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Visuotinas Suvažiavimas.
Už Kultūrą prieš

Fašizmą.
Baltųjų “Viršenybė.” 
žodžiai ir Darbai.

Rašo S. Laisvietis

Rytoj Clc vol an de p ras i deda 
Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimas kovai 
prieš fašizmą ir karą. Niekas 
neabejoja, kad šio suvažiavimo 
sėkmėje bus sutelkta kur kas 
didesnės lietuvių minios ir ko- 
svai už Lietuvos politinių revo
liucinių kalinių paliuosavimą ir 
už šiokių tokių pilietinių laisvių 
sugrąžinimą Lietuvos darbo 
žmonėms.

“Laisvė” gaus tiesioginių pra
nešimų iš to pirmo generalio 
lietuvių darbininkų seimo Jung
tinėse Valstijose.

Ką tik įvykęs
Rašytojų Kongresas 
įkūrė tarptautinę plunksnos 
darbuotojų sąjunga kovai prieš 
fašizmą ir už dvasinės kultūros 
palaikymą.

O lietuvių sklokos vadai plio- 
jęvojo net prieš šaukimą šios ša-

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasaulį!

Airiai Demonstravo prieš 
Amerikos Atstovą del T. 
Mooney Paliuosavimo

DUBLIN. — Važiuojant 
naujam Jungtinių Valstijų 
atstovui Alvinui M. Owsley 
į Airijos prezidento de Va
leros palocių, darbininkai 
sukėlė energingą demonst-

Tarptautinis i raciją. Jie šaukė: kol ne- 
Paryžiujjbus paliuosuotas Tom Moo-

ney, tol neturi būt priimtas 
Amerikos kapitalistų val
džios atstovas Airijai! De
monstrantai paskleidė daug 
lapelių, kol policija išblaškė

lies lietuvių darbininkų prieš- minia.
karinį ir priešfašistinį suvažia
vimą. Užtat jie parėmė fašistu- 
p Vaitkaus skridimą Lietuvon 
kipo “kultūrinį ir drąsų žygį,” 

gerai žinodami, kad jis eina 
naudai Smetonos diktatūros.

Baltieji šovinistai tvirtina, 
būk baltųjų veislė stovi augš-

Kairiųjų Kailiasiuvių 
Vadai Priimti į Darbo 

Federacijos Uniją
NEW YORK. — Kada 

! kairioji Industrinė Kailia-
čiau už negrus ir protiniai ir fi- siuvių Unija vienijosi SU 
žiniai. Jie todėl kremta dabar | Amerik0S f)arbo Federaci- 
sau nagus .š apmaudo kad jau- Tarptautine Kai]iasiu. 
nas negras kumštininkas Joe J,v .
Louis, buvęs Detroito automo- | UniJa, iŠ pastarosios bll-
bilių fabrikų darbininkas, su- išbraukti kairiosios uni-
pliekė baltąjį milžiną 
Carnerą.

Kapitalistiniai sporto 
tojai skleidžia kurtymo 
prieš Louisą, kaipo J 
“žvėrišką 
kį. Pats Camera yra net užmu- prįįmt į Darbo Federacijos 

uniją, ir todėl užvakar jiems 
buvo išduotos knygutės kai
po nariams federacinės Kai-

j, su-ivo išbraukti kairiosios uni- 
Primo jos vadai: Ben Gold, Joseph 

Winogradsky, Jack Schnei- 
der, Sam Mencher, Jul. 

nuodus I Fleiss ir kiti narsieji kovo- 
žiaurų,” tojai. Bet eiliniai nariai 

ir dar šiokį bei to- neatlaidžiai reikalavo juos

rasv-

šęs Vieną kumštininką, bet jis 
yra baltas, todėl ir “geras.”

' Prezidentas Rooscveltas yra
daug priplepėjęs kaipo “taikos piasiuvių Unijos.
šalininkas.” Bet jis dabar sta-1 Taip praktikoj susmunka 
tydina 24 naujus karo laivus iš Federacijos prezidento 
$460,000,000, kuriuos šalies ( Greeno įsakymas išvyt lau- 
kongresas paskyrė laivynui, pa- ^an visus raudonuosius iš 

unijų. I
gal Roosevelto reikalavimą.

Rooseveltas garsi nosi kaipo 
“užmiršto žmogaus” draugas, 
kol su savo NRA prirengė ka
pitalistus naujai kampanijai del 
algų kapojimų ir- sąlygų blogi
nimo* darbininkams.

To neužmirš darbininkai bū- M11 ° 
simuose rinkimuose; ir jau De-(JuIy) 4 d., busai išeis iš se- 
troite ir kitur organizuojasi kančių vietų: kampas Bro- 
unijistų, komunistų ir socialis- adway ir E St., So. Boston, 
tų bendras frontas rinkimams, n ;30 val djeną, ir kampas 
prieš demokratų ir republikonų 
politinius monelninkus.

So. Bostonui ir Cam- 
bridge’ui, Mass.

Į “Laisves” pikniką, kuris 
bus Maynarde, Mass., liepos (

Tarptautinis Rašytoją Kongresas įsteigė ?auįausia®Ka™ į®k.l"vas n . IZ . . J . . °. v rL. 3 |Su Kanuole ir Keturiais
dąj. Kultūros Apgynimui pries rasizmą Kulkasvaidžiais, Anglijoj

■——----------------- - LONDON. — Anglijoj pa-
Į Organizacijos Prezidiumą Tapo Išrinkti Visam Pasaulyj statyta naujas Fairey-Fan- 

Garsūs Rašytojai: Barbusse, Gorki, Sinclair Lewis ir kt. tom Įėktuvas, ginkluotas ke- 
tunais kulkasvaidžiais ir

Prieš Medžio Darbų 
Streiką Tebesiaučia 
Kruvinasis Teroras

tinei ex-kareivių organiza-kanuole, šaudančią 20- 
cijai. i milimetrų kulkomis. Lėktu-

Kongrese dalyvavo rašy-]vas daro po 250 mylių per 
tojai iš Vokietijos, Chinijos, !va^an(^a iškilt 16,400 
Anglijos, Sovietų Sąjungos, I P^dų augštyn per 6 minu- 
Jungtinių Valstijų, Franci- tes- Tai Yra labiausia apgin-, 
jos ir daugelio kitų šalių, duotas karinis lėktuvas]tų kulkasvaidžiais, 
Vienas iš didesnių kongreso .pasaulyj. Jis gali vežtis 60 

......._____ darbų yra jo įkurta Tarp- kanuoles šovinių. c__ — 
cija pas Francijos ministerį tautinė Rašytojų Sąjunga domi per propelleiio stebu A_______________ c Tr ii- a • • • v In K n I ko ova oi tam nvi-

PARYŽIUS. — Užsibaigė 
tarptautinis rašytojų kong
resas. Savo rezoliucijoj tie 
rašytojai pasižada visomis 
jėgomis kovot prieš fašizmą 
ir už kultūros išlaikymą.

Pirm kongresui užsida
rant, buvo pasiųsta delega-

(Kultūros Apgynimui, prieš 
fašizmą. Tam įsteigta biu
ras, į kurio prezidiumą tapo 
išrinkti sekantieji pasauli
niai gars6s rašytojai: An
dre Gide, Henri Barbusse, 

Thomas

pirmininką Lavalį; reikalą-] 
vo, kad jis išsklaidytų vi
sas fašistines sąjungas. La
vai užreiškė, kad jis “žiūrės 
tvarkos” kaip prieš deši
niuosius, taip ir prieš kai-(Romain Rolland, 
riuosius, ir pradėjo dėklą- Mann, Heinrich Mann, Ma- 
muot prieš Komunistų Par- xim Gorki, Forster, Aldous 
tiją. O vis dėlto rašytojų Huxley, Bernard Shaw, Sin- 
delegatai, socialistai, komu-'Clair Lewis, Selma Lagerlof 
nistai, radikaliai socialistai; ir Valeinclan.
ir kt., išreikalavo, kad La- Be kitų, kongrese dalyva
vai pasižadėjo uždrausti pu- vo ir žymus proletarinis ra- 
siau-kariškas demonstraci- šytojas Michael Gold iš 
jas “Ugnies Kryžiui,” f ašis-Jungtinių Valstijų.

Be kitų, kongrese dalyva-

Jie sau-

lę. Kulkasvaidžiai taip pri
taikyti, kad gali šaudyt ir 
pro propellerio sparnukus.

Fašistinės Govėdos Užpuldinėja ir Krečia Streikininkų 
Namus; 3,100 Milicininką Terorizuoja Darbininkus
PORTLAND, Oregon. — 

3,100 milicininkų, ginklud- 
šautu- 

vais ir bombomis, paroduo- 
ja gatvėmis, gąsdindami 
streikuojančius medžio dar
bininkus ir vaikydami jų pi- 
kietininkus. Fašistiniai “vi
gilantes” (sargai-budėtojai) 
užpuldinėja ir krečia strei- 
kierių namus.

Eureka, Calif. — 3,000 
darbininkų dalyvavo laido
tuvėse lentpjūvių streikierio 
Kaarte’s,' kuris bepikietuo- 
jant buvo policijos peršau
tas. Kitas streikierys, Ha
rold Edlund irgi buvo nu-

šautas per tą patį policijos 
užpuolimą.

Prasidėjo teismas prieš 70 
medžio streikierių. Jie bu
vo suimti neva už “riaušių 
kėlimą.” Juos atstovauja 
Leo Gallagher, žymusis 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatas. Tei
sėjas paliepė išvyt visą pa
šalinę publiką iš teismo sa
lės.

Policinis teisėjas Fraser 
beveik neima domėn liudiji
mų iš darbininkų pusės. Tei
smo reporteris. visai neuž
rašo šių liudininkų parody
mų, o tiktai melagingus kal
tinimus prieš streikierius.

Visuotinas Asturi joje 
Streikas prieš Mirčia 
Baudimą Politkalinių
MADRID. — Didelėj Is- 

panijos provincijoj Asturi- 
joj darbininkai išėjo į visuo
tiną streiką, protestuodami 
prieš mirties nuosprendžius, 
išduotus keturiems daly
viams pernykščios darbinin
kų revoliucijos.

Amerikos. Tarpt autinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
mušė telegrahią Ispanijos 
prezidentui Azanai, reika
laudamas panaikint mini
mus nuosprendžius ir pa- 
liuosuot 36 kitus revoliucio
nierius, kurie nusmerkti ka- 
lėjiman iki gyvos galvos.

Toledo Elektrininkai Teismas Įsakė Priimti 
Po Narsiųjų Streikų Atgal Unijon Išmestą

Metalistą Lokalą -
PITTSBURGH, Pa. —

Gauna Pridėt Algos 
. TOLEDO, Ohio. — 700 
Edison Elektros Kompani-]Mike Tighe, reakcionierius 
jos darbininkų ir raštinių' galva Plieno, Geležies ir Ci- 
tarnautojų du kartu strei- nos Darbininkų Sąjungos 
kavo, reikalaudami pridėt (unijos), š.m. vasaryj buvo 
jiems algos. Streikai buvo | išbraukęs iš organizacijos 
narsūs ir sunkūs, tačiaus 164-tą Riverside lokalą Cle- 
darbininkai dalinai laimėjo, velande, ir per teismą pa- r 
Jie kovojo už 20 nuošimčių reikalavo, kad visas to loka- 
priedo; bet buvo perkalbėti 
Darbo Federacijos vadų pa
siduot sprendimui antrinin
ko darbo ministerio Ed. F. 
McGrady’o. Jam buvo pa
vesta spręst, ar kompanija 
tuojau turi pridėt 5 nuošim
čius uždarbio ar ne.

Suimta 60 Smogikų už 
Šposus prieš Hitlerį
FRANKFURTE - AM - 

MAIN, Vokietijoj, nesenai 
prieš atsidarant automobi
lių lenktynėms, darbininkai 
surengė eilę veiksmų prieš 
fašistus.

Nežinia kas naktį pavogė 
vėliavą, kurią pats Hitleris 
būtų atnešęs lenktyniuoto- 
jams duoti ženklus (signa
lus). Iš nakties kažin kur 
dingo radio balso didintu- 
vai. Visi aptvarai apie 

(lenktynių aikštę buvo nuka- 
'binėti didžiulėmis raudono- 

Skundą prieš juos Lewisui mis juostomis su užrašais: 
davė tūlas James Gardner, .“šalin Hitlerį!” “Mes rei- 
atžagareivis, nuvykęs į Vi-1 kalaujam didesnių algų, o 
sos Šalies Darbininkų Kon- ne ceremonij’ų!” “Valio So-

• gresą delei Bedarbių ir So-pietinei Vokietijai.”

Grąsina Išmest 8-nis 
“Raudonus” Mainierius

PITTSBURG, Pa. — Per- 
eitą savaitę Jungtinės Mai
nierių Unijos prezidentas J. 
L. Lewis pranešė trims eili
niams nariams, kad jiems 
gręsia išmetimas iš unijos. 
Dabar jis tokį grūmojimą 
prisiuntė penkiems kitiems 
“raudoniesiems,” kurių var
dai yra Joseph O’hara, 
Mike Moravitz, Tony Mora- 
vitz, Russell Esken ir Mike 1 
Stanovich.

Washington ir More Sts., 
Cambridge, Mass., 11:30 vai.! 
dieną. Kelionė į abi pusi 
tik 60 centų.

Komisija.
Calif. Vyriausias Teismas 
Sako, būk Liudytojai prieš 
T. Mooney Nebuvę Papirkti

SAN FRANCISCO, Cal. 
Prasidėjus pers varstymui 
Tomo Mooney bylos, vyriau
sias Californijos Teismas 
užreiškė, kad Mooney buvo 
nusmerktas mirt “ne pagal” 
papirktų melagių liūdi ji- 
mus. į

Bet jau atvejų atvejais 
dokumentaliai įrodyta, kad 
tie liudininkai sužiniai me-(verstinų darbų stovyklų. Jie 
lavo, ir pagal tuos jų melus j 
darbininkų vadas Mooney 
buvo mirtin nusmerktas ne
va už bombos išsprogdini
mą kariškoje prisirengimo 
parodoje. Paskui tuometi-1 
his prezidentas Wilsonas 
bUVO masiniais darbininkų pagerįntį jr rėkia, kadi 
protestais priverstas mirties ^darbiai reikalaują to, ko 
nuosprendį pakeist amžinu]jokia valdžia negalinti išpil- 
kalejimu. l’dvt...

cialės Apdraudos, Washing- ( Areštuota 60 Hitlerio smo- 
tone sausio 6-7 d., kur de- gininkų organizacijos narių, 
legatais buvo ir skundžia-.Kurie kaltinami, kad tai jie
mieji mainieriai. Tas kong- visus tuos šposus padarę.Kaltina Raudonuosius už 

Kanados Bedarbių Kovą
OTTAWA. — Kanados, 

ministeris pirmininkas Ęen- ĮUŽsipuiumeję uaruu r,tue- 
nett viešai skelbia, kad raciją ir vadovybę Jungti- 
“raudonieji” ' .. 2 _ . j ' 
trims tūkstančiams atmar-1 
šuoiančių pašalpiniu darbi
ninkų į Ottawa, Kanados 
sostinę. Tai yra maršavi- 
mas bedarbių streikierių iš

resas, pasak Gardnerio, bu
vęs “komunistiškas”; f 
rūs kalbėtojai ten atvirai^al?|Tėvai Bijo, kad Naziai

iiciiutiujcii LCii civVirai «v • i • • n 1 i •
ipuldinėję Darbo Fede- Ištvirkins JŲ Dukteris

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Naziai Jau Mažiau Plūsta 
Lietuvą

Karaliaučiuje, sekminių die
noje, buvo suvažiavimas hitle
rinių vokiečių atstovų iš užsie
nių. Dalyvavo ir keletas Lietu
vos vokiečių piliečių. Priimta 
protesto rezoliucija prieš Lietu
vą del nazių persekiojimo Klai
pėdos krašte. Bet Lietuvos lai
kraščiai su džiaugsmu atžymi, 
kad suvažiavimo pirmininko ir 
kitų kalbose jau nebuvo 
plūdimų prieš Lietuvą, 
kad hitlerininkai ją plūdo 
trejetą savaičių pirmiau.

tiek 
kaip 
porą

lo turtas būtų pervestas 
Tighe’o valdybai. x

Šį lokalą, kaip ir daugelį 
kitų, Tighe išmetė iš unijos 
už tai, kad jie dalyvavo lo
kalų konferencijoj yasario 
3 d., kur reikalavo, kad

v. , Tighe ir kiti centro viršinin-
Bi jodamas trecio dar trauktų į uniją neorga- 

smarkesnio streiko, McGra- njzuoįus metalo darbiniu-? 
dy tad ir nutarė, jog kom- |<us padarytų ją didele,dy tad ir nutarė, jog kom- |<us padarytų ją didele, 
panija turi tuoj pakelt dar- masjne unįja> Paskui Tighe 
bininkams ir rastinių tar- . --- -
nautojams algą 5 nuošim- delegatų iš visuotino

išvijo 70 eiliniu narių iš-

čiais; o klausimas del 15 lie
kamų nuošimčių bus spren
džiamas tarp kompanijos at-

■ Me-

unijos suvažiavimo š.m. ba
landžio mėnesį, tuo būdu iš 
mesdamas iš unijos didžiu 
mą jos narių.'

Bet dabar, birželio 26 d 
net federalis teisėjas Nelso: 
McVicar pripažino, ka 
Tighe neteisėtai išbraukė : *. 
unijos Riverside lokalą, ai 
metė Tighe’o reikalavim- 
pervest jam to lokalo turt 
ir nusprendė, kad lokal 
turi būt atgal pilnomis t 
sėmis sugrąžintas į unij

Kadangi tatai yra fede 
lio teismo nuosprendis, z... 
del Tighe bus priverstas su
grąžint unijon ir kitus iš
mestus metalistų lokalus. 
Bet nemanykite, kad kap? 
talistinis teismas iš geros

stovų, unijos vadų ir
šauliai Pasitiks Vaitkų Grady’o.
KAUNAS, šauliai rengiasi I 

iškilmingai pasitikti 
Vaitkų iš Amerikos.

Lietuvos šauliai, pagal Sme
tonos įsakymą, dabar lieka vi-

lakūną I Rooseveltas prieš Bony 
Atmokejimą Auksu

. . .. WASHINGTON. — Pre-
. . . . i sulaukus. 19 sai sukareivinti po fašistinių zidentas Rooseveltas atsi-
ir naujų, atskirų um- rnetų, turi eit 6 mėnesiams vadų komanda.

BERLYNAS. — Tūkstan-
vadovauja nes Mainierių Unijos; tuo- čiai vokiečių tėvų bijo, kad nuims ahnar. 1_ _• •• • je __ • _ ta_ k - I . . . , . . . , .

streikuoja už algos pakėli
mą ir sąlygų pagerinimą.

Kain ir pats Bennet savo 
pareiškime pripažino, jiems 
tėra mokama tik po 20 cen
tų dienai, apart netikusio 
valgio ir prastu patalpų. 
Bet jis nežada nieko jiems

jie, girdi, pasirodę Darbo naziai neištvirkintų jų dūk- 
Federacijos unijų “skaldy-.teris, kurios, r-'--'-- ‘■-'l 
tojai” f 
jų tvėrėjai. ]į verstinų darbų stovyklas,

Vadinasi, Lewis pasimojo pagal paskutinį Hitlerio pa- žydų Kaiių Laikraštis Lie- 
išmest minimus kovingus tvarkymą, 
narius iš unijos už jų daly- 
vavima darbininkų suvažia
vime delei apdraudos be
darbiams, Rusenusiems ir 
nesveikiems darbininkams.

šaukė į kongresą, kad išleis
tų įstatymą, kuris uždraus
tų “auksinių” valdžios bonų 
pirkikams kreiptis į teismus 

“Lietuvos Aidas” praneša, kad ir reikalauti, kad tie bonai 
“žydų karių, dalyvavusių Lie- jjems būtų atmokėti auksu, 

tuvos nepriklausomybės atva- kaip kad buv0 žadgt juos 
davime, sąjungos centro valdy-1 , , ,
i i ' • i* i • i ii |JdJL Cl LIULieti 1|ba leis 8 puslapių lietuvių kalba 1 
savaitraštį ‘Apžvalga’.”

Atsakingu redaktorium bus

tuvių Kalba

KRUVINOS SUKAK
TUVĖS

Vakar sukako 21 metai 
nuo to laiko, kai Sarajeve, * 

Bet tai yra tik priekabė Bosnijoj, buvo užmuštas 
šluot laukan veikliausius ei- Austrijos sosto įpėdinis Fr. Livšicas Ngra abejongs> ka(J tai 
limų mainierių vadus, pagal jlerdinandas. Jo nužudymas bus smetonos fašizmui patai- Kad valdžia gali duoti iki i so. 
Darbo Federacijos preziden-patarnavo kaip priekabė kaujantis laikraštis. Kitaip jam $30,000,000 paramos laivų stančių darbininkų prispir
to Greeno paliepimą.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nubalsavo, valios taip šį klapsimą išri-

Jis buvo desėtkų tūk-

pradėt pasaulinį karą. nebūtų leista pasirodyt. kompanijoms kas metai. 4 Itas tatai padaryti.
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Pasveikinimai Visuotinam Suvažiavimui

vos prieš karą ir fašizmą,

Kodėl Generolas Johnson?

ĮVAIRUMAI

daug.

Surado

Wm. Scylius, 
LDS 83 Kp. Sekr. 

-------------- -

ALDLD 20 Kp. Komitetas:
Pirm. Joseph Karvelis, 
Sekr. O. Gįrniene, 
Iždin. P. Mikalajūnas.

Nežinomus “Adomo 
Vaikus”

Australijos ant di-
salos

bus didžiausias reikalas.
Draugiškai,
A ir J. K. Navalinskai

rikoje. I - >
1 ' | ’ • c ■ • f

Kartu siunčiame ir $3 au-

- ~~ ............. — .„m.,— .*
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gerai gyvuojančias ALDLD 
kuopas. Laikui bėgant jos dar 
daugiau sutvirtės.

“Darbininkų žodžio” pata
rimai kaip rašyti koresponden
cijas tinka ir “Laisvės” ben
dradarbiams. Geriau rašyti 
tankiau, po mažiau, negu ret- 
kartėmis

' čia miršta.
Kiek jų yra—sunku pasaky

ti, bet jau atlikta keli skrajo
jimai, nutraukta jų paveikslai 
ir keli nauji žmonės pristaty
ta į “civilizuotą” pasaulį pa
rodai, ir manoma, kad jų bus 
arti 200,000.

Anglijos imperialistai susi
rūpino, kaip čia padaryti juos 
“civilizuotais,” tai yra pradėti 
išnaudoti, bet jie gyvena kal
nuose ir vargu bus kas galima 
su jais padaryti.

Pittston, Pa. ,
Sveikiname Visuotiną Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą prieš karą ir fašiz- 

__ .. . . mą. Linkime
Kaitų su pasveikini- sjunčiame $5 aukų, 

mažą v i 
auką $1, sunaudokite, kur

birželio š. m., skaičiuje 51 
šaukiamą

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year___________$5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50
Foreign countries, per year________$7.50
Canada and 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

Antras Puslapis šeštadienis, Birž. .29, 1935

. Mes pasitikim^, kad V.A.L.D. Suva
žiavimas išdirbs planus sėkmingai kovai 
prieš imperialistų ruošiamą karą, prieš 
augantį fašizmą Jungtinėse Valstijose, 
už pagelbą Lietuvoje revoliuciniams poli
tiniams kaliniams ir Lietuvos darbo liau
džiai. Mes tikime, kad jūs, drauges ir 
draugai, surasite būdus apjungimui pla
čiųjų darbo masių šioms svarbioms ko
voms.

Lai gyvuoja solidari darbo žmonių ko
va prieš imperialistų ruošiamą karą ir 
fašizmą! v

Binghamton/N. Y. t ’
Gerb. Draugai ir Draugės!

Mes ALDLD 20 kuopos 
nariai sveikiname Visuoti
ną Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą.

Sveikiname Visuotina
t *

Suvažiavimų!
“Laisvės” Redakcija, Administracija, 

Boardirektoriai ir Darbininkai sveikina 
visus delegatus Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo!

Draugai! Šis suvažiavimas įvyksta la
bai svarbiu laiku, laiku, kada imperialis
tai ir fašistai jau nema’to reikalo slėpti 
prie naujo karo prisirengimus. Vokieti
jos fašistai pasistatė sau už pareigą ap
jungti fašistines ir kapitalistines valsty
bes karui prieš Sovietų Sąjungą, kad su
naikinus darbininkų ir kolektyviečių lais
vę, kad pavergus 170,000,000 gyventojų 
šalį. Japonijos imperialistai vis daugiau 
briaujasi į Chiniją.' Lenkijos fašistai at
virai užgiria. Vokieti jos fašistų karo pla
ną užpuolimui ant Lietuvos ir Sovietų ša
lies. Anglijos imperialistai veda veid- 
mainiškiausią diplomatijos politiką, kuri 
faktiškai tarnauja Vokietijos fašistams 
akstinimu prie karo. Italijos fašistai nu
statė spalių mėnesį karo pradžiai prieš 
vienatinę Afrikoje neprigulmingą šąli — 
Abyssiniją. Jungtinių Valstijų imperia
listai vis daugiau ginkluojasi, dabartiniu 
laiku virš 100 naujų karo laivų budavo- 
ja, generolai ir admirolai (Stirling) veda 
agitaciją už karą prieš Sovietų šalį. Iš to 
visko matosi, kaip pasaulis yra didelia
me karo pavojuje.

Po pereito karo imperialistai kalbėjo, 
kad tai “paskutinis karas buvo.” Da
bar visa kapitalistinė spauda užpildyta 
karo vadų, didelių biznierių ir politikie
rių raštais, kurie šaukia už naują pasau
lio persidalinimą, už karą ir pirmoje vie
toje prieš Sovietų Sąjungą. “Pacifizmo” 
maska nukrito.

Tik Sovietų Sąjungos sėkmingas socia
lizmo budavojimas, sutvirtėjimas šalies 
industriniai, kultūriniai ir išaugimas į 
neįveikiamą jėgą Raudonosios Armijos 
bei revoliucinis darbininkų judėjimas ka
pitalo šalyse dar vis imperialistus ir fa
šistus sulaiko nuo karo. Tik Sovietų Są
jungos išaugimas apsigynimo jėgų iki 
šiol atitolino karą su Japonija ir patrau
kė eilę kapitalistinių valstybių, kurios 
dabartiniu laiku dar vengia karo (Fran- 
iją, Čechoslovakiją, Turkiją ir kitas ma- 
Bsnes šalis) jungtis kovai prieš karą, 
žtaiką.
Fpšizmo jėgos auga Jungtinėse Valsti- 

. Rooseveltas su visais savo N.R.A. 
itais manevrais jau baigia “akroba- 
aus” rolę. Stambus kapitalas ruošia- 
rie grieščiausių ir žiauriausių naujų 
limų ant darbininkų klasės organiza- 

kad turėti laisvas rankas naujam 
d, kuris statomas kaipo išeitis iš. vieš- 
ujancio baisaus krizio. Hearsto iš- 
u ir šmeižtai, admirolai Stirlingai, 
nonieriai Diesai, veidmainys kuni-’ 
Coughlin ir visokios fašistinės “sida- 
ų”, “rudų” ir “mėlynų’ marškinių 
lizacijos bei fašistų ordenai, vis tai 
imas viešpataujančios klasės ruoši- 
prie žiauresnių žygių ant darbinin- 

lasės.
■>m kartu Lietuvoje baisus darbo 
ų vargas ir viduramžių reakcija, 
nos valdžia Kauno tvirtumos for- 
iriuos išbūdavo jo kruvinoji buvusi 

» caro valdžia, pavertė į šliselbur- 
ymui revoliucinių politinių kali- 

r mų. ,Ląisvėje’ No. 146 tilpo atsišauki
mas. Lietuvos Revoliucinių Politinių Ka
linių iš Kauno bastilijos IX forto. Mūsų 

j brolių ir seserų padėtis šiurpuliais sukra- 
| to kiekvieną sąžiningą darbininką. Fa- 

šistinė Smetonos valdžia pasirįžo supū- 
į dinti šimtus geriausių Lietuvos gyvento- 
I jų Kauno bastilijos fortuose! Lietuvos 

revoliuciniai politiniai kaliniai daug ko 
J laukia nuo Amerikos lietuvių ir Visuoti- 
| no Amerikos Lietuvių Darbininkų Suva 

žiavimo.

Anglai Neturi Pasisekimo
Į Angliją parvyko jos ministerijos na

rys Anthony Eden, kuris diplomatijos su
metimais bastėsi Francijoje ir Italijoje, 
kad įkalbę jūs, juk nereikia priešintis Vo
kietijos fašistams ginkluotis.

Anglijos spauda rašo, kad Eden šaltai 
buvo sutiktas Francijoje' ir Italijoje ir 
neturėjo pasisekimo. Aišku, kad ir ka
pitalistinės valstybės pradeda įvertinti 
veidmainingą Anglijos politiką ir jai ne
pasitiki. Kiekvienas supras, ką gi reiš
kia, kada Anglija ir Vokietija jau susita
rė karo laivynų reikalu, o jau tik tada 
Anglijos diplomatai pasileido zuiti po 
Europą įtikinėdami, kad reikia sutikti su 
fašistinės Vokietijos karo planais.

Kartu Eden vedė derybas su Mussoli- 
niu ir Italijos-Abyssinijos grūmojančio 
karo klausimu. Eden sako, kad spalio 
mėnesį Italija puls Abyssiniją. Veikiau
sia', šiuom klausimu jam pavyko susi
tarti.

Buvusis galva N.R.A. generolas John
son dabar yra paskirtas vyriausiu virši
ninku išdavimo bedarbiams šalpų New 
Yorko mieste. Kodėl generolas Johnson 
paskirtas į tą vietą? Roosevęltas ir jo 

, administracija žino, kokis jis yra bjau
rus darbininkų priešas, jo rankos yra 
kruvinos San Francisco darbininku krau
ju. Jis vykino per du metu N.R.A. sis
temą, ginklais laužydamas darbininkų 
streikus. Jis yra atkaklus,imperialistas. 
Tat, viešpataujanti klase, žinodama New 
Yorko darbininkų kovingumą, augimą 
komunistinio judėjimo, revoliucinių dar
bininkų obalsį—paversti New Yorką į 
unijų miestą, ir paskyrė tą darbo žmo
nių neprietelių viršininku, manant, kad 
jis galės pakenkti darbininkų judėjimui.

New Yorko revoliuciniai darbininkai 
atsakys, dar tvirtesniu veikimu ir paža
bos generolą Johnsoną, kaip jie pažabo
jo admirolą Stirlingą. Joki Johnsonai 
negalės sulaikyti revoliucinį darbo žmo
nių veikimą. Darbininkai dar daugiau 
pasmarkins kovą už pašalpą bedarbiams 
ir H. R. 2827 bilių.

Auga Bedarbių Skaičius
Virš du metus Roosevelto valdžia ma

nevravo su visokiais išmislais ir gyrėsi, 
kad būk nedarbas mažėja. Gi dabar net 
National Industrial Conference Board 
paskelbė, kad gyvenime yra priešingai. 
Ši kapitalistų įstaiga, suprantama, netu
ri, jokio išrokavimo bedarbių kiekį didin
ti, bet kaip tik priešingai—jį mažina. Vis
gi ir ši didelių biznierių įstaiga skelbia, * 
kad šiemet gegužės mėnesį buvo 9,711,- 
000 bedarbių, gi pereitais metais tą pat 
mėnesį, pagal šios biznierių įstaigos ap- 
skaitliavimą, buvo 9,201,000 bedarbių. Jie 
paduoda davinių, kad tik vien balandžio 
mėnesį bedarbių skaičius paaugo ant 
90,000.

Taigi net tokios bedarbių skaitlinės, 
stambių biznierių paduotos, ir tai kalba, 
kad nedarbas nemažėja, bet didėja.

Amerikos Darbo Federacijos vadai 
skaito, kad Jungtinėse Valstijose yra 
11,000,000 bedarbių. Tikrumoje bedarbių 
skaičius yra 15,000,000 iki 17,000,000.

Toliau paaiški, kad nuolatiniai dary
mai visokių kliūčių bedarbiams pašalpos 
išmokėjime auga. Jau nuo bedarbių lis- 
to yra numesta 1,500,000 darbininkų, ku
riems federates valdžios pašalpa atimta. 
Tuo pat kartu 3,500,000 bedarbių, kurie 
gauna šalpą, yra apšaukti kaipo blogos 
valios žmonės, būk jie tyčia neina dirbti.

Tiesa, vietomis kiek buvo daugiau pa
imta darbininkų į darbą. Kur? Nagi 
prie budavojimo naujų karo laivų, kurių 
dabar yra budavojama apie 100. Jų bu-

Sudbury, Canada.
Mes Sudburio lietuviai 

savo mėnesiniam susirinki- 
Mes ma- me K. L. S. ir D. P. S.

nome, kad jus sugebėsite Draugijos 3 kuopos, 9 dieną 
pateikti gerus planus, ku
rių pagelba bus galima su- nario užginame 
sisiekti su Lietuvos darbi- Visuotiną Amerikos Lietu- 
ninkų klase, del bendros ko-,vių Darbininkų Suvažiavi- • SZ 1 • Z* XX •

Boston, Mass.
Draugai ir Draugės:—

Mes siunčiame tris dele
gatus: H. Žukauskiutę, M. 
Kazlauską ir J. Masteiką 
atstovauti 835 narius So. 
Bostono bendrų darbininkų 
organizacijų.

Kartu siunčiame ir $3 au
kų. Sveikinam jūsų suva
žiavimą.

Konferencijos 
mas:

Pirm. M. Kazlauskas, 
Sekretorius L. Žilaitis

Forest City, Pa.
Draugės ir Draugai 
Delbgūtai:—

Sveikiname Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų 'Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą. Mes pasi
žadame remti visas jūsų bū
simas kovas, pągal savo jė
gas, 
mu siunčiame nors

mą prįeš, karą ir fašizmą, 
kuris įvyks 30 birželio ir 1 
dieną liepos, Cleveland, 
^hio.

Mes sveikiname šį pirmą 
tokį lietuvių darbininkų su
važiavimą ir įvertiname jo 
reikalingumą.

Lai šis suvažiavimas pa
smerkia karo rengėjus, ku
rie pasirengę paskandinti 
darbo žmonių klasę neiš
brendamuose kraujuose. Lai 
šis suvažiavimas pakelia ga
lingą balsą prieš viso pasau
lio darbininkų priešus. Te- 
!gu šio suvažiavimo balsas 
nuskamba prieš Lietuvos 
diktatorių Smetoną ir visą 
eilę jo šalininkų, kurie kan
kina ir žudo darbininkus ir 

valstiečius.

yra už tuos pat dalykus. Nėt 
vyskupas Matulionis pripaži
no, kad bažnyčios bent 10 kar
tų brangiau turi mokėti ran
dų už žemę ir už elektrą, kaip 
moka darbininkai.

Darbininkų neprietelių arit
metika durna. Jie taip, iškelia 
Sovietų šalyje kainas, o nu
mažina darbininkų algas, kad 
kainų augštumu iki mėnulio 
gali pasibudavoti kopėčias. 
Bet, ponuliai, jums jau senai 
tūkstančius kartų atsakė 170,- 
000,000 Sovietų Sąjungos gy
ventojų milžinišku savo balsu, 
kad jų padėtis gerėja, taisosi, 
jau dabar daug kartų yra ge
resnė, kaip buvo pirm revo
liucijos, o ateityje dar bus ge- > 
resnė ir šviesesnė, o jūs pasi
liksite verkti prie suskilusio 
buržuazinės tvarkos lovio.

Š—kas

ŠYPSENOS

Prezidiu- varginguosius
Mes savo atstovo i nuvažia
vimą pasiųsti negalime, tai 

- prisidedame tik savo žo
džiu ir virš minėtos kuo
pos vardu prašom tarti tie
sos žodį prieš karą ir fa
šizmą.

Pirmininkas J. Taruška, 
Sekretorius F. Masys.

Chinijos Rinkos

Jungtinių Valstijų imperia
listai 1928 metais į Chiniją- 
išvežė už $170,000,000 vertės 
tavorų. Tais pat metais Angli
jos imperialistai už—$330,- 
000,000.

1934 metais Jungtinių Vals
tijų imperialistai į Chiniją įve
žė už $100,000,000, o Anglijos 
—už $200,000,000.

Chinijos rinkos jiems suma
žėjo iš dviejų priežasčių. Vie
na—krizis, antrą—Japonijos 
imperialistai užvaldė Mandžu- 
riją, Jehol provinciją ir įsiga
lėjo, šiaurinėje Chinijoje. Tas 
varo Amerikos ir Anglijos im
perialistus į pasiutimą, bet kol 

kadakas dar jie vis laukia, 
Japonijai bus gana.

Kanadoje Yra 1Q,OOO Lietuvių

“Darbininkų žodis,” Kana
doje- einantis darbininkų sa
vaitraštis rašo:

“Kanadoj randasi arti 10,- 
000 lietuvių, kurie beveik visi 
darbininkai ir kenčia bjaurų 
išnaudojimą. Visi gali rašyti. 
Tai kodėl nerašyti iš savo dar
baviečių, iš kovų. Nereikia il
gas korespondencijas rašyti ir 
užimti daug laiko, jei jo ma
žai yra. Trumpos, bet aiškios 
geriau skaitomos ir daugiau 
jų telpa laikraštin.”

Reiškia, Kanadoje yra apie 
10,000 lietuvių darbininkų ir 
darbininkių. Mes ten turime

Netoli
dėlės Naujos Gvinėjos
Papua surado naujus žmones, 
kurie iki šiolei dar nebuvo ži
nomi. Ta sala pirm karo pri
klausė Vokietijai. Kartą vo
kiečių tyrinėtojas Herman 
Dertzner raportavo, kad jis 
ant kalnų mate iki tol dar ne
matytus žmones. Po to jis ren
gėsi padaryti nuoseklų tyrinė
jimą, bet prasidėjo pereitas 
imperialistinis karas ir tas su
trukdė- Tą salą greitai užėmė 
Anglijos kariuomenė.

Dabar Anglijos lakūnais G. 
M. Dyott skrajojo virš kalnų, 
vietomis nusileisdamas, kad su
rast naujus aukso laukus. Jis 
surado naujus žmones. Nauji 
žmonės yra labai atsilikę. Pas 
juos nėra jokių •kitų įrankių, 
kaip tik dar akmens—kirviai, 
peiliai ir kiti dalykai. Kadan
gi ant salos yra karšta, tai 
jie vaikštinėja nuogi. Šie nau
ji žmonės yra juodi, storais 
stačiais plaukais, dikti, išsi- 
marginę savo kūną visokiomis 
spalvomis. Jie yra žmogėdos. 
Bet, sako, kad jie nevalgo 
žmogų, kuris patsai sazvo mir-

davojimui reikalingas yra plienas, tat ir 
tūlose vietose daugiau dirba plieno fab
rikai bei kitos dirbtuvės ir fabrikai, ga
minanti karo reikmenis. Bet už tat eilė 
kitų darbo šakų prastai dirba ir bedar-

I

Grigaičio “Gudrumai.”

“Naujienose” jau ne kartą 
Grigaitis rašė tą pat, ką kapi
talistai, kad Sovietų Sąjungos 
rublis yra vertas tik 2-3 Ame
rikos centus. Pagal šią mela
gingą teoriją jie apkainuoja ir 
darbininkų algas, sulyg Gri
gaičio 300 rublių, tai yra tik 
9 Amerikos doleriai. Pagal šią 
teoriją jie kainuoja ir Sovietų 
Sąjungos prekes..

Sovietų Sąjungos aukso rub
lis yra veik lygus doleriui, už 
100 rublių dabar reikia mokėti 
apie $92.

Bet Grigaitis pasakys, kad 
Sovietų Sąjungoje žmonės ne
gauna aukso rublių, nors tai 
nebus tiesa. Darbininkai turi 
valdžios paskolų bonus, kurie 
yra paremti ant aukso kurso. 
Bet leiskime Grigaičiui, tegul 
bus ir ant jo gatvės kermošius, 
tegul bus Sovietų Sąjungos 
rublis tik 2-3 centai. Tai kiek 
tada Sovietų darbininkas mo
kės už duonos svarą? Nagi 
už 2|4» svarus centą ir pusę ar
ba du centus. Kaip ? Kodėl ? 
Nagi Sovietų Sąjungoje, der
lingoje žemės teritorijoje, duo
nos kilogramas (apie 2V> sva
rai) kainuoja 80 kapeikų, o 
kur duonai gaminti javai ne
auga—čukotkoje yra augš- 
čiausia kaina 160 kapeikų už 
kilogramą-. Tai kiek tada dar
bininko bus pietai amerikoniš
kais centais, jeigu darbinin
kas dirbtuvės valgykloje moka 
už pietus 35 kapeikas? Pagal 
Grigaičio pinigų kursą bus ma
žiau vieno cento.

Bet žinoma, Grigaitis teisin
damas kapitalistinę išnaudoji
mo tvarką sušuks, kad štai 
turistai sako, kad yra bran
giau! Taip, turistams ir nedir
bantiems elementams keturis, 
o kartais ir penkis kartus ar
ba ir dar augštesnės kainos

Mandagus Paraginimas
Tūlame Missouri valstijos 

mažame laikraštėlyje buvo 
šitokis paraginimas prenu
meratoriams:

Prenumeratorių domei. 
Kai jūsų prenumerata pasi
baigia, užeikite ir nevilki
nant atnaujinkite, jeigu no
rite, kad aš gerai jus pastū
mėčiau pro auksinius var
tus, kada jūs pasibaigsite.”

Tikrai Stebuklas
Vienas kunigužis sake 

pamokslą apie “stebuklus,”^— 
bet, regimai, būdamas jauu 
“ne ant tuščios,” sekamai 
nupasakojo:

“Mano brangūs vaikeliai, .’J 
didžiausias iš visų stebuklu/• 
atsitiko su duona ir žuvi
mis. Buvo 5,000 kepalų duo
nos ir 2,000 žuvų, ir dvylika 
apaštalų turėjo tą viską su
valgyti. Stebuklas čia tame, 
kad jų pilvai neperplyšo.”

Surinko Juodvarnis.

Arterijos ir Senatve

Jūsų arterijų, jūsų krauja
gyslių būklė nusako jūsų am
žių. Nuo arterijų kokybės pri
klauso ir jūsų sveikumo laips
nis. You are as old, as your 
arteries, sako anglų patarlė— 
ir daug teisybės pasako.

Jei , perdaug jau išlaidžiai, 
palaidai ir greit gyveni, tai 
greit ir pasensi. Gyvenimo 
tempo daug reiškia.

Kodėl pagenda arterijos? 
Kodėl išsivysto arterijų sklero
ze, sukietėjimas? Blogos me
džiagos paveldėjimas iš pri
gimties, jei tavo tėvai buvo 
įgudę girtuokliai, sifilitikai ar 
taip kokie paliegėliai, yra vie
na priežastis. Netikęs maistas 
yra da didesnė priežastis, — 
maistas nualintas, denatūruo
tas, kur permažai vitaminų ir 
mineralinių druskų. Girtuok
liavimas, chroninis alkoholiz-

bių skaičius yra baisus.
Už nedarbą atsako kapitalistinė siste

ma. Visų darbininkų pareiga paaštrinti 
kovą už H. R. 2827 bilių ir tuom kartu 
už tuojautinę bedarbiams pašalpą.

mas. Sifilis ir šiaip sunkiosios 
a {) k i- e čiarnos ligos—šiltihės, 
drugys, plaučių įdegimas, in
fluenza, apsinuodijimai švinūį 
aršeniku. Persivalgymas (apsi
rijimas — geresnis žodis), jei 
nuolatinis, ir gi gadina gyslas. 
Taboka pažeidžia arterijas ir : 
pakelia kraujo slėgimą

Įvairūs jausminiai 
—emocijos subaladoja 
jas. Rūpestis, nerimastis, bąi- 
lė, išgąstis, neapykanta, pavy
das, pyktis, perdidelis džiaugs
mas arba kitokis susijaudini- „ 
mas labai įžeidžia arterijas, 
jeigu stengies suvaldyti arba 
užslėpti tokį sąjūdį ir neduodi 
progos paliuosuotai energijai 
susinaudoti natūraliu keliu — 
fiziniais judesiais, bėgimų, A 
vaikščiojimu, nes ir muštynė* 
mis. Matot, bile kokis susijaų- .j,, 
dinimas suerzina viršinkštihes 
liaukas, ir jos paleidžia į krau
ją adrenaliną, tam tikrą sun
ką, hormoną, kurs ] 
kraujo slėgimą ir 
gyvybės reiškinius organizm 

dėsiams valios, susivaldai, ; 
sikontroliuoji, tai tau eina^ 
veikaton.

pakelia 
r pagreitina /

-—...■■JI__ f
susijaudinęs, neduodi ju*J
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuoliu 
jkp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą^ 
Kiekviena kuopa moka po $5.00;

j metui. -iTSSi 
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek Jv.» 

Brooklyn, N. Y.

Dome Veikalų Rašytojams 
Bei Lošėjams!

Šiemet New Theatre League, kurios buveinė 
idasi 114 W. 14 St. New York’City, .suruo- 
specialiai veikalų vaidintojams, taipgi ir 
calų rašytojams vasarinius kursus, kurie 
is per šešias savaites: nuo liepos 8 d., iki 

gpjūčio 16.
šie kursai bus paskirstyti net į dešimts sky

rių. -Bus paskirti profesionalai mokytojai 
kiekvienam skyriui atskiri ir taip pat nuskir
tomis dienomis.

Svarbiausi veikalų vaidinimo bei rašymo 
dėsniai, kurie įeina į šių kursų programą, bus 
maž daug sekanti: veikalo turinys ir jo pras
mė; veikalo vaidinimas ir technika; surinki
mas vaidintojų su tinkamais tipais bei cha
rakteriais į tinkamas roles; režisierių proble
mos ir jų užduotys; tinkamai sutaisymas sce
nos ir kiti techniški dalykai; pamatinė struk- 
ūra veikalų rašytojams; vyriausi veikalo vai- 
intojai bei jų nudavimai ir pamatinė lošime 
ontrolė.
Matomai, ši New Theatre League deda di- 

- pastangas išvystymui Proletarinio Meno 
aidinimui grynai darbininkiško pobūdžio 
ilų. Taipgi deda pastangas konstrukty- 
išdirbti naujus metodus rašymui veikalų, 
. būtų surišti su ūkišku, militarišku ir 
striniu darbininkų gyvenimu.
lugelis iš mūsų jaunuolių yra pageidau- 
ų būti veikalų vaidintojais bei vaidinto- 
s. Bet, žinoma, kaip ir kituose darbuose, 

tai ypač čia juo labiau, reikia profesinės la- 
vybos. Tad čia įsteigimas New Theatre Lea
gue vasarinių kursų, kaip tik ir bus užpildy- 
i>as tos spragos, kuri iki šiolei pas mus buvo 
—tai neturėjimas tinkamos mokyklos teatra
linė j srityje.

Norinti ir galinti lankyti šiuos kursus turi 
užsiregistruoti nuo 1 d. liepos iki 6 liepos. 
Esant New Theatre League nariu, už šių šešių 
.^vaičių laikotarpio kursus mokestis tik $2 
asmeniui. Ne nariams kaina $5.

Šia proga turėtų susidomėti dramų grupės 
arba ir individualiai asmenys, kuriem apeina 
proletarinis menas bei proletarinių veikalų 
vaidinimas.

i P. Baranauskas.

* Iš Aido Choro Pusmetinio
Susirinkimo

Pereitą penktadienį, 21 d. birželio, baigus 
ainavimo pamokas, įvyko Aido Choro pusme- 
nis susirinkimas. Susirinkimo pirmininku iš- 
iktas J. Nalivaika, buvęs Aido Choro pirmi- 
ikas.
J. Nalivaika padarė trumpa peržvalgą iš 

didžiosios Aido Choro darbuotės ir atžymėjo 
šio susirinkimo svarbą.

Vyriausias susirinkimo tikslas—išrinkimas 
choro valdybos.

Nesmagu' žymėt, kad mūsų jaunuoliai kai 
kada sunku įlaužti į vadovaujamas vietas. Į 
suaugusius draugus žiūri, kai į stebuklingus, 
viršgamtiškus, nenuilstančius, ir nei nenori 
.inti vadovystę į savo rankas. Todėl, perstatant 
jaunuolius į vadovaujamas vietas, prisieina at- 
kartotinai nominuoti ir ilgokai kulti tą patį 
dalyką, kolei pagaliau apsiima, sutinka užimti 
vadovaujamą vietą.

įžinoma, nesakau, kad tokia padėtis yra vi- 
supse choruose, bet pas Brooklyno aidiečius 
pasyvumo perdaug.

^Nežiūrint, kad choristai apyšalčiai žiūrėjo, 
nerangiai apsiimdinėjo į choro valdybą, bet ši 
naujoji Aido Choro valdyba veik išimtinai su
sidėjo iš jaunuolių.
. Naujoji Aido Choro Valdyba: Pirmininku 
išrinktas Antanas Sinkevičius; vice-pirminin- 
ku J. /Nalivaika; užrašų sekretorius—V. Ku- 
nigėngs; finansų sekretore—O. šolomskiutė; 
iždijdnku—K. Lelešius.

uaidų komisija: A. Navikas, G. Kazakevi
čius, A. Žilinskaitė, P. Dumblys.

Apšvietos komisija: A. Kairiūtė, V. Za- 
blackas.

Archyvo tvarkytojai: A. Yakštys ir V. Ku- 
nigėnas.

Taipgi išrinkta du chorui korespondentai: 
angliškan skyriun rašys M. Krance; lietuviš- 
kan—P. Pakalniškis.

Draugas J. Nalivaika, už operetės “Tamy- 
los” komisiją, išdavė raportą. Pranešė, kad 
operetei “Tamylai” lošėjus veik visus turi. 
Aidžiausia beda ta, kad negali gaut lošėjos, 

ri apsjlmtųJošti motinos rolę. Reikia stebė- 
3, kad. šiameyklausime mes esame labai atsili- 
—jį turėsime išgyvendinti trumpoj ateityj.
Nuo savęs linkiu naujai Aido Choro val- 
baf geriausios kloties.

.Choro Koresp. P. PAKALNIŠKIS.

Einam!
Saulė jau leidžias raudonoje varsoje, 

žėruoja auksinės padangės,
Vėjas šturmavę^ jau pūsti nustoja, 

Prabilo balselis lakštutės.
Skamba lakštutės balselis graudingas, 

Ir aidi per liūdnąjį šilą...
Miškas nutyla tamsoje paskendęs,

Balselis tik judina tylą.
Aš budinu draugą kilti iš miego

Ir eiti paskleisti idėjas,
Kalbint vargdienius, kad žengt iš po jungo— 

Nes laikas, matai, įpusėjęs.
Einame, keliame simbolį laisvės,

Į augštį raudoną vėliuką,
Nes mums priklauso pasaulis ir teisės,

Jau skursti kantrybės pritrūko!
20-3-35 Miškų Darbininkas.
Kanada

MAKSIM GORKY

Sausio Devintoji
Minia priminė tamsias okeano bangas, vos 

įjudintas pradėjusios siausti audros. Ji slin
ko pamaži pirmyn.

Akys blizgėjo iš susijaudinimo,—žmonės 
žiūrėjo vienas į kitą, tartum netikėdami savo 
sprendimui.

Kalbėjo negarsiai, ramiai, lig teisindamiesi 
vienas prieš kitą.

—Nėra galimybės daugiau kentėti, štai ko
dėl einame.

—Be reikalo žmonės nesusijaudins.
—Argi “jis”* to nesupras...
Visų daugiausiai kalbėjo apie “jį”; tikino 

viens kitą, kad “jisai” geras, gailestingas ir 
supras, visą supras.

—Draugai! Neapgauliokite patys savęs!.. .
Bet žmogaus balsas skendo tarp įerzintų, 

išgąstingų šauksmų.
—Mes norim atvirai...
—Tu, brolau, tylėk. . .
—Be to dar tėvas Gaponas.
—Jis žino, kas reikia daryti...
Eidama iš gatvės gatvėn žmonių minia au

go. Girdėjosi kalbos:
—Mes irgi, kaip nekaip, žmonės...
—“Jis” gal supras,—mes prašome.
—Turi suprasti. Mes nekėliam maišto.
—Vėl gi tėvas Gaponas...
—Draugai, laisves neprašo...
—Ach, dieve.
—Kad tik mus prileistų.
—Palauk, brolau!
—Vykite jį šalin!
—Tėvas Gaponas geriau žino, nei...
Veidai degė, akys vis ryškiau blizgėjo. Vis 

augo ir didėjo minia.
—Nereikia mums raudonų vėliavų,—rėkė 

plikas žmogus. Jis ėjo priešakyj minios' mo
sikuodamas kepure ir kreipė į save visų domę.

—Mes einame į tėvą...
—Taip.
—Mes tikim jam.
—Nenuskriaus mūsų.
—Raudona spalva—mūsų kraujo spalva,— 

girdėjosi atkaklus balsas iš minios.
—Nėra jėgos, kuri gali išvaduoti liaudį, be 

pačios liaudies jėgos.
Minia apkvaitusi savo nuotaika murmėjo.
—Nereikia. . .
—“Jis” supras...
—štai žmogus, kad tave—
—Jei į jį prileis...
—Maištininkai, užmačios.
—Tėvas Gaponas su kryžium, o jis su vė

liava. ..
—Dar jaunas, o nori viršininkauti...
—Mes norime taikiai.
Kai minia išplaukė iš gatvių į upės krantą 

ties Troicko tiltu, ji pamatė ilgą kareivių eilę, 
neleidžiančią jos į tiltą, ši užtvara nei kiek 
nesulaikė minios. Kareiviuose nesimatė nieko 
gręsiančio miniai, jie šokinėjo, šildydami nu
šalusias kojas, skėsčiojo rankomis, vienas kitą 1 
stumdė. Už upės matėsi juodi namai. Ten 
laukė “jis”. Minia manė, jog “jis” negalėjo 
įsakyti savo kareiviams, kad jie rtepraleistų 
minios, kuri jį myli ir nori pasikalbėti su juo 
apie savo vargus.

Vienok daugelyje veidų pasirodė abejonė, 
ir pirmutinės eilės pradėjo lėčiau žingsniuoti. 
Kaikurie pradėjo žiūrėti atgal, o kiti pasitrau
kė į šalis. Kaikurie rimtai dairėsi, kiti šyp
sojosi. Kieno tai balsas su užuojauta tarė:

—šalta kareiviams...
—Taip...
—O reikia stovėti.
—Kareiviai del tvarkos.
*) Tai yra caras Mikalojus.

—Nurimkite, vyrai. .. Ramiai...
—Eik, eik.
—Ura, kareiviai!—kas tai sušuko.
Karininkas ištraukęs iš makštų kardą, irgi 

ką tai suriko miniai, mosikuodamas ore siau
ra plieno juosta. Kareiviai stovėjo ramiai, 
vienas greta kito.

—Ko jiems? — paklausė nutukusi moteris.
Jai neatsakė. Visiems pasidarė sunku eiti. 
—Atgal!—pasigirdo karininko balsas.
Keli žmonės atsisuko atgal—už jų stovėjo 

tiršta minia ir iš gatvių liejosi begalinė srio- 
vė tamsi žmonių upė. Pirmosios eilės, stum
domos iš- užpakalio, užpildė aikštę ties tiltu. 
Keli žmonės išsiskirstė iš minios ir, mosikuo
dami baltomis skarelėmis, artinosi į karinin
ką. Ėjo ir šaukė:

—Mes—į mūsų carą!
—Visai ramiai!...
—Atgal! Aš įsakysiu šauti!
Kuomet karininko balsas pasiekė minią, ji 

sujudo iš nustebimo.
Apie tai, kad neprileis į “jį”, kai kurie ir 

anksčiau pasakojo, bet kad šaudys į minią, 
apie tai niekas ir negalvojo.

Išdžiūvęs augštas žmogus su išbadėjusia 
veido išraiška ir juodomis akimis suriko:

—Šauti! Neišdrįsi!...
Ir kreipdamasis į minią garsiai tarė:
—Ką? Ar aš nesakiau, kad jie neprileis.
—Kas? Kareiviai?
—Ne kareiviai, tenai.. .—Jis mostelėjo ran

ka kur tai upės pusėn.
—Kurie truputį augštesni... Taip... Aš 

jau sakiau. >
—Dar nežinia...
—Sužinos ko einame—praleis...
Ūžimas augo, girdėjosi nepasitenkinimo bal

sai. žmonės pradėjo labiau judėti'. Nuo upės 
papūtė šaltis. Blizgėjo durtuvų smaigaliai.

Iš užpakalio spaudžiami žmonės ėjo pirmyn. 
Tie, kurie ėjo su skarelėmis, pasuko šonan ir 
pasislėpė minioje. Bet priešakyj visi vyrai, 
moterys ir vaikai taip pat mosikavo skepe
taitėmis.

—Kas ten šaudys! Kam reikalingas šaudy
mas!—kalbėjo pagyvenęs žilabarzdis senis.

—Taip tik neleidžia per tiltą. Geriau teeina 
stačiai ledu. . .

Ir staiga ore kas tai nelygiai sausai pabiro, 
sudrebėjo ir sudavė dešimtimis nematomų bi
zūnų į minią. Sekundai tartum apmirė visi 
balsai. Minia ėjo pirmyn.

—Tuščias...—ne tai pasakė, ne tai pa
klausė koks tai balsas.

Bet tai čia, tai ten pasigirdo aimanavimas 
ir ties minios kojomis voliojosi keletas kūnų. 
Moteris, garsiai aimanuodama, nusitvėrė ran
komis už krūtinės ir greitais žingsniais nuėjo 
.stačiai į atstatytus prieš ją durtuvus.

Paskui ją metėsi žmonės, kurie ją apsupo 
iš visų pusių.

Ir vėl šūviai, dar garsesni, dar labiau išsi
blaškę. Stovėjusieji prie tvoros matė, kaip 
sudrebėjo lentos, tartum kieno tai nematomi 
dantys jas pradėjo graužti. O viena kulka 
nugremžė tvorą ir į žmonių veidus pabėrė 
atgremžtas druožles. žmonės puolė po du, po 
tris, tūpė žemyn spausdami pilvus, kur tai 
bėgo šlubuodami, šliaužė per sniegą, ir visur 
matėsi raudonos dėmės... Dėmės nenoromis 
traukė į save visų akis. Minia pasidavė atgal, 
akimirksniui sustojo, suakmenėjo ir vėl pakilo 
didelis šimtų balsų šauksmas.

Iš minios kas tai garsiai rėkė:
—Klaida išėjo, broliai... Ne už tuos mus 

palaikė. Neklausykit. Eikit broliai... Reikia 
išaiškinti... O, viešpatie... kaip gi taip at
sitiko?. ..

—Gaponas,—išdavikas, — rėkė paaugėjęs 
vaikas, užsilipęs ant gatvės žibintuvo stulpo.

—Tai ką, draugai! Puikiai mus sutinka!. . .
—Palauk... tai klaida... negali būti... tai 

klaida...
—Jūs ne žmonės, o avys, kaimenė ir dau

giau nieko...
—Praleiskit! Prasiskirkit!..
—Duokite kelią sužeistam!...
Du darbininkai ir moteris vedė augštą, iš

džiūvusį žmogų: jis buvo snieguotas, o iš ran
kovės tekėjo kraujas. Jo veidas pamėlynavo, 
o lūpos šnabždėjo:

—Aš sakiau—nepraleis. Jie jį slepia, kas 
jiems liaudis...

—Draugaį... Raiteliai.
—Bėgkit.
Kareivių siena sujudėjo ir prasiskyrė, kaip 

mediniai vartai. Pro juos zovada pralėkė rai- • 
teliai, pasigirdo karininko riksmas. Virš rai
telių galvų švytravo kardai. Minia stovėjo 
ir rėkė, judėjo, laukdama ir netikėdama.

—Marš!—pasigirdo balsus riksmas.
Tartum viesulą švaistėsi apie žmonių vei

dus. Visi pradėjo bėgti vienas kitą risdami

žemėn, šokinėdami per sužeistuosius ir užmuš
tuosius. švaistėsi kardai. Kartais girdėjos 
kardų atsimušimas į kaulą. Daužomų balsai 
susiliejo į didelį aimanavimą:

——A-a1a...
Kareiviai švaistėsi kardais apie žmonių gal

vas. Po smūgio kardu žmonės sviro ant že
mės, papildydami užmuštų ir sužeistų krūvas.

(Iš Literatūros Chrestomatijos)

“Povilą Jurkų” Perskaičius
“POVILAS JURKA”, apysaka iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo; parašė Mikas Rasoda, iš
leido Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, 1935.

šios naujos apysakos turinys jau buvo vie
no kito draugo paminėtas “Laisvėje”. Turinys 
įdomus, traukiąs skaityti knygą iki galui.

Apysakos didvyris, Povilas, atvykęs Ame
rikon po didžiojo karo, pergyvena gana keb
lias protinio nusistatymo problemas (užduo
tis). Jo platusis gyvenimo aktas—didmiestyje 
New Yorke ir Brooklyne, o daugybė vaizdžiai 
supintų scenų—tai įvairenybių vainikas, vai
nikas ne svajonių, bet realaus gyvenimo, ku
riame eina legalis žmogaus naudojimas, suk
tybės, įstatymų apėjimas, laipsninio nuodiji- 

I mo žmogžudystės ir klasinė kova. Tų scenų 
rasi ne tik New Yorke, bet—visur.

Povilui, kaipo jaunam, tvirtam ir apsuk
riam vyrui, viliojančių kelių yra gyvenime 
daug, čia turtingo dėdės, Andriaus, rodomas 
kelias, čia pusseserės vyro, Burtono, kelias ir 
t. t. Ir Povilas paeina tais keliais iki tol, kol 
apsižiūri ir nusprendžia (kartais net labai 
sunkiu sprendimu, su abejonėmis, su ilgais 
svarstymais, pamažėli, atsargiai), kad tas ke
lias—ne jo kelias.

Povilas gana išpalengvo, bet giliai įsitikina, 
kad tik vienas kelias, klasių kovos kelias— 
tai jo gyvenimo kelias, šiuo keliu einą žmo
nės—tai jo žmonės, jo draugai; su jais jis 
jaučiasi jaukiai. Jam ir darbininkė Julė yra 
daug meilesnė už aristokratę Petrę, nors ir 
Petrė, gyvenimui bėgant, įžvelgusi esamojo 
ekonominio krizio pasėkas, galų gale rašo Po
vilui : “Sutinku, tavo kelias teisingas, bet aš 
dabar persilpna juomi eiti. Gal kada nors.. . ”

Scenų vainiko sužymėti nebandysiu. Kas 
“Povilą Jurką” skaitys—pamatys jas esant 
gana vaizdingomis. Skaityti verta! Skaitosi 
taip įdomiai, kaip Upton Sinclair’io “Kara
lius Anglis”, “Aliejus” ir “Raistas”.

Literatinę kritiką del šios apysakos, manau, 
teks pamatyti nuo literatūroje prasisiekusių 
draugų iš Europos—iš Sovietų Sąjungos. Vie
no, ko skaitydamas jaustinai pasigendi—tai 
tų priežasčių, kurios atstūmė nuo revoliuci
nio veikimo žymų apysakos dalyvį, Svirnelį. 
Svirnelis, buvęs už streiko veikimą kalėjime 
ir ten “patapęs geresniu komunistu, negu tą 
laiką būtų praleidęs mokykloj”, galų gale pra
dėjo girtuokliauti ir nuo veikimo atšalo...

Mes matome gyvenime, kad atšalo nuo vei
kimo daug asmenų. Bet tai, mes manome, at
šalo, didžiumoj, todėl, kad jie nebuvo kovoje 
užsigrūdinę, užsikietinę. Gi Svirnelis, spren
džiant viršminėta citata, buvo užsigrūdinęs. 
Ot, čia ir rodosi, autorius būtų labai gerai pa
daręs—tai tas priežastis pakamantinėjęs ir 
nušvietęs.

Keletas autoriaus pavartotų neįprastų ir ne
labai .suprastinu žodžių, paties veikalo vertės 
nesumažina.

St. Jasilionis.

Atskirti Mokės!
Kas sykį išvydd 
šviesybę dienos, 
Bučiavimą jautė 
Saulės tekančios... 
Tas trokšti aušrinės 
Neliaus niekados: 
Vis jieškos ir jieškos, 
Ilgėsis dienos... 
Kas sykį išgriovė 
Tamsos rubežius, 
Prablaivino proto 
Akląsias naktis, 
Tas burtams “juodųjų” 
Daugiau netikės— 
Gerumą nuo blogo 
Atskirti mokės!
Ar nori, kad aš, atradęs 
Šaltinį gyvybės saldžios, 
Vėl eičiau prie duobės srutų, 

Ir gerčiau tulžį kartybės?! 
Niekados! Niekados! Niekados!...

J. A. Svyrūnėlis.

HAVERHILL, MASS.
Iš Laisvės Choro Susirinkimo

Birželio 19 d. įvyko ekstra su
sirinkimas Laisvės” Choro. Su
sirinkimą Atidarė organizatorė 
A. Račkauskienė, paaiškindama 
jo tikslą. Visų pirma raštinin
kė O. Pečiukonienė perskaitė 
laišką nuo Antro Chorų Apskri
čio organizatorės d. Zurbaitės 
kas link liepos 4 dienos spau
dos pikniko, kuris įvyks May
nard, Mass. Laiškas priimtas 
ir visi choristai apsiėmė dirbti .. 
piknike, jei tik reikės. Prie to, 
išrinko P. Pečiukonį prie A.L.D. 
L.D. 85 kuopos komisijos pa
tvarkymui važiavimo į pikniką. 
Nutarta išvažiuoti nuo Lietuvių 
Svetainės 10 vai. ryte. Kelionė 
į abi puses vienas doleris. To
dėl, kurie norėsite važiuoti į 
pikniką, užsirašykite pas komi
siją: V. Kancevičių, P. Pečiu
konį ir J. Valatką, nes vėliau 
gali pritrūkti vietos.

Rinkimas Delegato
Pakeltas klausimas kas link 

šaukimo Visuotino Darbininkų 
Suvažiavimo, kuris įvyks birže
lio 30 d. ir liepos 1 d. Clevelan- 
de. Nuo Choro tapo išrinktas 
delegatu d. V. Račkauskas. Iš
rinktas vienbalsiai. Todėl iš 
Haverhill bus du delegatai; nuo 
ALDLD. 85 kuopos draugė A. 
Račkauskienė. Nuo savęs lin
kiu delegatams geros kelionės ir 
rišti darbininkiškjta^klausimus 
seime su visais kitais oClegatais 
bendrai.

Organizavimas Darbininkų
Susivienijimo Kuopos

Pribuvus d. A. Taraškai iš. 
Lawrence, Mass, ir paaiškinus 
reikalingumą ir apie LDS. mie- 
rius, visi sutiko išpildyti blan
kas (apart vieno) ir suorgani
zuota kuopa. Pradžia puiki. 
Kuopa sutverta iš devynių na
rių. Taip pat ant vietos tapo •. 
išrinkta ir valdyba ir visi prisi
rašę pasižadėjo dalyvauti sekan
čiam susirinkime, kuris įvyks 
pradžioje liepos mėnesio. Visi 
stengkitės atsivesti ir naujų na- L 
rių, nes šiame susirinkime tu
rėsime ir daktarą—kvotėją, Dr.
Repšį iš Bostono. * * * ’

Draugės ir draugai, stengki- 
mės gauti kuodaugiausia narių 
į LDS. kuopą. Dirbkime drau
giškai ir kooperatyviškai, nes 
čionai dirva yra plati, tik rei- . y 
kia visiems bendrai pasidarbuo
ti.

Kuopos valdyba:
Organizatorius P. Pečiukonis, 
Prot. Rašt. V. Račkauskas, 
Finansų Rašt., A. P.

Dambrauskas,
Iždininkas A. Večkys.
Turto užveizėtojai: A. Rač

kauskienė ir O. Pečiukonienė.
Prie to, blankų randasi ne- , , 

mažai, stengkitės jas išpildyti, 
gaudami naujų narių.

L. Choro Reporteris, P. P.
■ ■ ■-

Jei ne TD Apsigynimas, > ' 
Jau Būtų Nužudę 2 Negrus

Frede rieksburg, Va. — 
Tarptautinis D a r b ininkų 
Apsigynimas iškovojo naują 
teismą dviem negram jau- j 
nuoliam J. Jacksonui ir J. 
Shell’ui, kurie buvo nu- 
smerkti numarint birželio 
21 d. Dabar numarinimas 
atidėtas iki liepos 28 d. Tuo 
tarpu {vyksiąs naujas teis
mas. Tiedu negrai buvo nu- 
smerkti pagal paprastą iš- 
mislą, būk jiedu “užpuolę 
žaginti” baltą moteriškę.

v
y
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Admission 25c
worth 5c at the Door
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License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
d 

Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines
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me. Praneškite ir kitiems draugams I 
apie perkeltą dieną, ir 14 d. liepos vi- j 
si skaitlingai atsilankykite mitin- 
gan. • '

(153-154) |

-CENTRAL1NIS KOMITETAS KVIEČIA JUS
Sveikinti Komunistu Internacionalo 

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

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

8701 JOS CAM PA U AVE., DETROIT,

Ketvirtas Puslapis

RUPPERT’S BEER
MELLOW WITH AGE”

Redakcijos Atsakymai

Agitacijos Fondas

SPAUDOS PIKNIKAS
DOVANU PINIGAIS - 25 DOVANOS - PIRMA DOVANA $10Q

Prasidės 10 vai. ryte. Programa bus 5 vai. po piety O

o

July 4 Liepos, Vose Pavilion Park
Grieš 8 Kavalkų Orkestrą Iš Worcester, Mass O

o

O

o

A. Bimba

$

raw

O

JO

T

T

o'

DON'T SAY BEER - SAY R U PPE RT'S

Market St. subway ir išlipkite’ ant 
83-čios gatvės, ten, po kairei, už po
ros

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškos organizacijos ben

drai rengia didelį piknikų, kuris įvyks 
ketvirtadienį, 4 d. liepos, Schutzen 
Park, 83rd and Tinicum Avė. Turėsi
me gerą programą, bus keletas ge
rų kalbėtojų, sporto žaislų, gražiu 
piešinių. Įžanga visai žema, taipgi 
bus skanių valgių ir gėrimų.

Važiuokite 37-tu karu po' 13-tos ir

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Pasaulio Lietuvių Kongresas

KAUNE, RUGPJŪČIO 11-17 d., š. m. 
Atstovams in kongresą ir bendrai ke
leiviams in Lietuvą rekomenduojama 
sekanti išplaukimai iš New Yorko.
Drottningholm .... Liepos 17 
*) Gripsholm .... Liepos 26

NEW YORK—-KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

Laivakorčių kainos Trečiąja klase 
Ten ............................... $97.50
Ten ir atgal................. 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai
*) Vykstą delegatai ir sportininkai, 
in viršminėtą kongresą iš Kalmaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KASTEL- 
HOLM. Platesnes informacijas teikia 
ir parduoda laivakortes visi mūsų 
autorizuoti agentai. Taipgi švedų 
Amerikos Linijos visi skyriai.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kuopos susirinkimas liko

si atidėtas iki 14 d. liepos (July), 
todėl, kad 7 d. liepos įvyksta “Lais
vės” piknikas ir visi ten dalyvauki-

MAYNARD, MASS.

blokų, rasis parkas.
A. Ramanauskas.

(153-154)
—

šeštadienis, Birž. 29, 1

Nashua, N. H
LDS 128 kuopa turės savo 

mėnesinį susirinkimą pirma
dienį, 1 d. liepos, 6:30 vai. va
kare. Dar bus šiame susirinki-

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

me proga įstoti į šią organi
zaciją už nupigintą kainą, 
taigi ilgiau niaukite, bet da
bar stokite.
“Laisvės” Pikniko Reikalais

Kurie iš draugų turite “Lais
vės” ' pikniko tikietų, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynard,’ 
Mass., tai grąžinkite arba ti- 
kietus, ar už parduotus tikie- 
tus—pinigus.

Iš Nashua važiuos- busas į 
šį “Laisvės” pikniką. Kelionės 
tikietas į abi puses bus tik $1. 
Tikietus galite gauti pas dd. 
J. Egerį ir V. Vilkauską. Bu
sas išeis kaip 10.30 valandą 
ryto, nuo Workers Center 
Klkibo, 10-B School St.

Draugės ir Draugai, nesivė- 
linkite, pribūkite laiku!

V. Vitkauskas.

Labai Mažai Aukų
Aiškus dalykas, kad visi 

mūsų draugai yra labai susi
rūpinę Visuotinu Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimu, todėl šiuo tarpu mažai 
energijos lieka kitiems reika
lams. Siuntimas delegacijų į 
Clevelandą yra surištas su fi
nansais. Iš tos priežasties ne
galima tikėtis, kad kitos įstai
gos susilauktų gausingos fi
nansinės paramos.

Nežiūrint to, ir suprantant 
visa tai, vis tiek, draugai, tu
rimo prisipažinti, kad Agita
cijos Fondo reikalai galėtų ir 
turėtų gauti nuo mūsų dau
giau dėmesio, daugiau susirū
pinimo. Kaip frakcijos, taip 
pavieniai draugai ir mūsų ju
dėjimo veikėjai turi labai rim
tai šitą klausimą pasvarstyti.

šį sykį gauta labai mažai au
kų. Draugės žiobienė ir Šimke- 
vičiėnė iš Minersville pasidar
bavo ir AULA piknike, kuris 
įvyko birželio 16 d., sukėlė 
Agitacijos Fondui $2.15. La
bai ačiū šioms draugėms ir vi
siems, kurie prie to darbo pri
sidėjo. O drg. B. Lusky paau
kojo 50 centų. Tai ir viskas.

Centro Biuras.

Ten Buvusiam, Waterbury, 
Conn. — Apie Kliubo pikniką, 
taip pat apie streiką pirmiau 
gavome nuo kitu draugų ko
respondencijas, tuo būdu jūsų 
negalėsime sunaudoti. Ačiū už 
rašinėjimą, bet ateityje steng- 
kilės nevilkinti įvykius apra
šyti.

Chicago, Ill. — Cummins 
Inžinerijos Kompanija pra
neša, kad pastate tokį Die- 
selio inžiną automobil., jog 
su, $2.21 vertės gazolino ga
lima nuvažiuot 1,200 mylių.

Jūsų Kaimynystėje 
Verteivis pristatys jums

PHILADELPHIA, PA.
ĄLDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 1 a. liepos, 7:30 vai. va
kare,'Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai malonėkite pribūti 
laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyt. Draugai pasisten
kite užsimokėt duokles. Atėjus kny
ga “Povilas Jurka,” galėsite pasi
imt, taipgi “šviesa” no. 2 jau išsiun
tinėta, kurie dar negavote, praneškit 
sekretoriui.

Tek TRObridgc 6330

DR. JOHN REPSHIS t
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Directions
IRT Pelham Bay Line 
to Zerega Ave. Change 

for Bus to Park or
Bronx Pk.tr. to 177th
St. Change to I’nion- 
port Crosstown Car 

Last Stop.

ir visko, ko tik reikia
jūsų naminiam pokiliui

JACOB RUPPERT BREWERY
New York Chy

r<

Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskr. visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

4' X 
/ .. ž; A. Bimba, “Laisvės” redaktorius sakys pra 

kalba svarbiais dienos klausimais.

B. Petriką

Pernai spaudos piknike buvo apie dešimtis tūkstančiy publikos, šiemet turės būt 
nemažiau, o gal bus daugiau.

Daug mašinų iš New Yorko vyksta j šį pikniką. Veik visos 
Connecticut valstijos, kolonijos bus piknike. Taipgi dalyvaus 

svečiai įš Maine ir New Hampshire valstijų.

Sporto Programa: Joe Bakšys risis su Charlie Rice už Naujosios Anglijos Campionatą 
Kumščiuosis Peter Carall su Bill Doglas.

Tuojau įsigykite įžangos bilietus, nes parke perkant bilietą įžanga 25 centai, gi išanksto 
pirkdami gausite pigiau.

J.VUH nniuiviociiy 
Celebration

OF THE

INTERNATIONAL
LABOR DEFENSE

Thursday

JULY

PLEASANT BAY PARK
CARNIVAL CONCERT SPORTS 

DANCING . REFRESHMENTS

New York District—International Labor Defense—22 East 17 St

kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų į 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. Ainter, Mike Cold, Jack Štachel i|- 51. 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.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbinio i 
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

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

Ales perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Al ūsų duoną valgyda

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

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

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČI.l
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NOTICE is hereby given that License No. 
B-1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai] under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7Š 
Bartlett Street, Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
JOSEPH POVLONIS

(Joe’s Beer Garden & Restaurant) 
Bartlett Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 306 has been issued to the undersigned 
to ’ sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148 
Union Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAT TULABA
(Blvd. Bar & Grill) 

Union Ave. Brooklyn

1. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA

Zurovas nerimavo. Jis prašė Eršovo, 
up galima greičiau duoti atsakymus į 

ilsimus. Jis skubinos, ragino. Eršo- 
iuntė jį pas kuopos laikraščio vedė- 
Bet Zurovas reikalavo atsakymų ir 

ana. Tada kuopos vadas padėjo kitus 
arbus ir kaip galėjo ant greitųjų sufor- 

.^VO į klausimus atsakymus. Zurovas 
Klausė net akis akis išvertęs. Paskui pa
sigriebė popierėlius, numetė bėgdamas 
“ačiū”, ir greitai išbėgo.

ti. Sargyboje miegojimas yra prasikalti
mas. Tas kareivis bus atiduotas teismui. 
Bet jūs, paimdami jo šautuvą, jūs pali
kote tą kareivį miegantį ir beginklį. Kas 
išėjo? Išėjo, kad ginklų ir parako sandė
lis per dvidešimt minučių niekeno nebu
vo saugojamas. Ar jūs išsivaizdinote tą, 
kas ten galėjo atsitikti?

Zurovas suprato.
darėsi

Štai istorija tų klausimų: Pulko kliu- 
be, po diskusijų organizavo politinei ap- 
švietai eilę klausimų. Pulko raštininkas 
^aprašė visus nusiramyti, išėjo su rau- 
lonarmiečio plienine kepure pilna popie- 
ėlių su klausimais ir tarė:
—Kas geriausiai atsakys į klausimą, 

as, gaus dovaną.
Zurovas, stumdydamas draugus, pri

bėgo prie estrados, Įkišo ranką į plieno 
kepurę ir ištraukė pilną saują klausimų.

y-Kur tu?—sušuko raštininkas,—imti 
aįima tiktai po vieną...
Zurovas atleido ranką ir atsargiai iš

eito klausimus. Bet šešis klausimus jis 
ugebėjo paslėpti. Jis atsisėdo savo vie- 
oje, išsuko popierėlius, bet negalėjo at- 
akyti nei į vieną iš klausimų. Zurovas 
au nenorėjo būti paskutinis, jis pirmas 
ainavime, žaidime ir lenktynėse, pirmas 
ui i būti ir klausimų atsakyme... čia 
ini atėjo mintis atsikreipti pas kuopos 
dą. Kas paskui buvo—žinoma.
Nusprendė dovaną duoti Zurovui. Bet 
J biskį jis būtų ją nustojęs. Buvo 
jų dienų divizijos manevrai. Po pa
ginto dienos užsiėmimo kareiviai su- 
jo viename sodžiuje. Gretimai buvo 
“priešo” vienas pulkas. Vakare prie 
operacijos atvažiavo karo automobi- 

% # Sustojo į eilę “savi” ir “priešai”, 
ftai pasigirdo galingas balsas.

•“Priešams” neduoti reikmenų! Ne- 
ti!/... Jų automobilių paimti!

Tasidėjo riksmas. Vieni “už,” kiti 
ieš”. Prieį davimą reikmenų buvo 
vienas Zurovas, bet jis gerklingas ir 

eSimt užrėkia, čia buvo pulką raštinin
kas ir Zurovui pareiškę^p kad,,jei
gu jis nesiliaus, tai už “savo dulko šovi
nizmą”, bus panaikinta*"jam dpvaila. Gai- 
la netekti dovanos,—Zurovas nusileido^ 
Bet jis sutiko “priešams” duoti tik po de- 
utę briežiukų ir vieną duonos bandelę 
81 trijų. Tik komjaunuolių sekretorius 
alėjo Zurovą perkalbėti ir “svetimi” ga- 
3 tabako, duonos, dešrų ir kitų reikme- 
B o Zurovas—dovaną, “Apie Leniniz- 
ą” knygą raudonais apdarais.

Jis nusiminė. Jam 
karšta. Ir kuopos vadas paskyrė 
dienas dirbti prie maisto gamini- 
ta prasikaltimą; jau šešta bausmė 
ir pusę mėnesius laiko. Keturis

mo uz 
į tris 
kartus buvo baustas skyriaus vado už ar
dymą vidujinės tvarkos. Zurovui viskas 
atrodė keistai. Rūkymas kambaryje — 
neleistina. Mazgoti šaukštus, jo supra
timu, nereikia. Negalima ant grindų, 
spjaudyti,—tai jau visai stebino Zurovą. 
Jo tėvas; diedukas, broliai ir net bobutė 
—visi spjaudė. Ir dar kaip spjaudė! Ir 
nieko del to blogo neatsitiko. Diedukas 
jau 70 metų amžiaus, o ir dabar jis dar 
sporte gali dalyvauti. Eršovas suprato, 
kad Zurovą negalima išmokinti vienais 
pabaudimais. Vieton baudimų davė jam 
perskaityti knygeles: “Kodėl purvas iš
šaukia ligas?” “Kas toki ligų perai?” 
“Kuomi pavojinga yra akių liga tracho
ma?” Gerai, kad Zurovas jau galėjo da-

Labai sunku čigoną buvo išmokinti ka- 
disSplinos, kaipo vieno reikalingų ka- 
prisirengimų. Jis ją suprato, bet sa- 
9, kas ir atvedė prie nesusipratimo, 
inoma, kad miegas sargyboje yra vie- 
iš didžiausių ir negarbingiausių pra-

ijo gerai. Ir niekas kitas, kaip jis, sar
toje taip tikrai nestovėjo.
°abaigoje sausio į kuopos vado kamba- 
įbėgo Zurovas ir atnešė šautuvą. Ra
ustis, iš kur jis gavo šautuvą, jis atsa- 
taip:
-Sargas prie ginklų ir parako sandė- 
atsisėdo ant takso, pasistatė tarp ko- 
šautuvą ir užmigo.
-O jūs paėmėte jo šautuvą ir ėjote 
nęs jieškoti. Ar taip?
-Taip, drauge komandieriau.

—Ar ilgai j ieškojote? , / z
—Dvidešimt minuoti. į
Eršovas per teleŽori^ pašaukė SSrgy- 
s viršininką, pranešė jam aĘie įvykbr 
—Aš ėjau arti jo,—pasakoj(į Žurovas, 
iinu, nagi žiūriu, miega sargas. Kada 
pabus, tai daugiau nemiegos!
-Ir jūs manote, kad gerai padarėte? 
jūs manote, kad gerą šposą sargui iš- 
ote?
arovas nustebo. Jis mano, kad gerai 

tarė, juk jis nori kareivį, sargyboj sto
tį, atpratinti nuo miego. Bet Eršovas 
kirto jo mintis.
-Drauge Zurove, visa tai tx‘iip. Kar
ui sargyboje stovint negal na miego-

Trumpai sakant, Zurovo mokinime ve
dė darbą visais frontais. Kuopos, kaip 
sakydavo jos vadas, “gėdą” nuspręsta 
buvo paversti į kuopos pasididžiavimą. 
Tą nusprendė visi—komjaunuoliai, ko
munistai, nepartijiniai—visa kuopa. Vi
su atsinešimas linkui Zurovo buvo bend
ras. Jokių iš jo juokų nėra. Visų bend
ra pagelba. Bet visų geriausiai rūpino
si komjaunuolių kuopos sekretorius Dū
linąs. Jis priversdavo čigoną skaityti 
laikraščius. Jis patsai skaitė Zurovui 
svarbesnius raštus iš Raudonos Armijos 

į organo “Krasnaja Zvezda”. Ir buvo net 
nuostabu, kad Zurovas kartu besimokin
damas skaityti, greitai mokinosi ir politi
niai, kalboje ir rašliavoje. Dūlinąs—ge
riausias draugas Zurovo. Jis net laiškus 
rašė nuo Zurovo jo merginai. Rašė, rau
kėsi, bet atydžiai diktantą uždėdavo ant 
popieros:

... Lauk manęs, kaip lakštingalė vasa
ros. Dabar aš esu raudonarmietis. Tu- 

• riu naujus drabužius ir naujus batus....
Bet Zurovas savo merginai laiškus ra

šė vis rečiau, rečiau ir rečiau. Zurovas 
jau mokėjo ir patsai rusiškai rašyti be 
Dūlino pagelbos, bet jis manė, kad gal 
Benderuose nesiras rusiškai mokantis 
žmogus. Pagaliaus Zurovo gyvenimas 
keitėsi ir tas atstumdinėjo jo merginą į 
antrą, trečią, ketvirtą, penktą vietą. Zu
rovas dar rekarčiais jai rašė laiškus, tar
tum pagal inerciją. O inercija, kaip ži
noma, anksčiau ar vėliau išsibaigia. Zu
rovo gyvenime vis daugiau užimdinėjo 
vietos raudonarmiečio darbas, o jo myli
majai vis mažiau laiko likdavo. Kartą 
Dūlinąs jam tarė:

—Jurgi, na ir kam tau reikalinga ta 
mergina Benderuose? Toli—augštai. Gal 
būti ji tokia karšta, kad jau daug kar
tų griešijo? Geriau tu mąstyk apie kitą 
—būk geras raudonarmietis. O kada 
baigsime Raudonoje Armijoje tarnystę, 
tai abudu dirbsime fabrike, gaminsim vi
sokias spynas, raktus. O jeigu norėsi, 
tai eisime į Baltijos fabriką ir budavosi- 
me garlaivius. Norėsi, tai važiuosime į 
kolektyvį žemės ūkį?

Zurovas tylėjo;
—Arba, jeigu tas netinka, — tęsė Dū

linąs,—dirbsime fabrike. Aš, miesto žmo
gus, moku ant mašinų dirbti. Išmokinsiu 
ir tave, abu dirbsime. O ten ir merginų 
yra. Komjaunuolės... Nori baltą—že- 
nykis, nori geltoną—imk. O norėsi tam
siaplaukę ir juodakę, ir tokia tau atsi
ras. Dabar, Jurgi, ir čigonkaičių fabri
kuose dirba...

Zurovas nesipriešino Dulinui. Zurovas 
išsitraukė iš stalelio jau gerai aplamdy
tą “Romano Zoria” žurnalą ir garsiai 
skaitė:

(Daugiau bus)
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KELRODIS: Paimkite West End B.M.T. Subway ir išlipkite 
ant 20th Avė. Paeikite tris blokus į pietus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius

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.

that License No. 
the undersigned 

lor section 76 of 
Control Law at 495 
Brooklyn, County of 

on the premises. 
GINK US

Brooklyn, N. Y.

... =
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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

of Kings,

ISRAEL KAPLAN
Ixsts Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licence No. 
s been issued to the undersigned 

at retail under section 76 of

to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
Rochester Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HARRY
74 Rochester Ave.

No. 
to the undersigned 

under section 76 of 
Control Law at 59 

of Brooklyn, County 
on the premises.

MORRIS FIEGENBAUM 
Walk—Boardwalk, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

is hereby given that Licon'-e no. 
s been issued to the undersigned 

at retail under section 76 of 
Control Law at 71 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

section 76 of
: .......l

Borough of Brooklyn, County

LOUIS FIORENTINO

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1104 Surf Avenue, Borough of

Eastonas Turi Būti Unijiniu 
Miestu!

Toks obalsis dabar gyvuoja 
tarpe šio miesto organizuotų 
darbininkų. Darbas yra varo- 
,mas ir vajus eina įvykinimui 
šio obalsio. šis obalsis gimė 
jau pradžioj šių metų Central 
Labor Union taryboje. Komu
nistų Partija uoliai remia šį 
žygį ir reikia pasakyti, kad jau 
ir vaisiai rodosi to darbo. Pir
ma nebuvo bartenderių unijos, 
dabar jau gyvuoja. Pradai pa
daryta organizavime bekerių ir 
draiverių, pasisekimas irgi ne
tolimas. Taipgi kitos industri
jos irgi nepaliekama nuošaliai.

čia tik keletas dalykų pri
minta iš to vajaus. Tai yra 
džiuginantis ir remtinas darbas. 
Tiesa, sunkus ir ilgas darbas 
ir reikalauja aukų ir pasišven
timo. Tačiaus kito išėjimo nė
ra. Be kovos nieko neatsiek
sime. O pasekmingai kovai rei
kia būti organizuotiem, be or
ganizacijos, be unijos, bosai 
kaip nori taip elgiasi, nuolatos 
kapoja algas ir blogina .sąlygas. 
Prieš kapitalistų organizuotas

NOTICE is hereby given that License No. 
B 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 167 
Leonard 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS FIORENTINO
167 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOS’ICE is hereby given that License No. 
B 154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 473 
Grand St., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STANLEY MISIUNAS
473 Grand St^. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 57 
Willoughby St., Borough of Brooklyn, County 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 961 
Grand St., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH HENDRYK
961 Grand St. Brooklyn, N.

78

NOTICE is hereby given th'at License No. 
B-224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1701 
—78 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL DE BENEDITTIO 
(Homewood Beer Garden)

1701—78 Street Brooklyn. N, Y.

Kings, to be consumed on the premises. 
BARNEY SPINELLA

(Billiard & Bowling Academy. Inc.) 
Willoughby St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN GREGORICH
437 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 86 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BARNEY SPINELLA
(Billiard & Bowling Academy. Inc.) 

427 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
j B 401 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail under section 76 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 33 

Rock Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK ERKER
33 Rock Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
B 3 has been issued 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Johnson Ave., Borough 

Kings, to be consumed 
HARRY STRIKARSKY & WILLIAM 

WARAN1TSKY
Johnson Ave., Brooklyn, N,

spėkas darbininkai privalo iš- i notice is
1 . , B 508 hasstatyti savo organizuotas spė

kas. Tad vykinkime gyveni- 
man tą iškeltą obalsį. Tuomi 
užduosime .smūgį bosams ir jų 7 
valdžiai!

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License 
ItW 1311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Eaw 
at 238 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SAM D’ARCO 
Sam’s Restaurant

238 Court St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given t,hat License No. 
RL 10876 has been issued t<g the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1799 McDonald Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD MILANO 
(Marlboro Bar & Grill)

1799 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
SB 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 
the Alcoholic Beverage Control Eaw 
Baths, bet. W. 12 and W. 14 Sts., 
of Brooklyn, County of Kings, -to 
burned on the premises.

MORRIS FIEGENBAUM 
Cox’s Baths

Bet. W. 12 and W. 14 Sts., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 179 has been issued to the undersignod 
to sell beer at retail, under Section 132-A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 20 
Jones Walk—Boardwalk, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

20 Jones

NOTICE
SB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2000 
Surf Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES MAVRUKAS
2000 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 301 has 
to sell beer, 
section 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONSTANTINE CHRISTAKOS and 
JAMES MARCOPOULOS 

(Assembly Restaurant)
Surf Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 114 Sum
ner Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises,

DAVID MELTZER and MORRIS FOX 
114 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
5th Avenue, 
of Kings, to

1104

at retail under section 76 of 
Beverage Control Law at 378 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

THOMAS WYNNE
(5th Avenue Bar & Grill)

217—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 223 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 878 
Crescent St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the iiremiscs. 

ANTONIO MATHEWS
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kej plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

PRIMAVERA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 403 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 860 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

860 New

NOTICE 
B 73 h 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Eaw at 407 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

GINO TUR ATT I 
407 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
B 169 lias been issuet 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Grand St., Borough of 
Kings, to be consumed 

ANNA M.
495 Grand St.,

LIETUVIS GRABQRIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

įvyks

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Rengia rusų, jugoslavų, lenkų ir lietuvių jaunuolių 

organizacijos

Nedėldienį, 30 birželio, 1935
CATLIN’S COMMUNITY PARK

Cropsey ir 20th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pikniko Pradžia 10 Vai Ryto. Įžanga 40c.
Grieš puiki prof. Alexander Hanka Orkestrą

417 Lorimer Street 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

. TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Delegatai Išvyko į Cleveland^
Penktadienio rytą iš Brook- 

lyno į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotiną Suvažiavi
mą, Clevelande, išvažiavo di
džiulis busas su 20 delegatų. 
Dar turėjo prisidėti Newarke 
13 ir Eastone 2, viso 35. Bū
tume turėję ir daugiau, bet 
del tūlų kolonijų suvėluoto at
siliepimo nebegalima buvo 
nuvežti prieinamomis kaino
mis, o paprastais busais arba 
traukiniais organizacijoms ne
išgalima, tad keli delegatai li
kosi nevažiavę, nors buvo iš
rinkti.

Suvažiavimas įvyks 30 šio 
mėnesio ir 1 liepos, Lietuvių 
Svetainėj, 6835 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

Brooklyno Delegatai

Iš Brooklyno pirmiau išva
žiavo draugai Siurba, Bimba, 
Orman. Bušu išvažiavo 9 
Brooklyno Organizacijų Kon
ferencijos išrinkti delegatai: 
Niek Pakalniškis, Lea Kairytė, 
P. Semen, Helena Mantuškai- 
tė. V. Pranaitienė, M. Bepirš- 
čiutė, V. Baltrušaitis, G. Va- 
raškevičia, A. Balčiūnas. Drau
gas Balčiūnas konferencijoj at
stovavo Liet. Am. Piliečių 
Kliubą; d. Pakalniškis— Aido 
Chorą; visi kiti delegatai at
stovavo nacionalių organizaci
jų kuopas, kaip tai: LDS, AL 
DLD, TDA. Konferencijoj 
taipgi dalyvavo atstovai ACW 
of A Lietuvių Lokalo 54-to 
Pild. Tarybos ir APLA kuopos.

Kiti Brooklyno delegatai 
siunčiami sekamų organizaci-

• V. Čepulis—Lietuvių Dar
ką Susivienijimo 1 kuo- 

Depsienė,—Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 2 Apskričio. R. 
Mizara—Liet. Darb. Susivieni
jimo Centro.

Great Neck’o delegatai: S. 
Petkienė ir J. Klimas.

Connecticut Delegatai

Biruta Ramoškaitė ir B. 
Muleranka iš Hartford, Beat
rice Kukanskis ir J. Strižaus- 
kas iš Waterbury, John Lat
vis iš New Haven, M. Kairys 
iš Bridgeport.

New Jersey Delegatai

Iš Lindeno vyksta O. Verte- 
Henė. Iš Paterson S. Vilkas. Iš 
Bayonne—J. Jurkevičius. Iš 
Newark o—M. Dobinis, Žu
kauskienė, Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, ALDLD Centro delegatas 
ir keturi kiti, kurių vardų nes
pėta sužinoti. Taipgi nežinomi 
vardai Harrison ir Elizabeth 
delegatų.

Eastoničių delegacijoj yra 
vienas suaugęs ir 1 kovingas 
jaunuolis, Walter Stančiukas.

Delegatų Raporto Mitingas

Delegatų raporto masinis 
susirinkimas-p r a kalbos įvyks 
penktadienį, liepos (July) 5 d., 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 80 Union Ave., Brook
lyn. Raporto mitinge kalbės 
patys delegatai, jauni ir suau
gusieji, lietuviškai ir angliškai. 
Rengkitės dalyvaut.

“Laisvės” Pikniko Programą 
Pildys Penki Chorai

Išrodo, kad šis piknikas bus 
ne vien tik paprastas pažmo- 
nys, bet sykiu ir meno kompe- 
ticija.

Draugė Kukanskytė, Water-* 
būrio delegatė į Vis. Suv., pra
sitarė, kad jų Vilijos Choro ve
dėjas, Klemensas Strižauskas, 
būt važiavęs į suvažiavimą, 
bet kad choras turi smarkiai 
praktikuotis dainavimui “Lais
vės” piknike, tai dėlto užsili
ko namie. Tikiuosi, kad mūsų 
namiškiai chorai, turiu min
tyje Brooklyno Aidą, Newar- 
ko Sietyną, Great Neck’o Pir
myn, Elizabetho Bangą, ne
praleis pro ausį to fakto, kad 
iš Waterbury atūžia nemaža 
dainų audra, kuri gali aplau
žyti ne vieno iš namiškių cho
rų garbę. Linkiu laimingos 
kloties viešnelei Vilijai, bet 
vėlinu ir namiškiams nepasi
duoti viešnei.

Taip pat mano patarimas vi
siems šokėjams pasikaustyti 
padus, nes grieš dvi puikios 
orkestros: Charlie K warren ir 
William Norris.

Įžanga į pikniką 40 centų. 
Prie įžangos tikietų bus duo
damos 4 piniginės dovanos, bet 
dovanas gaus tik iš anksto pir
kusieji tikietus. Štai delko 
svarbu juos įsigyti iš anksto. 
O gauti $5 arba kad ir $3, 2, 
ar $1 piknike būtų smagu 
kiekvienam.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
7 liepos (July) visą dieną, Ul
mer Park Music Hall, gale 
25th Ave., Brooklyne, netoli 
West End Coney Island.

Pasirengęs.

Tikimasi Auksorių Streiko
Ateinančią savaitę laukia

ma auksorių darbininkų strei
ko, kuris bus paskelbtas išsi
baigus dabartinei sutarčiai 1 
liepos. International Jewelry 
Workers Unijos Lokalas 1-mas 
turėjo narių mitingą pereitą 
antradienį, Webster Hali ir ja- j 
me 803 balsais prieš 68 nutar
ta skelbti streiką.

Streiko reikalavimai yra se
kami : 30 valandų darbo sa-

53-čias

KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu, va
žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58th (Rust) St., sukite 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki Maspeth Avė. Parkas ant kai
riojo kampo.

METINIS 53-čias

PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO 

šešt., Birželio-June 29 d., 1935
Nuo 2 iki Vidurnakčio

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I.

Įžanga 40 Centų Ypatai.
Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkes lietuviai ir lietuvaites. 

Kviečiame visus atsilankyti j mūsų pukiausj pikniką, kur bus 
progos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokt.

DU ORKESTRAI GROS BE PERTRAUKŲ
Muzika: 1) Retikevičiaus gros lietuviškus šokius, o 2) Kaiza— 
amerikoniškus šokius. Rengimo Komisija.

turi Ros Brothers firmos dar
bo ir tikisi gauti jo daugiau. 
Tik tiek, sako Ch. Jankaitis, 
yra nesmagumo su Augūno! 
dirbtuve, kad drabužių fabri-; 
kantas reikalauja geresnio

vaitės, 30 nuoš. algos pakėli
mo, nedirbti viršlaikio, lygaus 
padalinimo darbo ir uždaros 
šapos sutarties, reikalaujant 
dviejų savaičių laiko aukso- 
riams ir stampuotojams, ir 4 
savaičių platinum rankdar
biams, po kurio-laiko jie skai
tomi jau pastoviais darbinin
kais.

Smagios Buvo Delegatų 
Išleistuvės

Pereitą ketvirtadienio va
karą, “Laisves” svetainėj, Vi
suotino Suvažiavimo Komite
tas suruošė delegatų išleistu
ves. Nors oras buvo karštas 
prieš audrą, o apie 7:30 veik 
iki 9 valandai žaibai tviskėjo 
ir lietus pyle, tačiaus susirinko 
skaitlingos publikos ir gražiai 
linksminosi.

Programą atidarė Aido Cho
ras su Internacionalu ir ke
liomis kitomis dainomis. Ka
dangi d. šalinaitė tą vakarą 
turėjo Newark© choro pamo
kas, tad jos vedamos ALPM 
Sąjungos apskričio chorvedžių 
mokyklėlės studentai, Helena 
Mantuškaitė, Aldona Žilins
kaitė ir Jurgis Kazakevičius 
dirigavo chorą. Gražiai išėjo.

Programos pildyme dalyva
vo ir viešnia delegatė, Biruta 
Ramoškaitė, iš Hartfordo. Ji 
puikiai sudainavo keletą kla
sinių ir liaudies dainų. Jai 
akompanavo d. Nellie Valin- 
čiutė.

Sulyg karšto oro biskį peril- 
goką, tačiaus įdomų dalyką 
perstatė Pionierių Skrajoklių 
Skvadas, kurį gavom Marytės 
Browniutes, LDS Vaikų Sky
riaus narės, pastangomis. Jie 
dainavo, eiles sakė ir vaidino 
trumpą veikalėlį, nurodantį 
vaikų kempės svarbą ir pra
šydami paremti. Kiek surinko 
aukų kempės reikalams, nete
ko sužinoti, veikiausia, apie 
tai praneš pati Marytė.

Šokiams griežė William Nor
ris Orkestrą.

Perstatyta publikai namiš
kiai ir svečiai delegatai. Pub
lika juos pasveikino smarkiu 
delnų plojimu, palinkėjo lai
mingo kelio ir, be abejo, skait
lingai susirinks išklausyti jų 
parvežto raporto, kurio išdavi
mui rengiamas mitingas 5 lie
pos, Piliečių Kliube.

Laimėjusieji Dovanas

Prie įžangos tikietų duotą
sias dovanas, $5, staltiesę, ir 
plunksną su paišeliu, laimėjo 
sekami: 1-mą, J. Poshesky, ti- 
kieto numeris 714; 2-rą, Sali
nis, tikieto nr. 731, 3-čią, Mrs. 
Kasiulis, tikieto nr. 78.

Apie tai, kiek kas prisidėjo 
darbu bei aukomis prie šio pa
rengimo, tikiuosi, praneš pat
sai komitetas, kada suves 
skaitlines.

Rep.

cijos lankys revoliucinius kali
nius, tuomi atžymėdamos 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 10 metų sukaktį. 
Taipgi aplankys kapus kritu
sių kovotojų Alfred Levy, Ste
ve Kato vis, Gonzalo Gonzales 
ir Morris Langer.

Delegacija susirinks šešta
dienio rytą 10 vai., 51 E. 19th 
St., New Yorke.

darbo, o mokesties nepakelia 
už geresnį padarymą žipono,
tad atrodo, kad reikės gal su i
firma ir susipešti.

(Pabaiga rytoj)

Trumpos Žinutės
Staten Island Parkų Depart- 

mentas uždraudė naudoti Sil
ver Lake Parką Lundeen Bi 
liaus mitingui, kuriame turėje 
kalbėti patsai Lundeen už be
darbių apdraudą.

Susivienijimas Parkų De
partment© su didžiausiais re
akcionieriais rodo, kad buržu
azija užsispyrusiai nori badu 
marinti bedarbius ir kad da
bar labiau, negu kada nors 
praeityje reikalingas bendras 
frontas kovai prieš badą ir fa
šizmo reakciją.

Šiandien darbininkų delega

Kada narkotikų kalinys 
John Wallace tapo apkaltintas 
turėjime heroino, tai James 
J. Wilson, distrikto prokuroro 
pagelbininkas ir kalėjimo sar
gas Henry O. Schlet iškėlė, 

(kad “augštas viršininkas” Wel- 
' fare Island kalėjimo esąs vadu 
j narkotikų turgaus. Vedamas 
tyrimas, bet iš anksto jau nu
sakyta, kad kaliniu negalima | 
esą tikėti, tad ponas, veikiau
sia, nenukentės.

PARENGIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Paskutinis svarbus pranešimas! 
Draugai, įsitėmykite ir nesivėluokite 
pribūti ant pikniko 30 d. birželio, 
Cattlins Community Park, Cropsey1 
ir 20th Ave. Parkas bus atdaras 10 
vai. ryto ir, kurie apsiėmę dirbti, 
visi būkite anksti, nes reikės pas
kirti, kurie kur ką turėsime daryti, 
taipgi reikės sustatyt stalai. Apie 
valgį ir gėrimą nereikia rūpintis, bus 
visko pilna.

Kurie turite tikietus parduot iš 
kalno malonėkite pirm pikniko su
grąžint man į namus arba atėję j 
pikniką man paduokite. Bus įvairi 
sporto programa, bus virvės trauki
mas. šiame piknike bus įvairiij tautų 
darbininkų, todėl ir lietuviams reikia 
pasirodyt. Bus gera orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius.

LDS 50 Kp. Komisija.
Pastaba: jeigu grąžinsite tikietus į 

namus, tai po šiuo antrašu:
K. Milinkevicz,

174—31st Str., Brooklyn, N. Y.

Dienos šviesoj, prisikimšu- 
sioj žmonėmis turgavietėj, prie 
74 Varet St., priešai nudėjo 
revolverių šūviais Sebastino 
Mano, kuris buvęs žinomas, 
kaipo raketierius. šovikai pa
bėgo, nors gatvė buvo pilna 
žmonių ir policistas buvo tik 
už kampo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
1 d. liepos, “Laisvės” raštinėje, 427 
Lorimer St.. 8 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi nevilkinkite duoklių, bet grei
tai užsimokėkite.

A. Baltaitis.
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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. 6ih 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 sutart;

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1-2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

■i
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
Namu, Republic 9-3040 
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ILGWU 22 Lokalo Nariams
ILGWU 22 Lokalo eilinių 

narių grupės visose miesto da
lyse turi susirinkimus nepa
prastai svarbiais unijos reika
lais. Williamsburge gyvenanti 
nariai susirinks ateinantį pir
madienį, 1 liepos, 7 vai. vaka
ro, Bridge Plaza Workers 
Club, 285 Rodney St.

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

Birželio 26, Arion PI., buvo 
Amalgameitų unijos kriaučių 
54 skyriaus susirinkimas. Su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas, nes buvo delegato perrin
kimas ir veik pusė lokalo val
dybos rinkta. Į tokios rūšies 
susirinkimus susirenka dauge
lis kriaučių, tad ir šiame su
sirinkime gana jų tirštai daly
vavo.

J. Ambrazaitis, lokalo pir
mininkas, atidarydamas susi
rinkimą, keliais žodžiais per
bėgo jo svarbą, kad visi už
silaikytų ramiai ir rimtai, nes 
apart rinkimų, bus svarbių 
pranešimų iš unijos įstaigų, 
pastebėjo pirmininkas. Po to, 
tuojaus paskyrė balsų skaity
tojus: J. Pauliukonį, A. Lėliu, 
J. žabąrauską, A. Verkutį, 
Ch. Vilką, J. Striupeikį. Pirm, 
pasiūlė dienotvarkę, nustatytą 
per lokalo Pildomosios Tary
bos narius, ji tapo vienbalsiai 
priimta.

Delegato Ch. Jankaičio 
Raportas:

Atkočaičio ir Goldbergio tu
ri darbo ir dirbinėja, sako Ch. 
Jankaitis. Bet kol kas vienos 
firmos darbas bus stabdomas, 
nes toji firma nemoka Atko- 
čaičiui tinkamos prekės už ži- 
ponus, to sėkmėj darbininkai 
dar negauna algų, bet ilgai 
taip nebus. Kaip tik mes su 
Joint Boardo viršininkais pri
rengsime viską, taip greitai ant 
tos firmos darbo sustosime ir 
tikimasi, kad streikas bus ne
ilgas, mes jį laimėsime ir tą 
firmą užregistruosime \ Atko- 
čaičiui jau ant visada, o ne 
taip, kaip dabar kad buvo tik 
laikinai gauta.

Augūno dirbtuvė turėjo per
eitą sezoną labai prastą, bet 
šis sezonas, atrodo, bus geres
nis, nes ir dabar Augūnas jau

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirendavoja 6 kambariai su elek
tra, maudynėmis, “combination” pe
čius (gesu ir angliais) naujai ištaisy
ti. Randa pigi. Privažiuojama Ful
ton St. L. Line, išlipti ant Grant 
Ave. ir eiti iki 503 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 6 kambariai—vi

si šviesūs; yra maudynės, elektra ir 
visi parankamai, tiktai nėra šilumos; 
naujai išdekoruoti.

Randa $21 į mėnesį už viršutinius 
kambarius, ir $20 į mėnesį už apati
nius kambarius. Kreipkitės šiuo an
trašu: 219 Cooper St., tarpe Wilson 
ir Knickerbocker Ave., Brooklyn.

į- * (152-154)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KARČIAMA

PARSIDUODA KARčIAMA labai 
puikioj biznio vietoj, gerai įruošta.

Lietuviais apgyventoj apielinkėje. 
Parsiduoda už visai žemą kainą.

Savininkas vyksta Lietuvon, todėl 
greit nori parduot.

Kreipkitės sekamu antrašu:
D. Mlinchik,

140 Alexander St.,
Newark, N. J.

(153-155)
PARSIDUODA “Bar and”Grill,” len

kų apgyventoj vietoj, štoras dide
lis ir turi visus moderniškus įtaisy
mus. Kaina prieinama. Kreipkitės bi
le laiku, dieną ir vakare, sekamai: 
Carta, 555 Graham Ave.

(153-155)

Farma ant pardavimo arba ant iš
mainymo. Vieta randasi prie gero 
kelio, mokykla ant farmos, netoli 
nuo Flemington. Lauko yra 146 ak
rai, virš 100 akrų išdirbtos žemės; 
yra 2 arkliai, 12 karvių, 1 bulius, 7 
veršiukai, apie 2500 viščiukų, 9 kiau
lės; naujas traktorius ir visos, kitos 
farmos mašinos.

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVICZ
Box 142. Frenchtown, N. J.

(148-154)

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

“Laisvės” Metinis Piknikas Įvyks Sekmadienį, 7 Liepos, Ulmer Park Music Hall, Gale 25th Ave., 
Brooklyne. Įžanga 40 centų. Dvi Orkestros Šokiams. Dainuos Penki Chorai.
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Telephone, EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
i ii ■■ ■ ■ ■■ ■—rH
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} Dr. HERMAN MENDLOWITZ
{Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

• WILLIAMSBURGHE:
♦ 252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
T arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 f|
6 Skirtingų Rūšių • tie

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis. ‘ ' •

Gera Nuolaida Draugijom, Ku-r 
rio« Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu: 
“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PASKOLOS
M. Brackheimer’s Sons, Ino.

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.

ROBERT LIPTON 
įstaiga <

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems' 
( Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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.

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
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, 
Mėšlažarnės Li-

jgos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
i ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. »
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai ft- 
handymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 41h Ava. ir Irving Pi. 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O_sekmadieniais 9 iki 8 P, M, 

M£1 KALBAME LIKTUVUKAI




