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KRISLAI
“Bepartyviškas” Lėkimas. 
Fašistinis Atbalsis. 
Tautos Kėlimas.
Planingas Kapitalizmas.

Rašo KOMUNARAS

►

Buržuazinis tautiškumas ly
giai žėravo socialistų “Naujie
nų” redaktoriaus Grigaičio, 
kaip ir Smetonos generalinio 
konsulo kalbose, laike lakūno 
Vaitkaus išleistuvių pikniko 
Brooklyno apylinkėj. Vienas bū- 
fų galėjęs pasakyti kito kalbą, 
ir nieks nebūtų suradęs idėjinio 
skirtumo.

Grigaitis, be kitko, sakė, kad 
šis skridimas į Lietuvą esąs 
“bepartyviškas” dalykas. Bet jo 
“bepartyviškumą” iki galo da- 
vedė pakviestas kalbėt ukrai
niečių fašistų laikraščio “Svobo
da” redaktorius. Jis susijaudi
nęs šaukė atplėšt Ukrainą nuo 
Sovietų Rusijos ir sujungt ją 
su fašistų valdoma Lietuva.

Tokiam bendram frontui pa
marginti skloka davė savo ly- 
raites šokikes, jų tarpe ir But- 
kiūtę, sklokininkų vado dukterį. 
Pats Butkus delnais plojo, kuo
met Vėjelis, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos berniukas, padeklama
vo eilėraštį delei lėkimo į Lie
tuvą “garbei dievo ir tėvynės.”

Jeigu Antrajai Lituanikai pa
vyks nuskristi j Kauną, iš ten 
ataidės atgal Amerikon nauja 
fašistinio patriotizmo banga; ir 
tą puikiai žino pats Grigaitis 
ir jo rėmėjai iš sklokos tarpo. 
Jie tik kitiems pasakoja, būk 
čia esą tik “technikos” dalykas 
ir parodymas, kad lietuviai “ne
prastesni už kitas tautas.”

Mes esame įsitikinę, kad lie
tuvių tauta nėra savaimi pras
tesnė už bet kurią kitą tautą;

’ ir jeigu lietuviai buvo atsilikę 
nuo augščiau kultūroj pakilusių
tautų, tai tik del ekonominių ir nūs dolerių pašalpinių pini- 
politinių sąlygų. Bet mes ko
vojome ir kovosime prieš tuos, 
kurie po tautos pakėlimo obal- 
siu slepia savo tarnystę fašiz
mui arba buržuazijai ir dvasi-

* niai nuodija darbininkus.

Augščiausias Teismas, panai
kindamas NRA, nupuldė “dūšią 
į kulnis” tiems buržuaziniams 
pleperiams, kurie skelbė, kad 
Rooseveltas su savo “planin
gu” kapitalizmu užkirs kelią 

* darbininkų revoliucijai Ameri
koje. Kai kurie iš jų, pav., N. 
Y. World - Telegramo Hey
wood Braun, jau dasikalba, 
kad, turbūt, beliks pasirinkt 
tik vieną iš dviejų: giltiniškas 
kapitalizmas arba revoliucija.

Vokietijoj joks teismas ne
sugadino Hitleriui planų, bet 
ten išnaujo pradeda dundėti 
darbininkų bruzdėjimo vulka
nas prieš “planingąjį” fašistų 
kapitalizmą.

EXTRA!
, KARACHI, India. — Belu- 

čistane, Queta apskrityj, per 
žemės drebėjimą vakar žuvo 
30,000 žmonių, tarp jų ir 44 
Anglijos kariškiai lakūnai.

ROMA — Italijos valdžia 
pašaukė dar 50,000 kareivių 
ruošiamam karui prieš Abyssi- 
niją.

Nazių Laikraščiai Turi 
Slėpt Kunigy Areštus
. BERLYNAS. — Hitleris- 
kuose Vokietijos laikraš
čiuose dabar pliaupiama 
apie išmislytus persekioji
mus protestonų kunigų So
vietų Sąjungoj. Bet tiems 
laikraščiams uždrausta pa
minėt net vardus bei skaičių 
kunigų, kurie yra Vokieti
joj areštuojami už nesutiki
mą su Hitleriu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Francija Nepasitiki Nazių 
Siūloma Orlaivių Sutarčia

LONDON.—Vokietija siū
lo padaryt kariškų orlaivy- 
nų neva “aprubežiavimo” 
sutartį su Francija, Angli
ja ir kitomis vakarų šali
mis. Francija bent kol kas 
tam nepritaria. Supranta, 
kad nežiūrint sutarties Hit
leris slapta plėtos savo karo 
oriai vyną.

$300,000,000 Pašalpos 
Darby Pinigų Skiriama 
Ginklavimosi Tikslams

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso lė
šų komisija atranda, kad 
paprastoms išlaidoms šalies 
valdžiai reikės $3,202,000,- 
000 naujiems finansiniams 
metams, kurie prasideda 
nuo š. m. birželio mėnesio 
30 d. Bet į paprastų išlaidų 
sąskaitą ta komisija siūlo 
paimti $300,000,000 iš $4,- 
000,000,000 fondo, skiriamo 
viešiems pašalpiniams dar
bams. O už tuos 300 milio- 

gų būsią statoma triobos, 
reikalingos armijai ir laivy
nui; pravedama karo tiks
lams pritaikyti keliai; daro
ma įvairūs pagerinimai ar
mijoj ir laivyne, statoma 
bei taisoma tvirtovės ir tt.

Argi nesakė komunis
tai, jog didelė dalis pinigų, 
žadamų bedarbiams šelpti, 
yra naudojama kariškiems 
prisirengimams ?

Prancūzu Buržujų Pagarba 
Hitlerio Fašizmui

PARYŽIUS. — Henry 
Berenger, buvęs Francijos 
ambasadorius Amerikai, 
pasakė a n g 1 o - a merikonų 
laikraščių korės pondentų 
pokilyje, kad jis matąs 
“daug gero” paskutinėje 
Hitlerio kalboje. Berenger 
mano, kad Francija galėtų 
atsteigti nuoširdžios “pa
garbos” santikius su fašisti
ne Vokietija. Francijos bur
žuazija, planuodama įvesti 
fašizmą namie, suprantama, 
pagarbiai ima pamokas iš 
Hitlerio prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą.

Hitlerio Agentas Ausštoje, 
Austrą Ministerijos Vietoj

VIENA.—Suimtas Aus
trijos finansų ministerijos 
augštas valdininkas 
kovskį, kaipo Hitlerio 
tas, kuris iš vidaus 
prieš Austrų valdžią.

Hen- 
agen- 
veike

PASITRAUKS Mac- 
DONALD

London. — Pranešama, 
kad ligšiolinis Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Ram
say MacDonald atsistaty
dins birželio 7 d., ir naujas 
ministerių kabinetas bus pa
vestas suorganizuot atviram
atžagareiviui St. Baldwinui. gavingą “socialę apdraudą.” dar gyvas ar ne.

PAČIOJ HITLERIO PARTIJOJ VERDA 
BRUZDĖJIMAS PRIEŠ SKAUSMINGAS 

GYVENIMO SĄLYGAS VOKIETIJOJE
New Yorko Times Korespondentas Nerado Tokių Darbinin

kų, Kurie Būtų Pasitenkinę Hitlerio Viešpatavimu
New Yorko “Times” ko

respondentas Otto D. Toli- 
schus rašo apie Hitlerio val
džios pasigyrimus, iš vienos 
puses, ir apie augantį minių 
skurdą ir nepasitenkinimą, 
iš antros. Pavyzdžiui, valdi
ninkai ir jų laikraščiai skel
bia, būk šalies pramonė pa
kilo, būk darbininkų algos 
per metus padidėjo 21 ir pu
se nuošimčio, būk žmonės 
pirko mėsos 13 nuošimčių 
daugiau, būk bedarbių skai
čius taip sumažėjo, kad viso 
likę “tik 2,233,000 bedar
bių.” — Milionus bedarbių, 
suvarytų j verstinus vergiš
kus darbus hitlerininkai 
laiko “dirbančiais.”

Bet tikrumoj yra ve kaip: 
net valdžios skelbiama vi
dutinė darbininkų alga W 
iki 28 markių per savaitę 
yra virš trijų nuošimčių že
mesnė negu buvo 1932 me
tais. (Markė dabar skaitosi 
40 amerikoniškų centų). Gy
venimo reikmenys nuo 1933 
m. iki dabar apskritai pa
brango 5 nuošimčiais; o 
maisto kainos pakilo apie 
12 nuošimčių. Bovelnos dir
biniai lešuoja 58 nuošim
čiais brangiau negu užsie- 
nyj. Sviestas ir paprasti 
naminiai riebalai pasidarė 
neįperkami; jų vietoj, todėl, 
naudojama margarinas, da-

AUGŠC1AUSIAS TEISMAS SUTIKSIĄS SU 
MULKINANČIA NEVA BEDARBIU APDRAUDĄ

WASHINGTON. — Jei
gu Jungtinių Valstijų kon
gresas priims Wagnerio-Le- 
wiso neva “socialio užtikri
nimo” bilių, tai šalies Augš- 
čiausias Teismas veikiausia 
negalės jį atmesti,—sako 
senatorius Harrison.

Bedarbių apdrąudai, pa
gal tą bilių, darbininkai tu
rėtų mokėti po 3 centus nuo 
kiekvieno gaunamo dolerio 
algos; o samdytojai turėtų 
prisidėti su 3 nuošimčiais 
nuo visų darbininkam išmo
kamų algų. Tai būtų taksai, 
o kongresas turi konstituci
nę teisę taksus uždėti, —iš- 
vedžioja sen. Harrison.

Reikia atžymėt, jog žada
ma kapitalistams tiek nu- 
mušt nuo jų privalomų tak
sų valdžiai, kiek jie sumo
kės į bedarbių apdraudos 
fondą. Tuo būdu, iš ap
draudos įstatymo sulig Wa- 
emerio-Lewiso įnešimo sam
dytojai nieko nenukentėtų, 
ir visa sunkenybė būtų su
krauta ant darbininkų 
sprando. Gal todėl kapita
listai ir neverstų Aūgščiau- 
sią Teismą atmest tokią ap- 

romas iš b d n g ž u v ių 
(whales) taukų.

Visai uždrausta nami
niams indams naudoti va
rį, nikelį, ciną, šviną ir ki
tus karo tikslams reikalin
gus metalus. Užsieninė 
prekyba nupuolus žemiau 
negu bet kada.

Gyvenimas ne tik supras
tėjo, bet taip pabrango, 
kad darbininkai negali su
vest galo su galu. Ir darbi
ninkai net fašistų valdoma
me Darbo Fronte, Pirmąją 
Gegužės minėdami, viešai 
reikalavo pakelti algas, bet 
ju reikalavimai buvo greit 
užslopinti.

Visur darbo žmonės mur
ma ir nerimastauja. Mini
mas korespondentas nerado 
nei nazių. nei nęnazių dar
bininku. kurie būtų paten
kinti Hitlerio tvarka. Bet 
išreiškiančius nepasitenkini
mą slaptoji policija nuolat 
areštuoja. Masiniai grūda
miems į kalėjimą tokiems 
nėra pasakoma nei . priežas
tis. del ko jie suimti. To 
nežiūrint, tačiaus, pačiuose 
nazių rateliuose verda ašt
riausia kritika prieš Hitle
rio “tvarką.”

Tiesa, hitlerininkų demon
stracijose matosi ir daug 
darbininkų; bet jie ten būna 
verstinai varomi arba eina, 
tik bijodami darbą prarasti.

Antra vertus, Wagnerio- 
Lewiso bilius tarnauja nu
kreipimui daugelio darbi
ninkų domės nuo kovos už 
tikrą darbininkų ir bedar
bių socialę apdraudą pagal 
bilių H.R. 2827, kuris reika
lauja mokėti, bedarbiams ir! 
negalintiems dirbti darbi
ninkams reguliarę pašalpą 
vien tik kapitalistų kaštais, 
ir visu bedarbės laiku..>

Pagal Wagnerio - Lewiso. 
bilių tik dalis naujų bedar
bių tegautų skurdžią pašal
pą kelioliką savaičių per 
metus; o dabartiniam 15-16 
milionų bedarbių- tas bilius 
nežada nei cento jokios 
šalpos.

pa-

Nežinia, Ką Žmogvagiai 
Padarė Turčių Vaikui

TACOMA, Wash. — Jau 
praėjo laikas, paskirtas su
mokėjimui $200,000 už su
grąžinimą G. Wyerhaeuse- 
rio, 9 metų vaiko, kuri pa
sigrobė žmogvagiai. Jie grū
mojo nužudyt vaiką, jeigu 
jo giminės milionieriai ne- 
pristatys tiek pinigų paskir
tu laiku. Nežinia, ar vaikas

Streikuoja Visi Flint, Mich.
Pašalpiniai Darbininkai

FLINT, Mich.—Sustrei
kavo 1,500 bedarbių vi
suose pašalpiniuose fede- 
ralės valdžios darbuose. 
Reikalauja 50 centų vie
toj dabartinių 35 centų už 
valandą ir pilnos 40 va
landų darbo savaitės. 
S t r e i k ieriai nesutinka, 
kad jiem skaldytų ir 
kramtytų pašalpinio dar
bo savaitę.

40 Nuošimčių Vokietijos 
Jaunuolių Atsisako Eit 
[ Nazių Organizacijas

BERLYNAS. — Dar 40 
nuošimčių Vokietijos jau
nuolių nėra įtraukti į hitle
rines jaunimo organizacijas, 
—dejuoja Werner Kuhnt, 
šio apskričio fašistinių jau
nuolių vadas. Jis už tai 
kaltina religinius tėvus, ne
pritariančius naziam. Bet 
Kuhnt užmiršta klasinius 
-darbininkus, komunistus ir 
socialistus tėvus, kurie ir 
sunkiausiose sąlygose auk
lėja savo vaikus kovai prieš 
hitlerizmą.

Hitler Siūlo Bulgarijai 
Ginklus prieš Sovietus

LONDON. — Pranešama, 
kad atsilankius Vokietijos 
orlaivyno ministeriui Goe- 
ringui į Bulgariją, buvo pa
daryta slapta sutartis tarp 
tų dviejų šalių valdžių. Lon
dono “Daily Telegraph” ko
respondentas duoda žinią iš 
Bulgarijos, kad Goeringas 
stengėsi įtraukti Bulgariją 
į karišką frontą prieš So
vietų Sąjungą ir užtikrino, 
kad Vokietija patieks Bul
garijai įvalias lėktuvų ir 
sunkiųjų' kanuolių. Tas ko
respondentas taipgi prane
ša, kad Bulgarijos darbinin
kai išreiškė didžiausią ne
apykantą Goeringui, kurį 
valdžia taip karštai pasiti
ko ir priėmė.

Vienuolis Gavo 10 Mėty 
Kalė! už Markių 

Šmugelį
BERLYNAS. — 10 metų 

kalėjimo nuteistas franciš- 
konų vienuolis kun. O. Goet- 
ler už tai, kad kelis šimtus 
tūkstančių markių iššmuge- 
liavo į Holandiją ir ten už 
tuos pinigus pirko užsieni
nių serų bei bonų, tikėda
masis didesnių įplaukų savo 
vienuolynui. Hitlerio val
džia, kaip žinoma, uždrau
dė vokiškų markių išveži
mą užsienin.

Minimas vienuolis, be to, 
nuteistas 350,000 markių pi
nigines pabaudas, o jo klioš- 
torius dar 544,000. Jeigu pa
baudos nebus sumokėtos, jis 
turės kalėjime sėdėti dar 1 
metus ir 7 mėnesius.

Japonija Grąsina Karu 
Chinijai; Pasiruošus 
Užgrobt Seną Sostinę

Kariški Japonijos Orlaiviai Galį Bile Valandų Pradėt Bom- 
barduot Peipingą; Partizanai Kaujasi su Japonais

TOKIO.—Japonija pasiun
tė Chinijos Chiang Kai-she- 
ko valdžiai galutiną reikala
vimą, kad tuoj padarytų ei
lę nusileidimų Japonams; o 
jeigu ne, tai Japonijos karo 
orlaiviai pradės bombarduot 
senąją Chinijos sostinę Pei- 
pingą, (Pekiną), gelžkelių 
mazgą Kalganą, svarbų 
miestą Tientsiną; užims vi
są šių miestų sritį, Chaharo 
provinciją ir dalį Vidurinės 
Mongolijos; nuginkluos tą 
ištisą plotą ir įves savotiš
ką “bešališką” tvarką.

Bet toks nuginklavimas 
ir “bešališkumo” įsteigimas 
ten reikštų, kad Japonija 
faktinai užima tas nepap
rastai svarbias šiaurines 
Chinų provincijas. Sykiu su 
tuom pagrūmojimu Japoni
ja nusiuntė 2,000 savo ka
reivių į Chingwangtao, ku
ris yra už 25 mylių į pietus 
nuo Didžiosios Chinų Sie
nos.

Paskutinėmis dienomis 
Japonijos kariuomenė išžu
dė 300 partizanu sukilėliu 
prieš Japonus Tsunhwoj, 
vadinamoj nuginkluotoj sri- 
tyj palei Jehol-Manchukuo 
siena. To nepaisant, 2,000 
sukilėlių žygiuoja užimt 
Jeholo sostinę Chengteh. 
Chinai kaimiečiai, susidarę 
į būrelius po 10 žmonių, už
puldinėja Japonijos karei
vius ir valdininkus. Ant

TOLIEM DARBININKAM PRIDEDAMAS PO $1, 
FORDAS MAŽINA DARBA VISIEMS ABELNAI

DETROIT, Mich. — Vi
siems Fordo automobilių 
darbininkams pereitą antra
dienį buvo pasakyta, kad 
negrįžtų darban iki sekan
čio pirmadienio; tai būsią 
pratęsta “šventė” ryšyj su 
Memorial Diena.

Taip Fordas atėmė darbu 
ninkams tris darbo dienas 
tūojaus, kaip pradėjo vyk
dyti pasižadėjimą, kad jis 
pakelia minimum algą nuo 
5 iki 6 dolerių dienai. O ir 
tb pasižadėjimo jis vykdo 
tik nedidelę dalį, nes po $6 
moka tik parinktiniems “iš
tikimiesiems.”

Didesnis darbininkų pa- 
leidinėjimas iš darbo buvo 
varomas jau per dvi pasku
tines savaites.

Darbo Federacijos Fordo 
Automobilių Darbini nkų 
Unijos lokalas išleido lape
lius, kur sako, jog darbinin
kai tik per kovą privertė 
Fordą pakelti algą bent da
liai darbininkų. Lokalas 
reikalauja įvesti 30 valandų 
darbo savaitę, mokėti po 
$35 algos ir duoti darbinin- darbininku naudai.

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

Pasauli!

rankovių jie nešioja juostas 
su parašu: “Neturime ko 
valgyti.” Ant savo kovos vė
liavų partizanai turi bendrą 
obalsį: “Išgelbėkime Chini- 
ją nuo dvarininkų ir papirk
tų valdininkų!”

Tai šioj chinų žmonių 
kovoj prieš imperialistinius 
įsiveržėlius dabar Japonija 
ir rado priekabę grūmoti 
karu ir užgrobimu šiaurinės 
Chinijos. Japonija reika
lauja, kad Chinijos valdžia 
tuojaus nuslopintų Japonų 
imperialistų priešininkus. 
Sykiu su tuom Japonijos 
imperialistai yra pasirengę ? 
karu atkeršyti Chinijai už , 
tokius “nusikaltimus”: i . .

Chinijos valdžia nepriver
tė savo šalies laikraščius 
dėti Japonų biznierių skelbi
mus. Chinija atsilakė; įs
teigti bendrą su Japonais 
radio valdybą. Chinija .pas- ., . 
kutiniu laiku pakėlė muitus 
ant įvežamų iš Japonijos 
tavorų. Chinijos diplomatai 
Tautų Lygoj išreiškia prie
šingumą Japonijai. Chinija 
“remia” sukilimus prieš Ja
poniją Manchukuo krašte ir 
jo pasienyj.

Mukdene, Manchukuo, už
sidarė skyrius New Yorko 
National City Banko. Sako, 
kad biznio varžymai iš Ja
ponijos pusės privertė jį 
bankrutuot.

kams pusę uždarbio tuo lai
ku, kada jie būna paleisti. 
Unijos lokalas, be kitko, pri
mena, jog, pagal raportą pa- . 
čios Fordo kompanijos, jis 
dabar bankuose turi gryno 
sukaupto pelno $580,000,000.

26,000 Protestuoja prieš “D. 
W.” Sulaikymą Knunbeinui

Jau

“Daily Worke-

Kom. Partijos

WASHINGTON. 
26,000 darbininkų telegra
momis užprotestavo teisda- 
rystės ministerijai del to, 
kad Lewisburgh, Pa., fede- 
ralio kalėjimo valdyba ne
praleidžia 
rio” drg. C. Krumbeinui, 
buvusiam
New Yorko distrikto orga
nizatoriui. Jis pusantrų me
tų nuteistas neva už tai, kad 
sulaužęs kokias ten paspor- 
tų taisykles, išvažiuodamas 
užsienin bei grįždamas Am
erikon. Bet tikrenybėje jis 
baudžiamas už veiklumą
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Skridimas ir Fašistinė Politika
Mes visada sakėme, kad Grigaičio va

dovaujamas F. Vaitkaus skridimas iš 
New Yorko į Kauną yra žygis fašizmo 
išgarbinimui ir sutvirtinimui. To skridi
mo organizatoriai, žinoma, skelbiasi, kad 
jie yra “nepartijiniai” ir kad jų žygiai 
yra tik kultūros ir progreso “pastūmė- 
jimui.”

Kaip tai galėjo atsitikti, kad seni poli
tikai—Grigaitis ir visi jo artimi sėbrai 
virto nepolitikais? Kaip gali būti nepoli
tiniais tie elementai, kurie kiekvieną die
ną priešdarbininkiškoje, apgavikiškoje, 
suktoje, veidmainingoje, šarlataniškoje 
politikoje mirksta? Ir štai jie virsta 
“nepolitikais”! Tam gali tikėti tik tie, 
kurie nepermato, kas slepiasi už tų gud
ragalvių šaunių kalbų.

Kas jie yra, kuom jie rūpinasi, tą ge
riausiai įrodė “Aviacijos Dienos” paren
gimas, kuris įvyko 30 d. gegužės, Defter 
Parke, Brooklyne. Štai prieš jus progra
mos dalyviai:

Pirmininkas ir vietinio komiteto vedė
jas Michelsonas, kuris yra vienas iš at
kaklių social-patriotų, kuris visose orga
nizacijose veda kryžiaus karą prieš revo
liucinę darbininkų poziciją.

Kalbėtojai: P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, apie kurio “nepartyvišku- 
mą” netenka kalbėti. Jau bus 18 metų, 
kai jis melų kalnus verčia ant Sovietų 
Sąjungoj ir niekina visapasaulinį revo
liucinį darbininkų judėjimą. Dr. Vinikas, 
S.L.A. sekretorius, grynai fašistas. Tys- 
liava fašistinės-smetoninės “Vienybės” 
redaktorįus. Valaitis, buvęs “Vienybės” 
redaktorius, politiniai tas patsai, kas ir 
Tysliava. Dr. A. Petriką, Prūseikos-But- 
kaus nuolatinis bendradarbis ir vienas iš 
sklokos vadų. Ir.visus juos apvainikuo
ja baltagvardietis kontr-revoliucionierius 
ukrainiečių “Svoboda” laikraščio redak
torius. Prie to Smetonos generalis New 
Yorke konsulas pulkininkas žadeikis. 
Programos išpildyme taip pat dalyvavo 
prūseikinių choro merginos vadovystėje 
Butkiūtės (Butkaus dukters).

Štai prieš jus vyriausi dalyviai, kurie 
yra kieti politikieriai ir virtę “nepoliti
kais.”

Ką kalbėjo baltagvardiečių ukrainiečių 
laikraščio “Svoboda” redaktorius? Jis 
kalbėjo tą, kad dabar Ukraina neturi lai
svės, kad ji yra pavergta, kad ji laukia 
išsilaisvinimo. Ką tas reiškia? Reiškia 
tą, kad jam sovietinė, darbininkiška, kol- 
chozninkų laisva Ukraina yra svetima, 
kad jam rūpi buržuazinė, išnaudojimo 
darbo masių Ukraina. Juk ne paslaptis, 
kad kada caristai ruošė New Yorke de
monstracijas prieš Sovietų Sąjungą, tai 
ukrainiečių kontr-revoliucionierių “Svo
boda” buvo vienas iš vyriausių tų de
monstracijų organizatorius. Ar tą ži
no skridimo rengėjai ir prūseikiniai, ku
rie dalyvauja programos išpildyme ir jų 
žmogus (Petriką) kalba išvien su tuom 
caristu? Žino. Tai kodėl prūseikiniai 
ten atsirado kartu su Smetonos atstovu 
ir rusais caristais? Todėl, kad jų pra
gaištinga politika prie to atvedė.

Kada pereitą žiemą Brooklyno ir apie- 
linkės darbininkų organizacijos siuntė 
delegaciją pas žadeikį, reikalaujant pa

gerinti 500 Lietuvos revoliucinių politi
nių kalinių pąfĮėtį ir juos paliuosuoti, ka
da tas buvo garsinama per visą savaitę 
laiko spaudoje, kada net iš Patersono ir 
Great Necko pribuvo darbininkų organi
zacijų delegatai dr bendrai su Brooklyno 
delegacija įteikė Žadeikiui savo reikalavi
mus, tai nei viena LDD (Prūseikos-But- 
kaus)organizacijos kuopa, neigi jų Lyros 
Choras neprisiuntė delegatų, neprisidė
jo. Jiems Lietuvos darbininkų ir valstie
čių 500 geriausių, kultūringiausių, sąmo
ningiausių draugų yra niekas. Jie palie
ka tuos revoliucinius politinius kalinius 
mėsinėti Smetonos budeliams! Bet da
bar jie suranda galimu bendrai ir su 
Smetonos konsulu Žadeikių ir su ukrai-’ 
niečių baltagvardiečiais darbuotis “kul
tūrai”, “lietuvių tautos garbės pakėli
mui” !

Šie įvykiai turėtų priversti Opozicijos 
eilinius draugus ir drauges labai rimtai 
susidomėti. Juk tai nepripuolami Pet- 
rikienės buvo žygiai Lietuvoje—garbini
mas Smetonos valdžios ir gyrimas jo po
licijos. Juk tai nepripuolamai Dr. Petri
ką kalbėjo išvien su ukrainiečiu kontr- 
revoliucionierium ir Lietuvos smetoniniu 
generaliu konsulu. Juk tai nepripuola
mai Butkiūtė vadovavo merginų grupei, 
kuri dalyvavo parengimo programoje. 
Juk ir patsai Vaitkaus skridimas yra ne- 
pripuolamas dalykas, bet tikslus žygis, 
kad to pagelba sutvirtinus fašistines jė
gas lietuvių tarpe Amerikoje ir išgarsi
nus Smetonos fašistinę valdžią.

Ruoškitės prie “Laisvės” 
Sukaktuvių

Jau tilpo pranešimai Lietuvių Koope- 
ratyvės Spaudos Bendrovės sekretoriaus 
drg. J. Nalivaikos ir “Laisvės” sekreto
riaus drg. J. Kairio, taipgi gaspadoriaus 
drg. P. Buknio apie tai, kad 1 d. gegužės, 
1936 metais, sukanka 25 metai nuo “Lai
svės” gyvavimo.

Drg. P. Buknys paskelbė, ką turi dary- . 
ti kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, rė
mėjas, simpatikas, progresyvis biznie
rius, kultūros šalininkas. Kiekvienos ko
lonijos draugų, l^aip senų skaitytojų, taip 
ir dabartinių yra pareiga ruoštis prie sa
vo kolonijos skaitytojų ir visų pažangių
jų žmonių susirinkimų, kur bus išrinkta 
platūs komitetai darbui būsimame “Lais
vės” vajuje už naujus skaitytojus ir pri
siruošimo prie jubilėjaus minėjimo.

Dvidešimts penki metai “Laisvės” gy
vavimo, 25 metai kovos už darbininkų 

. klasės reikalus. Tiesa, “Laisvė” pergy
veno evoliuciją nuo socialistinės prie ko
munistinės pozicijos. Gyvenimas keitėsi, 
kristalizavosi darbininkų politinis judėji
mas, augo ir turtėjo revoliucinių darbi
ninkų patyrimai klasių kovoje, daugiau 
užsiartavojo ir užsigrūdino komunistinė 
proletariato dalis lietuvių darbininkų, su
sirišusi su Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija, daugiau revoliucionizavosi 
visos mūsų organizacijos, o kartu keitėsi 
ir darbininkų skaitoma, finansuojama ir 
už jų pinigus leidžiama “Laisvė.”

“Laisvė” dabar yra masinis kolektyvis 
organizatorius ir propagandistas darbi
ninkų klasės už kasdieninius jų reikalus 
ir galutiną pasiliuosavimą iš kapitalisti
nio išnaudojimo. “Laisvė” yra kultūros 
centras, masių švietėja. “Laisvė” buvo 
ir yra masinis organizatorius mūsų or
ganizacijų—Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, Proletarų Me
no Sąjungos, Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje ir visų kitų darbi
ninkų organizacijų. “Laisvė” geriausias 
draugas ir prietelius kiekvieno darbinin
ko ir pažangaus žmogaus. Visų pareiga 
tinkamai prisirengti prie būsimo “Lais
vės” vajaus ir minėjimo 25 metų sukak
tuvių. Sekite raštus tuom klausimu ir 
vykinkite nurodymus gyveniman.

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS 
__________________ ___________ _ J 

liais punktais. Viena, kad su-Svarbi Konferencija Birželio 8

Veikiantis komitetas už So
cialus Bedarbių ir Senelių Ap- 
draudos Bilių H. R. 2827 šau
kia konferencijų birželio 8 d., 
8 vai. vak., Lietuvių Svetainėj, 
928 E. Moyamensing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Konferencija bus svarbi ke-

tvirtinus veikimą už Bilių H. 
R. 2827 ir valstijos bilių II. R. 
2726. šioj vietoj tenka pasaky
ti, kad kiekviena organiz. bei 
draugija turi pasiųsti reikala
vimą kiekvienam savo distrik- 
to kongresmanui, kad jis rei
kalautų ir balsuotų už minėtą

bilių.
Phila. veik visoms organiza

cijoms ir draugijoms likosi iš
siuntinėta laiškai, kuriuose yra 
nurodyta, kas yra to distrikto 
kongresmanas. Ne tik organiza
cijos, bet ir pavieniai reikalau
kite, kad minėtas bilius liktų, 
įstatymu.

Antras punktas labai svar
bus bus, tai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Visuotinas Suva-

/

Ar Komunįsty Frakcijos Renka Atstovus į 
Visuotiną Am. Liet Dark. Suvažiavimą?

Kelių Amerikos Komuni
stų Partijos Lietuvių Fraci- 
jų sekretoriai kreipės į Cen
tro Biurą, klausdami, ar 
Komunistų Frakcijos, kai
po tokios, renka ir siunčia 
atstovus į Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą. Visiems drau
gams duodame vieną bendrą 
atsakymą.

Taip, Lietuvių Komunis
tų Frakcijos , ne tik darbuo
jasi, kad įtraukti į Suvažia
vimą kuodaugiausia šiaip 
masinių draugijų ir organi
zacijų, bet taip pat jos pa
čios privalo nuo savęs rink
ti ir siųsti delegatus. Ren
kant delegatus, reikia prisi
laikyti Suvažiavimo šauki
mo taisyklių, kurios parodo 
nuo kiek narių kiek atstovų 
organizacija gali siųsti.

Aiškus dalykas, kad delei 
finansinio neištekliaus ne 
visos frakcijos gales tiesiai 
į Clevelandą pasiųsti savo 
atstovus. Tuo būdu jos, 
kaip ir visos kitos organiza
cijos, privalo dalyvauti vie-

tineje konferencijoj ir pa
siųsti Cleveland an bendrą 
delegaciją iš to miesto. Be
rods jau rašyta, kad tokio-

• * -—Gal .jūs: stebėsitės; • kad 
mes ( tūkstančius išleidžiam 
^laikrodžių/ o jų 'rinkoj vis 
trūksta'. Kaimuos laikro
džių pirmiau visai neturėjo, 
išskyrus dvarininkus. Jų 
mažai buvo ir mieste. O laik
rodžių pramonės neturėjom, 
įiuvo tik amatninkai. Tik 
penkmetį įgyvendinus mes

So iVte^ne^e i onfeiencil??e pradėjom šalį aprūpinti laik- 
renkant delegatus reikia ro^^įįs
stengtis, kad delegatai būtų 
maždaug išrinkti nuo įvai
rių organizacijų, tai yra, 
kad to miesto bei apielin- 
kės delegacija tikrai atsto
vautų tas organizacijas, 
bendrai imant, kurios suda* 
ro tą konferenciją.

Dar kartą Centro Biuras 
karščiausiai ragina visas 
Lietuvių Komunistų Frakci
jas visais būdais darbuotis 
savo kolonijose ir organiza
cijose del Visuotino Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimo. Visą birželio 
mėnesį visi draugai turi Vi
suotino Suvažiavimo reika
lus statyti pirmon vieton.

—Kiek netikusių ?
—Budilninkų netinkamų 

15 nuoš., “Chodikų” ir elek
trinių—2 nuoš.

Prieš išleidžiant iš fabri
ko laikrodį reikia tikrinti 
vieną mėnesį. Reiktų di
džiulių sandėlių. Už tai mes 
pagreitinam s e k u n dninko 
apsisukimą 12 kartų. Tokiu 
būdu mėnesis tampa su
trumpintas į 12 dienų.

.•y-yKiek partinių?
—Partinių 4 nuoš. Kom-

Lietuvių Frakcijų
CENTRO BIURAS,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.Y.

Iš Ekskursijos po Sovietų Fabrikus
Vakar su kitais drg. bu

vau II valstybiniame laikro
džių fabrike Maskvoj. Fab
rikas pirmo penkmečio,— 
Taip ir daugelis kitų fabri
kų,—kūdikis. 1927 m. šiame 
fabrike taipgi dirbo laikro
džius, bet tik dalis surink
davo, kurias atsivesdavo iš 
užsienio (Šveicarijos ir kt). 
1929 m. nusipirkę užsienyj 
įrengimą, varstotus—dabar 
fabrike amerikoniškos ma
šinos—ėmė patys išdirbti ir 
laikrodžių dalis.

Fabrikas dabar gamina 
keletos rūšių laikrodžius:— 
b u d i 1 n inkus, “Chodikus,” 
elektrinius. Pernai, metų 
gale, pradėjo leisti didelius 
sieninius laikrodžius, 
bar visi laikrodžiai 
konstrukcijos.

Fabrikas pagamina
noj: budilninkų—2,500 štu- 
kų; “Chodikų”—12,000 štu- 
kų; Elektrinių—250 štukų.

Nuo 1934 m. fabrikas per
ėjo dirbti ant savos žalia
vos (pirma įsivešdavo iš 
užsienio žaliavą).

Fabrike dirba 3,630 darbi
ninkų. Apie 50 nuoš. (pusė) 
moterys, jaunimas. Darbo 
mokesčio principas toks: už 
lygų darbą lygus darbo už
mokestis. Moka žiūrint į 
darbo kokybę ir kiekybę.

savos

die-

žiavimas prieš Karą ir Fašiz
mą, birželio 30 ir liepos 1 d. 
Amerikoj fašizmas dideliais 
žingsniais žengia pirmyn. Dar
bininkai visur yra persekioja
mi ir terorizuojami. Veik viso
se valstijose pasikartoja už
puolimas ant darbininkų va
dovaujančių draugų tam tikrų 
chuliganų, išnaudotojų pasam
dytų. O tai padaro 
šerifų, policijos.

Roose veltas jau 
darbininkams bado 
$19 mėnesiui. Tie ir
kitų įvykių rodo, kaip greitai 
žengia prie fašizmo. Tad kovo
ti prieš fašizmą ir karą labai 
svarbu. O kovoti reikia visiems 
ir visoms organizacijoms be 
skirtumo. Tad visos draugijos 
ir organizacijos būtinai dėkite 
pastangas prisiųsti delegatus į 
minėtą konferenciją. Jei ku-

su žinia

paskelbė 
algas—■ 

daugelis

Geriau dirbi, daugiau už
dirbi. Kvalifikuoti darbi
ninkai uždirba daugiau 400 
rublių į mėnesį. Jei išvesti 
vidutinį uždarbį į menesį 
(nežiūrint į tai, kad vieni 
uždirba 100, o kiti daugiau 
400 rublių), tai išeina po 
140 į mėnesį.

Taigi, fabrie daugumoj 
jaunimas. Kadrų laikro
džiams dirbti nebūvd. Buvo 
sudalytas mokymosi' kom
binatas prie zaVodo, kuria
me ruošė kadrus. T

—Ar užsienio specialistų 
yra,—paklausiau priskirtą 
prie mūsų ekskursijos fab
riko darbininką.

Fabriko montažo metu 
buvo 36 užsienio specialis
tai Dabar jų yra tik 4. Su
tartis pasibaigė, o naujo
mis sąlygomis jie nesutiko 
dirbti, išvažiavo. Nebuvo 
naudinga laikyti juos se
nomis sąlygomis. O jie mum 
davė tiek, kiek galėjo. Dau
giau duoti negalėjo,—šypso
damasis aiškino mums eks
kursijos vadovas.

1934 m. planą išpildė 97 
nuoš. Plano neišpildymo 
priežastis—žaliavos dar vis 
nepakankamai gera kokybė.

Darbininkams buvo su
rengta ekzaminai technikiš- 
kume (žinojime apie tech
niką) išduoti.. Šitam darbi
ninkai buvo perleidžiami 
per cechų kursus, mokina
mi. Pasėkos neblogos, dar
bininkai geriau užvaldė 
techniką.

O kokybė laikrodžių?
—Nebloga. Eina tiksliai. 

Visą laiką laikrodžius geri- 
ham. Neturim dar labora
torijos prie fabriko ištyri
mui medžiagos. Naudoja
mės kitos įmonės laborato
rija. Eilę technologinių pro
cesų dar ne pilnai užvaldėm. 
Užsieninių išdirbinių kai

J. Kasperaitis.

ta

vai-

Apsilpsta nervai,

Valgykla erdvi, stalelius 
apsėdę darbininkai, valgyk
lą puošia žaliuojančios gėlės.

- —Kas čia? — paklausiau 
paskaitęs parašą duryse 
“poliklinika.”

—Ligoninė darbininkams. 
Gydo visas ligas.

—Pasiekimai dideli, ką 
jau ir besakyti. Tiesą pasa
kius, tai tik pradžia milži
niškos statybos, septinti me
tai — galvojau apleisdamas 
fabriką.

ŠYPSENOS
Didelė šventė

“Tėvelį, kaip vadinasi 
didelė; šventė?” •'

“Kokia? Kalėdos?!”
“Ne”. •; ‘
“Velykos?”
“Ne, ne! Tada mes

somolcų kuopelė susidaro išlgėm ir gėrėm iki vidurnak- 
600 narių.

—Pietumis aprūpinti dar
bininkai ?

—Valgyklą prie fabriko 
nesenai. atidarė. Valgis vi
dutinis. Daržovių mums pa
kankama. Blogiau su mėsa, 
riebalais, nes podšefnas sov- 
chozas, aprūpinantis mus 
maistu,, paskutiniais laikais 
pergyveno sunkumus su gy
vuliais.

Nuėjom valgyklon. Darbi
ninkai pietavo. Pietūs iš 
trijų bliūdų: mėsa, viralas, 
kompotas.

—Kiek pietūs kainuoja?
—Nuo 65 kapeikų iki rub

lio. . > i-,

čiui.”
“Tokiu būdu Nauji Me

tai.”
“Ne, tėveli, argi jau už

miršai tą didelę šventę, po 
kuriai- mamytė turėjo skalb
ti tavo kelines?”

“O, o! Dabar jau žinau, 
tada buvo užgavėnes.”

Stebuklas
Kunigas aiškino taip: 

“Buvo viso dvylika apašta
lų ir jie suvalgė penkis tūks
tančius kepalų duonos ir du 
tūkstančius žuvų. Tas nie
kis, bet stebuklas, jog jie ne- 
bostino!”

Surinko Juozas šilingas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAšKiAbčIUS
371 Lake Street Newark, N. J. ’

Telephone: Humboldt 2-7964 • >

AR GALI GALVA SVAIGTI?

Drauge daktare, meldžiu 
atsakyt per mūsų darbininkiš
ką laikraštį “Laisvę” į šituos 
klausimus. Ar gali galva svaig
ti dėl šitų visų priežasčių, kaip 
tai—netekimas kairės akies, 
nuo gėrimo, nuo rūpesčio, nuo 
ilgo našliavimo (nes aš naš
lys jau 15 metų), ar nuo ner
vų netvarkos (nes aš labai ner- 
vuotas ir piktas), ar nuo sau- 
sagyslių netvarkos (nes, kaip 
pastoviu, tai man kojos prade
da drebėt) ? Taip, protiškai ir 
fiziškai esu sveikas ir apetitą 
turiu gerą. Aukščio 5 pėdų ir 
6 colių, sveriu 155 svarus, me
tų 48.

Atsakymas

Taip, Drauge, gali. Gali gal
va svaigti nuo visų Jūsų sumi
nėtų priežasčių, visas jas drau
gėn suėmus, arba ir nuo bile 
kokios priežasties pavieniui.

Bet, Drauge: ir pats tas gal
vos svaigimas nėra kokia skir
tinga liga, o yra tik simpto
mas, pažymis kokio nors sis
teminio trūkumo.

Imkime dabar, tas Jūsų iš
skaičiuotas priežastis pavie
niui. Akies netekimas, čia nė
ra liga, bet tik fizinis trūku
mas. Bet jis gali kiek pakrik- 
dyti didžiųjų smegenų centrus, 
ir iš to gali ir galva svaigti, 
bet nebūtinai ir nekiekvienam.

kurios dalys dar vis gėrės- Ir nelabai čia kas būtų galima
nės. Pirmiau mums išdirbo 
užsienyje techno loginius 
procesus, o mes jais naudo
jomės, bet mums nieko gero 
nedavė. Užsieniečiai kapi
talistai tyčia supainioja iš

rids kuopos neturėsite regulia- dirbtus planus, kad apsun-
rių. susirinkimų, tai būtinai rei
kia turėti specialius susirinki
mus ir išrinkti delegatus.

Komitetas.

skinti mums gamybos užval
dymą. Geriau nors sunkes
niu, bet tikru ir savo keliu, 
—įtikinančiai pabrėžia jis.

pagelbėti.
Gėrimas, čia jau labai svar

bus veiksnys. Gal ir už visus 
kitus Jūsų suminėtus svarbes
nis savo žalingomis intakomis 
į visą organizmą. Chroniškas 
alkoholizmas ilgainiui padaro 
visą eilę degeneracijų, išsigimi
mų, sugedimų žmogaus orga
nizme. Liaukos, organai, audi
niai susitraukia, nuvysta, at
rofuojasi, pavirsta prastesnės

rūšies audiniais - taukais arba 
ir jungiamaisiais audiniais, lyg 
kokiomis pakulomis. Supran
tamas dalykas, nuo girtuoklia
vimo gali netik kad galva 
svaigti, bet gali pasireikšti ir 5 
visi tie kiti Jūsų suminėti ap- > 
sireiškimai—nervingumas, pik
tumas, ūpingumas, kojų dre
bėjimas ir gal da kas.

Rūpestis, čia ir gi esmingas 
daiktas. Rūpestis, nerimastis, 
bailė be reikalo ir bergždžiai x 
sueikvoja labai daug jėgų ir 
energijos.
smegenys, ir dėl to gali ir gal
va svaigti.

Ilgas našliavimas. Taip gi 
didelės turi įsvaros. Žinoma, 
visaip galima našliauti, gyve- * 
nant arba negyvenant lytiškai. 
Ilga lytinė abstinencija, susi
valdymas, susilaikymas — ly
tinis badas daugely nuotikių 
padaro didelės žalos. Ir vien 
dėl šito gali gava svaigti.

Nervų netvarka nieko tikro r 
nenusąko. Darniausia tai yra 
pasėka kokių sisteminių ydų 
bei trūkumų, dėl kurių gali ir 
galva svaigti.

Sausgyslių netvarka ir gi 
miglotas dalykas. Greičiausiai 
tai priklauso nuo nuovargio, 
nuo kokių mitimo trūkumų ar 
kokių kitokių trūkumų, kurie 
gali iššaukti ir galvos svaigulį.

Jūs, Drauge, klaidos nepa
darysite, jeigu stengsitės pa
mesti netikusius papročius in 
pradėsite eiti arčiau prie gam
tos, higijeniškai visame kame 
užsilaikyti. Ypač geras, pa
prastas, nesugadintas natūrali
nis maistas Jums svarbu. Rei
kėtų ir dapildomojo maisto— 
žuvų aliejaus, mielių, iodo, 
gal ir pieno ka|kių, po truput 
tį tiroidinės liaukos. Geras po
ilsis, miegas, saulė, oras ir kiti 
higijenos dėsniai Jums ir gi 
labai svarbu.
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Ir Mus Kviečia Kilti
Mūs klasės kariai tik 

į priekį težengia,
Naujamjam pasauliui 

takus jie vis tiesia.
Kovos sūkuriuos kai 

vergėjus apveiksim,
Turėsim rytojaus 

dienužę čia šviesią.

Kovų dar tik pradžios, 
o jas kad laimėti,

Mūs klasės kariai gi
ir mus kviečia kilti;

Draugų, kurie krinta
eiles kad užpildyt,—

Ir kovą laimėti— 
turėti sau viltį!

St. Jasilionis.
28-1-34.

a

Iš Centro Raštinės
Chomį ir Dramos Grupių Atydai: Kurie 

cKorai dar nėra pasimokėję duoklių į Prolet- 
meno Sąjungą, malonėkite tą padaryti, nes fi
nansai labai reikalingi. Pasidarys daug išlaidų 
ruošiant operetės “Tamylos” muziką. Be to, 
Meno Sąjunga turi ant rankų naują operetę 
ir keletą veikalų, kuriuos reikės prirengt atei
nančiam sezonui. Todėl draugai menininkai tu
rite susirūpinti rimtai.
* Chorai, kurie neatsiteisėt už pasiųstas dai

nas—stengkitės atsiteist.
* * * y

“Komunarai” ir “Kalviai,” dainos dviem 
balsais, kurias Proletmeno Sąjunga atnaujino, 
tai yra, antru kartu atspausdino—chorai gali 
fiųsti užsakymus.

♦ ♦
“Vakarinė Daina” mišram chorui, muzika 

A. Archangelskio, žodžiai Lušnakojo. Smagi 
daina. Chorai gali ją gauti.

“Ant Barikadų” mišram chorui, muzika V. 
Smekalino, žodžius pritaikė B. šalinaitė. ši 
daina reikalauja “gerų” tenorų.

• “NE! NEI COLIO NEATIDUOSIM
ŠALELĖS SOVIETUOS”

žodžiai Serge Ostrovskio. Komp. V. Tere.

(Niauja daina Tolimųjų Rytų kariuomenės')
< Daubose kalnų saulėtų 

Vėjas pučia ten liuosai; 
Nuo Pacifiko jis siaučia 
Per pajūrį ištisai.

žolės vyniojasi, šnabžda;
> Medžiai lenkiasi žemai: 

Grūšios, obuoliai ir slyvos 
Noksta, dažos ružavai.

* Per atydų mūsų darbą 
Matos bręstanti javai;
Tolimuos Rytuos Didžiuosiuos 
Vasaros ten yr’ laikai.

i

Matos kalnai augštumoje 
.. .Bet yra vagių gauja 
Pradėt karą ir grobimą—

* Užmačia yr’ jų nauja.
m . • . ’ W1
Tolumoje suka varnas, 
Krunksi leistis nor žemyn;
Šautuvu mes jį nuvysim, 
Neprileisime artyn!

Mūsų tankai žemę dundins 
. Mūs orlaiviai ore skris.

Mes dainuosim kovos dainą 
Saulei šviečiant ar naktis.

Lai vaisiai žemelės noksta 
Mums darbuojantis prie jos.
Ne! Nei colio net’iduosim 
Šalelės Sovietijos!

t Vertė P. P.
Šią dainą gali dainuot vyrų chorai ir mišri 

chorai.
Pastarąsias tris dainas skelbiame todėl, kad 

jos pagamintos Proletmeno dainų katalogui pa
sirodžius. Chorai, neturį šių dainų— galite 
gautr

♦

New Theatre Lyga praneša, kad Newark, 
N. J., Mokslo Biuras (Board of Education) 
buvo davęs leidimą vaidinti veikalą “Waiting 
for Lefty” (Laukiant Kairiuko). Apsižiūrė

^Draugai Menininkai, Rengkimčs 

Prie Visuotino Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks

tančio Birželio 30 ir Liepos 1, 

Cleveland, Ohio!

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių' 
k p. įstos į Meno Sąjungą Šį mė-! 
nesį? Minętų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą.) 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek St., 

Brooklyn, N. Y.

ję, kad veikalo turinys negeistinas ponams, 
atsisakė suteikti mokyklos salę. Proletmeno 
Sąjunga pasiuntė protestą Newarko Mokslo 
Biurui, reikalaujant leisti vaidint veikalą 
“Waiting for Lefty.”

Minimo veikalo perstatymą Bostone taipgi 
vyriausybė trukdo.

Mūsų proletmenininkai ir jų organizacijos 
turi užprotestuoti ir reikalauti, kad šis ir ki
ti panašūs veikalai būt leidžiami vaidinti.

Kas sakė, kad menas bepartyviškas?
Pranas Pakalniškis,

ALPMS sekretorius.

Kino-Menas
Du pasauliai:—socialistinis ir kapitalistinis. 

Du menai:—proletarinis ir buržuazinis...
Plačiosios darbo masės kapitalistinėse šalyse 

daugiau susipažinę su kino-menu negu su ku
riuo nors kitu menu, nes jis yra masėms pri- 
einamesnis...

Kadangi pastaruoju laiku, greta buržuazi
nių filmų Amerikos lietuvių darbo masėms 
dažnai tenka matyt ir proletarines (Sovietų 
Sąjungoj pagamintas) filmas,—verta atkreip
ti draugų domę į vieną svarbų momentą.

Draugai, kino mėgėjai, negalėjo nepastebėt, 
kad buržuazinis kinematografas, net gores
niuose savo kūriniuose (pav. “Duonos mūsų 
visų dienų”—King Vidor ir kit.), negali pa
rodyt teigiamos programos. Buržuazinio ki
nematografo filmose nerasi didvyrio vaizdo. 
Juk negalima pripažint “teigiamais didvy
riais” (herojais) tuos liumpenproletarus, be
darbius, nusigyvenusius smulkius savininkė
lius, kurie nusiminę bėga iš didmiesčių ir ap
sigyvena “Roosevelto vasarnamiuose,” t. y., su
kaltuose iš dėžių lentelių priemiesčių namu
kuose. ..

Reikalinga pagražinimo, baisi tikrenybė, šo
vinistinė ir militaristinė agitacija, baimė pa
čiam tapt bedarbiu—stovi prieš sąmonę ir kū
rybinę veiklą buržuazinių kinomeistrų. čia 
negal atsirast teigiamojo didvyrio vaizdas!

Gi sovietinis, t. y. proletarinis, kinomeistras 
atvaizduoja tikrenybę, parodo istorinę teisybę. 
Šita didi istorinė teisybė, tai teisybė apie jo 
tėvynę—Sovietų Sąjungą, apie jo klasę—ga
lingąją klasę—žmonijos atvaduotoją, apie jo 
partiją—garsingąją Lenino—Stalino partiją! 
Jis—sovietinis kinomeistras—patvirtina nau
jo pasaulio teisybę teigiamo didvyrio vaizdais.

...Sovetinėj kinematografijoj teigiamas 
personažas užkariavo pirmą ir garbingą vie
tą.

Kas matė filmą “čapajev,” tas žino, koks 
linksmas, išmintingas, žavingas komdiv’aš -(di
vizijos vadas) Vasilij Ivanovič... Jam bus 
amžina garbė, kaip čapajev’o garbė... Dai
nuodamas, juokaudamas, sąmojingas žengia 
jis savo gyvenimo keliu... O jeigu reikia,— 
drąsiai miršta už teisybę—proletariato teisybę!

Kas matė (jei dar nematė, tai pamatys) 
filmą “Krestjane” (valstiečiai), tas žino, koks 
akilus (žvalgus), koks saugus (budrus) ir 
baisus priešui politskyriaus viršininkas Ni
kolai Mironovič...

Teigiamas didvyris—jautrus prie žmonių. 
Jis išmintingas auklėtojas, su tvirtu moraliniu 
autoritetu.

Gal greit draugams amerikiečiams teks ma
tyt naują filmą “Liotčiki” (Lakūnai). Jie pa
matys dar vieną naują teigiamą didvyrį (ga
lima būt užtikrintu, kad pamatę pamylės!) 
aviacijos mokyklos viršininką Rogačiovą. Kaip 
kibiai, su jaunuolišku džiaugsmu Rogačiovas 
prisirišęs prie gyvenimo. Šitas žmogus—lakū
nų auklėtojas, kurs metais kentė skurdą, kurs 
dirbo palėpėj, dalyvavo pilietiniam kare, žmo
gus, pergyvenęs nepaprastas sunkenybes, prie 
viso to dar ir ligotas—kupinas potencionalės 
energijos.

Na, ar galima auklėtoją ir mokytoją Roga
čiovą prilyginti prie tų nuobodžių mumijų, 
kuriais atvaizduoja mokytojus buržuazinis me
nas?!...

Kas čia pasakyta apie nekuriuos teigiamus 
didvyrius trijų Sovietinių filmų, tą patį galima 
pasakyt ir apie visus teigiamus personažus 
taipgi ir kitų Sovietinių filmų (pav.: “Junost 
Maksima”—Maksimo jaunatvė ir kit.).

... Filmų, kurios bus ateityj gaminamos, tei
giami didvyriai bus tuo tipingi, kad jie atvaiz- 
uuos “mintis, jausmus, nusiteikimą statančio 
socializmą proletariato.”

P. Saženis.
Leningradas,

1935-V-13.

LAISVB

O Jūros Audringos!
O jūros audringos,
Jūs amžiais karingos,
Kodėl jūs atslūgot?
Jūs vilnys auksuotos,
Kai gintaru klotos,
O kogi pabūgot?
Gal uolos skaluotos,
Per amžius formuotos,
Pastojo jums kelią?
Kai pradedat kilti,
Raminat man viltį,
Bet širdį vėl gelia, 
Kuomet jūs atslūgstat.
Kiek kaYtų atslūgstat,
Tiek kartų pakylat;
Jūs spėkos nedyla:
Vis kyla ir kyla!
Jūs rūsčiai prabylat:
Suūžia jūs bangos,
Pakyla ir rangos!
Jūs baimę įvarot
Vairuojantiems laivą
Ir uolą tą kreivą
Nuo kelio jau varot!
Ei, jūros audringos,
Jūs plačios, galingos,
Suūžkit, riaumokit!
O tikslas užbrėžtasi
Tikrai bus atsiektas,—
Tad kilkit, nestokit!

Pranas Kartus.
19-5-35.

Meniškos Nuotrupos

JOHN REED HARVARDE
Robert Hallowell nutapė (nupiešė) Harvar

do Universiteto studento ir tapusio revoliucio
nierium, John Reedo, paveikslą. Tas John 
Reedo paveikslas tapo pakabintas Harvardo 
Universitete ant sienos, šalę Washingtono, o 
kūnas Reedo palaidotas Maskvoje.

Reedo paveikslo tapytojas yra sėdėjęs vie
name suole su John Reedu Harvardo Universi
tete. Reedas, būdamas Harvarde, parodė di
delių gabumų. Jisai ir'mokyklos suole sėdėda
mas tarpe studentų buvo vadas. Buvo gabesnis 
už savo draugus. Todėl Reedas tapo leninistu. 
Jis važiavo į Rusiją ir kovojo už revoliuciją.

Harvarde John Reedo paveikslas stovi kaip 
simbolis ateinančios Amerikos revoliucijos.

#
VERTAS PERSKAITYTI VEIKALAS

Baigiau skaityti naujai išleistą ’ veikalą 
“Floridsdorf.” šį veikalą parašė Vokietijos 
pabėgėlis Friedrich Wolf, gerai žinomas dra
maturgas. Vienas jo veikalas buvo vaidinamas 
Teatro Unijos, “Sailors of Cattaro.”

“Floridsjlorf” yra veikalas apie Viennos dar
bininkų sukilimą 1934 metais. Veikalas yra 
keturių veiksmų, turi apie 12 scenų. Mūsų 
teatrui suvaidinti veik neprieinamas, žinoma, 
išskyrus atskiras scenas.

Paminėti noriu apie šį veikalą todėl, kad 
iš jo labai daug gali pasimokinti mūsų veikalų 
rašytojai, kurie jį skaitys. Reikia stebėtis, 
kaip veikale nupiešta, atvaizduota visas suki
limo klausimas—idėjiniai skirtumai, vadų iš
davystės, eilinių narių pasiryžimai, pats suki
limas, mūšiai. Ir visa tai atvaizduojama taip 
įdomiai, meniškai, patraukiančiai, charakterin
gai. Patariu šį veikalą kiekvienam perskaityti 
—jis įdomus.

* * *
TEATRO SAVAITĖ

Nuo gegužės 26 iki pirmai birželio eina taip 
vadinama Teatro savaitė. Rašant šiuos žodžius 
savaitė dar nesibaigė, šiomis dienomis ji bai
giasi su vaidinimais, kontestais.

Keletas vakarų buvo pašvęsta teatro darbų 
peržvalgai, lekcijoms. Įdomias kalbas pasakė 
Anita Block, H. Kline, Lee Strasberg, M. 
Gorelik ir kiti. Jų temos palietė dramaturgų 
pareigas, veikalų režisavimą, estrados sutvar
kymą ir daugelį kitų klausimų.

Ypatingai reikia paminėti Anita Block, kuri 
yra Guild Theatre kompanijos veikalų skai
tytoja. Moteris turi daug patyrimo ir gerai 
apsiskaičius. Jos kalba daugiausia lietė klau
simą, kodėl daug veikalų atmetama. Kitaip 
sakant, ji kalbėjo, kaip reikia veikalas para
šyti, kas yra pamatinis veikalo principas.

Taip pat gerai kalbėjo d. Kline, kuris turi 
prityrimo skaityme veikalų, rašytų darbinin
kų teatrui. Jisai pabrėžė, jog į porą mėhesių 
gauta apie 250 veikalų, tačiaus vistiek dar 
kenčiamas veikalų “badas.”

Didžiausia kliūtis su šiais veikalais, tai 
noras rašyti veikalus. Gi veikalų rašymas yra

Trečias Puslapis
i

daugiausia komplikuotas ir sunkiausias litera- 
tinis darbas. Veikalas negalima rašyti taip, 
kaip rašosi politinis straipsnis. Dažniausia, sa
kė draugas Kline, yra su mūsų draugais taip, 
kad jie daugiausia rašo veikalų tol, kol dar 
nesupranta dramos meno ir veikalų rašymo 
technikos.

Kuomet jie pradeda daugiau studijuoti dra
mos meną, tuomet rašo mažiau arba ir 
visai nustoja rašę veikalus. Todėl ir yra stoka 
veikalų, kad parašytais veikalais negalima pa
sinaudoti. O lavintų veikalų rašytojų yra ma
žai. Ir tie mažai parašo.

* * *

Binghamton, N. Y.

Lietuvių šiose prelekcijose nemačiau. Tai 
negerai. Tokiuose parengimuose labai daug 
galima pasimokinti iš tokių žmonių, kurie yra 
profesionalai ir patyrę savo profesijose.

Tarpe angliškai kalbančių draugų teatro 
susidomėjimas auga. Pirmiaus visai nebūčiau 
tikėjęs, kad toks draugas, amatinių unijų va
das, kuris domisi ekonominiais ir politiniais 
klausimais, kaip d. Jack Stachel, susidomės 
dramos klausimais.

Tačiaus draugas Stachelis ne tik porą kartų 
matė veikalą “Black Pit,” bet jis dalyvavo net 
ir polemikoj minėto veikalo klausimu, žiūrė
kite “Daily Workerj,” rasite. Laiškas ir mūsų 
kaikuriems draugams susidomėti dramos klau
simu. ,

* * *
DOS PASSOS Į SOVIETŲ OPERĄ

Sovietų Sąjungoje ruošiama nauja opera, 
kurios pagrindiniu akmeniu bus Dos Passos 
veikalas “1919.”

Leningrado rašytojas V. I. Steinič ruošia li
bretą, o A. S. živatovas—muziką, šiai operai 
medžiaga imama ne vien tik iš vieno Dos Pas
sos veikalo “1919”, bet ir iš kitų to paties 
autoriaus kurinių.

Taip pat reikia pasakyti, kad nesilaikoma 
grynai autoriaus veikalo rašant operą. Sovietų 
rašytojai nesibijo pertaisymų, pagerinimų.

* * *
Paskutiniu laiku Sovietuose vaidino Shakes

peare veikalą “Romeo And Juliet.” Taip pat 
Sovietuose vaidina “Richardą III” ir kitus vei
kalus minėto autoriaus.

Tačiaus Sovietų teatro publiką neišeina iš 
teatro be paaiškinimų apie Shakespearo vei
kalus, be nušvietimo jų geros ir silpnos pu
sės. Sovietų direktoriai daug klasikų pagerina, 
pataiso.

Su minėtais veikalais parodyta jaunuolių 
meilė (Romeo And Juliet) ir politinė tragedija 
(Richarde Trečiam), šie veikalai turi vertės* 
kultūriniai kylančiai Sovietų visuomenei. Jie 
duoda tam tikrų pamokinimų veikalų rašyto
jams.

Be to, tai reiškia plėtimąsi Sovietų Sąjungos 
meno ir kultūros abelnai.

V. B.

Raudonas Žaibas
(Alegoriškas Vaizdelis)

Saulei nusileidus pradėjo dengti dausas, lyg 
etero juodais dangčiais—sutirštėję palši debe
sys. Iš jų krito smulkus lietus, sudarydamas 
tirštas ūkanas, kurios lig tamsiu šydu priden
gė mūs pusę žemės kamuolio, lyg motina vai
ką, kad nesušaltų. Augmenys, pakėlę savo ža
liuojančius lapelius, gaudė smulkų lietų. Mažas 
vėjelis palengva sriuveno, lyg kad patylomis 
pasakodamas labai svarbią paslaptį...

* *' *
Toli nuo apgyventų vietų, nuo amžių ža

liuojančiam miške, stūkso augšti, apgriuvę ak
meniniai kalnai, lyg kad paminklai gilios, gi
lios praeities.

Tarpkalnėse merdi gilus ežeras. Jo pakraš- 
’ čiuose privirtę medžių, tarp kurių plaukio
ja įvairios rūšies žuvys, kovodamos už gyvy
bės palaikymą. Briedžiai, juodieji lokiai ir 
daug kitokių žvėrelių prieina į pakraščius 
ežero, atsigeria vandens; kiti, įbridę pasipilu
sia; kiti net bando perplaukti į kitą pusę eže
ro, lyg bandydami savo jėgas laimėjimui 
sporto rungtynių... Vienoj pusėj ežero—plati 
lyguma, pavidale pievos.

* * *
Per tamsokas ūkanas matėsi šiurpulingai 

nustebinantis reginys. Iš paniurusio tamsaus 
miško išlindo keturios juodos šmėklos. Jos ne
paprastu savo juodumu skyrėsi nuo nakties 
tamsos. Jos visos slinko į vidų tuštumos, kuri 
buvo neapaugusi medžiais.

Suėję į vieną vietą pasispaudę rankomis ir 
užklausė viena kitos, kas jos esą.

—Aš esu dievo pasiuntinė—budos dvasia.
(Tąsa 4-tam Pusi.)

Puikiai Pavykęs Koncertas

25 d. gegužės, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 6 kuopos 
koncertas, Rochesterio Gede- 
mino Choro išpildytas, puikiai 
pavyko. Gražiai dainavo ir vi
sas choras, vedamas Ednos 
Vaivodaitės, ir merginų okte
tas, kvartetai, duetas ir solis
tas B. Brooks. Programoje pa
žymėta solist. Vaivodaitė, ne
dainavo delei skaudėjimo ger
klės, tai jos vietą užpildė ga
bus smuikininkas, Ed. Miller. 
Be to, jie suvaidino ir vieno 
akto komediją.

Rochesteriečiai paliko gra
žų įspūdį ne tik programo iš
pildymu, bet ir savo gražiu su- 
siorganizavimu atvykti pas 
mus. Atvažiavo net 11 automo
bilių, sudarant žmonių skaitli
nę 52 ypati.

Jų orkestras šokiams taipgi 
užsipelnė pagyrimo ir padė
kos.

Po šokių, apatinė svetainė 
prisipildė publika, ir ten lai
kyta vakarienė. Laike vaka
rienės buvo pakviesta eilė 
draugų pakalbėti. Rochesterie- 
tis W. Černauskas prisiminė, 
kad reikalinga pasiųsti Lietu
vos prezidentui protestas prieš 
kankinimą politinių kalinių ir 
parinkti aukų Lietuvos politi
niams kaliniams. Jo sumany
mas vienbalsiai priimtas. Aukų 
surinkta $17.00.

. Varde LDS 6 kuopos širdin
gai ačiū - aukotojams; roches- 
teriečiams už programos išpil
dymą, gaspadinėms už gerą ir 
sutartiną darbą, o biznieriams 
už pasiskelbimą programoje. 
Taipgi ačiū ir tiems kuopos 
nariams ir ne nariams, kurie 
maloniai priėmė svečius nak
vynei!.

Aukotojų vardai: J. M. Ka
minskas ir G. Mikita — po $1;
M. žvirblienė — 64c.; A. Na
valinskas, Vaivodienė, H. Žu
kas, J. Kireilis, A. Pagiegala,
N. Willaitis, J. Degutis, John 

!Eob, J. Vaicekauskas, J. Barz-
daitis — po 50c.; Al. Repčys 
—45c.; A. Klimas — 36c.; P. 
Mačiukas — 30c.; R. Baraus
kas, U. Barauskienė, P. Pa
giegala, Vėžienė, L. šimoliu- 
nas, Al. Kaminskas, P. čereš- 
ka, A. žolynas, E. Vitartienė, 
Geddy Vailtas, A. Marciuškas, 
J. Gabužis, P. Grinius, J. Stro- 
lis, P. Anderson, A. Yanches, 
Mrs. Shopes, V. Zmitris, W. 
Černauskas, Gardžiauskienė, 
B. Zmitris, S. Jasilionis—po 
25c.; E. Mietus 15 c.; John 
Vilkitis, Joe Bazar, P. Skre- 
bis, Justina Šulskis, V. Ka
minsky, Mrs. Brooks, A. Bag
donas ir E. Kiely—po 10c.

A. Pagiegala.

BENDRU FRONTU TAPO 
ATMESTAS FAŠISTINIS 

PLANAS FRANCIJOJ

Paryžius. — Komunistai 
ir socialistai Francijos sei
mo atstovai sukėlė smarkią 
kovą prieš ministerio pirmi
ninko Flandino reikalavimą, 
kad seimas duotų jam pilną 

I valią tvarkyti šalies finan
sus. Sočia listų-komunistų 
bendras frontas matė, jog 
tai buvo prie fašistinės dik
tatūros vedantis reikalavi
mas. Daugelis kitų priešin
gų fašizmui atstovų prisidė
jo prie komunistų ir socia
listų, ir tuo būdu liko at
mestas Flandino sumany
mas.



Ketvirtas Puslapis r i/Aisya

MENO SKYRIAUS DALIS
munizmu jau netaip lengvai. Jyj. Bet kad yra' suktybių pa-.

Leninas Mirė kas
Dar.

PRANEŠIMAI E KITUR
1 Kanada.

Great Neck, N. K
5 d. Choras Pirmyn pateikė

ną

Raudonas Žaibas
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

EASTON, PA 1

Areštai

2

jaus jie buvo varomi šalin ir

labai 
kaip

šalpos įstaigoj, tai jau visiems 
žinoma.

galima apsidirbti, kaip 
kad mano.

22-1-35.
Kanada.

ka- 
ant 
kiti

Leninas mirė—žvaigždė užgeso—
Bet gimė naujas pasaulis,

Žmonių skriaudikams vietos neliko— 
Jau viešpatauja bedalis!

Leninas mirė—siela jo liko— 
Toji galinga tvirtovė,

Kurioj dvigalvis- plėšrūnas krito, 
Sostą sulaužė, sugriovė!

Leninas mirė—žvaigždė užgeso— 
žvaigždė raudona, auksinė,

Kuri varsomis grynojo aukso 
Ateitį puošė, dabino!

Nepamirškite ateiti laiku.
G. Shi maiti.s.

(128-130)

spręsti. Tolimesnius įvykius bei 
smulkmenas, manau, praneš 
patys bedarbiai trumpoj ateiJ

Kas liečia jaunuolius, tai 
yisą laiką kovingai laikėsi ir

net savo argumentais pastatė 
valdininkus nežinėlių pozici
joj. Kaip matome, tai su ko-

esu dievo pasiuntinė—konfucijaus

■

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS =
Sveikinti Komunistų Internacionalo 

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į

kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų į 7-tą Pasaulinį 
Komunistų Internacionalo Kongresą.

Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St, N. Y.
Bankietas {vyks July (Liepos) 27-tą
Įžanga $1.00. Iš anksto Įsigykite bilietus

«*iwt ■. •ve*-' —
'■ > ” ' ~ -ii ■

DETROIT, MICH.

šeštadienis, Birž. 1, 1935

4097 Porter Street, arti Clark Park.
Šauni tarptautinė “party” ir šokiai Prašome visus lietuvius darbininkus^ 

rengiama del palaikymo laikraštuko 
“Ford Worker”. Įvyks subatos vaka
re, birželio 1 d., 7:30 vai., West Side,

atsilankyti j šį parengimą ir paremti 
šį laikraštuką.

(127-129)

4#

Tai del mūs, milionų vargdienių,
Laisvės pamatus padėjęs,

Vergų pasaulio vadas, teisėjas— 
Mirė, įvykdęs įdejas!

AugŠtai iškėlė vėliavą laisvės—
Juodas galybes sutrynė— 

Vergams pasaulis!—Galybė teisės,
Tokį testamentą skyrė!

Miškų Darbininkas.

Aš gimiau, kad surast teisybę, bet j ieškodama 
teisybės sukvailiojau. Dabar aš dar gyvenu, 
bet labai skauda galvą,—atsakė pirmoji.

—Aš
dvasia. Aš gimiau teisybės surasti, bet nesu
pratau, kas yra teisybė. Dabar dar gyvenu, 
bet jau tik su ponais,—atsakė antroji.

—Aš esu dievo pasiuntinė—zaratustros dva
sia. Aš gimiau, kad perkrikštyt turkus, bet 
jie mane suareštavo ir privertė persikrikštyti 
į jų tikėjimą. Dabar aš kaip ir negyvenu,— 
atsakė trečioji.

—Aš esu dievo pasiuntinė—kristaus dvasia. 
Aš gimiau, kad visokius niekšus, kapitalistus, 
kunigus ir kitus, kurie tik engia darbininkus, 
apsaugot. Per ilgus amžius aš lošiau kruviną 
rolę ir be galo man gerai sekėsi. Bet, kaip 
ant mano nelaimės, 1870 m., balandžio 23 d., 
gimė Leninas, kuris be pasigailėjimo kirto man 
mirtiną smūgį taip, kad sukrėtė visus mano 
sąnarius. Aš dar gyvenu, bet jau gangrena 
baigia apimti mane visą...

Pastaroji šmėkla buvo su daugeliu galvų: 
vienos jų buvo panašios į ožio—su barzdomis 
ir ragais; kitos į vyriškio ir merginos. Be to, 
tai buvo susikraipius į visas puses...

Ir taip joms besikalbant, iš rytų pusės, stai
ga prašvietė juodas ūkanas šviesiai raudonas 
žaibas.

—Lenino dvasia!... Lenino dvasia!... Le
nino dvasia!... Lenino dvasia!!... suriko 
šiurpulingais,ūbaisiais balsais juodos šmėklos! 
Ir kaip viesulą nuošė į tamsų mišką, pasislėpė 
nuo raudono žaibo.

Miškų Darbininkas.

Gegužės 
vykusį koncertą. Reikia pasakyti, kad 
iš dvasinio-dailės atžvilgio, taip ir materialio 
—teigiamai išėjo.

Nesitikėjome, kad tiek daug publikos galės 
dalyvauti, tačiau, yra faktas, kad ne tik dar
bininkiškų idėjų žmonės, bet ir kitų pažiūrų, 
ypač jaunimas, lankėsi Pirmyn Choro paren
gime. Dalinai dėlto, kad Pirmyn Choras, kaip 
visada, taip ir šiuo sykiu, davė smagų koncer
tinį programą ir prie geros muzikos šokius.

Kalbant apie programą, reikia pasakyti, kad 
Pirmyn Choras žangiai pasirodė su naujomis 
dainomis ir harmoningai sudainavo vadovys
tėje d. P. Pakalniškio. Tikrai pirmyn žygiuoja, 
vysto savyje meniškas jėgas. Aido Choras va
dovystėje d. Šalinaitės taipgi labai harmonin
gai sudainavo.

Drg. A. Višniauskas dainavo artistiškai. Ai
do Choro Vyrų Sekstetas dainavo skambiai. 
Drg. A. Klimiutė, jauna dainininkė, bet balse
lis švelnutis, lyriškas, gilus augštose gaidose 
ir daro jaukų įspūdį klausytojuose. Draugės A. 
ir B. Klimiutės sudainavo duetą vykusiai.

Beje, vietinio draugo N. Hamskio sūnus 
Andriukas, 5 metų, pasirodė gabiai valdąs ar
moniką. Jis sugriežė keletą revoliucinių rusų 
melodijų. Iš jo gali išsivystyti gabus muzikan
tas. Tai pavyzdys, kaip gali jaunuolius išvys
tyti proletarinęje dvasioje, jei tėvai tik sugebi 
kaip lavinti ir auklėti.

Surprizą padarė B. Grigaliuniutė, 7 metų, 
gražiai pašokdama “tap dance.”

Pirmyn Choras visiems programo dalyviams 
reiškia nuoširdų darbininkišką dėkingumą.

Great Necko darbininkiškos organizacijos 
rimtai susidomėję Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Visuotinu Suvažiavimu, kuris įvyks 30 
d. birželio ir 1 d. liepos, Cleveland, Ohio.

Lietuvių Dukterų ir Sūnų pašalpinė draugija 
išrinko delegate A. Lideikienę į Visuotiną Am
erikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimą. Ke
lionės lėšas apmoka iš iždo. Tai dar ne viskas. 
Mažesnės organizacijos, kaip tai LDS 24 kuo
pa, ALDLD 72 kuopa, Choras Pirmyn ir TDA 
48 kuopa, bendrai išrinko S. Petkienę delegate 
į visuotiną suvažiavimą.

Garbė mūsų mažai kolonijai, kad stengias 
net du delegatu pasiųsti į taip svarbų suvažia
vimą.

Tūlas laikas atgal buvo at
žymėta, kad Elks organizacija 
norėjo surinkti penkis tūkstan
čius parašų šioj apielinkėj, 
idant pridavus valdžios įstai
gom su reikalavimu panaikin
ti Komunistų Partiją. Tas su
kėlė ne tik darbininkus prieš 
save, bet ir tos organizacijos 
eilėse nckurie užprotestavo ir 
pradėjo apleisti organizaciją, vo, dalino tuos lapelius. Tuo- 
Tad pasimojimas neišdegė.

Tad dabar surengė prakal- šiems pasipriešinus, tapo areš- 
bas kokiam tai neva buvusiam tuoti už dalinimą lapelių be

Rusijoj John E. Waters. Geg. [leidimo. Tapo nugabenti į City 
25 d. prisirinko tik keli desėt-ĮHall ir ten' paskyrė po 102 
kai pasiklausyti taip vadinamų 
“first hand news from Russia.” 
Apart melagysčių, veik nieko 
rimto nenukalbėjo.

Komunistų Partija, sužino
jus apie jų rengiamas prakal
bas, skubotai išleido lapelius 
kviečiančius į tam tikslui mi
tingą už kelių dienų, kur bus 
atsakyta į tas Elks prakalbas. 
Du jaunuoliai prie Elks sve
tainės, kur prakalbos atsibu-

dol. ir 50 centų belos, bet 
dangi subatos vakaras ir 
greitųjų delei vėlumos 
draugai nesurado reikiamos
bėlos, jaunuoliai išbuvo poli
cijos nuovadoj iki panedėlio 
ryto. Panedėlio ryte, kuomet 
valdininkai susilaukė nemažai 
protestų ir reikalavimų pa- 
liuosuoti, .jaunuoliai W. Stan- 
chus ir Karl Wilson tapo pa- 
liuosuoti be jokios bausmės. 
Prie to, legališkai patarnavo 
veltui adv. Ash.

Konferencija
Geg. 26 d. įvyko vietinių., 

kuopų konferencija - pasitari
mas Visuotino Suvažiavimo 
reikale. Atsilankė į pasitari
mą mažai atstovų, gautas iš 
kitų pranešimas, kad užgiria 
ta suvažiavima. bet del tru- 
kūmo finansų, nemano, kad 
galima pasiųsti delegatus į 
Clevelandą. Esantieji atstovai 
nuo ALDLD kp., LDS kp. ir 
Liet. Frakcijos nutarė pasiųsti 
bendrai vieną delegatą į 
Clevelandą. Padengimui lėšų 
tapo paskirta finansinė komi
sija rinkimui aukų, gi truku
mą padengti bus atsikreipta ; 
kuopas.

Beje, buvo atsilankius “de
legacija” ir iš LDD kp. (sklo- 
kos), bet ne tam, kad daly
vauti tame taip svarbiame 
darbe, kaip kad kovoje prieš 
karą ir fašizmą, bet kad pasi
barti. Atsilankė, kad pranešti, 
kad nedalyvaus ir pastatė prie
žastis. O tos priežastys tai tie
siog vaikiškos: “kad šaukimo 
komitetas nepasirašė rankraš
čiu po atsišaukimu; kad LDD 
centras nebuvo kviestas per 
Centro Biurą. . .” ir tokiu bū
du .atsišaukimas per LDD kuo
pą tapo atmestas. Tokį prane- 
šimą, pądarę, sklokos “delega
cy maršavo laukan.

Bedarbių Kovos
Šiuo tarpu eina tyrinėjimas 

pavieto teismabuty tam tikrų 
viršininkų, surištų su pašalpa. 
Per Unemployed Citizens’ 
League tapo iškeltas graftas. 
Pereitą žiemą ant tam tikrų 
darbų už pašalpą liko neišmo
kėta arti dešimt tūkstančių 
dolerių. Tapo surinkta faktai 
ir asmenys, kuriems nedamo- 
kėta skiriama suma pinigų ir 
tt. Daėjo iki to, kad valdiškos 
įstaigos tapo priverstos įsikiš
ti į tą reikalą. Jau- įvyko keli 
tardymai ir nustatyta tam tikri 
darodymai, bet dar vis dalykai 
migloti, matomai, norima su
daryti tam tikros skylės išsi- 
vyniojimui iš tos keblios pa
dėties. Klausymas dar nebaig
tas ir kuomi baigsis, negalima

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bmkbeimer'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.

DAINŲ DIENA p^S^cos
Nedėlioj, Birželio (June), 2 d., 1935

P. VAIČIONIO (MEADOW GROVE) DARŽE, CRANFORD, N. J. 
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI

Jeigu lytų, visas parengimas bus Liutvino Svetainėje, 39 S. Park Street, Elizabeth, N.J.
Programo išpildyme dalyvaus visi Apskričio Chorai. Kalbės drg. Mizara. šokiai prie 

geros muzikos. Būkite visi menininkų parengime. Kviečia Apskritys.
KELRODIS Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broa,d gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir va

žiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikite iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar 
St. ir paskui eikite Cedar St. iki'Brookside Hospital, sukite po kairei ir Division‘Avė. iki Meadow 
Grove. .-Ten bus piknikas.'• • ,’f ’ . ■■ ? . U . •'’ / • h

Automobiliais važiuokite .į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street ikiWestfield Ave. 
Westfield Ave.’važiuokite iki North AveGarwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar St. 
čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.

"i

NEWARK, N.
Birželio 3-čią, 8 vai. vakare, 180 

New York Avė., Jurginės svetainėje, 
yra šaukiama konferencija prisiren
gimui prie Visuotino Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo, Clevelande. 
Kviečiam Newarko ir apilinkės drau
gijų dlegatus, kurie išrinkti nuo 
draugijų. Būtinai delegatai turi da
lyvauti. Išdirbsime planus kaip pa
siųsti delegatus į Clevelando visuoti- 

suvažiavimą. Komisija.
(129-130)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 3 birželio, 7:30 
vai. vakare, Liaudies Name, 701 N. 
8th St. Draugai ii’ draugės malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip pat yra atsiųsta knyga “Povi
las Jurka.” Ateikite visi pasiimkite 
knygą ir užsimokėkite duokles. .Visi 
draugai matė spaudoj, kad Centras 
turi daug išlaidų spausdinant tą 
svarbią knygą. •

K. Buinauckas.
(129-130)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 3-čią, kaip 7:30 vai. v., 
lietuvių tautiško namo kambariuose. 
Visi nariai būkit ant minėto susi
rinkimo, pasimokėkite metines duok
les ir atsiimkite knygą “Povilas Jur- ka”. -- ....... .....

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa rengia pau

tienes vakarienę, įvyks 9-tą birželio, 
6-tą vai. vakare. 415 Foote Ave., 
Duryea, Pa., pas Daugirdą, kamba
riuos. Vakarienė tik 25 centai. At
silankę, nesigailėsite.

Kviečia Rengėjai.
(128-130)

CLEVELAND, OHIO
Visiems ALDLD 22 kuopos na

riams—Draugai! Mūs kuopos specia
lus susirinkimas įvyks pirmadienį, 
birželio 3 d. 8 vai. vakare, lietuvių 
darbininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
Visi draugai stengkitės ateiti laiku, 
nes apart paprastų organizacijos rei
kalų, turėsime dar apsvarstyti mūs 
organizacijos 15 Apskričio reikalus 
ir išrinkti delegatus į ateinančią ap
skričio konferenciją. Taipgi ir apie 
ateinantį visos Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, šis specia-. 
lis susirinkimas bus taipgi ir pava
duotojas reguliario mūs kuopos su
sirinkimo, todėl visi nariai būtinai 
atsilankykite.

Valdyba. 
(128-130)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus visų Philadelphijos darbi

ninkiškų organizacijų valdybų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 2 d. bir
želio, 2 vai. po pietų, Lietuvių Dar
bininkų Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarstoma visuotino Amerikos 
Lietuvių Dąrbininkų Kongreso ir pik
nikų reikalai. Būtinai turėtų visi 
valdybų nariai dalyvauti. ALDLD 
6-to Apskričio Komitetas.

(127-129)

DETROIT, MICH.
Aido Choro susirinkimas įvyks 

d. birželio (June), 10 vai. ryte. Yra 
būtinas reikalas, kad visi choristai 
susirinktų šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti kas lie
čia mūsų chorą. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

Pirm. J. S. Grigas.
(127-129)

ŠVEDU AMERIKOS UNIJA
Moderniškuoju motorlaiviu 
r* t a tt n t at ’

Išplaukia iš New Yorko
Liepos 3 d., 1935
Per Gothenburgi} Švediją

Keleiviai išplaukia iš Stockholmo
nauju modernišku laivu “MARIE- 
HOLM” per Baltijos jūrą į KLAIPĖ
DĄ. Kelionės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amer. 
Kartu išplaukia Studentų ir Profesi- 
jonalų ekskursiją, kurią vadovaus 
pirmininkas Jonas K. Morkūnas, Ro
chester, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas
Drottningholm, birž. 12

Informacijų, ‘.laivakorčių ir ekskursi
jos brošiūrėlės'' (folder) kreipkitės į 
bet kurį autprizuotą laivakorčių agen
tą arba bet. kurią raštinę: '

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.. New York, N. Y.

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother"* 
Bloor, I. Arnter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C.
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

ra ra rara.ra.ra.rą.ra.ra.rarą.ra.ra.
E 
E Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

3
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Iš Harrison ir Keamy Darbininkų Judėjimo
LAISVU

t

Šie miesčiukai nėra dideli,, kompanijos vardas 
bet fabrikų,

• nemažai. Harrisone yra plie
no išdirbystė, kur daro daug 
kulkų ir kitų karinių pabūklų. I 

k Sąlygos šioj dirbtuvėj gana, 
sunkios, bet darbininkus suor-- 

'•ganizuoti į uniją ir gi gana ma juos 
sunku; vienok darbas yra pra- kiek teko patirti, 
dėtas ir varomas pirmyn.

Tain pat arti ’..... ...... .......
dirbtuvės yra kita didelė dirb- ^davikų bijomasi,
^uvė—taip vadinama “pum- 
purkė” — kur išdirbama viso
kios pumpos. čia taip pat 
darbininkai yra labai išnaudo
jami tik todėl, kad neorgani
zuoti. ši dirbtuvė jau kelintas 
metas labai menkai dirba. Bet 
■įr čia bandoma darbininkus 
organizuoti.

Netoli viršminėtų dirbtuvių, Į
yra labai didelė dirbtuvė taip Pcrmažai apmokama, čia dai- 
vadinama R.C. A., kur išdirba- i bininkai pradėjo kalbėtis, apie 
ma elektrikinės lempukės ir LinŪ’ą- ūuo pačiu laiku iš kur 
kiti elektrikiniai dalykai, dau- atsirado Amerikos Daibo 
giausia išdirbama “radio tū- p e<^er acU°s oiganizatoriai, ku-. 
bos”, šioj dirbtuvėj dirba ke- rie.neva Padėjo organizuoti] 
lėtas tūkstančių jaunų žmo-iuni^» i
nių ; didžiumoj jaunos mergi-! PanŪa piadėjo oigamzuoti sa- 
nos, kurios uždirba vidutiniai vo uniJ^’ 0 P^mutiniai organi- 
apie po $12 į savaitę, dirba j goriai ^timjaus^ 
labai sunkiai—pagal “speed-1 
up” sistemą, čia yra deda-;

•mos pastangos suorganizuoti 
šiuos jaunus žmones į tikrą | 
darbininkų uniją.

, " i
Ačiū pastangoms, tapo su-1 

organizuota gana didelis bū- ' 
rys, bet, deja, nelaimė! Atsi
rado išdavikų ir visi prigulinti į 
į uniją tapo išvaryti iš darbo.

Išdavikas buvo, kuris padėjo 1 
organizuoti uniją ir visus žino
jo, nes ir pats ten dirbo.
” Kearnyje
bystė, kurioj išdirba 
sprogstančias medžiagas, 
giausia karo reikalams;

Penkias Puslapi?

yra Du 
išdirbysčių yra Pont, čia dirba beveik per pus 

įtiek vyrų ir moterų. Išnaudoji
mas labai didelis, ypatingai 
moterų; darbininkai neorgani
zuoti, bet manoma, kad gali- 

i suorganizuoti, nes 
darbininkai 

pageidauja unijos; tik vis ne- 
viršminėtos pasitiki vienas kitu, vis tų pra

neš 
kiekvienas bijo nustoti darbo.

Kita yra labai didelė dirb
tuvė, kuri vadinasi Congole- 
um; tai dirbtuvė, kurioj išdir
bama ciratos, arba kaip vadi
namos “oil cloth”, šioj dirb
tuvėj dirba daug darbininkų— 
čia dirba nemažai ir lietuvių. 
Darbo sąlygos čia labai sun
kios, pavojingos sveikatai ir

bininkus kompanijų bei bosų 
valiai. Darbininkai didžiumoj 
yra nesusipratę ir nežino, kas 
čia pasidarė; na, ir kenčia dar. 
didesnį bosų uždėtą jungą. O 
tikrenybėj štai kas yra: kom
panijos bei bosai, taip pat ly-, 
giai ir tūli D. F. lyderiukai bi-, 
jo labiausia, kad nebūtų su
tverta industrinė darbininkų 
unija, kuri po vadovyste Ko
munistų Partijos, nes tada jie 
negalės apgaudinėti darbinin
kus. Tai štai kame bosų ir 
tūlų D. Fed. lyderiukų paslap
tis.

Darbininkai turi susiprasti ir 
remti bei dėtis prie unijų tų, 
kuriose jie patys gali vado
vauti, o ne bosai ir biurokra
tai.

kydavo du susirinkimu į mė
nesį; vienas kuopos ir organi
zacijos reikalais, o antras dis
kusijų bei Švietimosi susirinki
mas. Vieną susirinkimą, atsi
buvusį 17 d. vasario, aš čia 
noriu priminti, kaipo pavyzdį. 
Šiame susirinkime buvo disku
sijos temoj apie unijas. Tema 
interesinga ir labai reikalinga. 
Draugas M. žolynas pasakė 
įžanginę prakalbėlę, nurody
damas unijų svarbumą ir rei
kalingumą jose prigulėti. To- 
liaus keletas draugų įsitraukė 
į diskusijas ir diskusavo gana 
sąmoningai, nurodydami, 
unijos yra reikalingos, 
unijos suloš svarbią rolę, 
dedamos nusukti sprandą
čiam kapitalizmui. Bet unijos 
turi būt vadovaujamos pačių 
darbininkų, pagal Komunistų 
Partijos nurodymus. Buvo kal
bėta ir iš priešingos pusės, I 
nurodant, kad dabartinėse uni
jose prigulėti neverta, nes ly
deriai savo narius tik išnaudo
ja ir veda į pelkes. Tas tiesa, 
—buvo atsakyta,—bet už tai 
darbininkai turi budėti ir turi 
pažinti vilkus avių kailiuose 
ir suvaldyti unijų biurokratus 
arba juos išmesti, o jų vietoj 
pasiskirti vadus iš savo tarpo.

Ant šių paaiškinimų sutikta 
visų ir tuomi užsibaigė disku
sijos.

Birželio (June) 23 d. mūsų 
136 kuopa rengia šaunų pik
niką, kuris atsibus Nutley lie- Vą W. Simondą, už tai, kad jis 
tuviškame parke. Todėl mel
džiame visus lietuvius iš visų 
apielinkių dalyvauti mūsų pui
kiam piknike, nes, apart geros 
muzikos, prie kurios galėsite

Agitacijos Fondas

kad 
kad 
pa- 
pa-

Šiuo tarpu mažai aukų gau
ta į Agitacijos Fondą. Tik Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 143 kuo
pa, Reading, Pa., paaukojo 
$2. Tik tiek iš organizacijų.

Pavieniai draugai aukojo 
šie: Drg. Charles Boris, iš 
Pelham, N. Y., $1 ir drg. A. 
Staniulis, iš Hampton, N. J., 
$1.50. Labai ačiū 143 kuopai 
ir tiem dviem draugam už 
aukas. Draugai suprato svar
bumą Agitacijos Fondo ir jį 
parėmė. Pavyzdys kitiems 
draugams.

Centro Biuras,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

vietoj dolerių siunčia orinčio 
žieves ir šiaip ką nors. Taipgi 
tų, kurie negaus kostumierių 
parduoti du laišku ir jų kostu- 
mieriai negaus parduoti dviem 
kostumieriams, dol. prapuo
la. Darbininkai turėtų apsižiū
rėti, neduoti savę apgauti.

Šalna.

Jugoslavijon atlėkė Hitle
rio orlaivyno ministeris 
gen. Goering, bet Jugoslavų 
valdžia paprašė jį susilaiky
ti nuo nazių propagandos 
varymo.

Dabar turiu šį tą parašyti 
ir apie ALDLD 136 kuopą ir 
jos darbuotę, ši kuopa, nežiū
rint sunkių aplinkybių, žengia 
pirmyn, darydama gana didelį I 
progresą: Ši kuopa rengia j 
prakalbas, kuriose rišama dar
bininkų bloga padėtis ir kaip 
iš jos pasiliuosuoti. Taip pat 

■ tuo""pačiu" kar°tu kom-|rengia ir PranWU vakarėlius, 
kuriuose gana skaitlingai atsi
lanko žmonių. Viršminėti pa
rengimai daug daro naudos, 
kaip iš moralio, taip ir mate- 
rialio taškaregio. Per paskuti
nius keturis mėnesius, ši kuopa 
gavo aštuonis naujus narius. 
Tai gana, gana gerai.

Už viršminėtą pasidarbavi
mą kreditas priklauso drau
gei Josmantienei ir Kušlienei, 
kuri jai padeda. Tiesa, dar
buojasi ir kiti draugai bei 
draugės, bet daugiausia dar
buojasi draugė Josmantienė.

Drg. Marcinkevičiui rezig
navus iš organizatoriaus vie
tos, kuopa išsirinko draugę 
Josmantienę; ir, aš manau, ne
apsiriko.

žiemos metu, ši kuopa lai-

i1 būdu, dabar čia darbininkai 
) turi kompanijos uniją; tik, ži- 

j'inoma, ne jų naudai. Kompa
nijos sutverta unija — kompa
nijai ir tarnauja. Tą turi su
prasti kiekvienas darbininkas.

Abelnai reikia pastebėti, 
kad kur tik apsireiškia darbi
ninkų bruzdėjimas už uniją, 
tai tuojaus bosai tokie geri, 
kad jie patys tveria “unijas”. 
Na, o Darbo Federacijos or
ganizatoriai, kad ir pasirodo, 
tuojaus išnyksta—kas tai gali 

yra didele išdir-1 būti ? Aišku, kad tie organiza- 
visokias toriai susiuostė su kompanijo- 

dau-'mis, gauna gerus kyšius ir eina 
šios [sau po velniais, palikdami dar-

Tel. TRObriage 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

Montello, Mass
Muštynes Brotherhood Unijos 

General Boardo Mitinge

Mitingas atsibuvo gegužės 
21, 1935, 7:30 valandą vaka
re unijos kambariuose. Prezi- 
zidentas J. Murphy ir kiti ne
lemti Brotherhood unijos vir
šininkai su savo pritarėjais 
baisiai sumušė F. Piesco, Las
terių lokalo 
atstovą.

Muštynės 
prezidentas
unijos galva, išmetė iš General 
Boardo Cutterių lokalo atsto-

General Board

kilo dėlto, kad 
J. Murphy, kaipo

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

nors pilnas narys, bet radika- 
liškas, tai patvarkė, kad kaipo 
tokis, kuris nedirba čeverykų 
išdirbystėj, negali būti Gene
ral Boardo atstovas. Kilo karš-

smagiai pasišokti, bus dar pui- ti ginčai. F. Piesco karštai gy- 
ki programa, kurią išpildys nė W. Simondą. Tuomet uni-ki programa, kurią
Sietyno Choras iš Newark,

Kuopos Koresp. W. iZ.

NEW BRITAIN, CONN.

RENGIA VILIJOS CHORAS

Laisvės Choras iš Hartford, vadovaujant B. Ramoškaitei.

LINKSMAS PIKNIKAS
PROGRAMA PLATI — DAINUOS DU CHORAI

Nedalioj, 9 d, Biržello-June, 1935, Schuetzen Parke
BARNESDALE DALYJE NEW BRITAIN, CONN.

Pirmu kartu rengiama toks turtingas dailės 
Svilksnių ir kitais įvairumais piknikas kokio nė vie
na kita organizacija negali surengti, nes neturi to
kių spėkų, ypatingai dailės mylėtojų. Dainuos du 
chorai: Laisvės iš Hartford ir Vilijos, vietinis, po 
vadovyste B. Ramoškiutės. Šokiai bus prie geros

Piknikas prasidės 12 vai. dieną i

L. ? '
S

t”’’ -S-f •

orkestros, grieš lietuviškus ir amerikoniškus ka- 
valkus. Bus skanūs užkandžiai ir gėrimai, daug 
svečių iš kitų miestų. Prie įžangos bus duodama 
dovanos. Kviečiame vietos ir apielinkės publiką 
atsilankyti į mūs tą malonų pikniką praleisti links
mai laiką.

r tęsis iki vėlumai. Įžanga 25c.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Avė., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

jos viršininkai ir jų pagelbi- 
ninkai, sušoko apie septyni vy
rai, apdaužė F. Piescui akis, 
sprandą, parsimušę ant žemės 
spardė kojomis, ir da nustū
męs stepsais žemyn. Per tas 
muštynes ten buvo ir Brother
hood unijos “advizeris,” Frank 
A. Goodwin, “Motor Vehicles 
registrar” viršininkas ir dide
lis kapitalistų šulas.

Lasterių lokalas laikė mitin
gą gegužės 24, ir tarp kitko, 
nutarė šaukti masinį mitingą 
gegužės 31, kaipo protestą 
prieš unijos viršininkų bruta- 
lišką elgesį. Nutarė daugiau 
mitingų nelaikyti Brotherhood 
svetainėj. Atmetė General 
Boardo raportą. Buvo išsireiš
kimų, kad unijos viršininkus 
mesti lauk iš ofiso vietų.

Tą patį vakarą, gegužės 24, 
City Theatre bildinge ant 
stepsų smarkiai peiliu sužalojo 
A. Tonolį, kaipo vieną pereitų 
muštynių dalyvį. Dėlto kaltina 
F. Piesco brolį R. Piesco, ku
ris tapo suareštuotas ir pa
leistas po didele kaucija. Abie
jų minėtų muštynių įvykiai at
sidūrė į valdišką teismą.

Montelloj ir apiclinkėj atsi
rado, naujas skymas, kurio val
džia visai nemėgina stabdyti. 
Tai vadinamas apsimainymas 
laiško su doleriu. Agentas tau 
parduoda laišką su dešimt 
vardų, už kurį turi pamokėti 
dolerį. Tuomet “iškrosina” vir
šutinį vardą, o savo turi pa
sirašyti apačioj. Tas, kuris “iš
krosina” vardą, įdeda į kon- 
vertą dolerį ir jam priduoda. 
O tas, kuris apačioj pasirašė, 
pamokėjęs dolerį, lieka agen
tas, turi gaut du kostumierius, 
kurie pamokės po dolerį ir pa
sirašys apačioj, o viršutinius 
“krosins” ir priduos dolerius. 
Tik tuomet gausi dolerį atgal, 
kuomet tavo du kostumieriai 
gaus po du kostumierius. Da
bar tas dalykas taip ir eina 
per rankas. *Jau Brocktono 
apielinkėje negauna kam par
duoti tų. laiškų. Tai tas monkey 
biznis atsidūrė į mažus mies
telius. Tas dalykas daugiausia 
įveltas tarp jaunimo ir šiaip 
nesusipratusių darb. Vietiniai 
laikraščiai praneša, kad jau 
atsirado ir “krukerių,” kurie

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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ROBERT LIPTON

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi> 

mo Žiedų*
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Įstaiga 
Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer S>t., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-299A

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.

=ioiiioHiainoiHeiHGiiiGHioniEiitGiiie IIGIIIGIIIGIIIGIIIGIHGIIIGIIIGIHi iiiiBiiiGiiiGiiiEmcmb’

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.
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Šeštas Puslapis Effisva *

I NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Rytoj Dainy Diena Cranford, N. J Paralyžiuotų Darbininkų 

Kova
Sekmadienį, 2 birželio, visą 

dieną, bus toji didžioji iškil-

sai įvyks Vaičionio Darže 
(Meadow Grove), Cranford, 
N. J. Jei tą dieną lytų, paren
gimas bus Liutvino svetainėje, 
39 S, Park St., Elizabeth^ N. J.

Dainų Dieną rengia Liet. 
Proletmeno Sąjungos 3-čias 
Apskritys. Nauda iš šios pra
mogos eis tęsimui ir plėtimui 
apskričio palaikomos chorve
džių mokyklėlės.' Tai didis 
kultūrjnis, o sykiu ir darbinin
kų judėjimui naudingas dar
bas. Jis užsipelno visų para
mos. ,

Bet čia ne vien paramos, o 
ir pasigrožėjimo-pasilinksmini- 
mo klausimas. Dainų Dienos 
programą pildys visi apskričio 
chorai ir juos diriguos nauji 
chorvedžiai-mokiniai. Reiškia, 
bus daug svieto. Prie to šo
kiai, tyras oras, šviežias pie
nas ir kiti valgiai bei gėrimai. 
Visą tą suėmus, visiems verta 
būti. įžanga į pikniką 25ė.

Kelrodžius rasite kitoj vie
toj telpančiam skelbime.

Brooklyn© Aido Choro bu- 

sas išeis nuo kampo Lorimer 
ir Ten Eyck St., 10 vai. ryto..

Pasimatysim.

Broadway, 
nuo pereito 
landos.

New Yorke,

landos dalyviai.
Didžiuma programos susi

dėjo iš vaikų mokyklėlės Jau
nosios Birutės Choro dainų ir 
deklamacijų, solo, kvarteto. 
Gražų “tap dance” išpildė ne
didelė mergaitė.

Apie deklamacijų turinį sun
ku galutinai ką pasakyti, ka- 
Idangi publika buvo gana šne
ki, o programos pildytojų. bai
sokai jauni, silpnoki, tad ne 
visus buvo galima suprasti. 
Kiek nugirsta, tai vis daugiau
sia bereikšmės arba patrioti-

30,000 Jaunimo Dienos Maršavime
“Mes Pagerbiame Žuvusius 

Kovojimu Už Gyvus.”

Tokia buvo trisdešimties 
tūkstančių maršuotojų dvasia 
Jaunimo Dienos parade, tokia 
buvo ir pas tūkstančius žiūrė
tojų, kurie buvo apstoję šaly- 
gatvius visoj maršavimo pake
lėj. Kovingi maršuotojai su to
kiu užrašu ir vainiką padėjo 
prie Amžinos Šviesos Madison 
Sq. Aikštėj.

Sakoma, “kur jaunimas, ten 
gyvumas,” taip buvo ir šiame 
parade. Maršuotojai didelėj 
didžiumoj jaunimas. Dalyvavo 
daug YMCA ir kitų bažnytinių 
grupių bei darbo unijų, kultū
ros ir įvairių organizacijų. 
Įdomu bus tas, kad ir Boy 
Scouts viena trupė maršavo. 
Taipgi maršavo tautinės gru
pės: lietuvių, lenkų, italų, ja
ponų.

Gal įspūdingiausį skyrių pa
rade sudarė Pionieriai su savo 
skaitlingais bubnų ir birbynių 
bei kitų instrumentų benais, 
pasidabinę savo uniformomis, 
mėlynomis kepuraitėmis ir 
marškiniais. Pionierių buvo 
daūg, tūkstančiai. Kai kas iš 
žiūrėtojų išsireiškė, jog jie ne
manę, kad tiek vaikų iš viso 
galėtų būti New Yorke, nekal
bant apie Pionierius. Darbinin- 
kuose matėsi didis džiaugsmas, 
o buržujai kramto lūpas, vei
kiausia, įmatydami, koki bus 
mūs pikietai ir paradai, kada 
visi šie suaugs ir bus organi
zatoriais. Pionierių organizaci
jos smarkiai auga.

Buvo būriai mokytojų ir stu
dentų, pastarųjų buvo tūks
tančiai, iš visų New Yorko mo
kyklų. Jų iškabose skaitėme: 
“Mokyklų, Ne Karo Laivų,” 
Sugrąžinkite Begun, Blumberg, 
Burroughs (pirmieji iš prava
rytu mokytojų už darbininkų

tėj, kalbėjo visa eilė jaunų 
kalbėtojų, tarp jų ir Angelo 
Herndon, jaunas negras orga
nizatorius, kuris nuteistas 18 
metų Georgia “chain gang” 
katorgon už vadovavimą be
darbių demonstracijos. Visi 
jie išsireiškė prieš karą ir fa
šizmą. Baigiant mitingą padė
jo vainiką prie Amžinos švie
sos ir pareiškė sekamą pasiža
dėjimą :

“Mes, New Yorko Jaunimas, 
susirinkę čia Nacionalę Jauni
mo Dieną, nepamiršome, neigi 
pamiršime ^nūs brolius ir tė
vus, kurie krito pereitų karų 
laukuose. Pagerbdami jų at
mintį, mes pareiškiame, kad 
mes suglaudėme eiles ir pra
dėjome neatląidžią .kovą prieš 
karą. Tai! yra mūsų prižadas 
įnirusiems,-—tą ‘ mes prisiekia
me gyviems.” •l

.....Li

Jie atėjo 
direktorių Oswald W. Knauth 
ir reikalauti sau ir atstovau
jamiems dviem šimtam Fiziš- i 
kai Paliegusių Bedarbių Lygos 
narių darbų. Jie visi seniau tu
rėjo darbus ir užsidirbo sau | 
pragyvenimą, bet dabar jie ta-1 
po išmesti badauti ir elgetau
ti, kaipo nereikalingi.

Ponas Knauth iki ketvirta
dienio vakarui nebuvo jų ma
tęs. Jie miegojo vieną naktį 
laukiamajam kambaryje ir ža
da ten būti iki jų reikalavimai 
bus išpildyti.

Delegaciją sudaro Sarah 
Lasoff, Harry Friedman, Mor
ris Dubinsky, Pauline Portuga
lo, Florence Haskell ir Lygos 
pirmininkas Hyman Abramo- 
witz. Jie su kitais 20 pikieta- 
vo ofisą trečiadienį nuo pat 
ryto iki juos įsileido raštinėn. 
Daug sveikų ir stiprių darbi
ninkų galėtų parausti palygi
nę savo darbus su paliegėlių 
veikla.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Olga Chernak, 57 metų, 206 
Bushwick Ave., mirė geg. 29 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos birž. 1 d., 2-rą v. p. p., 

’Alyvų' kalno kapinėse.
Laidotuvių’ apeigom rūpina

si graborius J. Garšva.,

|Tas Ukrainos darbo liaudies 
neprietelius, neapkenčią da
bartinę Sovietinę Ukrainą, 
jis šaukė, kad kiekvienas lie- 

šeši vyrai ir moterys, kūdi- tuvių (suprask fašistų) pasise
ktų paralyžiaus aukos, būna kimas yra pasisekimas ir uk- 
Namų šalpos Administracijos Jrainiečių, kad tas priduos 
c e n t r a 1 i n ėj raštinėj, 902 i jiems ūpo kovoti už Ukrainos

jau išlaisvinimą. Reiškia, atplėši- nės temos. O vaikučiai veik vi- 
trečiadienio 3 va- mą nuo Sovietų Sąjungos.

Programos išpildyme turėjo 
pamatyti šalpos dalyvauti prūseikinių Lyros 

Choras, bet nedalyvavo. Pirmi
ninkas kartą sakė, kad “vyrų 
balsai sugriuvo/’ o vėliau tei
sinosi, kad nežino priežasties.

, Gal daugiau sąmoningi lyrie- 
čiai atsisakė dalyvauti kartu 

'su darbo priešais. Bet užtat 
!sklokos vado Butkaus duktė-— 
Butkiutė turėjo lyriečių mergi
nų grupę, kuri dalyvavo pro
gramos išpildyme, atliekant 
kelis šokius. Dar buvo iškišę 
kokį tai jaunuolį deklamuoti 
fašistines eiles, už dievą ir tė
vynę. Vėliaus, gana augštai, 
paskrajojo Vaitkus.

Abelnai pasakius darbinin
kų priešams nepavyko sukelti 
ūpą susirinkusiuose, nes dau
gelis atėjo tik žingeidumo tiks
lais, daugelis permato, kad to 
skridimo ruošėjams apeina ne 
kokis kultūrinis atsiekimas, 
bet biznis.

Apie patį Vaitkų galima pa
sakyti, kad jaunas ir bus dar 
neužtektinai įsiskrajojęs, 
tyręs lakūnas. Jis gali 
auka šio skridimo. Jaunas vy
ras, jam norisi tuščios pasižy
mėjimų garbės, o aplinkui jį 
sukinėjasi eilė žmonių, kurie 
jam čiulba apie pasisekimus.

Darbininkas.

si darbininkų. Kažin ar vedėjai 
neįmato ar nenori
svarbos duoti vaikams tą, kas 
jiems būtų naudinga kaipo 
darbininkams, kas jiems padė
tų įsigyti daugiau duonutės, 
kurios dabar taip trūksta visų 
pažiūrų darbininkams? Rodos, 
šie laikai turėtų visus pamo
kinti būti reališkesniais.

Apie tai, kas ką atliko pro
gramoje negalima buvo suži
noti, kadangi pirmininko p. 
Bajoro kalbos visai nesigirdė
jo. Šiaip pikniką galima skai
tyti vykusiu.

įmatyti

B—s.

pa- 
likti

Ne Sustreikavę, Bet
Beth Moses ligoninės darbi

ninkai pastebi, kad spaudoje 
jie vadinami streikieriais, kuo
met tikrenybėje jie yra išvary
ti iš darbo (lock-out). Juos iš
varė 18 gegužės už dalyvavi
mą dviejų valandų protesto 
mitinge. O mitingas buvo su
šauktas po pravarymo iš dar
bo 7 darbininkų, kam jie pa
gelbėjo organizuoti tos įstai
gos Darbininkų Tarybą.

Dabar masinio pikieto jėga 
pravarytieji darbininkai' tikisi 
laimėti kovą—atgauti darbą 
ir gauti geresnes sąlygas, del 
kurių jie organizavosi.

Iš Aviacijos Dienos Pikniko
.Gegužės 30 dieną .Dexter 

Parke buvę surengta piknikas 
F. Vaitkaus išleistuvėm iš New 
Yorko į Kauną, nes būk jis 
už kokių 3 savaičių' jau skris 
per Atlantiką. Šio parengimo 
ruošėjais buvo socialistai, tau
tininkai ir uoliai padėjo “sklo- 
kininkai.” Prieš parengimą 
per kelias savaites rengėjai 
vedė “vainą” su radio valan
dos vedėju Matusevičium, nes 
ir Matusevičius tą pat dieną 
turėjo kitą pikniką. Vieni ki
tus kaltino, sakoma, kad net 
iš langų ėmė apgarsinimų kor
tas ir plėšė jas, nesigailėjo vie
ni kitų antrašais visokių epeti- 
tų—tokia jau “tautiška vie
nas kito meilė,” kur paliečia
mas vienų ir kitų biznis. Be
šališkai žiūrint,' Matusevičius 
turėjau daugiau tiesos rengti 

veikimą), “Darbo Kiekvienam1 savo pikniką, nes jis* jau keli 
Mokytojui—Vietą Kiekvienam metai tą pat dieną rengia.
Vęikui.” Taip, pat panašūs šū
kiai aidėjo visu keliu ir žiūrė
to j ąi-kj ausytoj ai entuziastiškai 
juos sveikino. Didelis ir įsnū- 
dingag -buvo šis Jaunimo Die
nos: paradas.
• Užbaigus maršavimą, aikš-

ATLETU DIENA
ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y. 

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys

Įvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike. 7

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
tokiai prasidės 6:30 vai. vak.

* Dexter Parke žmonių nebu
vo daug, imant • atydon tokį : 
“bęųdrą frontą” yįsų prįešdar- 
binjnkisXu , griovių. Suriku 1 
spręsti, Ipek buyo, bef; gal sie
kė 1,000.

• Apie kėturias; sbcialistas 
Michelsonas pradėjo suktis 
viduje svetainės šaukdamas: 
“Maršą!”.... “Maršą!” Ilgai 
muzikantai negalėjo susitvar
kyti, publika žiūrėjo į duris, 
visai nekreipiant atydos į tą 
vyruką (F. Vaitkų), su ku- 
riuomi Michelsonas ėjo už 
rankų susiėmę. Mat, garsini- 
imuose Vaitkaus paveikslas lei- 
Įtenanto uniformoje, o į pikni
ką pribuvo civiliai apsirengęs, 
tai daugelis manė, kad Michel
sonas nori apgauti juos, paki
šant jiems kokį bernioką, ka
dangi ir pernai buvo garsintas 
Vaitkus, bet tada jis Hepribu- 
vo, tai manė, kad ir dabar tas 
patsai yra.

Už valandos laiko prasidėjo 
programa prakalbos. “Pir-

Pirmi Laimėjimai Mėsos 
Streike

šeštadienis, Birž. 1, 1935

fr------- ------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----j

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. 3. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergrefen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj K

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

............. . ■

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienį, birželio 3-čią, 8 
vai. vakare, “Laisvės”1 raštinėje. 
Draugai, visi būkite, š'ame susirinki
me, išgirsite draugo Bukriio raportą 
nuo seimo. Taipgi atsiveskite naujų 
narių į kuopą. A. Baltaitis;

(128-130)

F • H U ‘ ’ U

Painters and CarpentersMesos naudotojai laimėjo 
pirmą mūšį antros savaitės 
streike prieš mėsos brangumą, 
kuomet Bronx Paukštienos 
Pardavėjų grupė sutiko nupi
ginti vištieną po 9 centus sva
rui, tai yra nuo 35c nuleisti 
iki 26c. už svarą, ši suma nu- 
statyta augščiausia, kokia leis- 

ilgai !ta imti. Tarp Veiklos Komite
to ir minėtų pirklių sudarytas 
planas ir 
atidavė jį 
savimui.

Sutartis 
tienos ir 
kur parduodama paukštiena, 
esančių 138th St. iki 212th St. 
apielinkėje, Bronx.

Tuo pat sykiu tebetęsiama 
kova prieš nesutikusius nusi
leisti. Pikietas tęsiamas kito
se Bronx dalyse, Harleme ir 
Brooklyne. Reikalaujama jau
tieną numušti po 10c. arba 
parduoti perdėm po 25c. sva
rą.

Jeigu Bronx galėjo laimėti, 
tai kodėl ne kitur? Galima 
visur laimėti, tik reikia akty
viai remti šį streiką ir dar 
smarkiau rengtis prie birželio 
8-tos visuotino mėsos naudoto
jų streiko.

kelis 
kuris

miausiai, be jokio ūpo, 
žodžius tarė F. Vaitkus, 
paskui išvažiavo į orlaivių lau
ką, kad atskristi ir paskrajoti. 
viršui pikniko. Paskui i 
barškėjo P. Grigaitis, kuris 
kalbėjo, kodėl jie pereitais 
metais nesurengė skridimo. Pa
gal jo kalbą vis negalėjo 
įrengti orlaivį, tai “ašis per- 
plona, tai perstora,” tai nega
lima gauti “giroskopo,” tai ki
tokio kokio “instrumento.” 
Klausantis Grigaičio prakal
bos atrodė, kad jie tą orlaivį 
ruošė kur Australijos dykumo
se, o ne Amerikoje. Amerikoje 
tūkstančius orlaivių pabudavo- 
ja į vieną mėnesį, didesnių ir 
daug kairtų geresnių,. Vėliaus 
Grigaitis teisybę leptelėjo: 
“Džiaugiuosi, kad pereitais 
metais neišskrido.” Kodėl ? Ai-1 
šku, veik metus laiko jis turė
jo progą garsinti savo “Nau
jienas” ir rinkti skridimui pi
nigus.

Kiti kalbėtojai buvo fašistas 
Tysliava, “Vienybės” redakto
rius; pirmiau buvęs “Vieny
bės” redaktorius Valaitis, SLA 
sekretorius Dr. Vinikas, Pru- 
seikos-Bu tkaus nuolatinis 
“Naujos Gadynės” pisorius Dr. 
A. Petriką, Smetonos generalis 
konsulas New Yorke, pulkinin
kas žadeikis ir visus apvaini
kavo baltagvardietis ukrainie
čių kontr-revoliucipio laikraš
čio “Svoboda” redaktorius.

“Svobodos” r e d a k torius, 
kaip ir visi liaudies išdavikai, 
norėdamas įtikti publikai, pa
reiškė, kad laimingi 
vo Ukrainai šimtai 
gal, kada ją valdė 
kunigaikščiai. Tada 
laukiniai, kudloti, 
žvėriškai puolė Ukrainą, degi
no miestelius, miestus ir so
džius, žagino moteris, tūkstan-’ 
čiais ukrainiečius grūdo į ne
laisvę. Tai buvo baisūs laikai.

Veiklos Komitetas 
šeimininkių nubal-

paliečia 120 paukš- 
kitokių krautuvių,

PARENGIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Darbininkų Centras. 723 Fifth 
Avenue, kamnas 23rd Street, Brook
lyn. N. Y,, laikvs “Costume Partv.” 
šeštadienj, birželio (June) 1, 1935. 
Bus trys dovanos, šokiai prasidės 8 
vai. vakare, prieš Prof. A. Hanka 
orkestrą. Ateikite visi, galėsite pa
sišokt ir pasilinksmint, įžanga t’k 
35 centai. (127-129)

YONKERS, N. Y.
LDS. 47 kuopa rengia išvažiavima 

(outing), ivvks 2 d. birželio, ant 
Aoueduct Tunelio. Pradžia 10 vai. 
rvte iki vėlai vakaro. Dalyvaus Rusų 
Mandolinų orkestrą, jaunuoliai gra
vis. Draugai, vietinės ir iš apielin- 
kės. prašome visus dalvvauti. pra
leisti ta dieną su mumis miškuose 
ant žalios nievos. Jeigu ta diena 
Ivtų, parengimas bus atidėtas ant 
liepos 14.

Kviečia Rengeisi.
(128-129)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš norėčiau sužinoti, kur randa

si Elbina Vendosaitč, po vyru, 
Ckančius. Ji pirmiau gyveno Bostone. 
Mes esam kartu gyvene Klaipėdoj. 
Kas praneštų man apie ją. būsiu la
bai dėkingas. Augustas Daukantas, 
181 Palmerston Ave., Toronto. Cana
da. ' (129-130)

Iš Pikniko Clinton Parke
Pereitų ketvirtadienį Klas-. 

čiaus Clinton Parke *radio va
landos vedėjas ' Matusevičius 
turėjo savo pikniką. Ųuvo gra
žios publikos, kurios nemažą 
dalį suddrė vaikai ir jauni
mas, kadangi jie figūravo ir 
išpildyme progamos, kaipo mo
kyklėles arba kaipo radio va-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

partini. krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

laikai bu- 
metų at-

Lietuvos 
lietuviai, 
barzdoti

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ. 
Brook lyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS į 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

« Senai dirbąs graborystės pro- g 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
B balsamavimu ir palaidojimu 3 
B mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms g
g ir kitokioms pąrėms g
B Saukiu dlen* ar nakt| &

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
I. Odos Išbėrimai, 
1 Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
ų mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojimai, 
Į K a t a r i n iai ir 
f Chroniški Skau

duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
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 kokf 
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 .East 16 St, N. Y.

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

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

MES KALBAME . LIETUVIŠKAI




