami. Ką autorius norėjo 
atsiekti?

Autorius, matyti, sumaišo 
“anarcho-sindikalistus” su revo
liuciniais unijistais ir revoliuci
niai nusistačiusiais kaip kurių 
šalių “sindikalistais.” Jis “an-, 
archo-sindikalistams” paaukoja 
visus revoliuciniai nusistačiu
sius unijistus! Jis net Raudonų
jų Unijų Internacionalo kūrimą 
išaiškina tikslu, “kad surankioti 
anarcho-sindikalistines ir nepri
klausomas į,arbo unijas ir su-1 
tverti t arp t autinį ' (darbo unijų 
Internacionalą.”

Kokia Gi Buvo Padėtis?
Prie Antrojo Internacionalo 

buvo prieš karą Darbo Unijų 
Biuras, kurio priešakyje stovė
jo Legienas, Vokietijos darbi-1 
ninku išdavikas. Socialistų II 
Internacionalas su Vandervelde 
(belgu) priešakyje tarnavo ka
ro metu santarvės (Anglijos, 
Francijos, Rusijos) imperializ- 
mųi, o Darbo Biuro Tarptauti
nis sekretorius Legienas — Vo
kietijos imperializmui. Tarp-

tą.” Jie reikalavo atgaivinimo anį kiek anglai ir italai sutinka 
tarųrtautinių darbininkų ryšių.
Karo pabaigoje unijose kairysis 
sparnas dar daugiau sutvirtėjo, j nors ir turėjo atstovai skirtumų, 
1919 metais, Lyono suvažiavi-1 nutarė: 1) reikia būtinai suda- 
me, kairieji jau gavo trečdalį j pyti naujų centrų 
balsų už savo rezoliucijas. Po

darbininkų ryšių.
Italijoje 1919 metų pabaigoje 

“sindikalistinės” unijos pasisa
kė už prisidėjimą prie Trečiojo

atsteigti tarptautinę unijų or
ganizaciją. Ta konferencija,

Atsakymas “Naujos Gadynės” 
korespondentui “Naujokui”, 
kurio korespondencija tilpo 

“N. G. ’ No. 18.
Serbentą.

Kalbės drg. A. M. Metelionis. Te
moje: Pekla kur, kam ir del ko? Iš
naudotojai ir vergijos palaikytojai 
dvasiškija, per šimtmečius grąsina 
darbininkus pragaru (pekla), betgi 
ligi Šiolei nėra pasakę ar tai įrodę, 
kur randasi pekla. Drg. A. M. Me
telionis įrodys, kur randasi ir kas 
joje turės patekti. Todėl draugai ir 
draugės dalyvaukite visi šiose pra-

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, gegužės 18 d., Drau
gijų Svet., 4097 Porter St., 7:30 vai. (----- --------------------- .— ------
vak. Visi nariai būkite laiku. Išgirsi- \ kalbose ir atsiveskite savo tikintį 
te svarbių raportų ir apsvarstysime 
daug svarbių klausimų.

Sekr., M. G.
(114-116)

kaimyną!
Kviečia D.S. Komitetas.

revoliucinių 
klasės unijų; 2) sušaukt tarp
tautinį, kongresų kairiųjų pro
fesinių sąjungų; 3) išrinkt ko
misijų, kuri ruoštų kongresų; 
4) veikt artimame sąmyšyje su 
Trečioju Internacionalu.

Tą pat metą, liepos mėnesį, 
; susirinko atstovai

I turą, Sovietų valdžią, centrali- 
jr zaciją unijų. Sindikalistai savo 

susirinki-

ketvirta- neaiškią rezoliuciją už nuverti- 
mą spėka kiekvienos valstybės, 
tai yra ir Sovietų valdžios.

žinoma, jų rezoliucija nebu
vo priimta. Prieš ją išėjo So
vietų Rusijos delegatai ir kitų 
kraštų revoliuciniai darbinin
kai. Sindikalistų formulavimas

prieš pardaviką Legieną.
Jugo-Slavijoje Visuotina Dar-

■ tautinės darbininkų organiza- bo Federacija laikė artimus ry-^vienintelę priemonę, kuria gali-
r. atjos buvo sugriautos. ~ ------i~'L" -x’-- --- ............ - • ♦

” O kaip su tais “anarcho-sindi- 
l|alistais,” gal jie buvo ištiki- 
mi? Nieko panašaus. “Smulkiai- 
buržziazinis pobūdis anarcho- 
svndikalistų pasireiškė jau pir
mose karo dienose. Didžiausi 
anarc ho-smdi kalis tiniai v e ik ė j ai 
Franci jo j e, kaip ir jo vadai 
Kropotkinas ir Gili greitai pa- 
metė savo tarptautiškumą ir 
prieškarinį nusistatymą ir atsi
etojo pilnai su savo buržuazija 
gynimui tėvynės. Po karo anar- 
eho-sindikalistai ritosi vis dau- 
giau ir daugiau į reformistų ir 
social-fašistų liogerį. Geresnioji; 
dalis revoliucinių sindikalistų 
(Francijoje Manmuscco) perėjo 
į Profinterno pusę.” (“Sovietų 
Mažoji Enciklopedija”).
' Tai šitokia istorija su “anar- 
chę-sindikalistais.” Jie nei kiek 
nebuvo geresni už .socialistus 
patriotus.

g Kas liečia darbininkus, tai jie 
karo metu daug išmoko ir stojo 
už atsteigimą tarptautinės dar
bininkų vienybės. Pirmiausiai 
jie stojo už Sovietų Rusiją ir 
Komunistų Internacionalą, ku
ris 1919 metais susitvėrė. 1920 
metais daug maž sekanti padė
tis buvo unijiniame darbininkų

► judėjime.

sius su Komunistų Partija ir ma sutruškint išnaudotojų pa- 
stojo už stojimą į Trečiąjį In- sipriešinimą ir apsaugoti ir su- 
ternacionalą.

Amerikoje nebuvo tvirtų or- laimėjimus.” 
įganizacijų, stojančių už Trečią-i §įą formula priėmė visi, iš- 
Ijį Internacionalą. Pietų Ameri- skyrus tik-sindikalistus ir ats- 
koje kiek daugiau buvo kairiai tovus I.W.W.

. nusistačiusiu darbininku. Bet
1 te

" vis tiek nepaisant Gomperso ir

tvirtinti proletarinės valdžios

Jau nuo pat pradžios Raudo-

•VV’ 
>> ■*

fe

į kitų Amerikos Darbo Federaci- Unijų Internacionalo tvė- 
ijos vadų skymų eiliniai nariai iamo buvo nusistatymas linkui 
laipsniškai revoliucionizavosi. ,senU reformistinių unijų. Ne 
Nuo Amerikos atstovai I.W.W. 0riauti profesines sąjungas, bet 
dalyvavo Sovietų šalyje, bet užkariaut! Gi vokiečiai sindi- 
apie jų rolę kalbėsime vėliau, jkalistai šaukė, kad pas juos

Tokia tai buvo padėtis unijo- 8,000,000 organizuotų darbinin- 
se 1920 metais suminėtose šaly- ky i reformistines unijas nega- 
se. Atiduoti “anarcho-sindikalis- ^ma užkariaut, bet tas unijas 
tams” kairiai nusistačiusias uni
jas ir jų darbininkus gali tik'sakė: “Tai iš ko jūs tversite 

\naujas darbo unijas, jeigu jūs 
bijote 8,000,000 organizuotų 
darbininkų?”

į Buvo su sindikalistais daug 
valstybės, proletariato 

Internacionalo,

reikia griaut. Komunistai jiems

tie, kam nerūpi tiesa.
Kas Tvėrė Profinternų?

A. Lelickas sako: “Sukūri- į
.me Raudonųjų Darbo Unijų In- ginčų 
' ternacionalo dalyvavo Franci- diktatūros, III

Čechoslovakijos, centralizacijos ir kitais klausi- 
Anglijos, Amerikos mais. Šis pasitarimas pasirašius 

nuo Sovietų Rusijos—A. Lo-

“Naujokas” bando atsakyt 
“Laisvei” ir A. S., bet tas žmo
gus įsiklampojo nežinia į ką. F 
Jis daro užmetimą Serbentai, O] 
tai ir bandys Serbentą atsa-| 
kyt. I

Spaudos Piknikas ir 
bandys Serbentą atsa-i j Delegaty Rinkimas

“Naujokas” Užmetimą daro 
ant koresp., kuri tilpo “Lais
vėj” balandžio 17 d. iš susi
rinkimo L. S. ir D.B.D. Jis 
sako, kad ta koresp. esanti 
“perdėm melaginga, vieni plet- 
kai”. O aš sakau, kad ta ko
resp. yra gana teisinga. Joje 
yra dar užtylėta daug jūsų 
sklokininkų purvinų ir blogų 
kalbų prieš tarimus draugijos 
del prisidėjimo ir užgyrimo 
Visuotino Suvažiavimo, kuris 
atsibus birželio 30 ir liepos 1, 
1935 m.

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas, teatras ir balius. Rengia 

Lyros Choras, penktadienį, gegužės 
24 d. Pradžia 7 vai. vakare. Liau
dies Name, 8-tos gatves ir Fair
mount Avenue. Scenoje bus suvai
dinta “Nelauktas Svetys,” vaizdas iš 
revoliucijos laikų, 1917 metų. Progra
mą pildys Lyros Choras ir daugiau 
dalyvių. Šokiams grieš gera orkes
trą. Taipgi bus gardžių valgių ir gė
rimų. įžanga su drapanų padėjimu 
tik 35 centai.

Lyros Choras užkviečia Philadel- 
phijos ir apielinkės jaunuomenę ir 
suaugusius kuo skaitlingiausiai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

(114-116)

PHILADELPHIA, PA. r
Visų Lietuvių Darbininkiškų Orga

nizacijų Atydai!
Ateinantį ketvirtadienį, 16 d. geg., 

yra šaukiamos visos lietuviškos dar
bininkiškos organizacijos į platų na
rių susirinkimą, Fairmount Ave. ir 
8-tos gatvės, 7:30 vai. vak.

Šitas susirinkimas palies mūsų vi
sus piknikus ir 5 d. geg. įvykį Vy
tauto Parke, kuriame policijos buvo^ 
užpultas vienas mūsų piknikas ir bu
vo suareštuota keletas mūsų draugų. 
Čia yra provokatorių darbas. Visų 
organizacijų nariai plačiai dalyvau
ki ' ....................ant šio susirinkimo.

A. J. Smitas.
(113-115)

Toliaus sako “Naujokas”: 
“Tame susirinkime sklokinin- 
kai nepriešinosi kovai prieš 
kara ir fašizmą.” Čia stovi 
klausimas: tai prieš ką jūs 
priešinotės? Šitas suvažiavi
mas yra šaukiamas prieš pa
vojus karo ir fašizmo. Bile 
dieną, bile savaitę imperialis
tinio karo gaisras gali užsi
liepsnoti. O darbininkų klasė 
nėra pasirengusi jį sutikti. O j 
Worcesterio i sklokininkai ne.- i^

Naujosios Anglijos visų ap
skričių komitetų bendras suva
žiavimas yra šaukiamas ant 19 
d. gegužės, 10 valandą ryte, 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetai
nėje, School St., Hudson, 
Mass. Šis suvažiavimas šau
kiamas del galutino prisi- 
repgimo prie spaudos pikniko, 
kuris atsibus 4 d. liepos, May
nard, Mass. Prie spaudos pik
niko tinkamas prisirengimas 
bus galimas turint platų, skait
lingą šį suvažiavimą. Todėl ne 
tik visi šių organizacijų: Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li- 

iteįiatūros Draugijos 7-to Aps- i„vau> ± 111Jlltl „u„ 
krįčio A.L.P. Meno Sąjungos perstatyta trijų veiksmų juokingiau- 
o . a ..i t .•z.4... Z. j šia komedija “Moterims Neišsime-2-10 ApskllClO, Lietuvių Dai-Įjuosi » Kadangi šį veikalą loš gabiau- 

bininkų Susivienijimo 1-mo si scenos mėgėjai-ačtistai iš Hillside, 
Apskričio ir Komunistų Parti- £okį"ik“Zau™a?0 bus 
jos Liet. Frak. Biuro kornite- šokiai prie geros muzikos, širdingai 
M inorini turim <snvnžilinti hnt 'kviečiam dalyvauti šiame parengime, to nanai turim suvažiuoti, Det,Pusę pelno šio parengimo skiriame 
taipgi yra kviečiami visi hud-Į darbininkiškiems reikalams. Svetai- 
soiiiečiai, minėtų organizacijų in.g atdara 6:30.val- vak. Lošimas pra- ° ’ ‘ž & j . sides 7:30 vai. vak. Įžanga tik 35

centai, šokiams 25 centai. Kviečia 
rengėjai.

LAWRENCE, MASS.
Atydai 4-rių Kolonijų ALDLD Kuo
poms: Lawrence, Lowell, Nashua ir 

Haverhill.
Šiaukiama konferencija gegužės 19 

d., 10 vai. ryte, L. U. Kliubo Sve
tainėj. Bus svarstoma kas links abel- 
nai visą veikimą, “Laisvės” piknikas, 
ir birželio 30-ta diena, mūsų keturių 
kolonijų piknikas. Po konferencijos . 
įvyks debatai, kuriuose dalyvaus ' 
drg. A. Bimba. Jis debatuos su did
vyriais kaip tai, Dr. Mikolaitis, F. 
Bagočius ir kunigas Valatka. Bus 
labai svarbu visiems išgirsti.

L. K. Biuras.
(114-116)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas įvyks 

15 d. gegužės, 7:30 vai. vakare pas 
drg. Indriulį, kriaučiaus Šapoje, 1321 

, N. Main Ave. Visi nariai atsilanky
kite,, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr., J. Norkus.
(113-114)

>

Kapsuko Paveikslai

ALDLD 235 kuopa jeengia puikiau- Į 
sį parengimą subatoj, 18 d. gegužės, I 
1935, Wemrock Hall, Manalapan • 
Road, 1 mylia nuo Freehold’o. Bus

jos, Italijos,
Vokietijos,
ir kitų šalių unijų atstovai.” į nuo Sovietų Rusijos—A. Lo- , 
Kur dingo Sovietų Rusijos ats-.zovskiui; nuo Italijos—L. D’-, 
tonai, kurie vadovavo tam su-' Aragona; nuo Ispanijos — A. 
tvėrimui? Gal Lelickas tik to-^Pestana; nuo Bulgarijos — N. 
del Sovietų Rusiją (taip tada šablin; nuo Francijos — A. 
vadinosi Sovietų Sąjunga)* ap-^Rosmer; nuo Gruzijos — N. 
leido, kad ten nebuvo “anarcho-! Mikado ir nuo Jugoslavijos — 
sindikalistų”? J N. Milkič išleido šaukimą kon-

Sovietų Rusijos darbo unijos greso.
suvaidino sprendžiamąją rolę | Sovietų Rusijos unijos stovė- 
Raudonųjų Unijų Internaciona- ’j0 priešakyje su 5,200,000 na- 
lo tvėrime. Jau Trečioji Rusijos rių; Italijos Bendroji Darbo TT.’’. T/_ _____ •• Y-1' I,— z. , .. ~ ~ „ z.

sodiečiai, minėtų organizacijų 
nariai-narės Lowell, Maynard, 

i ir Worcester. Čia, draugai ir 
I draugės, nėra reikalo, kad kas 
. išrinktų kaipo delegatus, į šį 
suvažiavimą. Mes šaukiam vi
sus veikliausius mūsų organi- 
zaęijų narius-nares. Nes kuo- 
skąitlingesnis bus suvažiavi- 
mąs, tuo pasekmingiau galėsi
me išdirbti planus del pasek- 
mingumo spaudos pikniko.

Taipgi visi apskričiai ben
drai yra nusitarę pasiųsti 2 
delegatus į Visuotiną Ameri
kos Lie’tuvių Darbininkų Suva
žiavimą, į Cleveland, Ohio. 
Taigi šiame suvažiavime bus 
renkama delegatai. Del šių pa
matiniai svarbių klausimų ir 
yra šaukiamas platus bendras 
suvažiavimas.

Dalyvaukim visi ir laiku!
Bendras Komitetas.

nuo užgyrimo visuotino suva
žiavimo ir bandėte sulaikyti 
draugiją, kad nerinktų dele
gatų į visuotiną konferenciją, 
iš kurios bus renkami delega
tai į Clevelandą. To negana 
buvo: bandėte sukurstyti drau
gijos narius, kad neprisidėtų 
finansiškai del pasiuntimo de
legatų. Tai prieš ką jūs prie- 
šinotės? Toliaus: “Klausiu 
Serbentą, ar ‘jo šaukiamoj 
konferencijoj gegužės 5 d. 
rinkti delegatus į Clevelandiš- 
kį suvažiavimą.” ir tt. Čia sap
nuoji, “Naujoke”. Serbentą jo
kios konferencijos nėra šaukęs 
ir Worcesteryj 5 d. gegužės jo
kios konferencijos nebuvo 
šaukta. Taip, Serbentą ant 5 
d. gegužės per “Laisvę” pagar
sino Lietuvių Darbininkų Kliu
bo susirinkimą, kaipo sekreto
rius. O jokios konferencijos 
tą dieną nebuvo šaukta, ba 
buvo jau atsibuvus konferenci
ja pirmiau, kurioj dalyvavo 
delegatai nuo 9 draugijų, 
antra konferencija 
birželio 21 d., 1935 m 
rios bus delegatai renkami į J dalyvauti, nes teatras įdomus, vaiz-

(114-116)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopa rengia kortų 'ir 

arbatos vakarą. Įvyks 17 d. gegužės, 
penktadienio vakare. Pradžia 7:30 v., 
šv. Jurgio Svetainėj, 180 New York 
Avenue. Bus duodama dovanos tiems, 
kurie geriausiai kazyriuos. šis vaka
ras yra rengiamas, kad sukelt finan
sų pasiuntimui delegato į Clevelan- 
do konferenciją. Užkvieciam visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga 25 cen
tai. (.114-115)

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisve” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c, už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
j NEW HAVEN, CONN.

LDS 16-ta kuopa stato scenon vei
kalą “Paskutinė Banga” sekmadie
nį, gegužes 19 d., Lietuvių Svetainėj, 

, 243 Front St., svetainės durys bus I
ll* Į atdaros 3-čią vai. po pietų, lošimas į 

atsibus Prasidės lygiai 5-tą vai. vakare. Po 
.v , lošimui bus šokiai. Vietiniai ir apie- I 
IS KU- linkės lietuviai raginami skaitlingai

duojantis 1905 metų sukilimus Lie
tuvoj.

Kviečia Komisija.
(114-116)

Anglijoje augo dirbtuvių ko
mitetai; senose unijose jie vei
kė ir veikė iš lauko pusės. Drg. 
A. Lozovskis sako, kad minios 
varėsi į kairę. Airių Profesinių 
Sąjungų Suvažiavimas nutarė 
stoti į Trečiąjį (Komunistų) 
Internacionalą. Dalis unijų pra- tarptautinę organizacijų. Gi vė-'rių; Francūzų Revoliucinių Sin- kad neprisidėtų su 
dėjo trauktis iš senų centrali-(liau Rusijos unijų įvykęs kon-1 dikalistų Mažuma su 700,000;[ pasiuntime delegatų ir tt. Tai 
zuotu unijų, protestuojant prieš ------- —v--1 — - ------- y-’-L------•>
dešiniosius vadus. Anglijoje bu-' nę unijų atstovų konferenciją. ’rių; Jugoslavų Bendroji'Darbo 
vo j unijas organizuota 7,000,- Bet lapkričio mėnesį įvyksta, Konfed. su 150,000 ir Gruzijos 
000 darbininkų. Sena unijų biu- proletarinė revoliucija. Tada ne Komunistinė Mažuma su 15,000 
rokrątija buvo su buržuazija, tik pasaulinė buržuazija, bet ir1 
bet eiliniai darbininkai linko į social-patriotai perkūnais svai- 

' klasių kovą. Londone įvyko gelž- dė į Sovietų šalį ir Rusijos uni- 
keliečių sąjungos suvažiavimas, jas. Iš tos priežasties nebuvo 
buvo 200 delegatų ir jie priėmė galima sušaukti tarptautinę 
rezoliucijas už Sovietų Rusijų konferenciją per porą metų, 
it pasveikinimą Sovietų Rusijos, Tuom kartu social-patriotai ir

Clevelandą. Toliaus “Naujo
kas” plepa: “L.D.D. 5 kuopą 
nei nebandė kviesti, nes Ser
bentą jos narius vadina atvi
rais darbininkų, klasės ir So
vietų Sąjungos priešais”. Jeigu 
A. S. jus tokiais ir vadina, tai 
neklysta.
narius, kurie sutiko prisidėt 
prie užgyrimo šio suvažiavimo, 

Unijų Konferencija birželio 20-'Konfederacija su 2,000,00Q- na-’i š v a d i note “uzurpatoriais”, 
28, 1917 metais iškėlė reikalą rįų; Ispanijos šalies Darbo 
sudaryti profesinių sąjungų Konfederacija su 800,000 na- Į į Į • • • • I

BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

Lunch,” nedėlips vakare, 19 d. gegu
žės. Piliečių Kliubo Svetainėj, 376 

T_ . .. i Broadway. Bus įvairių pamarginimų.
Jus tuos draugijų'Įžanga 35 centai. Kviečia visus da

lyvauti.

“skieriais” (šarančiais) ir tt. 
Draugijos narius agitavote, 

finansais

Komitetas.
(114-116)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį 19 d. gegužės, 3 
vai. po pietų, 62 Lafayette Street.,hau Rusijos unijų įvykęs kon- dikalistų Mažuma su 700,000 pasiuntime delegatų ir tt. Tai|Visi nariai būkite laiku, nes turim 

gresas pasiūlė šaukti tarptauti- .Bulgarų Unijos su 90 000 na- ką šitas reiškia? Ar jūs, aklo- daug svarbių reikalų apsvarstymui ir 
jnę unijų atstovų konferenciją.'rių; Jugoslavų Bendroji'Darbo kininkąi, neužstojate už fa- a^ežti mokestis 1935
Bet lapkričio mėnesį įvyksta .Konfed. su 150 000 ir Gruzijos šistųs ir imperialistus, kurie Org., S. Vilkas.

ir

ruošia karą ? Ar 
prieš darbininkų klasę? 
negalit šito paslėpt.

neišeinat
Jūs

(114-116)

narių.
Ši konferencija paskelbė nau

jos organizacijos principus ir 
tikslus.

Pirmasis Raudonųjų Darbo |j<aip Butkus kalbėjo 17 d. ko- 
Unijų Internacionalo kongresas vo? Tasai plūdikąs plūdo Ko- 
įvyko liepos 3-19 dienomis, 1921 munistų Internacionalo ir So-

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 

™ ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

i Jau organizuojama programa ir greit bus
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitčmyti 
Šį pokilj. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroįe 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, M

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsėjo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodama augštos dovanos prie i-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

Apie Sovietų Sąjungą, 
jau “Naujokas

Ar 
pamiršai,

SCHENECTADY, N. Y.
Pagarsėjusi Sovietų filmą, “The. 

Road To Life.” Garsiakalbe filmą su 
muzikališkais pridėčkais. Bus rodoma 
nedėlioj, gegužės (May) 19, Šokai 
Svetainėj, 1309 Fifth Avenue, Mount 
PJeasant. Bus rodomas 3-6-8 valand. 
Įžąnga 15 centų. Kviečiame ir iš i 
apielinkės dalyvauti. j

(114-116) 1

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



Iškasė Puodą Pinigų ir Tris Lavonus

Norwood, Mass Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tinkamai veikime.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Del Visuotino Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo, kuris at
sibus Cleveland, Ohio, birželio 
30 ir liepos 1, kuopos komite
tas pranešė, kad del pasiunti
mo delegatų iš Norwoodo dar 
tebeina užkvietimas draugijų 
ir kol kas yra prisidėję su pri
tarimu, kad pasiųsti delegatus, 
šios organizacijos: Lietuvių La
vinimosi Ratelio Choras, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
3 kp. ir pati A.L.D.L.D. 9 kp. 
Todėl vienas iš Norwoodo de
legatas bus pasiųstas, o gal ir 
du, priklausys, kaip pasekmin
gai sukelsim finansų.

Bendras Piknikas

ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA”
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų kopcrte. Tik 30c.

Kaž kodėl mūs draugės ne 
rašo iš kovos prieš maisto bran 
gumą? Nejaugi lietuvės mote-Ibendron kovon. Draugės, kova

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Iš Chicagos tuo klausimu tan
kiai randame žinių, iš Cleve- 
lando rašė, o iš kitur nesimato.

Mes tankiai kalbam apie

LENKTYNIŲ JUDIS SU
JAUDINO ARKLĮ

LONDON. — Kai kurie 
sportininkai užsimanė pa
tirt, ar judamieji arklių 
lenktynių paveikslai pada
rys įspūdžio arkliui. Taigi 
pasisamdė teatrelį, nusivedė 
į jį vieną lenktyniuojančią 
kumelę ir pradėjo rodyti 
“reisų” judžius. Įsižiūrėjus 
į bėgančių arklių judžius, 
nusižvengė kumelė ir pati 
šoko bėgti; sulaužė kelis de- 
sėtkus sėdynių ir sužeidė 
tarnautoją, kuris bandė ją 
išlaikyt už pavadžio. Taigi 
bandymas “pavyko.”

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON , 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Toj pat rinkoj atkasta trys 
žmonių lavonai. Apie juos 
greit pasklido visokios kalbos, 
žinoma, įkriminuojant vieti
nius žydus. Vieną, sakoma, pri
pažino būtent esąs lavonas tū
lo žydo, perėjusio į katalikų ti
kėjimą, kuris po: to greit kur 
dingo. Verčiama kaltė ant žy
dų, būk jie jį nužudę ir užka-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp. ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 9 kp. piknikas 
atsibus 23 d. birželio, 1935, 
palei ežerą (New Pond), kur 
randasi puikiausia nauja sve
tainė del šokių. O tas svar-

Kiti du lavonai, nors ir ne
žinomi, vienok tūli blogos va
lios žmonės leidžia paskalus 
būk ir tuos du vyru žydai pa
pjovę del kraujo Velykų ma
cam. . .

Vis tai tamsių žmonių pra
simanymai.

Smarkiai Pabrango Daiktai 
Krautuvėse

Pastaruoju laiku valdžia 
įvedė naują tvarką krautuvėse, 
būk tai del “palengvinimo 
žmonių buities.” Tas apsireiš
kė tuomi, kad ant daugelio 
prekių yra uždėta “valdiška 
žymė”—daikto kaina. Dabęar 
jau negali su krautuvininku 
targavotis del kainos: parodė 
žymę—ir mokėk. Tas nebūtų 
jau taip bloga, jei “štampuo
ti” tavorai pasiliktų ta pačia 
kaina, bet dabar turim dvigu
bai mokėt už nekuriuos daly
kus. Jau nepasakysi, kad bran
giai lupa, tau tuoj pakiša po 
nosia prilipintą kainą. Sako
ma, tą kainos perviršių valdžia 
atsiima. Tai, mat, “palengvi
no ” žmonių gyvenimą,.. .

čia paduosiu pavyzdžiui ne
kuriu daiktų kainų skirtumą 
pirmiau ir dabar. Dėžutė sa
charino, kurį labai plačiai var
toja Lietuvos varguomenė, pir
miau kainavo 10 c.entų už 100 
grūdelių; gi 
ant

(Tąsa)
* “Ar nusiimsite ženkliukus patys?!” 

Visi tyli. Antrą kartą paklausus vienas 
draugas pasakė, kad visi nusistatę patys 
nenusiimti savo ženklelių. “Tai aš įsaky
siu jėga nuimti!”—grasino karininkas. 
Ir nelaukdamas atsakymo įsakė nudra- 

t skyti ir atimti pirmagegužinius ženkle
lius. Viršyla Urniežius ir puskarininkas 
su atkakliu uolumu draskė nuo krūtinių 
radonus ženklelius. Tvirčiau prisegtus 

*nudrėksdavo su rūbų medžiaga. Tik kai 
kurių draugų prisegti ženkleliai špilkutė- 
mis padarė grubius šunis atsargesniais, 

k privertė lig ir mandagiau nuiminėt žen
kliukus. Bet jų elgėsis dar pažiaurėjo su 
pačiais internuotais. Įsidūrę stumdė, ant 
kojų lipo ir tuo pat laiku į paširdį “pati- 
lomis” boksavo. Jie, matomai, tuo norėjo, 
kad mes parodytumėm bent kokį pasi
priešinimą. Bet mes šį kartą, daugiau 
kaip kitados, buvome pasirįžę kantriai 
tylėti. Toks buvo mūsų nusistatymas. O 
administracijai rūpėjo, kad mes priešin- 
tumėmės ir tuo duotume galimybę į mus 
pašaudyti, ir, gal būt, ne vieną nušauti, 
kaip “sukilėlį.” Administracija pyko, kad 
negali mus išprovokot.

Nuėmus ženklelius iš kiekvienos kame
ros išvedė po vieną du draugus. Juos vi
sus suvedė į karcerį ir uždarė. Pakeliui į 
karcerį šautuvo buože buvo sumuštas ne
pilnametis moksleivis Jonas Grigaitis. 
Jam buvo sutrenktas stuburkaulis strė
nose. Gavęs vieną smūgį šautuvo buože 
vos nesudribo. Nuo antro smūgio apsigy

nė pagriebdamas šautuvą rankomis ir į- 
smukdamas į siaurą karcerio koridorių. 
Pusantro mėnesio jis kalėjime negalėjo 
vaikščioti ir net laisvai gulėti. Tas smū
gis dar ir dabar dažnai atsiliepia. Mes 
reikalavome, kad mus paleistų iš karce
rio, arba duotų motyvus, kodėl mus už
darė į karcerį. Stovyklos administracija 
motyvų negalėjo duoti net išgalvotų, nes 
neturėjo kaip išgalvoti. Taigi net admi
nistracijai buvo aišku, kad mes niekuo 
neišsiskyrėme nuo kitų šventusių Pirmą
ją Gegužės. Matydami, kad negausime 
jokių motyvų ir iš karcerio mus nepa
leis, mes reikalavome, kad ateitų komen
dantas į karcerį. Komendantas neatėjo. 
Viršyla pasiūlė vienam eiti pas komen- 

rdantą. Pasisiūlė sumuštasis Grigaitis, bet 
viršyla pasakė, kad jis nenorįs, jog Gri
gaitis eitų. Viršyla sakė, norįs, kad eitų 
Gurvičius, nes jis niekad neinąs pas ko
mendantą. Buvo aišku, kad nori jį su
mušti. Ir tuoj buvo Gurvičiui sakoma, 
fcad jis neitų pas komandantą. Bet Gur
vičius neklausydamas, pasikarščiavo ir 
išėjo. Po kokio pusvalandžio atvedė Gur- 
vičių į karcerį riukiantį, suspradytą, su
daužytą. Mūsų neapykanta buvo didžiau
sia. Draugai nervinosi. Keletas karščia- 

*vosi.
Artinosi dešimta valanda. Kamerose 

buvo ramu. Vienam karceryj buvo vyrai, 
kitam—moterys. Jau dešimt, o niekas ne
pradeda dainuoti. Mes pasitarę su mote
rimis, kurios dar buvo likusios kameroj 
uždarytos, nutarėme pradėti. Rodos, kad 

ir telaukė kitos kameros. Ir iš dauge
lio kamerų ir dar daugiau krūtinių susi
liejo balsai į vieną Internacionalo gaidą.

Varnių miestelyj buvo daug žmonių. 
Puiki pavasario diena ir dar sekmadienis 
sudarė jiems gerą progą pasižmonėti. Iš
girdę, daugelis dar negirdėtą gaidą, ku
ri nesulaikomai veržėsi pro štangotus ir 
spigliuotus langus, sustoję būriais klau
sė. Bet baigiant antrą Internacionalo 
posmą mes išgirdome šūvių balsą. Šū
viai buvo tankūs, vienas po kito. Mes su 

Xsumarkiau plakančiom širdim tęsiam In
ternacionalą. Tuo tarpu karcerio sargy
biniai, stovį koridoriuj, grasina šausią 
per duris, jei'nenutilsime. Mums liko dar 
vienas posmas. Bet čia vos mums pasi-

dabar, uždėjus 
dėžutes kainą (10c), vie- 
100 grūdelių randame tik 
Moteriški tufliai (čevery- 
be aulalių), žinoma, pa

traukus už sieksninio mūro sienos, kad 
apsisaugoti nuo įkištos pro skylę tūtos, 
virš mūsų galvų pasigirsta šūviai. Iš an
tro aukšto pro kameros langą šauna vir
šyla į mūs ir moterų kamerą. Išsikarščia- 
vęs nepataikė. Kulipka nuo mūro rekoše- 
tu nuzvimbė. Mes pabaigėm Internacio
nalą. Bet šaudymas kamerose nepasibai
gė. Vienoj kameroj įėjęs viršyla šovė iš 
brauningo taip, kad viena draugui pro 
pat šalį ausies, o kitam virš galvos nu
zvimbė. Vienas draugas sudribo. Visi nu
siminė. Manė, kad nušovė. Bet pasirodė, 
kad viršyla nepataikė. Kitoj kameroj į- 
šovus keletą šūvių, jie suėjo į lubas. Mat, 
kai pradėjo šaudyt, draugai susilipo ant 
narų. Viršyla įbėgęs metė brauningo tū
tą į viršų ir pleškino.

Visose kamerose buvo panašios ekze- 
kucijos. Visas namas papliupo šūviais. 
Bet draugai gana garbingai pernešė tas 
ekzekucijas ir nesijautė savęs nugalėtais. 
Ekzekucinis terorizavimas nors ir aptilo, 
bet kova tęsėsi toliau. Bendrose kamero-' 
se draugai paskelbė badavimą, reikalau
dami mus grąžinti iš karcerių. Mes taip 
pat neėmėm valgio, nors tą, ką davė 
mums, negalima pavadinti ir valgiu: tai 
buvo vanduo ir duonos šmotelis.

Baigėsi diena. Mes gyvenome įspū
džiais savo ir gaunamais iš kamerų. 
Ruošėmės nakčiai. Buvo šalta. Vargais 
negalais išreikalavome savo paltus. Juos 
atnešė mums draugai. Guolio negavo
me. Prisėjo gulėt ant drėgnų lentų. Susi
tarėme, kad jei kurį kur vestų nakties 
metu, neiti. Jei pajėga temptų—šaukti 
kiek gerklė leidžia.

Vos tik spėjome akis sudėti, kai subil
dėjo durys ir pasigirdo riksmas. Po dvy
liktos naktį įsiveržė dar labiau girti pus- 
karininkai, kaip dieną, ir mėgino ištemp
ti iš karcerio vieną draugą. Mes pašokę 
iš miegų kolektyviai pradėjome rėkti. 
Kad būtų geriau girdėt, atidarėme lan
gą, Priešinomės visomis jėgomis ir kaip 
mokėjome. Puskarininkams nepasisekė 
išvesti nė vieno draugo. Iki rytui daugiau 
mes nė akių nesudėjome.

Visi draugai likę kamerose paskelbė tą 
pačią dieną badavimą. Jie protestavo 
prieš tos dienos ekzekucijas ir reikalavo 
mūsų paleidimo iš karcerio. Mes, patup
dytieji karceryj, taip pat prisidėjome 
prie tų reikalavimų ir neėmėm maisto. 
Stovyklos administracija norėjo mums 
prievarta palikti karcerišką maistą, bet 
mes mums kišamą karšto vandens viedrą 
ir menkus duonos šmotelius nepriėmėm.

Pagaliau mus kviečia tardymui. Mes 
atsisakome eiti į sargybos būstinę; rei
kalaujam, kad čia, į karcerius, ateitų 
tardytojas. Atėjo karininkas Čenkus. Jis 
mus įtikinėjo, kad nieko blogo neatsitik
sią ir kad čia tardyti neturįs teisės. Mes 
pasitarę sutikome eiti į sargybos būstinę. 
Pranešėme kameroms, kad draugai sek
tų pro kamerų langus kiekvieną vedamą 
draugą į sargybos būstinę, ir jei paste
bėtų, ką nors įtartino, tuoj atatinkamai 
reaguotų. Tardymas praėjo ramiai. Lai
ke tardymo mus klausinėjo visai trumpai 
lyg ‘ir formalumą atlikinėjo. Iš besišyp
sančios karininko Čenkaus minos buvo 
galima išskaityti: jūsų likimas jau nu
spręstas. Jis to sakyti nesakė, bet visa 
jo nuotaika tai tvirtino. Del to ir tardy
mas buvo trumpas. Atrodė taip, kad mes 
jau paskutinę blanką užpildinėjam: ko
kiais metais ir kur gimęs, tėvo vardas, 
kokios profesijos, pilietybės ir tautybės; 
ar dainavai Internacionalą, ar turėjai 
prisisegęs raudoną ženkliuką ir iš kur jį* 
gavai, kas organizavo Pirmosios Gegu
žės šventę. Tai visi klausimai ’ ir visas 
kaltinimas, kokį mums patiekė fašistai 
laike tardymo.

(Bus daugiau)

{Korespondencija iš Lietuvos')
STAKLIŠKĖS, ‘ Alytads aps. 

—Atėjus pavasariui, Stakliš
kių miestelyj pradėta ruoštis 
brukuoti (gręsti akmenimis) 
rinką. Kadangi rinka buvo 
duobėta, tai pradėta lyginti. 
Darbininkams bekasinėjant, vie
nas vyras, pavarde Klizas, suri
ko: pinigai! Jis pusėj metro gi
lumo atkasė didoką molinį puo
dą sidabrinių ir auksinių pinigų. 
Puodas buvo oda apdengtas. 
Išgirdę kiti darbininkai Klizą 
surinkant “pinigai,” puolėsi 
prie jo, nustumdami jį šalin, o 
patys griebdami pinigus sau
jom ir pildami kišenėsna. Už 
minutos puodas buvo tuščias...

Tai negirdėtas radinys Lie
tuvoj. Visi pinigai sidabriniai 
ir auksiniai, varinių nebuvo. 
Be pinigų rasta keliolika auk
sinių medalių su lenkų karalių 
atvaizdais. Pinigai buvo trijų 
rūšių: Katarinos, Zigmonto, 
Augusto ir keli kokio tai Alek
sandro. Tai buvo lenkiški zlo
tai, po 1 ir po 2 zlotu. Sako
ma, tie pinigai buvo užkasti 
Napoleono, besitraukiant iš 
Rusijos virš 100 metų atgal.

Sužinojus policija, pradėjo 
pinigus atiminėti nuo žmonių, 
visaip grasindama, bet mažai 
teko išgauti jų. Dabar visur 
pasklido tų zlotų; radėjai juos 
gana pigiai parduoda. Gi ra
dėjas Klizas labai gailisi, kad 
atkasęs pinigus nei kiek sau 
neprisisėmęs, garsiai suriko.. .

čia tik farmeriais apgyventa 
vieta. Daugiausiai vokiečiais, 
kurie turi gražias ūkės. Yra 
keletas lietuvių šeimynų, dau
giausia jaunos, šeimynos gau
na kenuose Roosevelto iš
dvėsusių karvių puikios mėsu- 
tės ir vargšai džiaugiasi, kad 
gali šiaip taip pusbadžiai pra
gyventi. Na, tai praeitą nedė- 
lią viena šeimyna gavo tds mė- 
sutės, kuri pagadino apetitą ant 
visados. Atidarė kena ir rado 
visą karvės užpakalį, kaip sa
ko, “akinius” ir su galu žarnos, 
ant pat viršaus. Ta žarna da 
taip pilna mėšlo, kad mažai ir 
mėsos buvo tame kene.

čia tikra teisybė, nes aš pati 
mačiau savo akimis. Dar ir da
bar tie žmonės laiko tą keną 
pasidėję šaltoje'vietoje ir kas 
tik ateina, tai parodo, kaip dar
bininkus vaišina.

L. Bartkiene.

biausia, kad svetainė pasta
tyta ant vandenio, tai joj bū
damas jauties, kaip ant laivo. 
Apie pikniko vietą bus praneš
ta vėliaus ir plačiaus. Dabar 
tik tiek norim visiems arti
miems kaimynams pranešti, kad 
ant 23 d. birželio nieko ne- 
rengtų, o visi dalyvautų pas 
mus, kur smagiai laiką pralei- 
site.

50! 
kai 
giausi, pirmiau kainavo 6 litai, 
o dabar, užlipinus kainos žy
mę, reikia mokėt jau 10 litų. 
Pirmiau už vidutinę silkę rei
kėjo duot 2 kiaušiniu, dabar 
—3 kiaušinius. Ir abelnai vis
kas, ką tik reikia pirkt krau
tuvėse, smarkiai pabrango, 
bet ūkininkų produktai nei 
kiek nepakilo.

Kiti kalba, kad tokis ūmus 
tavorų pabrangimas reiškia li
to vertės kritimą, panašiai, 
kaip buvo su Amerikos doleriu

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Ar Kas Daroma Prieš Maisto !?,s„,n.edalyva,u-'a tose kovose? prieš augstas 

Brangumą?

Spaudos Piknikas 4-tą Dieną 
Liepos Ir Visuotinas Lietuvių 

Suvažiavimas

Gegužės 5 d. atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9 kp. susi
rinkimas, kuriame buvo pla
čiai apkalbėta pasekmingas 
pasidarbavimas del spaudos 
pikniko, kuris atsibus 4 d. lie
pos, Maynard, Mass. Visi na
riai išsidalino tikietus del par
davinėjimo. Tikietukų pritrū
ko ir draugas Grybas greitai 
užordino iš “Laisvės”, kad 
daugiaus prisiųstų. Norwoodie- 
čiai tikis parduoti už virš 
$100. Taipgi išrinkta komisija 
iš šių draugų-gių: L. Traki
mavičius su Olga Zarubiene ir 
J. Trečiokas su J. Galgausku, 
kurie eis rinkti pasigarsinimus 
į pikniko programą. Komisijai 
geriausio pasisekimo.

Tą patį turėtų daryti ir ki
tos kolonijos Mass, valstijoj. 
Tai spaudos piknikas užtikrin
tai bus pasekmingas.

Atsiminimai iš Varnių Koncen
tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilėnas

Daug Darbininkų Išvažiuoja 
Latvijon

Iš Lietuvos daugelis darbi
ninkų rengiasi išvažiuot Latvi
jon laukų darbus dirbti. Sa
koma, kad Lietuva padarė ko
kią tai sutartį su Latvija, apsi
ėmė duot Latvijai 14,000 dar
bininkų, vyrų ir moterų. Vy
ram, sakoma, mokės 46 litus 
į mėnesį, o moterim—40 litų.

Stakliškėnas.

. Harry’s Cafe
Kur Gęri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi {vairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

maisto kainas, 
prieš “sales tax” ir prieš karą 
yra tie punktai, kuriais gau
sim visas darbininkes, bile tik 

įtraukimą katalikių darbininkių dėsim pastangas,Tjle tik pačios
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Šeštas Puslapis ” ESISV8 ’ Trečiadienis, Geg. 15, 1935

Į NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 15 d. gegužės, 79 Hudson 
Avenue. Visi' nariai dalyvaukite 
skaitlingai, nes turime daug dalykų 
aptarti.

Svarbi Didžiojo N. Y. Lietuvių Konferencija
♦ ; Ateinantį sekmadienį, 19 d. j yra užgyrę arba jos šaukimu 
gegužės, Didžiojo New Yorko rūpinęsi bei pasižadėję daly- 
lietuviai darbininkai turės ne
paprastos svarbos konferenci
ją. Ji bus apkalbėjimui Am. 
Liet. Darbininkų Visuotino Su
važiavimo reikalų ir išrinki
mui delegatų, kurie atstovaus 
vietos organizacijas tame su
važiavime, birželio 30, Cleve- 
lande. Suvažiavimas, kaip ži
nia, šaukiamas kovai prieš 
karą ir fašizmą, taipgi Lietu
vos darbininkų ir lietuvių iš
eivijos kongreso reikalais.

Dar ne visos organizacijos 
išrinko delegatus ir išrinkusios 
ne visos spėjo pranešti, kiek 
delegatų išrinko, nes daugelis 
susirinkimų vyksta šiomis die
nomis. Tačiaus iš jau gautų 
pranešimų matosi, kad konfe
rencija bus skaitlinga ir turėtų 
būti gyva ir turtinga tarimais. 
To..galima tikėtis, kadangi ją

vauti tokios pažangios ir pas
tovios organizacijos, kaip Dr. 
Martino Liuterio Draugija, L. 
A. Piliečių Kliubas, Amalga- 
meitų Lokalas, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, A. L. 
Darb. Literatūros Draugija, 
APLA, ir daugelis kitų.

Kvietimai buvo siunčiami 
laiškais visoms draugijoms, 
kurių turėta antrašai. Negavu
sios tokių laiškų draugijos taip 
pat kviečiamos dalyvauti kon
ferencijoj. Galima siųsti vieną 
atstovą nuo 20 narių. Pagei
daujama, kad siųstų pilną kvo
tą delegatų sulyg turimo na
rių skaičiaus.

Konferencija įvyks 19 ge
gužės, 10 vai. ryto, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Mineralai- Vitaminai—Liaukos

jai gentkartei darbininkų, ku
rie užaugo po to, kaip Tomo 
byla prasidėjo. Visos darbinin
kų spėkos turi mušti į vieną 
tikslą iki Tomas išeis iš San 
Quentin kalėjimo laisvu žmo
gumi.”

Šiandien TDA Susirinkimas
Trečiadienio vakarą, 15 ge

gužės, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer 'St., Brooklyne, įvyks 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lietuviu 17-tos kuopos 
susirinkimais.* Visiems*, svarbu 
dalyvauti, ' kadangi TDA yra 
ta orgipį^acija, kuri gina vi
sus darbinlAkus, patekusius j 
kalėjimus, teismus bei depor
tuojamus už reikalavimą ge
resnių gyvenimo, sąlygų ir sa
vo teisių.

Kuopoj yra narių užsiliku
sių su mokestimis. Mes prašo
me pasimokėti. Be pinigų ne
galima vesti bylų, o jų yra 
daugybė. Pasimokėjusiem yra 
atėję naujos knygutės — atsi- 
imkite. Ir visi nariai dalyvau
kite susirinkime. Ne nariai 
taip gi kviečiami i mūs susi-

dar.bininkų draugų ir liuosybės 
mylėtojų pareiga ištiesti pa
galbos ranką tiems kovoto
jams.

Mūsų Kalendorius
Gegužės 17, 8 :30 v. vakaro, 

Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
St., New Yorke, rengiamas 
šaunus bankietas pasitikimui 
d. Amter, Komunistų Partijos 
2 Distrikto organizatoriaus. 
Organizacijos turėtų pasiųsti 
delegatus. Tikietas $1. 

į i —;-------- i . .
Gegužės 22, 23, 24, 25 i/ 

26 bus Komunistų Partijos 2 į 
Distrikto Bazaras. Tikietai 
gaunaipi pas :’visus partijie- 
čius iri kitus organizacijų vei
kėjus. Svarbu įsigyti iš ankšto. 
Visoms 5 dienoms bendras ti
kietas 75c., šeštadieniui—40c., 
bile kuriai kitai vienai dienai 
—25c. Vieta: New Star Casi
no, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke. j

PA.I IEŠKOJIMAI I

Valdyba.
(113-114)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris. Turiu tris 

kambarius su visais patogumais.
Mokestis .$7.00 į menesį. Savininką 
galima matyti apie 6 vai. vakare. I 
Nedėlioj per visą dieną. Johnap, 136 
McKibben Street, Brooklyn, N. Y., 
Room 16, kampas Graham Avenue.

(114-116)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA dvi krautuvės su 
Bar ir Grill, trijų metų randavimu. 

Šildomas garu. $65 į mėnesį. Dabar
tines įeigos $400 per mėnesį. Čia yra 
puiki proga padaryti tinkamą gyve
nimą. Del daugiau informacijų kreip
kitės prie: Joseph Riela, 2837-39 Ful
ton Street, Brooklyn, N. Y., arba te
lefonuokite: Applegate 6-9672.

(114-119)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit
PABANDYKITE I

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMŲ, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimag tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga. x

HYMAN BERGER
SAVININKAS ’

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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;• Ar žinote kas yra minorą-| vakaro, 
lai? Ar žinot jų svarbą diete?
Yra neapsakomai svarbu žino
ti apie mineralus kiekvienam 
darbininkui.
, Kas yra vitaminai ? Kokią 
svarbią rolę vitaminai su lošia 
maiste? Ar žinote, kad tam

. tikrų vitaminų stoka silpniną 
sveikatą ?

Ar žinote, 
anatomiški 
funkcijos yra 
rą medžiagą,
karnai funkcionuotų ?
not, kas yra endokrininės liau-

kad liaukos yra 
organai, kurių 
išdirbti tam tik- 
idant kūnas tin- 

Ar ži-

rinkimus, kad susipažinti su 
mūsų organizacija ir jos dar- 

Dr. Kaškiaučius važinėjo kaįs.
per visą Ameriką su paskaita! tda 17 Kuopos Org , 
temoje, “Mineralai, Vitaminai i j geeger
ir Liaukos.” Visur, kur tik bu-|
vo paskaita laikoma, svetainės v n • v n 1 • • 
buvo prisikimšę ir visur darbi- ^ar0 * IKSUS FerSeklOja 
ninkai pageidavo daugiau pas-1 Pereifą sekmadienį New 
kaitų nuo Dr. Kaškiaučiaus. i Yorke policija suareštavo ir

Lietuvių Darbininkų Susivie-' sumušė 6 jaunuolius, kurie va- 
' rengia dovavo dalinimui prieškarinių 
Kaškiau- lapelių miniai susirinkusių žiū- 

progą jos rėti militaristinio parado. Tas 
darbiniu- parodo, kaip skubiai ir tikrai 
reikalin- yra rengiamasi karui. Areštuo-

“Laisvės” svetainėj 
Kaškiaučius

nijimo Pirma Kuopa
šias paskaitas Dr. 
čiui, idant suteikti 
nariams ir kitiems 
kams susipažinti su
giausiais sveikatos klausimais, tais yra Sam Goldman, Ed-

PAJIEŠKAU savo giminaičių Vin- 
j co Kiskis, paeina iš Kauno guber
nijos, Bukaičių miestelio, Devidonių 
kaimo. Jis yra apie 50 metų amžiaus. 

| Gyveno apie Bostoną, Mass. Jau ne- 
simačiau su juom apie 24 metai.

Taipgi jieškau Matejuša Grigas, 
Kauno gubernijos, miestelio Pagirių, 
kaimo Maroliai. Jis yra apie 40 me
tų amžiaus. Seniau gyveno Chicago, 
Ill. Jį taipgi mačiau tik apie 24 me
tai atgal.

Abu jieškanti asmenys yra mano 
pusbroliai ir norėčiau su jais susi
rašyti. Prašau juos pačius atsišaukti, 
arba jeigu kas juos žino iš “Laisves” 
skaitytoju, tai prašau pranešti man 
jų antrašjus už ką būsiu labai dėkin
gas. Mano antrašas:

Paul G. Yankowski,
Box 284

Endicott, N. Y.
(114-116)

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at> 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

y

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

o
ū
IJ

o 
ū
o

kos, jų nepaprastą svarbą?
Daktaras Kaškiaučius, pla

čiai Žinomas lietuviams darbi
ninkams ne tik Amerikoj, bet 
ir pasauliniai, suteiks prelek- 
ciją šiais klausimais, seredoj, 
gegužės 22 d., kaip 7:30 vai.

Įžanga į šias taip svarbias ward Young, Tom Jackson,' 
paskaitas tiktai 10c. (Helen Crowning, Abe lęsman,

PARDAVIMAI
Visi, vyrai ir moterys, seni, Morris Stevens. Lapelius dali-

ir jauni, yra kviečiami atsilan- no 150 jąunuęlių, vado.vystėje gyventoje vietoje, čia galima pada- 
kyti. ' “ —— lz u—
• Kviečia,

LDS 1 Kp. Komisija.

ryti puikus pragyvenirrtas. Kaipa bus 
i gana prieinama, nes greit turiu par-

b

'ant vietos, 104 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

(114-116)

Jaunų Komunistų, Lygos.
Goldman ir Young, bėgdami duoti. Pardavimo priežastį sužinosite 

per Van Cortlandt Parką su
i užrašu “Kovokit prieš Bosų

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, i“ 

priežasties šalčio
Tabletąi 'ar Syrup po 50c* 
Už bonką. Galima gauti 

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Moterys Veda Kovą Prieš 
Augštas Maisto Kainas

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį New Yorko Darbininkių 
Tarybos turėjo savo konferen
ciją,. kur jos nutarė sustiprinti 
kovą prieš LaGuardijos “sales 
tax” ir skelbti streiką prieš 
augštas mėsos kainas. Atida
rymui tos kampanijos konfe
rencijos išrinktos delegatės su 
tūkstančiais parašų ir reikala
vimų antradienį nuėjo pas ma
jorą LaGuardią, reikalaujant 
atviro išklausinėjimo kas lie-

Atsirado Misteriškas 
“Grobis"

Skaitytojai prisimins, kad 
laike Harlem sukilimo, 19 ko
vo* apart kitų, tapo peršautas 
ir mirė 16 metų jaunuolis, 
Lloyd Hobbes. Jį pašovusis po- 
licistas tapo išteisintas, kadan
gi tam jaunuoliui primesta, 
būk apiplėšęs krautuvę. Ta
čiaus grobis nebuvo skelbta, 
nors tokiuose atsitikimuose vi
suomet būna skelbiama. Reiš
kia, nebuvo ką skelbti.

Dabar Harlem tyrinėjimo

į Kąrą,” padavė sigpąlą ir aky- 
mirkoj pulkas jaunuolių viso-

1 mis pusėmis pradėjo darbą. Jų 
mobilizuotumas davė progą pa
siekt mases susirinkusių žmo
nių ir palyginamai mažas skai
čius jaunuolių tenukentėjo, ka
dangi militaristams voš spėjus 
apsižiūrėti darbas jau buvo at
liktas.

PARSIDUODA Bnr and Grill, se
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta ge
rai • apgyventa ir galima gerą pragy

venimą padaryti. Parduosiu už pri
einama kainą. Kreipkitės sekamai 

! del, tolimesnių informacijų:
Į Gus Rechner, 3239 Fulton St., tar
pe Richmond ir Chestnut Sts., Brook
lyn, N. Y. Telefonuokite: Applegate 
7-9803.

(112-117)

Pikietuos Kubos Konsulatą
Šiandien, 15 gegužės, 12 vai. j 

dieną, Jaunų Komunistų Lyga 
šaukia visus darbininkus į ma-l 
sinį pikietą ir demonstraciją

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

PASKOLOS

čia “sales tax.”

Svarbios Painokos Veltui
Pradedant šį trečiadienį, 15 

gegužės, bus duodamos pamo
kos iš Amerikos Darbininkų 
Klasės Istorijos. Jas suruošė 
Amerikos Lygos Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą Williamsbur- 
go kuopa. Pamokas ves d. An
tanas Bimba, liet, darbininkų 
dienraščio “Laisvės” redakto
rius ir autorius knygos Ame
rikos Darbininkų Klasės Istori
ja, kuri yra naudojama visose 
darbininkų mokyklose, kaipo 
pamatinė tuo klausimu.

Įvyks 15, 22, 29 gegužės ir 
5 birželio, 8:15 vakaro, 338 
South 4th St., netoli Keap St., 
Brooklyn. Svarbu pradėti su 
pirma pamoka, kad lengviau 
būtų suprasti sekamas. Moky
mas veltui. Pamokos bus anglų 
kalboj.

! MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Dukevičius. 42 metų 

amžiaus, 23 Cook St., Brook
lyn, N. Y., mirė gegužės 10 
d. Palaidotas gegužės 14 d. 
šv. Jono kapinėse. Laidotuves 
prižiūrėjo graborius J. LeVan
da, 107 Union Ave., Brooklyn, 
n. y. .... j.

komisija pašaukė liudyti dis
trikto prokurorą Dodge sąry
šyje su tuo Įvykiu. Pasirodė, 
kad atsirado jo raštinėj “gro
bis,” būk tai to vaikelio išplėš
tas iš tūlos krautuvės, šauktas 
ir krautuvninkas liūdyti, bet 
tasai atsisakė. Taigi, pridengi
mui policijos darbų kokiu tai 
stebuklingu būdu, veik už 
dviejų mėnesių po tos žudynės, 
atsirado “grobis.”; Tik kapita
listinėj sistemoj • galimi toki 
stebuklai.

prie Kubos konsulato, 17( 
Battery PL, New Yorke, šio-! 
mis dienomis 15 revoliucionie- 
rių Kuboj randasi karo teismo 
rankose ir yra tuoj autinis pa
vojus jų gyvybei. Visų Kubos'

Pribuvo John Mooney
Iš San Francisco pribuvo 

New Yorkan John Mooney, 
brolis garsaus darbininkų kla
sės kovotojo Tom Mooney. Ji
sai iš čia pradės platų marš 
rūtą po visą šalį. Maršrutą 
rengia bendrai Tom Mooney 
Moulders Defense Komitetas 
ir Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas. Maršrutas turėtų 
gauti visų darbininkų koope
raciją.

John Mooney apart kitko 
pareiškė: “Tomas nėturi būti 
nei dieną ilgiau kalėjime... 
Aš tikiuos visos šalies organi
zuotų darbininkų paramos sa
vo maršrutui, kad aš galėčiau 
perduoti Tomo istoriją nauja-

ROBERT LIPION

■ Sušižiedavi- 
mams,Ves- 
,tuvčms ir 
Kitokiems 

iimk Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 jr augštyn. 
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRANO STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

M. Bruckheimer’s Sons, Ine.
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ 

LAIKRODŽIŲ 
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.
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Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis ątsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 

Tel.: Foxcroft 1-6101

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

< 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

— 111 . . . .
CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i £ ds, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Lig os, 
Mėšlažamės Li

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

. (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paruamdau automobilius. vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimae 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitoŲų šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRANb STREET
BROOKLYN, N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g

I PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS 8 

Q Senai dirbąs graborystės pro- « 
« fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
M atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu 8 
o mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- 8 
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems g
5 gaukite dieną ar nakt} S

| 423 Metropolitan Avė. g 
S Brooklyn, N. Y. g

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Ean 16 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




