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Kam dar Reikia NRA? 
Bendras Frontas Seime, 
škaplierninkas.
Mikčioja apie Skridimą.

Rašo Komunijas.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs- Nieko 

N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!

Rooseveltas stengiasi palaiky
ti bent dalį NRA mašinerijos ir 

• jos vardą, nors Augščiausias 
Teismas atėmė iš jos galią kiš
tis į darbininkų algas, į darbo 
valandas ir į tarpvalstijinę pre
kybą.

Ko gi čia jis dar norėtų pa
siekti su tokiu bergždžių palai
kų?—Viena, tai garsintis del 
ateinančių prezidentinių rinki
mų; o kita, pasilaikyt NRA 
agentų būrį kaipo įrankių strei
kams laužyti.

Jeigu ne komunistų ir socia
listų atstovų bendras frontas 
Franci jos seime, tai šiandien 
jau būtų faktina fašistų dikta
tūra toj šalyj.

Vienas po kitam ministerial 
pirmininkai Flandin ir Bouis- 
son reikalavo diktatoriškos ga
lios savo ministerijoms finansų 
srityj. O nuo finansų diktatū
ros netoli ir bendra fašistinė 
diktatūra.

Tuos Flandino ir Bouissono 
pasimojimus atmušė socialistai 
ir komunistai atstovai, savo 
pusėn patraukdami ir libera
lus, vadinamus “radikalius so
cialistus.”

Lavai Sudarė Francijos
Ministerių Kabinetą

PARYŽIUS. — Buvęs 
Francijos užsienių reikalų 
ministeris, pagaliaus, suor
ganizavo naują ministerių 
kabinetą. Manoma, kad sei
mas užgirs jo programą.

Flandino ir Bouissono mi
nisterijas seimas atmetė to
dėl, kad jos reikalavo dik
tatoriškos sau galios tvar
kyti šalies finansus.

MILIONAS DARBININKU IŠMESTA 
IŠ DARBO PER SAVAITĘ, ĮVEDANT

ILGESNES VALANDAS SU PASKUBA
Daugeliui Audyklų Darbininkų Numušta Alga 25 Procentu;

Kapoja Algas Plieno, Medžio ir Kitų Pramonių Bosai

D Ci- 1 D 1J * IJ aponų Imperialistai
MUluWiil y -yvi npi ♦ -W y <

-At^y Užima Tientsin, Nori 
ministeris mr- ’

“Naujoji Gadynė” neva kri
tikuoja “škaplierines“ eiles, ku
rias sakė vienas patriotiškas 
jaunuolis Itiike lakūno Vaitkaus 
priimtuvių Dexter Parke, 
Brooklyne. Bet “N. Gadynės“ 
redaktorius Butkus parko sve
tainėje sveikino tas eiles, del
nais plodamas.

Koks tai Kaimynas, veikiau
sia pats Butkus, “N. Gadynė
je“ rašo, kad skloka “nerėmė“ 
Grigaičio Lituanikos II skridi- • . -r--v > t i t -V -a '

Siuvėjai Atmušė Bosu 
Užmačią Išplėšt 10
Nuoš. N. R. A. Priedo

MACON, Ga. — Happ 
Brothers siuvyklos bosai bu
vo pareikalavę, kad 700 jos 
darbininkų atgal atmokėtų 
kompanijai tuos 10 nuošim
čių algos, kurie pagal NRA 
patvarkymą buvo jiems pri
dėti nuo š. m. sausio mėne
sio. Bosai sakė, kad Augš
čiausias Teismas panaikino 
NRA kaipo neteisėtą, todėl 
ir tie 10 nuošimčių buvo ne
teisėtai pridėti darbinin
kams.

Bet vietoj patenkint bosų 
reikalavima. darbininkai su
bruzdo ruoštis kovon; be to,

NEW YORK. — Ameri
kos Plieno ir Geležies Insti
tutas, fabrikantų organiza
cija, monija darbininkus, 
žadėdamas palaikyti seną
sias algas ir darbo valandas. 
Bet Wheeling Plieno korpo
racija ir kitos kompanijos 
jau pailgino darbo laiką nuo 
8 iki 10 valandų per dieną 
įvairiuose savo fabrikuose.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos centras 
praneša apie naujus darbo 
mokesnio kapojimus ir va
landų liginimus desėtkuose 
pramonių:

Audyklų ir verpyklų dar
bininkams rytinėse valstijo
se daugelyj vietų nukirsta 
algos 25 nuošimčiais; pana
šiai ir pietinės valstijose. 
Išnaujo didinama skubini- 
mas ir įvedinėjama darbi-

ninkui 8 staklės vietoj buvu
sių 6.

Pietinėse valstijose taip 
numušta algos, kad net iš-j 
lavinti darbininkai turi 
dirbti 54 valand. per savai
tę už $7. Vietoj pirmiau mo
kamų 24 centų valandai me
džio darbininkams, ten da
bar moka jau tik 8 centus. 
Darbo diena pailginta nuo 
8 iki 10 valandų.

Algų kapojimas ir darbo 
sąlygų bloginimas privertė 
išnaujo sustreikuot 40,000 
medžio darbininkų šiaur-va- 
karinėse valstijose.

Pailginus darbo valandas 
ir įvedus didesnį skubinimą, 
per vieną savaitę tapo iš
mesta iš darbo bent 1,000,- 
000 darbininkų visoje šaly
je,—sako Darbo Federacijos 
raportas.

Bus Stanley Baldwin
LONDON. •

dino Anglijos ministeris pir- 
m i n i n k a s ex-socialistas 
Ramsay MacDonald, kuris 
visame kame vykdė savo ka
pitalistų valią. Jo vietą už
ima atviras atžagareivis 
(konservatas) Stanley Bald
win, Hitlerio gerbėjas.

Užgrobt ir Peipingą
Japonijos Armija su Kanuolėmis Maršuoja Chiny Miesto 

Tientsin Gatvėmis; Pavojus Visai Šiaurinei Chinijai.
TIENTSIN. — Japonija 

atsiuntė naujus pulkus savo 
armijos į šį labai svarbų 
Chinijos prekybos ir pramo
nės miestą. Japonų kariuo
menė birželio 6 d. atvyko su 
kanuolėmis, kulkąsvaidžiais 
ir tankais, ir maršavo gat
vėmis taip, lyg Tientsin jau 
priklausytų Japonijai. Virš 
miesto grūmojančiai riau
mojo kariniai Japonų lėktu
vai.

, Fašistinės Chinijos Chiang
sijos darbininkų judėjime • Rai-sheko valdžia jau buvo 
jis dalyvavo nuo 1894 m. išpildžius Japonijos reikala- 
Buvo caro valdžios ištrem- vįmą įr prašalinus iš miesto 
tas į Kolimską. Sugrįžęs

Numirė Drg. Martynov, 
Stambus Bolševikas,

Atėjęs iš Menševikų
MASKVA. — Mirė drg. 

A. S. Martynov (Picker) 
vienas iš žymiausių darbuo
tojų Komunistų Internacio
nalo Pildančiajame Komite
te Jis buvo 70 metų am
žiaus. Organizuotame Ru-

mo į Lietuvą. Bet skloka davė i jie privertė vietinius laik- 
savo šokikes lyraites pamargin-į raščius spausdinti darbinin- 
ti Lituanikos “išleistuves,“ ir 
nuo tų pačių pagrindų su Sme
tonos konsulu pulk. Žadeikių ten 
kalbėjo Dr. Petriką, karščiau
sias sklokos ir “Naujosios Ga
dynės“ šulas.

Iš “N. Gadynės” mikčiojimų 
atrodo, lyg pas juos viena ran
ka nežinotų, ką daro kita.

kų atsakymus kompanijai.
Kompanija pamatė, kad 

darbininkai nepasiduos; to
dėl ir paskelbė, kad “per
maino savo nuomonę” ir jau 
nereikalauja tų 10 nuošim
čių iš darbininkų.

SSRS Derlius Žada Būt 
Kuo Puikiausias

MASKVA. — Sprendžiant 
sulig to, kaip atrodo žiem-

Pateisinimui savo sveikinimų 
Grigaičiui ir fašistiniams kal
bėtojams, Butkaus gazieta na- 
chališkai meluoja, būk jiems 
delnais plojęs ir drg. D. M. šo- kenčiai javai ir vasarojus
lomskas. Bet kas gi drg. šo- Sovietuose, šiemetinis der- 
lomską matė ar girdėjo taip ]jus prašoks bent 4,000,000 
darant?

Karaliaus Reikalautojų 
Riaušės Paryžiuje

PARYŽIUS. — Vis dar 
nevyksta sudaryt Franci jos 
ministerių kabinetą vietoj 
sugriuvusios Bouissono mi
nisterijos^ gyvavusios tik 4 
dienas. Dabar Fr. Pietri 
bando suorganizuot naują 
ministerių kabinetą. Tuo 
tarpu seime ir gatvėse kelia 
riaušes karaliaus valdžios 
sugrąžinimo šalininkai; ir 
niekas jų nemalšina. Visai 
kitaip elgiamasi su darbi- 
ninku demonstracijomis 
prieš karą ir fašizmą. Prieš 
juos tuoj būna sumobilizuo 
ta policija ir net armijos da
lys.

Dabartinis Franci jos val
džios krizis pasidarė iš prie
žasties smukimo popierinių 
pinigų, frankų.

Maskva. — šiandien at
vyksta Čechoslovakijos už
sienių reikalų ministeris 
Benes galutinam užgyrimui 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties tarp Sovietų ir Čechos
lovakijos.

tonų rekordini 1933 metų 
grūdų užderejimą. Šiemet 
laukų darbams Sovietų fa
brikai davė 99,000 naujų 
traktorių ir 21,000 kombai
nų.
LIEPSNŲ šVIRKšTeJAI 

PRIEŠ ABYSSINIJĄ
ROMA.— Italijos valdžia 

pasiuntė į Afriką, karui 
prieš Abyssiniją, 100 vyrų 
išlavintų liepsnas švirkšti. 
Iš tam tikro įtaiso jąsias 
leidžiant, galima būsią prie
šą deginti už 50 iki 65 pėdų.

RAGINA ITALIJĄ BOM- 
BARDUOT ANGLIJOS 

SALĄ
ROMA. — Mussolinio val

džia užgrobė visą “Ottobre” 
laikraščio laidą, kur buvo 
reikalaujama, kad Italija 
tuojaus bombarduotų ir už
imtų salą Maltą, kurią val
do Anglija. Kiti Italų fa
šistu laikraščiai atakuoja 
Angliją, kaipo finansinę 
Abvssinijos rėmėja prieš, 
Italiją. Anglijos valdžia jau 
yra protestavus prieš Itali
jos laikraščių užsipuolimus.

Kansas City. — Naujas 
Missouri upes ištvinimas | 
nunešė 500 namų.

LIETUVOS ŽINIOS
Vasarojus Taisosi

JURBARKAS.—Gerokai pa-, 
skutiniu laiku palijus vasarojus, I 
kuris atrodė labai prastai, pra- ■ 
dėjo taisytis. žydi vyšnios, 
kriaušės ir obelys. Nežiūrint 
vėsaus oro, jau atskrido lakštin
galos ir atsidėjusios derina 
savo balsus.

lankstytojas “stipruolis“ Ignas 
Kavaliauskas, gyv. Liesiškių 

i km., Obelių valse., nubaustas 
i administratyviu būdu 500 lt. ar
ba vienu mėn. arešto ir išjieš- 
kota 22 lt. stulpui atstatyti 
laidų.

Duonoj Randami Net 
Stiklai

Kai kurios Telšių kepyklos 
nesilaiko pagrindinių švaros 
reikalavimų ir stačiai koktu, 
kai jų niekas neprižiūri. Pav., 
jų keptoje duonoje randama 
cheminių pieštukų galų, jų skie
drų, plaukų, siūlų ir visokių 
šlamštų, šlamštai pagaliau gy
vybei netaip pavojingi ir apie 
juos galima būtų nutylėti, ta
čiau duonoje randama net stik
lų šukių. Sanitarinė komisija į 
tai nekreipia pakankamai dė
mesio ir su nešvara nekovoja.

Arklys, Užmušė Kalėjimo 
Prižiūrėtoją . r

Telšių kalėjimo .prižiūrėtojas 
Darbutas važiavo kalėjimo ku
melaite, kuri pasibaidžiusi Pre
zidento A. Smetonos' gatvėje 
Darbutą parbloškė ant akme
ninio grindinio. Darbutas kris
damas prasiskėlė galvą ir buvo 
nuvežtas į Telšių apskr. ligoni
nę. Čia išgulėjo keletą dienų ir 
buvo išvežtas į Kauną operaci
jai. Tačiau nieko nepadėjo ir 
operacija, nes buvusi suvėlinta, 
ir Darbutas Kauno miesto ligo
ninėje mirė.

500 Lt. už Kilometrinį 
Stulpą

Rokiškio apskr., prie pirmos 
rūšies vieškelių buvo įtaisyti ge
ležiniai kilometrams žymėti 
stulpai. Keletas tokių, nors ir 
gana tvirtų stulpų, matyt, išdy
kaujančių kaimo vakaruškinin
kų, buvo nulenkti.

Šiomis dienomis, toks stulpų

sudarytas iš atplėštų nuo 
Chinijos žemių. Tai yra gry
nas Japonų imperialistų pa
daras, ir jų pastatytas Man
chukuo karalius Kang Teh 
yra tik Japonijos pastumdė
lis.

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Hirota šneka, 
būk Japonų armijos vadas 
Chinijoj pulkininkas Taka
shi Sakai nesiklausiąs minis- 
teriu ir “sauvališkai” elgia
si. TaČiaus kiekvienam su
prantama, kad viskas yra 
daroma su Japonų valdžios 
užgyrimu.

Fašistinis Chinijos dikta
torius Chiang Kai-shek vėl 
elgiasi kaip savo šalies par- 
davikas. Jis nięko nedaro 
prieš įsiveržėlius ir skuba 
patenkinti jų užmačias. 
Chiang Kai-shek “smarkus” 
tik skersti Chinijos darbi
ninkus, ir jis dabar visas jė
gas įtempia vien kovhi prieš 
Chinų darbininkų ir valstie
čių ‘Sovietus.

tas į Kolimską.
1899 m. įstojo į Socialdemo
kratų Partiją. Vėl buvo 
areštuotas 1900 metais. Pa
skui išvyko į užsienį. Kai
po narys “Iskros” (Kibirk
šties) redakcijos jis ėjo su 
menševikais. Sugrįžęs Rusi
jon 1905 m., jis tapo vienu 
iš redaktorių menševikų lai
kraščio “Načalo” (Pradžia).

Laike pasaulinio karo 
Martynov laikėsi tarptauti
nės darbininkų pozicijos. 
Bet 1917 m. vėl nuėjo su 
menševikais ir liko nariu jų 
Centro Komiteto.

1918 m. Martynov išvažia
vo j Ukrainą ir nustojo 
menševikiškai veikes. Mažu 
namažu iis perėio į bolševi
ku pozicija ir 1923 m. buvo 
priimtas į Rusiios Komunis- 

l tu Partija. Tais pačiais me- 
CaI.Įtais jis pradėjo agitaciia de-

savo gubernatorių Yu 
Hsueh-chungą. Chiang Kai- 
shek patenkino ir du kitus 
Japonijos reikalavimus. Bet 
japoniškiem plėšikam to ne
užtenka. Jie pasiryžę galuti
nai užgrobt Tientsiną, seną
ją sostinę Peipingą (Pe
kiną) su įvairiais šiaurinės 
Chinijos plotais ir prijungt 
juos prie Manchukuo “val
stybės.” O Manchukuo yra

iš-

Jūrininkai Išmetė iš 
Unijos Augštą Vadą, 
Tomo Mooney Priešą

SAN FRANCISCO, 
—Eiliniai nariai privertė iš
mest iš Jūrininkų Unijos lo- 
kalo Paulių Scharrenbergą, 
redaktorių oficialio unijos 
laikraščio “Seamen’s Jour
nal.” Jis išmestas už tokius 
nusikaltimus:

Scharrenberg skelbė, kad 
reikia Amerikai karo su Ja
ponija; tuomet jūrininkai 
“viską gausią.” Jis trys mė
nesiai atgal sauvališkai; pa
skelbė žibalo laivų jūrinin
kų streiką, nieko neatsi
klausdamas. Jis > organizavo 
kompanišką uniją ir su jos 
pagelba laužė jūrininkų 
streiką pereitą vasarą.

Sharrenberg darbavosi 
išvien su tūlais kitais Ame
rikos Darbo Federacijos va
dais ir kapitalistais, kad 
darbininkų . organizatorius 
Tom Mooney nebūtų paleis
tas iš kalėjimo. Savo laiku 
Scharrenberg išbraukė iš 
unijos 10,000 kovingų narių 
be jokios jų kaičios.

Boston, Mass. — Elektros 
kėdėj e tapo numarinti du 
Millen broliai ir Abr. Faber 
už nužudymą vieno polici
ninko, beplėšiant aniems 
Needhamo Banką.

Hitleris Nukirto Galvą Drg. F. Schultzei, 
Karžygiškam Vokietijos Komunistui

lei menševizmo panaikinimo 
Sovietinėje Gruzijoje. Nuo 
1924 m. Martynov tapo na
riu redakcijos žurnalo “Ko
munistų Internacionalas.”

Kain dro-. Martvnov laip
sniškai išsivystė iš menševi
ko i bolševiką, iis aprašo 
savo brošiūroje “Mano įspū
džiai ir Mintys iš Ukrai
nos.”

žmogžudžių Egzaminai 
Rumunijos Kalėjime
BUCHAREST. — Rumu

nijos apšvietos ministeris 
leido dviem žmogžudžiam 
jaunuoliam, 16 ir 17 metų, 
kalėjime laikyti kvotimus iš 
septintos klasės vidurinės 
mokyklos. Jiedu įkalinti 5 
metams už nužudymą buvu
sio ministerio Popovičo.

Cleveland, Ohio. — Suva
žiavimas Gelžkelių Trauki
nių Darbininkų Brolijos 
vienbalsiai pasmerkė Hears- 
to laikraščius kaino slykš- 
čiai-priešd^rbininkiškus.

Madrid. — Septyni daly
viai pernykščio sukilimo Ca- 
talonijoj prieš Ispanijos fa
šistų valdžią galutinai nu
teisti 30 metų kalėjimo.

HAMBURG.—Pagal Hit
lerio teismo nuosprendį, ta
po nukirsta galva drg. Fie- 
tui Schultzei, vienam iš nar
siausių Vokietijos komunis
tų. Dėdamas savo galvą 
ant kaladės, d. Schultze su
šuko: “Vienu kovotoju bus 
mažiau, bet mes vis tiek lai
mėsime!”

Pirm to jis buvo kalėjime 
pakartotinai k a n k inamas. 
Jis dabar nužudytas už tai, 
kad buvo vadas slaptos Rau
donojo Fronto Kovotojų Są
jungos. Bet naziu teismas 
pastatė prieš jį sužinius me
lagius, kriminalius kalinius 
ir policiją kaipo liudytojus, 
ir jie pasakojo, būk pagal 
Schultzės kurstymus buvę 
užmušta keliolika hitlerinin
kų.

Drg. Schultze dalyvavo 
1923 m. Hamburgo jūrinin
kų ir laivakrovių sukilime. 
Nuo 1927 iki 1932 m. jis gy
veno Sovietų Sąjungoj ir 
dirbo ten fabrike. Teisme 
naziai primetė drg. Shultzei, 
kad jis sugrįžo Vokietijon 
revoliuciją kurstyti. Jis iš
didžiai prisipažino, kad su
grįžo, norėdamas darbinin
kams padėti greičiau nu
verst išnaudotojų viešpata
vimą.

Apie drg. Schultzės narsą 
rašė net “Fremdenblatt,” 
turčių prekėjų laikraštis:
“Tai yra žmogus, kuris ne

svyruodamas eina savo ke
liu kaipo komunistas, kuris 
yra kupinas energijos ir ku-

ris žiūri tik komunizmo rei
kalu, nepaisydamas, kas jam 
pačiam atsitiks.”

Laikraštininką Gildija 
Užgynė Darbo Partiją

CLEVELAND, Ohio. — 
Suvažiavimas Amerikos 
Laikraščių Rašytojų Gildi
jos (sąjungos) nutarė dide
le dauguma balsų įstoti į 
Amerikos Darbo Federaci
ją; priėmė rezoliuciją už są
žinės ir išsireiškimo laisvę 
laikraščių reporteriams ir 
kitiems rašytojams ir pa
smerkė laikraščių savinin
kus, kurie verčia viską ra
šyt naudai kapitalistų ir po
litikierių prieš darbininkus. 
Kitoj rezoliucijoj suvažiavę 
laikraštininkai pasisakė už 
industrinę uniją. Be to, nu
tarė tęsti kovą už Tom Moo
ney paliuosavima, vienbal
siai pasmerkė fašizmą ir fa
šistinius bosų padaužas “vi
gilantes.”

Rašytojų Gildijos suva
žiavimas atrado, kad jiems 
nieko gero negali duoti re- 
publikonų ir demokratu par
tijos, ir priėmė rezoliuciją 
už Darbo Partijos įkūrimą. 
Prieš šią rezoliuciją balsavo 
tik vienas delegatas.

Ligšiolinis Laikraštininkų 
Gildijos prezidentas yra 
Heywood Broun, N. Y. 
World-Telegram rašytojas.



Antrai Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
The Laisvė Inc. 

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

LAISVI

m

šeštadienis, Biržei. 8, 1935

[f:■M

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year_________$7.50
Canada arid Brazil, per year______$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months______$4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

I

i

Į

•• •» *

V

Kas Yra Tas Smith?
Hearstas melams prieš Sovietų Sąjun

gą susirado naują “lemoną” — Andrew 
Smith, kuris pirmiau prigulėjo prie ko
munistų, nuvyko į Sovietų Sąjungą ir 
dabar parvykęs rašo Hearsto didlapiuose 
visokius išmislus apie darbininkų tėvy
nę.

Andrew Smith yra slovakas, gyveno 
Newarke ir buvo manadžerius Slovakų 
Liaudies Namo. Bet jis žiauriai elgėsi 
ir iš tos vietos buvo pavarytas laukan. 
Tada pasijuto, kad reikės eiti į fabriką, o 
čia darbo nėra. Smith jau buvo 50 metų 
amžiaus, tat jis nusprendė kaip nors pa
siekti Sovietų Sąjungą ir manė, kad ten 
jam bus galima be darbo gyventi—gau
nant pensiją.

Andrew Smith, matyti, apie Sovietų 
Sąjungą turėjo kvailą supratimą, nes jis 
manė, kad čia Komunistų Partijai paau
kavęs pinigų, tai tuom jau ir pasidarė di
delis revoliucionierius, kad jį Sovietų Są
jungoje ant rankų nešios.

Jis tuojaus parašė slovakų laikraščio 
“Rovnost Ludu” redakcijai laišką, ku
riame tarp kitko sakė: “Aš jums rašiau, 
kad netekau darbo ir atsidūriau ant gat
vės. Jūs žinote, kad jums jau rašiau, 
kad aš norėjau važiuoti į Sovietų Sąjun
gą, bet mano žmonos liga sugriovė pir- 
mesnius planus. Bet dabar aš galiu va
žiuot, kad loska duokite man patarimus 
ir sloyakų biuro rekomendacijas, kad aš 
galėčia gauti leidimą įvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą. Aš važiuosiu dirbti į kasyklas, 
mašinų fabrikus... Jūs žinote, kad Par
tija nenori leisti narius išvažiuoti, bet 
ką gi aš čia darysiu? Mano žmona labai 
nori ten važiuoti ir net daktarai sakė, 
kad jai reikalinga permainyti klimatą.”

Šis laiškas Smitho rašytas 13 d. lapkri
čio, 1931 metais.

Po storonių jis gavo leidimą ir išvažia
vo į Sovietų Sąjungą. Bet kaip tik atvy
ko į Belo Ostrov gelžkelio stotį, Sovietų 
Sąjungos pirmą stotį, tai kaip dabar jis 
rašė Hearsto didlapiuose,pradėjo dairytis 
ir: “Nėra dūdų muzikos, nėra kalbėtojų, 
kur čia tas mūsų pasitikimas?” Štai kas 
jam rūpėjo ir ko jis norėjo nuo Sovietų 
žmonių ten įvažiuodamas—su muzika pa
sitikimai, gerbimas jo, kaip didelio “re
voliucionieriaus.”

Turėjo Labai Gerai
Apie jo gyvenimą Sovietų Sąjungoj 

rašo darbininkai Elektrozavod fabriko, 
kur jis dirbo. Šių darbininkų laiškas til
po “Daily Workeryj”, 6 d. birželio.

A. Smith nuvyko į Sovietų Sąjungą ne 
tam, kad padėti socializmą budavoti, bet 
vyriausiai savo asmeniniais sumetimais, 
kad išsigelbėti iš Amerikos nedarbo pa
dėties, kad ten pagyventi gerai, jeigu pa
vyks gauti pensiją, tai ten pasilikti, nie
ko nedirbti, o jeigu ne, tai vėl grįžti į 
Ameriką, kada čia nedarbas baigsis. To
kis jo buvo išrokavimas.

1932 metais jis pradėjo dirbti Elektro- 
zavode, apie tai rašo iš Sovietų Sąjungos 
į’*- .fabriko darbininkai: Frank Vikukel, 
Į \ Lipoth, L. Hauf, D. M. Georgy, J.

H. Gizela, J. Kogug, L. Joseef, S. 
Tertgerdi, L. Rose, T. Giziela ir F. Baja- 
ki, kurie jį gerai žinojo ir žino jo “dar
belius.”

M„ Smith Sovietų šalyje gavo gerai 
įrengtą kambarį, elektra apšviestą, su 
gazu, maudyne. Jis turėjo specialių pri
vilegijų, kaipo ateivis. Į dieną gaudavo 
po svarus duonos ir tiek pat savo 
žmonai, tai yra per abu 3} svarus duo
nos. »Jis galėjo pasirinkti, kurią duoną 
nori—-baltą ar juodą. Jie abu į mėnesį 
laiko gaudavo virš 8 svarus sviesto (3| 
kilogramus^ 10 kilogramų mėsos, 6 ki
logramus miltų, 100 kiaušinių, 6 kilogra-

mus cukraus. Ir tą viską gaudavo už 
specialiai žemą kainą darbininkams kraut 
tuvėje. Taipgi gaudavo visas reikalin
gas drapanas, kiek tik jiems reikėjo. 
Prie to jie turėjo teisę pirkti, jeigu jiems 
reikia, bekoną, sūrį ir kitokio maisto ne
ribotai.

Apart to, jis kas metai gaudavo pč 
vieną mėnesį vakacijų veltui vasarna
miuose su pilna alga. Už darbą A. Smith 
gaudavo net 450 rublių į mėnesį. Jis sa
ve skelbėsi geru specialistu, bet tokiu ne
buvo, tankiai po fabriką be darbo vaikš
tinėjo.

Jo moteris nesveikavo, tai per 4 mė
nesius Maskvoje geriausioje ligoninėje 
buvo visiškai veltui gydoma miesto lėšo
mis ir vieną menesį laikoma pietuose sa
natorijoje be jokio užmokesčio.

Šitaip Smith ir jo moteris gyveno So
vietų Sąjungoje. Bet jis nebuvo komu
nistas iš supratimo. Jis buvo saumylys 
elementas, bukas politiniai ir tuojaus 
pradėjo niekinti darbininkų tėvynę ir vei
kėjus.

Smith Išmestas iš Partijos
Sovietų Sąjungoje darbininkai pamatė, 

kad A. Smith nėra ne tik komunistas, 
bet jų priešas. Jam daug kartų buvo tas 
pastebėta, nuo jo reikalauta pasitaisyti, 
duota tam progos. Bet jis nesinaudojo 
tomis progomis. Smith nuolatos bjau
riausiai niekino Sovietų Sąjungos paru- 
bežio sargus, kurie tūlus jo įvežamus da
lykus apdėjo muitu. Jis kartojo bjaurius 
kontr-revoliucinius išmislus apie fabriko 
vedėjus. Jis pradėjo skleisti paskalas, 
kad Sovietų Sąjungos sanatorijose yra ne 
slaugės, bet prostitutės, kad SSSR dar
bininkai aršiau užlaikomi, kaip Ameriko
je šunes ir kitokius bjaurius pletkus 
skleisti.

Sovietų Sąjungos Elektrozavodo dar
bininkai reikalavo, kad jis suvaldytų sa
vo liežuvį, bet jis neklausė. Tada Ko
munistų Partija surengė jam darbininkų 
teismą ir išmetė jį iš partijos.

Tokis tai Andrew Smith, kurio raštus 
su pasigėrėjimu spausdina Hearstas. 
Elektrozavodo darbininkai suteikia 
mums šias žinias ir savo raštą baigia se
kamu atsišaukimu:

“Amerikos darbininkai! ’ Saugokitės 
betvarkio elemento. Jeigu jis bandys įsi
griauti į bile darbininkų organizaciją, at
sineškite linkui jo, kai link bailio, licžuv- 
ninko, ardytojo darbininkų judėjimo ir 
darbininkų klasės priešo.

“Atsakydami į šmeižtus to renegato— 
organizuokite gynimą Sovietų Sąjungos. 
Remkite ir stokite į Komunistų Partiją, 
kuri vadovauja kovai prieš renegatus ir 
visus darbininkų klasės priešus, už revo
liuciją, už jūsų tikslą — Sovietų Ameri-

Sovietą Sąjungos Spauda
Sovietų žurnalas “Ogoniok” paduoda 

davinių apie Sovietų Sąjungos ir kapita
listinių šalių spaudą. 1934 metais Sovie
tų šalyje buvo virš 9,000 laikraščių su 
35,000,000 kopijų cirkuliacija ir virš 2,000 
žurnalų. Lyginant Sovietų spaudą su 
1928 metais, tai ji išaugus 750%.

Caristinėje Rusijoje, 1913 metais, buvo 
leidžiami laikraščiai 121 apgyventoje ša
lies vietoje, o dabar 1,500. Tolimuose 
kampeliuose atsirado literatūra. Samo- 
jėdai, ostiakai, tunguzai, čukčos, koria- 
kai, giliakai ir daugelis kitų tautelių, ku
rios seniau neturėjo savo literatūros, da
bar turi.

Sovietų Sąjungoje, 1928 metais, buvo 
spausdinamos knygos ir laikraščiai 62 
skirtingomis kalbomis, o 1934 mętais jau 
97 kalbomis.

Auga ir knygų spausdinimo kiekis. 
1933 metais Vokietijoje buvo išleista 
21,600 skirtingais pavadinimais knygų, 
Anglijoje—15,000, Francijoj — 12,800, 
Jungtinėse Valstijose Amerikos — 8,100. 
Gi Sovietų Sąjungoje net 43,500 skirtin
gais pavadinimais. Prie to Sovietų Są
jungoje daugelio knygų tiražas siekė 
200,000 ir daugiau egzempliorių, kas ka
pitalistinėse šalyse yra tik retenybė.

Buržuazinėse šalyse knygų spausdini
mas nuo 1928 metų paaugo ant 18%, o 
Sovietų Sąjungoje net 84 nuošimčius.

Kapitalistinių šalių leidiniai daugiau
siai pašvęsti apysakoms, ką parodo- pa
analizavus 1932 metų leidinius. Anglijoje 
apysakos sudarė 46.1% visų išleistų kny

gų, Jungtinėse Valstijose Amerikoje —r
•/$

40,6%, kuomet Sovietų Sąjungoje tik 
5,3%. ' Visuomenės mokslo temonjip Vo
kietijoje buvo išleista 34,9 nuoš.; jis viso 
knygų kiekio, Anglijoje — 15,9 nuoš., 
Jungtinėse Valstijose Amerikos — 14,1 
nuošimt., o Sovietų Sąjungoje—66,1 nuo
šimtis.

Taigi, kada kapitalo šalyse nedarbo

metu leidžiamos visokios “mistery” apy- • 
sakos, jieškoma skaitytojų užinteresayi- 
mo pornografijoje, tai tuom pat kartu 
darbininkų tėvynėje, kur eina spartus 
socializmo būdavo j imas, yra daugiausiai 

'leidžiama mokslinė literatūra, o ir apy
sakos surištos su tikrove, realiu gyveni
mu. Smarkiai auga spauda darbininkų 
tėvynėje.

ŠYPSENOS

AUSTRALIJA
Geografine Padėtis kai 1606 metais, bet jie ten

pavergti kraštai.
Dabar Australijoje yra 

sėjama javai. 1933 metais 
buvo pasėta 22,408,474 ak
rai žemės. Tą metą gauta

Laikas Išlipti
Du girti gatvekary:
“Kelinta valanda?” klau

sia vienas.
“Kaip sykis trečiadienis 

po pietų,” sako antras.
“Tokiu būdu jau man lai

kas išlipti.”
Juozas šilingas.

sunkos 
šlapimo 

ta- 
or-

Mariukė: “A, ar tu geriau 
žinai, ar kunigėlis! Aš, kaip 
sugriešijau, taip turiu ir atši
pai: ūtavoti.”

Surinko Trakiškis.

Tam Jau Nereikia

Du girtuokliai nuėję ant 
' , iš 

virš 16 milionų bušelių avi- pantės pasimainant Roosevelto
Australija arba kaip tūli . ncįsigalejo. Daugelis jų ma- 213)926981 bušeliai kviečių> Bridge Plazos ir traukia

DC, KctCl tai AZIJOS QR11S. 11K • * w.jKr.vm knXni:,, nantė« nasimainant Roosn\vadina Naujausias Svietas 
yra didelė sala. Iš rytų pu
sės banguoja Ramusis did- 
jūris su Koralinėmis ir Tas- 
maninėmis jūromis. Iš pie
tų ir vakarų pusių yra In
diškas didjūris. Iš šiaurių 
yra visa eilė didelių salų— 
Java, Borneo, Timor, Cele
bes, Nauja Gvinėja ir kitos, 
kurios kaip ir sudaro salų 
tiltą linkui Azijos pakraš: 
čiu. u

Australija užima 2,974,- 
581 keturkampes mylias ar
ija 7,704,165 keturkampius 
kilometrus žemės plotą. 
Australijoje yra apie 7,000- 
000 gyventojų.

Australijos žieminė pusė 
yra tropiškoje juostoje — 
šilta, o pietine vidurinėje 
juostoje. Kadangi Australi-Iriojo, žudė ir suvijo juos į 
ja yra pietinėje žemės daly-’girias, dykumas, prastesnes 
je, tai ten vasara būna sau-|vietas; SemI Australijos gy- 
sio ir vasario mėnesiais, o iVe?^?AA?1? užsilikę 
ziemos metas birželio ir lie-hAx;^: :i___ ________
pos mėnesiais. Tropiškoje1 
dalyje būna du laikotarpiai Į 
—lietų ir sausumų. Lietus; 
lija pradedant, spalių mėne
siu iki balandžio, tada yra 
šiaurių vėjai. Pietinė Aus
tralijos dalis, vidurinėje 
juostoje, turi keturis metų 
laikus.

Australijoje girios yra ne
vienodos, kadangi ir klima
tas nevienodas. Tropiškoje 
dalyje medžiai auga šiltų 
kraštų, panašūs į Indijos, 
pietų ir rytų kraštuose kito
ki. Centralinė Australijos 
dalis mažai turi girių, ten 
yra didokų dykumų.

Australijoje mažai ; 
žvėrių — pienžindžių. Yra 
nedidelių vilkų, šunų vadi
namų “Dingo,” mažų meš
kučių, bet tai vis nedideli 
gyvūnai. Veisiasi šikšno
sparniai ir dar šis tas. Aus
tralijoje plačiai veisiasi žo
lėdžiai gyvūnai — stirnos, 
kaolai, zuikiai, kombarai, 
avys ir kitoki, kurių yra 
apie 100 veislių. Bet labiau
siai Australijoje išsiplatinę 
visokios paukštys — papū
gos, balandžiai, lyros, dide
lės laukinės vištos ir daugy
bė mažų ir gražių paukšte
lių.

Rytų Australijoje yra di
delių kalnų — Australijos 
Alpai, Didieji Skiriamieji 
kalnai, daugelis vulkaninių 
išsikelimų.

Australijos upės plaukia 
į visas keturias puses, nes 
iš visur ją apsupa vanduo. 
Iš jų yra didžiausios Darl
ing, Lanchlan, Barvon, Gil
bert, Flindera ir dar kelios 
upės, bet jos nėra didelės.

Australijos viduje yra ke
letas didokų ežerų — Aman- 
deus, Mingon, Lefroy, Eyre, 
Yabrinda, Frome, Georgy ir 
kiti.

Australiją pirmiausiai ap
lanke holandiečiai jūrinin-

kapitonas Cook 1770 metais 
atidengė, kad tai visai nau- 271 bulvių, 3,703,188 bušeliai 
jas svietas. Sidney prieplau
ka buvo pradėta budavoti 
1788 metais. Vėliau pradėjo 
daugiau Anglijos kolonistų 
ten vykti ir apsigyventi. Iš 
karto klimatas skaudžiai 
veikė į juos, bet vis daugiau 
jie užsitvirtino vidurinės 
geografinės juostos srityje. 
19-tame šimtmetyje Angli
jos kapitalistai iškėlė o bal
sį: “Australija turi priklau
syti baltiems!” ir pradėjo iš 
Australijos grūsti laukan 
chiniečius ir vis daugiau įsi-

Seni Australijos Gyventojai
Australija buvo apgyven

dinta savotiškos rasės žmo
nėmis, bet įsiveržę anglai 
senus gyventojus visaip te-

i liečiai yra ilgomis galvomis, 
■lenktomis į užpakalį kakto- 
imis, plačiomis nosimis ir di
deliais žandakauliais.

Australiečių rasė skiriasi 
nuo kitų rasių. Nors austra
liečiai yra tamsiaodžiai, bet 
jie šviesesni už negrus ir jų 
plaukai kitoki. Australie
čiai labai plaukuoti žmonės. 
Kadangi Australijoje nėra 
didelių pienžindžių gyvūnų, 
tai mokslas prileidžia, kad 
australiečiai .negalėjo išsi
vystyti iš kitų gyvūnų, bet 
bus atėję iš Azijos. Austra- 

i liečiu gyvenime jiems daug 
padėdavo jų šunės “dingo,” 
kurie pagelbėdavo pagauti 

yra gyvūnus.
Australiečiai daugiausiai 

gyvena visai nuogi, tik kokį 
odos šmotelį apsijuosę per 
juostą, aplinkui lytinius or
ganus, o vietomis ir be to 
papuošalo. Jie labai myli da
binti savo odą visokiomis 
spalvomis ir iškenčia daug 
kančių, kol išsimargina vi
sokiomis farbomis. Austra- 
liečiai žemės visai nedirbo, 
mažai kur užsiėmė ir gyvu
lių auklėjimu, jie daugiau
siai tik medžiojo ir žvejojo. 
Australiečiai labai tikėdavo 
visokiems nebūtiems daly
kams — mirusių dūšioms, 
burtams ir dideli žaislų my
lėtojai. Jie dalinasi į kelias 
grupes.
Australija Anglijos Kolonija

Australija padalinta į ke
lias gubernijas, kurios vadi
nasi: Vakarinė Australija, 
Šiaurinė teritorija, Pietinė 
Australija, K a r a 1 i ė n ės 
(Queenland) žemė ir New 
South Wales, bet tai vis 
Australija. <

Ji neva turi savo rūšies 
autonomiją, bet tai Anglijos 
imperialistų kolonija, kaip 
ir Kanada arba kiti anglų

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

žų, 8,670,000 miežių, 384,- štofą. Tuo tarpu pro juos eina 
kunigas.

Vienas ir sako:
“Duokime ir jam trūktelti 

gurkšni.”
Antras atsako:
“Ar tu nematai, kad jis jau 

gana girtas, net kalnierių at
bulai užsidėjęs.”

cukrinių burokų ir tt.
Dirbama iškasime žemės 

turtų — aukso, kurio 1910 
metais gavo net 2,721,000 
uncijas. Kasamas sidabras, 
kaparas, anglis, geležis ir 
kiti metalai.

IŠ dabartinių gyvulių, tai i Pagal Nuodėmę ir Bausmė 
labiausiai išsiplatinęs avių ! 
auklėjimas.

j

1933 metais Australijos. 
produktų vertė siekė 318,-į 
224,000 svarų sterlingų 
jau buvo .
dirbtuvių ir kasyklų. Angli- i

Viena davatkėle per išpažin
tį gavo už nuodėmes bausmę 

!atlikt kryžium ant žemės pa
gulėti. Ji nuėjus prie altoriaus 

i ir išsikryžiavo j o aukštielnyka. 
. 11 įjos kaiminka, pamačius, kad 

22,330 fabrikų, ne įaįp jj atsigulus, sako:
- v « ! “Mariuk, kad tu ne taip at

jos imperialistai plėšia iŠ to ,sigulus,—reikia kniūpsčiai.”
krašto didžiausius turtus. 
Jo apgynimui laiko armiją, 
karo laivyną iš 15 laivų ir 
310 karo orlaivių.

D. M. š.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

lie
tai 
ra-

lyg- užmušti 
Man niekad 
lytiškų susi- 
Jei ir turiu,

Drau-

Neturi Lytinio Noro

Drauge gydytojau, aš 
moku lietuviškai rašyti, 
man gera drauge šį laišką
šo. Tikiu, kad neatsisakysite 
ir man patarti per “Laisvę.”

Esu vidutinio amžiaus mote
ris. Rodos, sveika, 5 metai, 
kaip ištekėjusi. Turiu vieną 
vaiką. Su juo vaikščiodama, 
buvau labai nervuota. Vaikui 
gijnus, neužilgo ir vėl pastojau 
nėščia. Dėl tokios bedarbės, 
persileidau. Ir man nuo to 
kažkaip nebetaip jaučiasi. Mė
nesinės nebenormalios ir, kas 
svarbiausia, man 
lytiniai Jausmai, 
nėra noro turėti 
nešimų su vyru.
tai tik jam gera darau, o aš 
tai tik retkarčiais menką ma
lonumą pajuntu. Aš manau, 
kad ir mano vyras netaip pa
sitenkina, ir bijau, kad dėlto 
nesugriūtų šeimyninis gyveni
mas. Ir mano meilė linkui vy
ro nebėra tokia didelė, kai 
mano lytiniai jausmai atšalę. 
Kodėl taip yra ir ar negalima 
tų jausmų atgaivinti?

Atsakymas.

Kodėl taip yra? Tai,
go, yra pasėka bendro apsilpi- 
mo, išsėmimo. Moteries, kad 
ir sveikiausios, organizmas ne
spėja taip ūmai atsigaut, atsi- 
pildyt po gimdymais ir po per
sileidimais, ypač jei šie esti 
sunkūs. Ir sveikiausia moteris 
po kūdikiui turėtų bent penke
tą metų išbūti visai nepastojus 
ir gyvendama pilnai, natūra
liai, gerą maistą vartodama ir 
šiaip paliudžioj užlaikoma. 
Tai per tą laikotarpį ji atsi
gauna, ir tik tada ji galėtų ir 
vėl pastoti nėščia.

Jūsų, Drauge, tiesa, kad 
tiniai pajėgumai nustato 
meilės stiprumą ir daug ką
tą gyvenime. Ar negalima tų 
jausmų atgaivinti? Galima. 
Nėra labai kokio greito nena
tūralaus būdo. Užims kiek lai
ko, kol Jums viso organizmo

ly- 
ir 

ki-

trūkumai po truputį atsipildys, 
o tada atgims ir jausmai.

Vehkite nuovargio. Darbuo- 
kitės sau, truskitės, bet fizinis 
ir dvasinis (dėl nuovargio) iš
sėmimas Jums trukdytų atsi
gauti. Bandykite ilgiau miego
ti ir šiaip dažniau pasilsėti. 
Būkite dažniau ant oro, ant 
saulės. Pasivaikštinėkite, pra
mogose dalyvaukite, bet nebū
kite iki vėliai valandai.

Maisto labai žiūrėkite, kad 
jis Jums būtų virbąs, gyvas, 
gamtos laboratorijoj pagamin
tas ir nesugadintas mūsų ci
vilizuotoj virtuvėj. Gausa mi
neralų ir vitaminų maiste, 
ypač vitamino E (vaisingumo 
vitamino) Jums labai daug pa
dės. Tokių vitaminų gausite su 
gamtiniu maistu, nesugadintu 
virinimais, dailinimais, fabri- 
kavimais. Dadėčkui, bus gerai 
da ir mielių ip žuvų aliejaus 
vartoti. lodo, būtinai! Skydinė 
liauka padeda sutvarkyti ly
ties prievoles. Gaukite Thyroid 
gland, l/j 8T«, 1OO tablets, o, 
jei Jūs dikta ir riebi, tai didė
lesnėmis dozėmis — Thyroid 
gland, lgr., 100 tablets. Im
kite po vieną tabletę prieš val
gymą, mėnesių mėnesiais. Per 
mėnesines galite neimti, ypač 
jei kraujingos. Be to, Menocrih' 
(Harrower), 1OO Sanitablets— 
būtų naudinga imti po vieną 
arba dvi tableti prieš valgį, 
kelis mėnesius. Lytiniam jaus
mui kelti padeda taip gi Yo- 
himbin hydrochloride, vieną 
dvyliktąją dalį gr., 100 tablets. 
Imama po vieną, dvi ir tris 
tabletes 3 kartus dienoje. Taip 
gi ir Strychnine sulphate, 
vieną dvidešimtąją dalį gr., 
100 pillets, po vieną prieš val
gį, tūlą laiką. Dažnai labai ge
rai moteriai pasidaro, kai gy
dytojas jai su adata įleidinėja 
posmegenines liaukos 
arba nėščių moterų 
ekstrakto—Antuitrin—S: 
tai gaivina ir tvirtina lyties 
ganus. '
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Prie Drg. Kapsuko-Mickevičiaus 
r- Kapo
Netekome draugo, netekome vado.
Mirtis iš mūs tarpo išplėšė karžygį, 
Kurs drąsiai kovojo ir būdus surado 
Per didžią sunkybę tęsti bendrą žygį 

rIr jo didis darbas pasekmes parodė,
Kai galę carizmo partrenkė-nuskriodė.

Tu ėjai pėdomis Lenino, mūs vado, 
Kurio didis protas įsteigė sovietus.
O jie, eigoj, savo išeitį surado:
Nutrenkė vergijos retežius tuos kietus,
Kuriuos mums uždėjo caristai, bagočiai, 

♦Air čiulpė mūs kraują, prakaitą ligsočiai.

Tu drąsiai išstojai prieš skriaudas į kovą, 
Aukavai del vargšų visą savo būtį, 
Kovų sukurtuose buvai už vadovą, 
Buvai prisirengęs už liaudį pražūti, 
Kovojai prieš caro ir junkerių gaują,

* Vedei skurdžią liaudį į buvimą naują.

Nors spėkas išspaudė bastilijos sienos, 
Suardė sveikatą budeliai carizmo, 
Bet atėjo lauktos tau pergalės dienos, 
Kuomet sutriumfavo galia komunizmo, 
šešta dalis žemės nutrenkė siaubūną, 

'Kuris amžiais ėdė biednuomenės kūną.

Dabar kyla rūmai proletaro galės, 
Del kurių steigimo tiek daug prisidėjai, 
Tarp priešų šėlimo, tarpe gaisrų karės, 
Pastojančių kelią mūs didžiai idėjai...

tUž ištvermę, drąsą ir kovą didingą— 
Atmintį del tavęs reiškiam prigulminga.

’ k

Nors Lietuvos liaudis kovą pralaimėjo,
Ir neatsilaikė prieš galę tironų,
Bet žuvusios aukos veltui nenuėjo: 

t Nutrenksim mes jungą fašistinių ponų—
Tų, ką vargo liaudį po kojų pamynė, 
O žudo, terioja tuos, kurie ją gynė.

Ten, prie tavo kapo, prižadą sudėjom,
Kad tavo pėdomis dar smarkiaus maršuosim, 
Su naujomis spėkomis, eisim kaip ėjom, 
Pakol parazitų galybę nušluosim,

^Pergalę laimėsim didingai idėjai, 
Del kurios tu savo gyvybę padėjai.

Vergo Ainis.

Dvasinė Meilė

Aš skausmuose esu slaugė, 
Nes dvasioje, gyvenu;

Ir juodoj tamsybėj saulė— 
Laimės svietan vadinu.

Aš užžiebiu blaivą mintį,
Širdin jautrumą pilu, ,

Ir tamsoje aš liepsnoju, 
Pasišventimu giliu.

Ir trokštu vergų pasaulin, 
Užžiebt kibirkštį ugnies:

Šviest spinduliais kelią meilėn,— 
Būt už vadą išeities!

Iš to klaikaus kapinyno,
Link aušružės raudonos:

Link pasaulio, meilės pilno—
Darbo sistemos naujos!

17-2-25 Miškų Darbininkas.
Kanada.

Mūs Dalis—Tai Bado Žiotys
* Dykaduoniai mus pavergę, 

Mūsų darbu vien lėbauja, 
Mums gi vis sunkesnę naštą 
Ant pečių vien dęda-krauja.

Ir vis mano, kad mes nešim, 
Mano—mes jiems nuolankausim, 
Pasitenkinę mes būsim,

* Trupinių jei saują gausim.

Bet—jie klaidą didžią daro: 
Mes vergijoj nebebūsim, 
Mes į kovą jau išstojam— 
Ar laimėsim, ar pražūsim!

- Kęst ilgiau jau nebegalim, 
Mūs dalis—tai bado žiotys, 
Klasės jėgą susijungę, 
Einam sau teisių jieškotis! 
21-XI-33. St. Jasilionis.

EAISVH

.. '"""T''_____
Draugai Menininkai, Rengkimės

Prie Visuotino Amerikos Lietuvių'

Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks

tančio Birželio 30 ir Liepos 1, 

Cleveland, Ohio!

I . J
Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių: 

jkp. įstos j Meno Sąjungą šį mg- 
nesj? Minėtų kuopų draugai turi' 
Imtinai diskusuoti šj klausimą. 
Kiekviena kuona moka po $5.00 

j metus, -•
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek dt., 

Brooklyn, N. Y.

Kovon!
Kovon gaudžia jau trimitai: 
Ei, sukilkie, proletare!
Pakol kūnas nesunykęs, 
Stokit kovon kas tik galit.

Versk nuo sosto kapitalą
Tegul griūva mūro sienos,
Ten, kur pančiais surakyti 
žuvo broliai mūs’ nevienas.

Ten, kur kančios ir dejonės, 
Budelių žiauri kankyne, 
Ten, kur vargo išbadėjus 
Milionų darbo minia.

Ei, sukilkie, proletare!
Savo jėgų negailėki,
Stok į kovą komunarų
Tu suspaudęs kumštį kietą.

Ten rytuose saulė švinta, 
Spinduliais ji rodo kelią;
Darbo minios, jūs pabuskit, 
Imkit ginklus kas tik galit.

Veskim kovą, kol laimėsim, 
Muškim priešą, tą siaubūną, 
Duokim mirtiną jam smūgį, 
Tam, ką drasko mūsų kūną.

21-1-35 ‘ P. Dulbis.
Montreal

Dainą Dienai Praėjus
Praeitą sekmadienį, Cranford, N. J., New 

Yorko apielinkės menininkai turėjo savo Dai
nų Dieną, kuri yra, rodosi, jau trečia iš eilės. 
Vadinasi, jau tris pavasarius menininkai lai
kė savo piknikus bei Dainų Dienas. Tai geras 
reiškinys, kad Trečio Apskričio choristai, 
teatrininkai ir muzikantai draugiškai sugyve
na.

Dabar reikia padaryti peržvalgą trijų me
tų ir pažiūrėti ar mes su šiais parengimais ei
name pirmyn, ar atgal atbulyn, nes šios Dai
nų Dienos turi visuomenišką reikšmę ir mūsų 
darbininkų organizacijos ir mums pritarian
tieji proletarai privalo apie tai būtinai žinoti.

Visų pirmiausia reikia pasakyti, kad pir
moji Dainų Diena buvo sėkmingiausia. Jos 
parengimas davė Meno Sąjungai $100 (šimtą 
dolerių) išleidimui naujų’ veikalų, o Bangos 
Chorui be kelių centų $30 už visą pikniko pri- 
rengimą ir darbą jame. Reiškia, menininkams 
tas daug pakėlė ūpą vesti toliau meno darbą 
visame kame.

Antroji Dainų Diena neturėjo piknikinio 
obalsio, kad, va, pelnas skiriamas tam ar ši
tam tikslui. Diena pasitaikė taip pat graži, bet 
žmonių buvo jau mažėliau. Dainų Dienos var
das greičiau pradėjo pulti, negu žinoma fra
zė—žavejantis Koncertas, nors jame are joje 
gauti centai sunaudojami geriems užmany
mams.

Praeitos nedėlios Dainų Diena jau buvo ma
žiausia. Jos mažumui bus kelios priežastys. 
Viena, tą pačią dieną New Jersey apielinkėj 
buvo surengta net keliose vietose vadinami 
lietuviškos aviacijos parengimai-; kita, sugrū- 
dimas trijų mūsiškių didelių piknikų nedėlia 
po nedėliai, o trečia, ir gal būt bus svarbiau
sia, tai kad Dainų Diena šįmet jau nebuvo 
pirmas piknikas, kaip kad kas metai būdavo.

Kodėl šį pavasarį LDS Apskritys taip ne
draugiškai su menininkais pasielgė, paimdami 
nedėlią pirma Dainų Dienos—man nėra su
prantama. Jeigu, draugai, mes pradėsime taip 
veikti, kad šitoj organizacijoj aš darbuojuosi, 
tai mano, o tu anoj, tai tavo,—pasekmės bus 
iš visų nedasūdyta košė, kurią virė jaunamar
tė ar kita kokia nepatyrusi gaspadinė. Kitaip 
nebus!

Paskutinės Dainų Dienos programoje cho
rus jau vadovavo astuoni jaunuoliai, septynios 
merginos ir vienas vaikinas. Tai pasekmės pra
eitos žiemos chorvedystės mokyklėlės, kurią 
vadovavo d. B. šaknaitė. Iš šalies buvo smagu 
ir kaip ir jauku žiūrėti, kaip visus apskričio 
chorus sykiu dirigavo trys jaunuoliai. Trys 
rankos sykiu skaito muziką, eina augštyn, že
myn, į šalį ir taip toliau. Toji dirigacija dau
geliui pasiliks ilga atmintis.

Ir šios Dainų Dienos pelnas eis palaikymui 
minimos mokyklėlės. Jaunuoliai, aišku, turi 
dar tik pradinę pradžią, tačiaus reikia ją vys
tyti, tobulinti, kad ji, turėdama drąsos, nesu
stotų vos pervertus kelis muzikos lapus, tai 
yra, chorvedystėje, nes šiaip jie, geriau jos, 
yra pianistės.

Kiek man yra žinoma, tai mūs Sąjungos 
chorus didumoje paima vadovauti merginos. 
Štai, kad ir ši apskričio mokyklėlė rodo sep
tynias mergaites ir vieną vaikinuką, tad kur

jų yra daugiau? O juk muzikantų yra daug. 
Vieni moka pūsti ant visokių “birbynių,” kiti 
skambinti ir griežti ant kitokių instrumentų, 
bet prie chorvedystės nesigriebia.

Paraginti jaunus vaikinus užsiimti mokslu 
chorvedystės yra svarbus reikalas. Nenoriu 
būti aklu šalininku kokios vienos pusės, bet 
turiu pastebėti, kad merginų bei moterų pats 
gyvenimas jas greičiau ištraukia iš veikimo, 
negu vyrus. Vedybos, motinystė ir .kitokį prie
tikiai, kurie daug pakeičia žmogų, ypatingai 
dar nesusitupėjusioj jaunystėj. Tiesa, kitos 
nepasitraukia nuo veikimo ir vaikus augin- 
damos.

J. N.

Jonukas
Parašė A. P. Čechovas

Jonukas Žukovas, devynių metų vaikas, 
jau trys mėnesiai, kai atiduotas mokytis pas 
batsiuvį Aliachiną, kūčių naktį nėjo gulti. 
Sulaukęs, kada šeimininkai ir gizeliai išėjo 
pamaldų, jis susirado šeimininko šėpoje bu
teliuką su rašalu, plunksnakotį su surūdiju
sia plunksna ir paklojęs prieš save suglam
žytą popierio lapą, ėmė rašyti. Prieš išve- 
siąs pirmąją raidę, jis keletą kartų bailiai 
apsižvalgė į duris ir langus, paskersavo į 
tamsų šventojo paveikslą, abipus kurio tie
sės lentynos su kurpaliais, ir gilai atsiduso. 
Popieris gulėjo ant suolelio, o pats jisai klū
pojo prieš suolelį ant kelių.

“Mielas tėvuk, Kastantine Makaričiau,— 
rašė jis.—Ir rašau tau laišką. Sveikinu jus su 
kalėdom ir linkiu tau viso nuo pono dievo. 
Neturiu aš nei tėvo, nei mamytės, tik tu vie
nas man pasilikai.”

Jonukas pažvelgė į tamsų langą, kuriam 
margėj o jo žvakės atspindis, ir gyvai įsi
vaizdavo savo tėvuką Kastantiną Makaričių, 
tarnaujantį panaktiniu pas ponus živario- 
vus. Tai mažiukas, liesutis, bet nepapr | tai 
judrus ir paslankus seniokas, metų 65, amži
nai besišypsančiu veidu ir girtomis akimis. 
Dieną jis miega virtuvėj, naktį gi įsisiautęs į 
didelius kailinius, vaikščioja aplink sodybą 
ir suka savo kleketuką. Paskui jį, nuleidę gal
vas, žingsniuoja senoji Kaštone ir Vijūnas, 
pramintas taip del savo juodos spalvos ir 
ilgo, kaip žebenkšties, kūno, šisai Vijūnas 
begalo mandagus ir malonus, vienokiai mei
liai žiūri į savus, kaip ir į svetimus, bet kre- 

i ditu nesinaudoja. Niekas geriau už jį ne- 
' moka laiku priselinti ir kibti už kojos, įlįsti 

rūsin ar pavogti kaime vištą. Jam jau ne
kartą daužė paskutines kojas, porą kartų jį 
korė, kiekvieną savaitę mirtinai lupo, bet 
jis visados atsipeikėdavo.

Dabar, veikiausia, tėvukas stovi prie var
tų, primerkęs akis žiūri į skaisčiai raudonus 
kaimo cerkvės langus ir, trepsėdamas velti
niais, plepa.su dvariškiais. Jo kleketukas pa
rištas prie diržo. Jis daužo rankom ir rai- 
vosi nuo šalčio.

—Tabokėlės mums pauostyt, ar ką ?—ta
ria jis atkišdamas boboms savo tabokinę.

Bobos uosto ir čiaudo. Tėvukas begalo 
džiūgauja, linksmai kvatoja ir šaukia:

—Atlupk, prišalo.
Duoda pauostyti tabokos ir šunims. Kaš

tone čiaudo, suka snukį ir, įsižeidus, nueina 
šalin. Vijūnas gi iš mandagumo nečiaudo ir 
suka uodegą.

O naktis puiki. Oras tylus ir grynas. Nak
tis tamsi, bet matyt visas kaimas su jo bal
tais stogais ir juostelėm einančiais iš kaminų 
dūmais, medžiai šarmos nusidabruoti, pus
nynai. Visas dangus prisėtas linksmai mir
gančių žvaigždžių, ir paukščių kelias švie
čia taip aiškiai, tartum jį prieš šventes nu
plovė ir nutrynė sniegu.

Jonukas atsiduso, padažė plunksną ir tęsė 
laiška:♦

“O vakar man buvo pirtis, šeimininkas 
išsitempė mane už plaukų. į kiemą ir išlupo 
diržu už tai, kad aš supau jų vaikpalaikį lop
šyje ir netyčiom užmigau. O anądien šei
mininkė liepė man nulupti silkę ir anosios 
snukiu ėmė į valgomąją badyti. Gizeliai iš 
manęs juokiasi, siunčia smuklėn degtinės ir 
liepia iš šeimininkų vogt agurkų, o šeiminin
kas muša, kuo papuolė. O valgio nėra jokio. 
Rytą duoda duonos, pietums košės ir pava
kare vėl duonos, o kad arbatos ar kopūstų, 
tai šeimininkai patys ryja. O miegot man lie
pia prieangyj, o kada anųjų vaikiūkštis ver
kia, aš visai nemiegu, o supu lopšį. Mielas

> Trečias Puslapis

tėvuk, padaryk dievišką malonę, paimk ma
no iš čia namo į kaimą, aš jau niekaip ne
galiu. . . Lenkiuos tau į kojas ir amžinai die
vą melsiu, išvežk mane iš čia, o tai nu
mirsiu ...”

Jonukas patampė veidą, patrynė juoda 
kumštele akis ir pravirko.

“Aš tau taboką triušiu,—tęsė jis:—dievui 
melsiuos, o jei kas, tai lupk mane, kaip pa
siutusį šunį. O jei manai, tarnybos man nė
ra, tai aš pasiprašysiu pas prievaizdą batus 
valyti, arba vietoj Taduko piemenaut eisiu. 
Tėvuk mielas, ir niekaip negaliu, tiesiog mir
tis ir gana.- Norėjau jau pėsčias bėgti į kai
mą, bet batų nėra, šalčio bijau. Ir kai už
augsiu didelis, tai už viską tą tave mai
tinsiu ir niekam skriausti neduosiu, o numir
si, už dūšią melsiuos, vistiek, kaip už mamytę 
Pelage ją.

“O Maskva miestas didelis. Namai visi 
ponų, ir arklių daug. O avelių nėra ir šu
nys nepikti. Su žvaigžde čia vaikai nevaikš
to ir ant vargonų, giedoti nieką neleidžią, o 
kartą aš mačiau vienoj krautuvėj, lange, vą
šeliai parsiduoda tiesiog su meškere ir viso
kiai žuviai, labai brangūs, net yra vienas toks 
vąšelis, kad nuo pūdo šamą išturės. Ir ma
čiau kurias krautuves, kur šautuvai visokį, 
kaip mūsų pono, taip kad žiūrėk, rublių šim
tas už kožną... O mėsos krautuvėse teter
vinai, ir kurapkos, ir zuikiai, o kokiose vie
tose juos šaudo, apie tai pardavėjai nepasa
koja.

“Mielasis' tėvuk, o kai pas ponus bus eg
laitė su dovanomis, paimk man auksinį rie
šutą ir paslėpk į žaliąją skrynutę. Papra
šyk panelės Olgos Ignatjevnos, sakyk—Jo
nukui.”

Jonukas karčiai atsiduso ir vėl įsmigo į 
langą. Jis atsiminė, kad eglaitės ponams į 
mišką visados eidavo tėvukas ir imdavo su 
savim anūką. Linksmas buvo laikas. Ir tė
vukas krenksėjo, ir šaltis krenksėjo, ir žiū
rėdamas į juos, ir Jonukas krenksėjo. Būda
vo, prieš nukirsiant eglaitę, tėvukas išrūko 
pypkę, ilgai uosto taboką, juokauja iš suša
lusio Jonuko... Jaunos eglaitės, apgobtos 
šarmos, stovi nejudėdamos ir laukia, kuriai 
mirti. Iš kažin kur išlindęs per pusnynus le
kia zuikis... Tėvukas negal, kad nesušukt:

—Laikyk, laikyk... laikyk! O, striukis- 
beuodegis!

Nukirstąją eglaitę tėvukas vilko į ponų 
namus, o ten imdavo ją rengti. . . Daugiau
sia puldinėdavo panelė Olga Ignatjevna. 
Jonuko užtarytoja. Kai dar buvo gyva Jo
nuko motina ir tarnavo už kambarinę pas po
nus, Olga Ignatjevna pavaišindavo Jonuką 
saldainiais ir neturėdama ko veikti išmokino 
jį skaityti, rašyti, skaičiuot lig šimto ir net 
kadrilių šokti. O kai Palągėja numirė, naš
laitį Jonuką išgrūdo į bendrą virtuvę pas 
tėvuką, o iš virtuvės Maskvon pas batsiuvį 
Aliachiną.

“Atvažiuok, mielas tėvuk,—tęsė Jonukas 
—del dievo prašau tavęs, paimk mane iš čia. 
Pagailėk tu manęs, našlaičio nelaimingo, o 
tai mane visi lupa ir valgyt labai norisi, o 
taip' ilgu, kad ir apšakyt negalima, vis ver
kiu. O užvakar šeimininkas kurpaliu per gal
vą sudavė, kad net parpuoliau ir vos-vos at- 
sigaiveliavau. Pražuvęs mano gyvenimas, 
blogesnis! už visokio šuns.,. O dar nusilen
kiu Alenai, vienaakiui Jegorkai ir vežėjui, o 
mano armoniką niekam neatiduok. Pasilie
ku tavo anūkas Jonas Žukovas, mielasis tė
vuk, atvažiuok.”

Jonukas keturlinkai sulankstė išrašytąjį 
lapą ir įdėjo jį konvertan, kurį pirko vakar 
už kapeiką... Pagalvojęs kiek, jis pavilgė 
plunksną ir parašė antrašą:

“Į kaimą tėvukui.”
Paskui pasikasė, pamąstė ir pridūrė: “Kas- 

tantinui Makaričiui.” Patenkintas tuo, kad 
nesukliudė jį rašyti, jis užsidėjo kepurę ir, 
neužsimesdamas kailiniukų tiesiog vienmarš
kinis išbėgo gatvėn.

Pardavėjai mėsos krautuvėje, kurių jis 
klausinėjo vakar, pasakė jam, kad laiškai 
įmetami paštos dėžutėsna, o iš dėžučių juos 
išvežioja po visą žemę pašto arkliais. Jonu
kas pribėgo prie pirmosios pašto dėžutės ir 
įkišo brangųjį laišką plyšin.

Supamas saldžių vilčių, jis po valandos 
kietai miegojo... Sapnavo jis pečių. Ant 
pečiaus sėdi tėvukas, nukabinęs basas ko
jas, ir skaito laišką virėjoms. Apie pečių su
kas Vijūnas ir virbina uodega.. .

(Iš “Literatūros Chrestomatijos”)

Trumpos Žinutės
A. P. ČECHOVAS

Antanas Čechovas gimė .
1860 m. Jis kilęs iš smulkaus 
pirklio šeimynos. Čechovo tė
vukas buvo baudžiauninkas. 
Tėvas norėjo padaryti A. Če
chovą pirkliu, bet Čechovas iš
siprašė tėvo leist jį mokytis. 
Baigęs gimnaziją, jis įstojo 
Maskvos universitetan į medi
cinos fakultetą. Pabaigęs uni- x 
versitetą, Čechovas dirbo dau
giau literatūros darbą, negu 
medicinos.

Savo kūriniuos Čechovas vai
zdavo ir pajuokdavo sunkią
sias priešrevoliucinio gyvenimo 
puses.

Tai šitokia A. P. Čechovo 
biografiją paduoda Literatū
ros Chrestomatija, kurią tik 
gavome iš Sovietų Sąjungos.

Menininkams patartina įsi
gyti Literatūros Chrestomatiją. 
Joje telpa įvairių rašytojų vai- 

| zdeliai, eilės ir proza. Taipgi, 
kiekvieno rašytojo trumpa bio
grafija. Literatūros Chresto
matiją galima gaut pas drg. 
D. M. šolomską, ALDLD Cen
tro Sekretorių.

Pagerbimui Antano Čechovo, 
Sovietai pastatė paminklą Ta
ganrog mieste. Trečią dieną 
birželio, paminklo užbaigimo 
proga, Jubilėjaus Komiteto 
pirmininkas atžymėjo, kad 
prieš revoliuciją Antano Če
chovo genialumas visai neeg
zistavo.

Šiame Meno Skyriuje talpi
name A. P. Čechovo trumpą 
vaizdelį po antrašte “Jonu
kas.” j <

NEWARKO POLICIJA UŽ
PUOLĖ “WAITING FOR 

LEFTY” LOŠĖJUS
Newark, N. J. pereitą šeš- ’ 

tadienį policija užpuolė ren
gėjus veikalo “Waiting for 
Lefty”. Sustabdė lošimą> areš
tavo devynis. Visi kaltinami 
kaipo įstatų laužytojai ir lai
komi tyrinėjimui.

Užstatas buvo atsakytas ir 
apsigynimo advokatams parei
kšta, kad kaltinamieji bus lai
komi iki tol, kol išmoks gerbti 
įstatymus.

Apie 300 asmenų įėjo į Uk- 
rainų svetainę, kuri buvo nu
samdyta po to, kuomet dviejų 
svetainių vedėjai atsisakė su
teikti svetaines. Policija dau
giau neįleido. Kuomet Juo
zas Gilbert, Organizatorius
Taxi Vairuotojų Unijos, pra
dėjo kalbėti, tai policija areš
tavo ji ir Newarko Teatro Ko
lektyvo tris narius.

Susirinkusieji veikalo pažiū
rėti reikalavo, kad veikalas 
būt leidžiamas vaidinti. Polici
ja vijo juos lauk, penkis, ku
rie drįso pasipriešinti—arešta
vo.

Amerikos Lyga prieš Karą 
ir Fašizmą šaukia Amerikinę 
Civilių Laisvių Uniją protes- 
tuot ir gelbėt apgynime areš
tuotųjų. Teatro Kolektyvas rar 
gina siųsti protestus Newarko 
miesto majorui ir policijos vir
šininkui.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys).

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman
arti Central SkriErr- ^ . / 

CAMBRIDGE, MA:" . :
OFISO VALANDOS:* • 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir iventadieniais: 

10-12 ryte

plepa.su


Wilkes Barre, Pa

Organizavimas A m e r i kos
atidaro aps-

jau apie 2 
o to greito 
taip nėra.

Žibute.

ketvirtas Puslapis ? EA18K® '1

■ .n

Easton, Pa
Valdžios Varžymas Darbinin-

vo iš Philadelphijos, Pa.
Birželio 11 d., 7:30 p.m. vėl 

yra rengiamos prakalbos toj 
pačioj vietoj, tai yra, Riverside 
Parke. Kalbės Tom Mooney 
brolis. Stengkitės būti visi, nes 
daug ko naujo išgirsite.

Taipgi prakalbos bus rengia
mos kas antrą utarninką virš- 

i minėto j vietoj ir tokiu pat lai
ku. Nepaisant ar policija duos 

įleidimą, ar ne. Tiesa, buvo ke- 
11 policistai, vieši ir slapti, bot 
prakalbų neardė, tik neleido 

i pardavinėti literatūros, reika
lavo turėti leidimą. Taipgi bu
vo pradėta dalinti lapeliai, ant 

i kurių policijos čyfas atsisakė 
duoti leidimą, bet policija su
stabdė ir tuos.

už ką 2 jaunuoliai buvo areš
tuoti 25 d. gegužės, už tai, 
kam jie dalino lapelius be po-1 
licijos leidimo. Tad Kompar
tija rengė masmitingą ant ge- i 
gūžės 28 dienos Riverside Par-1 
ke, kaip 7:30 p. m. Prakalbos 
buvo rengiamos tam, kad pa-! 
rodyti darbininkams, kaip! 
bjauriai ir demagogiškai kapi
talistų klasė tyčiojasi iš žuvu
siųjų kareivių karo laukuose, 
rengdami paminėjimo apvaik- 
ščiojimus. Kas tikrenybėje 
slepiasi už tų jųjų apvaikščio-1 
jimu ? Ir kiti svarbūs darbiniu-i ... „ , .. „..., , pritarimo pas Bedarbiu rdic-kų dienos klausimai buvo pa- t. . v
žymėti ant lapelių. Prakalbu ,CXŲ yg^‘ 
rengėjai nuėjo į policijos sto 
tį su minėto turinio lapeliu, Špencer 
kad policija 
juos dalint...
viršininkas atsisakė duoti lei
dimą motyvuodamas tuomi, 
kad tie lapeliai esą peraš- 
trūs. “Padarykite minkštesnio 
turinio lapelius, tai aš duosiu 
leidimą”, atsakė policijos čy
fas. Tas parodo, kaip kapitalis
tų klasė paiso konstitucijos, jos eiliniai 
kuomet jie nori užkirsti ke
lią komunistams, kad—nepasa
kytų karčios teisybės darbinin
kams apie kapitalistų politinį 
ir ekonominį šmugelį.

Nors policija permito ir ne
davė lapelius dalinti ir pra
kalbas rengti, bet prakalbos 
buvo surengtos minetoj vietoj 
ir laiku. Publikos ant prakal
bų susirinko pusėtinas būrys, 
sulyg tokio siauro ir trumpo 
išgarsinimo. Kalbėtojas aiškiai 
piešė kapitalistų klasės smar
kėjantį puolimą ant darbinin
kų iš visų pusių. Kalbėjo ir 
karo klausimu. Kalbėtojas bu-

ofisą ir kam jūs vėl registruo
jate tuos, kurie yra sename už
siregistravę ? Jis atsakė: 
“Senasis yra netikęs, mes re
gistruojame todėl, kad greitai 
bus daug darbo. Todėl turime 
sutvarkyti gerai, kad galėtu
me bedarbius greitai pastatyti 
ant darbų.” Bet 
mėnesiu praėjo, 
darbo kaip nėra,

Lietuvių konferencija, kurią 
šaukė ALDLD 12-to Apskričio 
Komitetas, įvyko birželio 2-rą 
d., 1935 m., Centralinėj Dar
bininkų Svetainėj, 325 E. 
Market Street.

Gegužės 27 d.
pasiūlė

duotų leidimą''kad priimti rezoliuciją už tvė- į
Bet policijos

vai. ryto, iš- 
suvažiavimo

Konferenciją 
kričio komiteto 

j Stankevičius 11 
š. m. clrg. I reikšdamas šio 
propoziciją, į svarbą.

Pateikta ir perskaityta die-
rimą Darbo Partijos ir paaiš- i notvarkis, kuris priimta vien- 
kino, kad tokia partija galėtų 1 balsiai, 
būti geriausia priemonė suvie
nijimui darbininku kovai prieš 
kapitalistų klasę. Bedarbių i 
Piliečių Lyga priėmė vienbal- j 
šiai rezoliuciją už tvėrimą to
kios partijos. Socialistų Parti- 

nariai ėmė balsą 
ir su pakilusiu ūpu kalbėjo už 
Darbo Partiją, kaipo geriausią 
priemonę suvienijimui darbi
ninkų politiniai.

Registravimas bedarbiu pa
šalpos biure.

Priėjus registruotis, klausi
nėja visokių kvarabų. žmogus 
jautiesi, lyg kad būtum šnipu 
biure, o ne į darbą registravi
mo biure. Manęs ir kitu klau
sė, kada ir kur augščiausią al
gą uždirbai j savaitę. Kam 
jiems tas reikalinga, aš nesu
prantu. Užklausiau jo, kodėl 
jūs atidarėte kitą employment

Konferencijos p i r m i ninku 
į išrinkta delegatas R. Janušai- 
• tis, serantonietis, sekretorium 
j delegatas J. V.. Stankevičius, 
I wilkes-barietis.

Peršaukus delegatų vardo- 
šaukį paaiškėjo, kad yra rink
ti delegatai nuo 8 įvairių orga- 

inizacijų, viso 14 delegatų. Ne
pribuvo 3. Dalyvauja 11 
gatų ir jie atstovauja 
1,000 narių.

Kad neužėmus daug 
f 

kalingai laikraštyj vietos, nu
traukiu sąrašą organizacijų ir 
delegatų vardų.

Paimta svarbus klausimas 
apkalbėti: Ar reikalinga rink
ti ir siųsti delegatai į Visuoti
ną Lietuvių suvažiavimą, kuris 
įvyks Clevelande birželio 30 ir 
liepos 1, 1935?

Delegatai ir delegatės ima

virš

burei

balsą vienas po kitam ir visi 
prieš vieną išreiškia mintis, 
kad reikalingas rinkimas ir 
siuntimas delegatų.

Pagalinus nutarta vienbal
siai, kad šis suvažiavimas pa
siųstų 10 delegatų. Išrinkta 4 
suaugę ir 1 jaunuolė. O del 
kitų 5 jaunuolių delegatų su
darymo, išrinkta iš 4 delegatų 
komisija: J. Visockis, 
kauskas, J. V. Stankevičius ir 
F. M. Indrulis.

Taipgi vienbalsiai nutarta, 
kad sugrįžę delegatai, su pa- 
gelba tų organizacijų, iš ku
rių yra rinkti, kuoveikiausiai 
imtųsi rengti parengimus del 
sukėlimo finansų, kaslink de
legatų pasiuntimo ir lėšų ap
mokėjimo.

Taipgi, kad būtų einama 
per lietuvius biznierius tuom 
reikalu ir renkama aukų.

Taipgi nutarta, kad būtų 
pardavinėjama laimėjimo ti- 
kietai, kuriuos ALDLD 12-tas 
Apskritys turi pagaminęs. O 
pelnas skiriamas del delegatų 
lėšų kelionės padengimo.

Konferencija užsidarė 2:15 
vai. po pietų.

Pirm., R. Janušaitis, 
Sekr., J. V. Stankevičius.

nepaprastai svarbus, visi nariai pri
valo jame dalyvauti, nes bus tarimas 
pakeisti nekuriuos konstitucijos punk
tus, bei naujus pataisymus reikės 
daryti. Taigi visi nariai dalyvaukite 
ir patys svarstykite draugystės rei
kalus.

J. M. Karsonas.
_____ a.......................... .... ...

SHENANDOAH, PA.
Didžiausias Schuylkill Paviete Lietu

vių Darbininkų Išvažiavimas
Rengia didelį išvažiavimą bendras 

priešfašistinis komitetas, kuris likosi 
- j išrinktas bendroje visos apielinkės or- 

Navi- | ganizacijų įvykusioj konferencijoj, 
prisirengimui prie visuotino suvažia
vimo Clevelande. Išvažiavimas įvyks 
birželio 23 d., gražiausiam parke, 
Whito City Park, tarpe Pottsville ir j 
Tamaqua.

Bus geri kalbėtojai lietuvių ir an- ! 
glų kalboje, šokiams grieš viena iš 
geriausių orkestrų Jack Rebel’s (bu
vusio Brono Crigerio) orkestrą.

Todėl visos apielinkės organizaci
jos ir draugai 

klieną nerengti, 
būti White City 

Pricšfašistinio

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

15

9

liptonROBERT

ų 3 ■ M Įvykiams

Dovanos

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
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License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
O

o

o

Del T o r g s i n o orderių 
kreipkitės į lokalinį banką 
ar autorizuotą agenta.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

iiiBiiiamaiHBiiiBiiioHtBiiiBiiiaiitBiiiamBiiismBmpiitpHisnisnia»iQiitoiiismsniani9Į

centų.
Kviečia Visus Komisija.

oo1

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopos susi

rinkimas įvyks 11 d. birželio, 8-tą vai. 
vakare, 29 Endicott St. Draugės da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi yra prisiųstos knygos “Povilas 
Jurka”.

Fin. Sekr., D. Lukiene.
(133-135)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 'kuopos susirinkimas įvyks 
d. birželio, 10:30 vai. ryte, 29 En

dicott St. Draugai ir drauges daly- 
■ vaukite visi šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti. 

I Taipgi kuopos komitetas svarstys 
mainymą susirinkimo dieną, ateikite 
visi ir išsireiškite savo nuomone.

malonėkit nieko tą 
bet visi rengkimės 
Parke, birželio 23 d. 
Komiteto Sekr., 

E. Motuzienė.
(135-136)

CLEVELAND, OHIO
Nedėliojo, ALDLD 15-to Apskričio 

Konferencija.
Nedėlioj, 9 d. birželio dd. Rūbų ' 

Ukcj Middlefield, Ohio, įvyks ALDLD 
15-to Apskričio pusmetinė konfe- 

Irencija ir piknikas. Clevelandiečiai ir 
lapielinkių yra kviečiami dalyvauti. 
■ Neturinti transportaejos, būkite prie 

Darbininkų Svetaines, 920 E.
St., 7:30 vai. ryte. Nes iš čia 
trekas.

Komitetas.
(134-135)

ifMVMAh

įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

šeštadienis, Biržei. 8, 1935

TORGSIN

: Liet.
i 79th 
išeis

yra specialė
VALSTYBĖS KORPORACIJA 
pardavimui prekių ir pri
ėmimo Torgsino orderių. 
Ta įstaiga diena dienon vis 
auga, tobulina savo patar
navimą po visa SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ. Už rašytos 
a t i d uodama augščiausios 
rūšies i m p o r t u o tais ir 
vietos išdirbimo daiktais.
KAINOS PALYGINANT SU 

AMERIKOS YRA GANA 
ŽEMOS

HARTFORD, CONN.
ALDLD G8 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 10 d. birželio, 57 Park 
j Street, 7:30 vai. vakare. Visų narių 
pareiga dalyvauti šiame susirinkime į 
ir naujų narių atsivesti. Gausite kny- , 

dar 
kite

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos pusmetinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 9 d. birže
lio, Easton Baking1 Co. svetainėj, 36 
N. 7th Street. Prasidės kaip 2 vai. 
po pietų.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
bus labai svarbus susirinkimas. Nau

ja “Povilas Jurka” yra jau 
gausite susirinkime. Atsives- 

naujų narių.
atėjus, 
kite

(134-135)

PIKNIKASPIKNIKAS DIDELIS
RENGIA SIETYNO CHORAS

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

susirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 
30 d. 2 vai. po pietų, Ig. Krikščiūno 
Svet., 200 Pine St., Hanover Pa. 
Draugijos nariai 'būtinai turit daly- 
vaut, nes šis susirinkimas yra meti
nis ir svarbus, taipgi pribūkite į lai
ką, nes susirinkimas prasidės pažy
mėtu laiku.

(134-135)

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedą
Setą $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

0RG5IN
General Representative in U.S.A 

at AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

Telephone, EVergreen 8-9770
“Povilas Jurka.” Nariai, kurie 
neųžsimokėję mokesčių, malonč- 
ateiti ir užsimokėti.

Fin. Rast., J. Kazlauskas.
(135-136)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dunterų Broliš

kos Pašalpos Draugystės pusmetinis 
susirinkimas, įvyks ateinančią nedė- 
lią, birželio 9 d., kaip 2 vai. po pie
tų, Lowell’io Darbininku Kliube, 338 
Central Street. Šis susirinkimas bus

EASTON, PA.
Nedėlioj, birželio 9 d., Central La

bor Union Svetainėj, 214 Northamp
ton St., įvyksta prakalbos. Kalbės 
John Mooney, brolis Tomo Mooney, 
kuris sėdi St. Quentin bastilijoj jau 
keli oi i ką metų.

Kalbės apie sufrėmavimą to darbi
ninkų klasės kovotojo pci’ kapitalistų 
klasę. Prasidės kaip 8 vai. vakare.

Rengia Mooney Moulders Defense 
Komitetas ii’ Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

įžanga veltui.
Visi Kviečiami Atsilankyti.

(134-135)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS 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.

Sekmadienį, 9 d. Birželio-June, 1935, Pradžia 10 va!, ryle.
EAGLE ROCK (CRYSTAL LAKE), WEST ORANGE, N. J

ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 6 DOL. (CASH) DOVANŲ.

SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J.

Bus įvairiausių valgių, pradedant su slikem iki blynų. Puikiausias ir aukščiausias kalnas visoj 
New Jersey. Gražiausia gamtinė vieta kokia žmogus gali įsivaizdinti tik sapne, šokiams grajis puikiau
sia 5 ypatų orkestrą įvairius šokius. Visi šokėjai bus pilniausiai patenkinti. Labai gražus ežeras mau
dytis ir pasivažinėt laiveliais.

Muzikalej programoj dalyvaus didysis Aidas iš Brooklyno, Bangos Choras iš Elizabetho ir pats Sietynas.
KELRODIS: Gatvekaris nuo Broad St. No. 24 atveža prie kalno, o taipgi busas No. 21, Park Place ir Centre 

St. (Hudson Tubes) ar Central Avenue. Visas ir VISUS kviečia SIETYNO CHORAS.

EASTON, PA.
Pranešimas visiems ALDLD 13 

kuopos nariams. Susirinkimas įvyks 
9-tą dieną birželio, kaip 2:30 vai. 
vakare, Easton Baking Co. svetainėj, 
36 N. 7th St. Malonėkite visi būti 
laiku ir atsiveskite naujų narių. 
Kurie atsilankysite i šį susirinkimą, 
tai gausite nauja knygą “Povilas 
Jurka.”

K. B.
(133-135)

RUMFORD, ME.
Lietuvių Dukterų Draugija ren

gia pikniką, kuris įvyks 9 d. birže
lio, Juozo Pleuple formoj. Pradžia 
12:30 po pietų. Kviečiam visus atsi
lankyti ant šio pikniko, ypač kvie
čiame lewistoniecius ir auburniečius 
skaitlingai dalyvauti.

Ižd., M. Gruzinskienė.
(133-135)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienj, 8 d. birželio bus dide

lis balius, darbininkų Centro palaiky
mui, 735 Fairmount Ave. Įžanga vi
siems veltui.

Sekmadienį, 9 d. birželio, bus 
tarptautinio darbininkų apsigynimo 
(lietuvių kuopos) didelis išvažiavi
mas, Burkolme Parke. Prasidės 10 
vai. iš ryto ir tęsis iki vėlumai. Bus 
svarbių pranešimų, skaitymai iš TDA 
10 metų gyvavimo ir iš socialės ap- 
draudos kongreso, taipgi bus ir dis
kusijų. Kviečiam visus dalyvauti.

Kviečia Komisija.
(133-135)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 ir 155 kuopos bendrai 

rengia didelį pikniką, Olympia parke, 
įvyks 9 d. birželio. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlumos vakare. 
Programoje turėsime virvės trauki
mą vyrų su moterų kuopa. Lenkty
nės bėgimą vyrų su moterų ir dai
nuos Aido Choras. Worcesterio ir 
apielinkės kuopa yra kviečiama da
lyvauti šiame piknike. Čia rasite gar
džių gėrimų ir mūsų gaspadinių na
mie gamintų skanių valgių. O pat 
svarbiausia, matysit Worcesterio my
limų sportininkų ristynes, J. J. Bak
šys su C. Rice.

Kviečia Rengėjai.
(133-135)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, birželio 16 d. įvyksta tri

jų ALDLD kuopų piknikas, (22, 190 
ir 57). Mičiuto darže, prie Green 
Road. Vieta jau visiem clevelandic- 
čiam. gerai žinoma ir privažiavimas 
parankus, kaip su automobiliais, taip 
ir su gatvekariais. Euclid-Green Rd. 
karu važiuojant išlipti prie Green 
Rd. ir paėjus į kalną rasite nurody
mus, kur eiti, šiame piknike daly
vaus lietuvių iš viso Cleveland©, taip
gi bus proga sueiti daugelį savo 
pažįstamų. Bus gera muzika ir gar
džių užkandžių ir gėrimų. Įžanga tik

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

i kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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KELIAS Į GYVENIMĄ
................ ..... JONYLA

Philadelphia, Pa

ATrijų Veiksnių, Keturių Atidengimų Drama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

r (Tąsa)
*• KARPUS: Kaip gi jie galės išplėšti 
dūšią, kad nei aš pats nežinau, kur ji 
^’ra.

KUNIGAS: Labai gaila, kad aš negaliu 
daug kalbėti, nes turiu eiti kitus parapi
jomis aplankyti. Aš išaiškinčiau viską. 
Bet mums paprastiems žmonėms moks
las nereikalingas. Mes tik turime žiū- 

♦ rėti, kaip į dangų papulti. Ten atsiim- 
sime už viską.

AGURKIENĖ: Ko jis užsimanė, dūšią 
surasti. Argi tavo griešnom akim ma
tyti tokius daiktus.

KUNIGAS: Agurkienė teisingai sako. 
Mūsų akys yra griešnos, už tai mes dau
gelio daiktų ir nematom. (Po pauzos). 
Taigi, miela Agurkiene, nelaikyk ant 
burdo tokių žmonių, kurie neina bažny
čion. Reikia saugotis tokių žmonių. Jie 
gali užtraukti ne tik dievo rūstybę, bet 
ir valdžios.

K AGURKIENĖ: Aš jau pasistengsiu 
kunigėlio įsakymus išpildyti.

KUNIGAS: Pasimelskite vakarais, 
kad dievas apsaugotų jūsų namus nuo 
bedievių... (Po pauzos). Tai likite svei
ki, aš eisiu toliau. (Visi bučiuoja jam 
rankas, atsisveikinęs išeina.)

Scena Ketvirta
KARPUS: Žinai, “mama,” ką aš noriu 

pasakyti. Tu sugadinai mūsų lošimą. 
Dabar mes nežinome, kas būtų pralo
šęs. Tavo senis pralošė man dar dvide

šimt dolerių. Bet jei tu nebūtum pasi
maišius, tai jis būtų gal, jeigu būtų jam 
pasisekę, atsilošęs juos. Taip pat ir kiti 
juk galėjo atsilošti juos atgal. Dabar nei 
šiaip, nei taip išėjo.

AGURKIENĖ: Daugiau lošti nebeduo- 
T siu. Jei sutinkate, tai pasidalinkite tuos 

pinigus, o jei ne, tai marš gulti ir tylėki
te, o ne, tai išvarysiu.

PATRIMPAS: Aš ir taip sakau, kad 
reikia juos pasidalinti sulig to, kiek kas 
yra pralošęs.

KARPUS: Nieko panašaus. Aš išlo
čiau. Jei mūsų lošimą sutrukdė Agur
kienė, tai ne mano kaltė. Kaltinkit ją.

AGURKIENĖ: Aš tau pakaltinsiu ma
ne. Kas gi jum pavelijo lošti mano na
muose? Pasidalinkite pinigus ir einam 
poteriauti, nes laikas gulti. (Eina šaukti 
Skapo poteriauti. Pravėrus duris): Ska
pai, eik poteriauti, nes kunigėlis liepė. 

*Kas neklausys manęs, tas turės išsineš
dinti iš mano namų. Supranti. (Skapas 
neateina.) Na, tai tas tinginys neateis. 
Jis turės išsikraustyti iš mano namų: O 
jūs, “Tėvas”, ir jūs kortižninkai, visi 
klaupkitės ir ppteriausime. Greičiau! 
(Visi klaupiasi, paskui juos ir Agurkie-

ANTRAS VEIKSMAS
Antras veiksmas įvyksta tame pačiame 

Agurko kambaryje, penkiolikai metų

praslinkus. Uždangai pasikėlus, Agur
kas sėdi viename stalo gale, o Agurkienė 
kitame ir kalbasi apie krizį.

Scena Pirma
AGURKAS: Juk ne mano kaltė. Pats 

kunigėlis pasakojo tada, kad karas at
neš gerus laikus, visiems bus gera gy
venti. Kas gi žinojo, kad gali žmogus 
netekti darbo. Juk bažnyčion einu, mel
džiuosi, ant mišių daviau, kol galėjau. 
Aš nematau jokio prasikaltimo iš mūsų 
pusės.

AGURKIENĖ: Visgi kuomi nors nu
sidėjai dievui, kad išmetė tave iš dirbtu
vės.

AGURKAS: Juk ne mane vieną išmetė 
iš dirbtuvės. Trečia dalis paliko, o kitus 
visus išmetė.

AGURKIENĖ: Ar tu manai, kad jie 
šventi? O gal.ir jie kuomi nusidėjo. Gal 
ant mišių mažai davė, ar ką kitą negero 
padarė. Visokių griekų yra ir galėjo 
bent vieną papildyti.

AGURKAS: Gerai, tai kaip bus su fa
brikantais, kurie dabar atsidūrė tokia
me krizyje, ar ir jie nusidėjo?

AGURKIENĖ: Tokių klausimų man 
nestatyk. Aš juk nežinau, kas kaltas už 
visus blogumus. Mes žiūrėkime apie sa
vo reikalus. (Įeina kunigas).

Scena Antra
KUNIGAS: Tegul bus pagarbintas Jė

zus Kristus.
AGURKIENĖ:. Per amžius amen. 

(Abudu bučiuoja ranką). Prašome pri
sėsti.

KUNIGAS: Pravartu, nes jau nebejau- 
natvė... Tai kas gero pas jus, vaikeliai?

AGURKAS: Blogi popieriai... Nedir
bu ...

AGURKIENĖ: Visą vakarą baramės 
apie tai. Aš sakau, kad1 jau mes nusi
dėjome kuomi nors dievui, kad jis mus 
taip nubaudė.

KUNIGAS: Ir labai nusidėjote, mano 
vaikeliai. (Agurkas su Agurkienė labai 
nusigąsta, dairosi vienas į antrą). Ar 
jūs žinote, ką jūs auginate?

AGURKIENĖ: Ar kunigėlis ką sužino
jai apie mūs Onytę?!

KUNIGAS: Ir labai daug. Viena mo
terėlė per išpažintį man pasakojo, kad 
tavo Onytė priklauso kokioj slaptoj or
ganizacijoj ir skaito bedieviškas knygas.

ABU AGURKAI: Apsaugok viešpatie! 
Ar tai gali būti?

KUNIGAS: Taip, ji jau šėtono valdo
ma. O tai vis jūsų kaltė. Jūs mažai rū
pinotės apie ją, leidote į visokias vaka
ruškas. Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos nariai pasigavo ją 
ir pavertė savo įrankiu.

(Bus daugiau)

ir gausiai rėmė

Lyros Choras turėjo savo pa
rengimą, kuris įvyko gegužės 
24 d. Liaudies name, 8th ir 
Fairmont Ave. Buvo tik iš vie
tinių pildoma koncertinė pro
grama, scenoje perstatyta “Ne
lauktas Svetys.” Kadangi yra 
patirta, kad Philadelphijoj tar
pe lietuvių darb. nėra pripras
ta turėti parengimus bile kokį 
vakarą, o delei tūlų aplinkybių 
prisiėjo chorui surengti minėtas 
parengimas penktadienio vaka
re, tokiu būdu publikos buvo 
neperdaugiausiai. Bet kurie da
lyvavo tame parengime, matėsi 
entuziazmas
valuk išgalės, ypač suaugę drau
gai ir draugės. Kuųie-o.s buvo 
apsiėmę prie įvairių darbų, 
energingai dirbo, už tai Lyros 
Choras nuoširdžiai taria ačiū už 
gausų parėmimą ir bendrą ko- 
operavimą. Iš jaunuolių pusės 
taipgi buvo dedamos pastangos, 
kad atlikti vykusiai savo užduo
tis, ypač kadangi viskas buvo 
prirengiama ant greitųjų. Es
trados įrengime pasidarbavo A. 
Sugintas, E. Griciunas ir kele
tas kitų draugų. Kadangi choro 
mokytoja A. Valatkiutė tuomi 
laikotarpiu buvo išvykusi į 
Akron, Ohio, nes būtinai turėjo 
matyti savo motiną, kuri labai 
sunkiai serga, tokiu būdu nega
lėjo šiame koncerte chorui di
riguoti, prisiėjo jaunimui dėti 
pastangos, kad išpildžius pro
gramą. Nors dainos išėjo ne
kaip vykusiai, nes tokiose ap
linkybėse kitaip ir negalėjo būti, 
bet tas rodė, kad jaunimas yra 
pakilęs entuziastiškame pulse.

Kaslink programos dalyvių, 
neimsiu labai smulkmeniškai, 
nes neturėjau progos tėmyti, 
buvau užimtas su darbu. Abel- 
nai programos dalyviai buvo 
visi vietiniai. Dainavo Lyros 
Choras, A. Botas sugrajino 
smuiko solo, B. Stupelis ant 
armonikos solo, Mačeniutė, Rai- 
niutė ir Norvaišiutė ant piano. 
(Norvaišiutė ir pirmininkavo.)

“Nelauktas Svetys,” nors vei- 
kalųkas trumpas, bet įdomus, 
dramatinis iš revoliucijos laikų. 
Dalyviai buvo: Kirilas Šaita
nas, E. Griciunas; Povilas, bu
vęs karininkas, jo sūnus, F. 
Griciunas; Kristė, namų šeimi
ninkė, A. Urlakiutė; Nadija, 
jos ir Šaitano duktė, F. Gidvi- 
liutė; Olesius, Kristės sūnus, 
darbininkas, A. Sugintas; dar
bininkai, L. Zubras, W. Sala- 
braitis. Tam vakarui sufleravo 
Sugintukė, kiti darbininkai — 
choras. Vaidinimas išėjo pusė
tinai gerai.

Pranešimas Kearny, 
Harrison ir Newark

Lietuviams
Gerbiamieji, aš manau, kad 

nėra to darbininko, neigi iš 
mažesniųjų biznierių, kurio ne
slėgtų kylančios kainos ant 
pragyvenimo. Visi žinome, kad 
milionai darbininkų nedirba, 
o kurie kiek da ir dirba, tai 
už savo uždarbį negali nusi
pirkti kiek žmoniškesnio mais
to; jie gali nusipirkti tik pa
skučiausios rūšies maisto ir to 
paties neužtenkamai. Tokiu 
būdu, žmonių darbininkų svei
kata ir jų išvaizda nyksta.

Na, o kaip su smulkiais biz
nieriais, kurie taip pat priklau
so nuo darbininkų ? Atsaky
mas trumpas ir aiškus, nes ne 
tik, kad jie mažai gali parduo
ti, bet labai tankiai atsitinka 
taip, kad, ypatingai mėsinin- 

I kams (bučeriams), prisieina iš
mesti daug sugedusio tavoro, 
ir taip kas būtų šiek tiek už
darbio—nueina niekais. Na, ir 
tokiu būdu smulkus biznierius 
nebegali užsimokėti nei savo 
iškaščių. Taip tankiai ir ban
krutuoja. Vadinasi, kaip dar
bininkų, taip ir mažesniųjų 
biznierių, padėtis yra bloga. 
Todėl mums visiems kartu pri
sieina ką nors daryti prieš di
džiuosius marketus, kurie, ne
paisant didelės didžiumos 
žmonių skurdo, vis didesnius 
turtus sau krauna.

Taigi, Newarko moterys po 
vardu Women’s Council, tuo 
klausimu sušaukė konferenci-

ją, kurioj išdirbome planus 
kaip vesti kovą prieš augštas 
kainas ant maisto, ypatingai 
mėsos. Jau pusėtinai daug 
yra organizacijų ir biznierių, 
kurie prisidėjo prie viršminėtos 
kovos, šios kovos pradžiai yra 
rengiama didelė demonstraci
ja, kuri įvyks subatoj, 8 d. 
birželio, Washington Parke, 
antrą valandą po pietų. To
dėl Newarko ir visos apielin- 
kės lietuviai, moterys ir vyrai, 
seni ir jauni, visi kviečiami da
lyvauti šioj demonstracijoj,

nes čia visų yra bendras dar
bas.

Juo demonstracija bus di
desnė, juo kova bus pasekmin- 
gesnė prieš didžiuosius lupi
kus.

W. Zelin.

Maskva. — Mokyklų bai
gimo iškilmėse studentai 
daugiausia sakė prakalbėles 
apie tai, kad visur užsienyj 
krizis ir tik Sovietuose vi
siem yra darbų įvalias.

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS—=
Sveikinti Komunistų Internacionalo

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

ŠAUNŲ BANKIETĄ
kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų i 7-tą Pasaulinį 

Komunistų Internacionalo Kongresą.
Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.

Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą
Įžanga $1.00. Iš anksto įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Amter, 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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia 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.

.MWI IMI M M IMI IMI IMIIMIIMIIUIIUIIUIIMIIUIWIIUI Wl IUI IW1UIIUI M,

S- Leščius.

Viename ‘Pravdos’ straip
snyje reikalaujama pasmar- 
kint kovą prieš religiją tarp 
Komunistų Partijos narių. 
Vis, mat, dar pasitaiko re
liginiai tikinčių partijicčių. i

< f Waterbury, Conn. IŠVAŽIAVIMAS Waterbury, Conn.

Nedėlioję, 9 d. Birželio (June), 1935. Pradžia 12 Vai. Dieną

A. Bimba

RENGIA WATERBURIO DARBININKIŠKOS DRAUGIJOS

LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD 
WATERBURY, CONN.

O

Muzikalio programo išpildyme dalyvaus Choras Daina iš New Haven ir 
Vilijos Choras iš Waterbury. Turėsime garsų kalbėtoją ir veikėją drg.
A. BIMBĄ.

Visus ir visas kviečiame atsilankyti. Komitetas.

Birmingham, Ala. — Val
stijos senatas priėmė bilius 
“prieš mištininkus,” prie 
kurių priskaitoma ir veiklūs 
streikų pikietininkai.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License __
L-600 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4911—12 Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

VINCENZO SPAGNA
4911—-12 Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1380—84 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380—84 Broadway, Brooklyn, N.Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB-240 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at Foot 
of Coney Island Avenue at Brighton Beach, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the promises.

MAX GOLDBERG,
Foot of Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. 

Brighton Beach

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
SI.-62 ims been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3011 Stillwell Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consuemd on the premises .

ALEXANDER S. RYLANDER 
(The Horse Shoe)

3011 Stillwell Ave. Brooklyn N. Y.

Tel. STagg 2-3438
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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.

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 raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

iraira ira ira iraWiraWiinii

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,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas 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
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persekiojami.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Dideli Laimėjimai Mėsos Streike: Šiandien 
Sustiprinkim Streiką Ten, Kur Nelaimėtas

vadai Bronxe pradėjo perse
kioti atskirus bučerius, kam 
pastarieji atskirai susitaikė su 
vartotojais. Jiems grasina at
imti kreditą. Vartotojų, komi
tetai lankėsi pas tuos bučeriuš 
ir ragino juos veikti bendrai 
su vartotojais, nepaisant virši
ninkų. Bučeriai turėjo savo mi
tingą trečiadienio vakarą ir 
nutarė taikytis su vartotojais, 
bet bučerių viršininkai sulai
kė.

Tose Bronx sekcijose, kur 
krautuvės atsidarė ir bando 
daryti biznį be numušimo kai
nų—mažai ką pelno. Gatvės 
prie tų krautuvių, yra užsikim- 
šusios įtūžusiomis šeimininkė
mis, kurios nedaleidžia streik
laužių pirkėjų.

Veiklos Komitetas skubiai 
organizuoja naujus skyrius 
visose sekcijose, kad sustiprin
ti streiką. Streikas plečiasi. 
Pas darbininkus mėsos vartoto- 

-Jus yra pasiryžimas laimėti 
bus diskusuojama, kaip toliau1 streiką ir turėti daugiau mais- 
kovoti prieš pragyven imo: to sau ir savo šeimynoms, 
brangumą.

Nauji Laimėjimai

Du šimtai krautuvių susitai- 
Jtė su streikieriais Bensonhurst 
sekcijoj ir 30 krautuvių Wil
liamsburg sekcijoj, Brooklyne. 

Dvylika krautuvių — Hoe 
Avenue sekcijoj, Bronx, taipgi 
dvi kitose Bronx dalyse.

Visose krautuvėse, kur susi
taikyta ,su Veiklos Komitetu, 
numušta mėsos kainos po 4 
centus svarui.

Šimtai bučerių visam Didžia
jame New Yorke pasirašė su
tartį su mėsos vartotojų Veik
los Komitetu, numušdami mė
sos kainas po 4 centus svarui. 
Harleme 300 bučerių sąjungos 
narių sutiko uždaryti mėsiny- 
čias nuo trečiadienio iki šešta
dienio sekamą savaitę, kad pa
remti mėsos vartotojų streiką. 
Jie pasižadėjo siųsti delegaci
ją pas didžiuosius mėsos pa- 
kuotojus, reikalaujant numa
žinti kainas, kad jie galėtų 
parduoti mėsą vartotojams nu
piginta kaina.

šiandien Konferencija

Vartotojų, bučerių, darbo 
unijų ir kitų organizacijų dele
gatai yra kviečiami dalyvauti 
konferencijoj šį rytą, 10 va
landą, 8 birželio, Irving Pla
za svetainėj, Irving PI. ir 15th 
St., New Yorke. Čia išgirsite 
Veiklos Komiteto raportą ir

klausimas 
bedarbių

kad trys 
delegatai

Policija Sumušė Paliegėlius
LaGuardijos policija, kuri 

niekaip negali suvaldyti rake- 
tierių ir gengsterių, labai “did
vyriška,” kada eina 
buožėmis daužymo 
paliegėlių.

Jau buvo rašyta, 
paliegusių bedarbių
išsėdėjo šalpos komisionieriaus 
Knauth raštinėj su virš savai
tę laiko, reikalaudami palie- 
gusiems bedarbiams darbų ir 
pašalpos. Pereitą ketvirtadienį 
buvo masinis pikietas prie 
Knauth raštinės, parėmimui 
paliegėlių reikalavimų. Polici
ja brutališkai įsiveržė į tą pi- 
kieto liniją ir pradėjo paliegu
sius bedarbius daužyti. Ke
liem iš jų atėmė kriukius, 2 
moteris primušė iki netekimo 
sąmonės, kitus parmušė ant ša
ligatvių ir keturiolika arešta
vo kaltindami suirutės kėli
me. Net jau sugrusti į vežimą
paliegėliai buvo mušami. Tai do, 
iššaukė baisų pasipiktinimą 
publikoj.

Policija taipgi apdaužė ir 
fotografą, kuris norėjo nuimti 
šios baisios scenos paveikslus. 
Jie policijai būtų buvę nemalo
nūs, tad buožių pagalba jie ap
sisaugojo nuo tos nemalonės.

Brooldyniečiai Rengiasi Suvažiavimui

42nd St. Ji šaukta protestui 
prieš policijos brutališkumą, 
kuri tik jieško priekabių ir 
areštuoja streikierius visai be 
priežasties, kad padėti kompa
nijai sulaužyti streiką. Strei
kui vadovauja Kavinių Darbi
ninkų Unijos 110 Lokalas.

Tuo pat sykiu ir ant to pa
ties bloko Judžių Operatorių 
Unijos 306 Lokalo nariai pi- 
kietavo kelis teatrus. Abieji 
pikietai ir jų simpatikai visai 
sulaikė judėjimą toj gatvėj iš
tisom dviem valandom. Pas
kleista tūkstančiai I 
Policija areštavo 14 demons
trantų, bet tapo paleisti iki 
kvotimo. Annie Pagut, jau
nuolė unijistė, tapo policisto 
smarkiai užgauta ir apalpo, 
taipgi likosi areštuota.

Pirklių sąjunga praneša, jog 
jie apeliuos į majorą LaGuar
dia, kad pastarasis visai ne- 
daleistų pikieto. Tas tik paro- 

kad skaudžiai atsiliepia 
masinis pikietas į pirklių ir 
fabrikantų kišenius ir verčia 
juos taikytis. Tankesni ir di
desni masiniai pikietai duotų 
didelį ir greitą laimėjimą dau
gelyje streikų.

Kitas masinis pikietas įvyks 
šiandien, 8 birželio, 2 vai. po 
pietų. Pikietai prašomi susi
rinkti streikierių buveinėn, 
915 8th Avė.

Majoras LaGuardia nepasi
rodė liudininku Rae Fields tei
sme, nors buvo įstatymiškai pa
kviestas. Mat, įstatymai tiki 
prasčiokėliams. Gi teisėjas! 
Goldstein nematė reikalo įkal-' 
tinti jį už paniekinimą teis-j 
mo. Rae Fields buvo areštuota 
už dalyvavimą delegacijoj, ku-‘ 
ri 29 gegužės ėjo pas majorą, ■ 
reikalauti, kad policija būtų i 
nubausta už nužudymą Au-j 
brey Knight, negro jaunuolio,' 
Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

AI.DLD 24 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 10 d. 
birželio, Lietuvių Neprigulmingo 

, Kliubo kambariuose, 269 Front St. 
lapelių, i Pradžia 7:45 v. v. Draugai-gės, vi- 

,_!si ateikite, gausite knygą “Povilas 
Jurka.” Atsiveskite naujų narių į su
sirinkimą, taipgi draugai nesivėluo- 
kite, kad galėtume pradėti laiku.

Sekr., M. Renkevičiutė.
(135-136)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainiu krautuvė, 

202 Leonard Street, Brooklyn, N.
Y., tarp dviejų mokyklų ir prie baž
nyčios, pardavimo priežastį dasiži- 
nosite ant vietos.

(135-137)

DIDELIS NUPIGINSIĄS

— .... .. .. ■ / / .. ________-<■

Šeštadienis, Biržei. 8, 19| |
______________________________ _______ v f

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:*
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 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 sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

t

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

1

«
•

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

Šimtai krautuvių yra susitai
kę Coney* Island, Brighton 
Beach ir Harlem, kur streikas 
pirmiausia prasidėjo. Borough 
Park sekcijoj, Brooklyne, jau 
susitarta su 92 krautuvėm.

Nacionalis Streikas Kitur ir 
Pas Mus

Šiandien, birželio 8, dauge
lyje miestų ir miestelių prasi
dės mėsos streikas. Didžiajame 
New Yorke, jau tęsiasi nuo 22 
gegužės ir prisirengimas pra
sidėjo daug anksčiau. Tai to
dėl, sulaukus didžiojo streiko 
dienos, mes jau galime pasi
džiaugti dideliais laimėjimais 
daugelyje sekcijų. Dabar tik 
belieka visiems energingiau 
mestis į darbą, kad visose sek
cijose streikas būtų laimėtas. 
Kiekvienas ir kiekviena turėtų 
nueiti į savo sekcijos darbinin
kų centrą ir padėti komitetui 
ėjime pas krautuvininkus ir 
pikiete. Nuo kelių valandų į 
dieną ar savaitę nenukentėsite, 
o nauda bus didelė, daug grei
čiau galėsime streiką laimėti ir 
daugiau iškovoti.
Williamsburge Komiteto 
trai yra 413 So. 4th St.

Graham Ave.
Bučerių viršininkai 

streiką.

Kosher Bučerių Federacijos

Cen- 
ir 46

prieš

ATLETU NENA
... , ' ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Miaspeth 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
kas pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike. , ,

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

Jau buvo pranešta, kad bu
vusi Brooklyn© Draugijų Kon
ferencija išrinko 10 delegatų į 
Am. Liet. Darbininkų Visuoti
ną Suvažiavimą, kuris įvyks 
šio mėnesio 30 ir liepos 1, 
Clevelande. Konferencijos iš
rinktas1 komitetas ir delegatai, 
taip pat suvažiavimo delega
tai ir kiti draugai ir draugės 
dabar darbuojasi sulyg išgalę 
sukėlimui finansų delegatų ke
lionės lėšoms, o jų. bus nema
žai.

Lėšų klausimu reikia pakal
bėti plačiau. Komitetas šiuo 
reikalu prašo visų širdingiau
sios talkos. Yra rengiamos de
legatų išleistuvės 27 šio mėne
sio ir padaryti išleistuvių tikie
tai, kurie parsiduoda po 10 
centų. Prie įžangos bus duoda
mos 3 dovanos: $5 pinigais, 
rankom siuvinėta staltiesė ir 
fontaninė plunksna ir paišelis. 
Tikietai su dovanomis yra pa- 
akstinimas nusipirkti ir tam, 
kas negalės būti išleistuvėse. 
Prašome visus tikietų platinto
jus smarkiai pasidarbuoti per 
likusias 20 dienų. Tuomi atlik
site du darbu: išgarsinsite iš
leistuves ir turėsime iš ko ap
mokėti delegatų kelionę, ne
reiks paskutinėse dienose bė
gioti jieškant paskolos, kurią 
šiais laikais nelengva gauti.

Visiems primename: Jei vi
sus tikietus iš anksto parduo
sim ir pinigus priduosim ir jei 
turėsim sėkmingas išleistuves, 
užteks pinigų delegatų kelio
nei. O mes tą galime padaryti, 
tik pardavėjai turim stengtis 
tikietus parduoti, o visi kiti 
juos iš anksto nusipirkti.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos parodo didelį 
susidomėjimą s u v a ž i a vimu. 
LDS 13 kuopa, eastnewyorkie- 
čiai, nutarė delegato nesiųsti, 
bet’ už tai paaukavo $10 kon
ferencijos išrinktai delegacijai 
pasiųsti. LDS 1 kuopa išrinko 
delegatą nuo kuopos, taip pat

nariai pasiėmė platinti išleistu
vių tikietų, kad padėti pasiųsti 
bendrą delegaciją.

Keli draugai jau pridavė pi
nigų už parduotus tikietus ir 
pasiėmė daugiau. Sako, kad 
tikietai gerai platinasi. Visų 
pasidarbavusių vardus prane
šim visuomenės žiniai užbaigus 
šį darbą.

• Vis.’ ’SuV. Ęrooklyno Kom.

Priminimas Brooklyniečiams
“Laisvės“ metinis piknikas 

įvyks 7 liepos, lygiai už ketu
rių savaičių. Tikimasi jame 
dar didesnės minios svieto, ne
gu bent kada pirmiau: daug 
svečių iš kitur, daug brookly- 
niečių.

Kaip žinia, “Laisvės” pikni
kai visuomet palieka atmintini 
juose dalyvavusiems. Tad ne
sigailėkime darbo, kad dar 
daugiau žmonių turėtų progą 
dalyvauti ir įsigyti tą puikų 
atmintiną įspūdį. Dabar laikas 
susirašyti su savo giminėmis ir 
draugais, norinčiais turėti va- 
kaciją ir vakacijos laiku pama
tyti didmiestį. Patarkite jiems 
būti “Laisvės” pikniko metu.

Pačiam Brooklyne yra tūks
tančiai lietuvių šeimynų, ku
rios net nežino, kad yra “Lais
vė” ir jos piknikai. Lai jie su
žino ir pasidžiaugia puikia 
pramoga. Be to, yra ir tokiu, 
kurie tebetiki pasakėčiai, būk 
“Laisvė” koks baisus dalykas 
ir būk jos pasekėjai koki tai 
kudloti, pasiryžę bile kam ir 
bile kada įžnybti, ant komo 
užminti ir dar blogiau padary
ti. Pakvieskim juos, lai ir jie 
susipažįsta su mumis ir persi
tikrina, kad jie buvo klaidin
gai informuoti. Tam puiki pro
ga “Laisvės” piknike.

Žvalgas.

Bickford Kavinių Streiko Eiga
Pereitą trečiadienį įvyko ma

sinis pikietas ir demonstracija 
prie Bickford kavinės, 225 W.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami f Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku J Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE 1

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. T.

“Laisves” Name 
MARČIUKAI

Šiandien Dvi Konferencijos
Irvipg Plaza svetainėj, Ir

ving PI. ir. 15th St., New Yor
ke, šiandien, birželio 8, įvyks 
dvi svarbios konferencijos, ku
riose visos organizacijos turėtų 
būti atstovautos. 10-tą vai. ry
to prasidės konferencija prieš 
pragyvenimo brangumą. Ją 
šaukia Veiklos Komitetas, ku
ris taip ] 
dabartinį mėsos streiką. 2-rą 
vai. po pietį prasidės konferen
cija kovai už pašalpą ir HR 
2827 Bilių. Ją šaukia Bedar
bių Tarybos.

Dviejy dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

ve! bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Sovietų Saldainiai
'Naudokite Sovietų Saldainius 

puikiai vadovauja | , parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 A
6 Skirtingų Rūšių ' U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Paremkime Sietyno Chorą 
raj, 9 
Sietyno 

pikniką, 
Lake), 

Pradžia

d.
birželio, ( Newark© 
Choras duos šaunų 
Eagle Rock (Crystal 
West Orange, N. J.
10 vai. ryto. Įžanga 25 centai 
ypatai.

Apie Sietyno Chorą nereikia 
daug rašyti, nes jis yra žino
mas jau per desėtkus metų. 
Agitacija šiuomi sykiu bus 
kreipiama biskj ir j brookly- 
niečius, nes Aido Choro busas 
išeis nuo “Laisvės” 10 vai. ry
to. Tad jeigu 
leisti smagiai 
važiuoti 
Kelionė 
doleris.

Beje, 
chorai: 
nas
niečiais visada būna smagus!

J. N.

sykiu
į abi

kas norės pra
laiką—ateikite 
su aidiečiais. 
puses—vienas

piknike dainuos trys 
Aidas, Banga ir Siety- 

Pasisvečiavimas su siety-

Trumpos Žinutės
S t r e ikuojanti kailiasiuviai 

jau iškovojo reikalaujamas 
sąlygas 50-tyje šapų. Kitose 
šapose streikas dar tęsiamas.

Moteriškų drabužių siuvėjai 
pradeda kovą prieš pasikėsini
mą nukapoti algas, nors vir
šininkai ir neplanuoja jokio 
generalio veikimo. Jie laikysis 
40 valandų.

New Yorko studentus mo
kyklų viršininkai visaip bau
gina už dalyvumą balandžio į 
12-tos streike. Dr. Gabriel 
Mason, Lincolno High mokyk-! 
los viršininkas, liepė studen
tams atšaukti savo dalyvumą 
streike arba būsiančios šimtas 
ir viena priežastys, kurios ne- 
prileisiančios jų prie kolegijos 
mokslo. Kitose mokyklose irgi

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦)

<♦>

<♦>
<♦>
<♦>

<♦>
<♦>
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| Painters and Carpenters |
• Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko t

T A. BALČIŪNAS t
1 321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.
♦ P. BIELIAUSKAS j
I 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. *
i Tel.: Foxcroft 1-6101 T

r- <l
> <l
>

<l
>

<l
>

t

i Tel. Stagg 2-0783 NOTARY ?
3 Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC č

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
<; Patarnauju visiems be skirtu- > 
? mo. Parsamdau automobilius i 
5 kiekvienam reikale. Kainos £ 
s žemos. s
? Ateikite ir persitikrinkite ž

a 107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y. ?

i

i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS' 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
©naujus pavėiks- 

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at> 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
612 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

' Tel.: Glenmore 6-6191

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS 2
« Sena) dirbąs graborystes pro- S 
g fesijoje ir Brooklyn© apielin- 2 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar 8 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 2 
3 balsamavimu ir palaidojimu < 
8 mirusių. 8

| Veltui Chapel Šermenim f 
8 Parsamdo automobilius Serme- ? 
g; n ims, vestuvėms, krikštynoms 8 
8 ir kitokioms parems ?
S Saukite dieną ar naktj 8

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

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

gos, Hemorrhoidai, 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 kokį 
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 Easl 16 Si, N. V. •

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




