
LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO WILL ROGERS 

IR WILEY POST
Alaskoj, beskrendant iš 

Fairbanks į Point Bar row, 
sudužo Wiley Post lėktu
vas; užsimušė Post ir su 
juom buvęs humoristas-ra- 
šytojas Will Rogers, gabus 
judamųjų paveikslų akto
rius. Wiley Post rengėsi ir 
į Sovietų Sąjungą skristi, 
antru sykiu. Nors praradęs 
kairės akies regėjimą, Post 
buvo vienas iš gabiausių ir 
narsiausių Amerikos lakū
nų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Sahų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Pasaulį!
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ITALIJA REIKALAUJA PIRMA KARU' Sovietu Mokslininkas Įrodė, kaip Įvairios SUVIENYT KARO PRIEŠUS—BŪTINAS 
UŽIMT ETHIOPIJį IR TIK PASKUI Smegenų Dalys Valdo Skirtingus Organus' REIKALAS, SAKO ITALU K. PARTIJOS 
DERĖTIS DELEI “TAIKOS” SĄLYGŲ s.^ isw sJ DELEGATAS KOMINTERNO KONGRESE '

LONDON.—Italija ruo
šiasi pradėt karą prieš Eth- 
iopiją pirmoj spalio mėnesio 
savaitėj. Mussolini pasiren
gęs kad ir ketverius metus 
kariauti. Iki spalio pradžiai 
Italija turės 1,000,000 sumo
bilizuotos armijos.

FRANCUOS, A N G L ĮJOS 
IR ITALIJOS DERYBOS

B E RLYN AS.—Vokieti jos 
žydai persigando naujų, pla
čių kruvinų užpuolimų iš 
hitlerininkų pusės. Pasmar
kintiems žygiams prieš žy
dus padarė “įžangą” Julius 
Streicher, su savo kurstan
čia prakalba Sportpalats’e, 
kur susirinko 50,000 nazių.

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas E. Celler įteikė 
kongresui įnešimą, kad jo
kių valdžios pinigų nebūtų 
duodama dalyyavimui Ame
rikos sportininkų Olympia- 
doj, kuri ruošiama Berlyne 
1936 m.

prasidėjo derybos tarp An
glijos, Francijos ir Italijos 
įgaliotinių, kas liečia Ethio- 
piją. Italijos delegacijos 
galva baronas Pompeo Aloi- 
si pastatė tokį “mažių-ma- 
žiausią” reikalavimą: Itali
jos armija pirma turi užimt 
Ethiopija ir tik tada “ra
miai” užbaigt ginčus su 
Ethiopų valdžia.

Anglijos atstovas Antho
ny Eden, ministeris Tautų 
Lygos reikalais, siūlo, kad 
Ethiopija užleistų Italijai 
Ogadeno sritį palei “itališ
ką Somalilandą ir kad Ita
lijai būtų duota įvairios biz
nio pirmenybes Ethiopijoj. 
Bet manoma, jog Anglija

Misionierius Sako, Nelengva 
Bus Italams Ethiopijoj

TORONTO, Kanada. — 
Parvažiavęs iš Ethiopijos 
m e d i k a lis misionierius 
medikalis m i c i o n ierius 
Dr. T. A. Lambie sako, 
kad sunku bus Italijai ve
sti karą toj šalyj. Ethio
pijoj esą tokie vėjai, kad 
nuodingos italų dujos ma
žai ką tereikš; bet kitko, 
girdi, minkštas Ethiopi
jos juodžemis taipgi bus 
kliūtis italams, nepripra- 
tusiems prie tokios klam
pios žemės.

ETHIOPAI TURI PRIRENGĘ 
165,000 KARIUOMENĖS
HARRAR, Ethiopija. — 

100,000 Ethiopų kareivių su-

Mokslininlvy, Buvusiame Carienės Katarinos Palociuje Į
LENINGRAD. — Tarp- 'judėjimus, ir kad pačios gy- 

tautiniame fiziologijos mok- vybės reiškinys rišasi .su 
slininkų kongrese, sovietinis etektros veikimui.
profesorius Vorobjov paro
dė tokį įdomų dalyką: Įdėjo 
plonučių vielų špūliukę šu-

Pereitą ketvirtadienį So
vietų vyriausybė iškėlė šau
nų bankietą penkiolikai šim
tų mokslininkų, suvažiavu-niui j smegenis. Iš Špūlių- g. dau iau ’kai 30 skir.

Nušovė Albanijos Gene- 
* rolą, Italijos Sėbrą

TIRANA, Albanija.—Be
važiuojant automobiliu, ta
po šešiomis kulkomis nušau
tas vyriausias Albanijos ar
mijos inspektorius gen. L. 
de Ghilardi, karalius Zogo 
artimas patarėjas ir Italijos 
Mussolinio valdžios sėbras. 
Sykiu nužudytas ir jo šofe
ris. Manoma, kad tai dar
bas Albanijos tautininkų, 
Italijos priešų. Suimta keli 
nužiūrimi asmenys.

Ethiopijoj Nesą Krizio, 
Bet Eina Vieši Dal bai
GENEVA. — Atsakant į 

Tautų Lygos paklausimą, 
kokie pašalpiniai darbai yra 
vedama bedarbiams įvairio
se šalyse, Ethiopija atsakė, 
kad jinai beveik neturi be
darbių. Ethiopijoj nėra di
delių pramonių. Apart žem
dirbystės, ten daugelis žmo
nių verčiasi amatiniais dar
bais, kurie pavaduoja fabri
kinius dirbinius. Nežiūrint, 
kad Ethiopijoj bedarbės nė
ra, taciaus nuo 1929 metų 
ten yra atlikti tokie didesni 
viešieji darbai:

Išgrįsta 700 mylių vieške
lių ir pataisyta 650 mylių 
mažesnių kelių. Dabar eina 
grindimas naujų vieškelių. 
Keliose vietose įrengta lėk
tuvų stovyklos; pastatyta 
naujoviškas kalėjimas; įtai
syta didelė bevielinio teleg
rafo stotis; pabudavota dvi 
didelės kareivinės, dvi stam
bios ligoninės, seimo rūmas, 
katedra ir “mažasis palo- 
cius” su 100 kambarių. Be 
to, Ethiopijos vyriausybė 
padarė planus drėkinimul- 
laistymui sausų žemių iš | 
ežerų ir upių, kad galima Į 
būtų priaugint daugiau bo- 
velnos, ryžių ir kt.

sutiktų, kad. būtų ir kitas telkta Harrar’e, Jigigoj, Ba- 
koks Ethiopijos plotas pri- neh ir Gerlogubi, besiruo- 
jungtas Italijai. šiant atremti karišką už-

Mussolini yra karta išsi-! puolimą iš “itališko” Soma- 
reiškęs, kad gal jis neką- i Mando puses. Prisirengi- 
riautų, jeigu Italijai būtų1 marns šiame fronte vado- 
užleista derlinga Ethiopijos | vauja pats Ethiopijos impe- 
dalis. . Bet mussoliniškas ’ ratorius Hąile Selassie, 
korespondentas Arn. Corte-1 Šiaur-rytiniame fronte prieš 
si telegrafuoja New Yorko'Italijos koloniją Eritrėją 
“Times’ui,” jog Italija neat- Ethiopai turi sutraukę 65,- 
laidžiai reikalaus sau jeigu ■ 000 savo armijos.. Bet visur 
ne visos Ethiopijos, tai bent girdėt nusiskundimas, kad 
didesnės jos pusės, kur gale- trūksta ginklų ir amunici- 
tų pilnai viešpataut kariškai jos. Iš Europos šalių Ethio- 
ir politiškai. O jeigu Angli- pija vis dar negaunanti ap- 
ja-bandytų pastot Italijai sigynimo_ įrankių. Tas. ka- 
kelią, tai Mussolini esąs prie i pitalistinės šalys pučia į 
visko prisirengęs, reiškia, 1"~’~ J"'1" 
kad ir prie karo su Anglija.

Pataikaudami imperialis
tiniams Italijos apetitams, 
tačiaus, Anglų politikai bi
jo, kad jeigu Italija įsivieš
pataus Ethiopijoj, tai galės 
būt pavojus Anglijos koloni
joms Afrikoj: Aigiptui, Su
danui ir kt.

Francijos atstovas mini-1 Įėjimo tapo nuteisti trys vir- 
mose derybose, ministeris šininkai Katalikų Gailašir- 
.pirmininkas Lavai viešai sė
di ant dviejų kėdžių, nevax 
norėdamas sutaikyt Italiją 
su Ethiopija, bet tikrumoj 
jis remia Mussolinio užma
čias.

kės jis vielas pravedė į įvai
rias smegenų dalis. Paskui 

[ leido elektros sriovę iš bata- 
’ rėjos tai per vieną, tai per 
kitą vielos giją smegenyse.

Kada sriovė eina viena 
vielos gija, tai kruta šuns 
kojos, o kada elektros srio
vė leidžiama kita viela, juda 
skirtinga kūno dalis. Taip 
šuva ir darė įvairius savo 
kūno judėjimus sulig to, ka
troj smegenų dalyj leidžia
ma elektra per viėlą. Tuo 
bandymu buvo įrodyta, kaip, 
skirtingos smegenų dalys 
valdo įvairių kūno organų

tingų šalių. Bankietas su
ruoštas buvusiame carienės 
Katarinos “Didžiosios” pa- 
lociuje Carskoje Selo, kurį' 
Sovietai pakeitė į “Dietsko- 
je Sielo,” tai yra, į “Vaikų 
Sodžių.” Sovietų vyriausy
bė čia mokslininkus vaišino 
iš buvusių carų auksinių ir 
kitų brangių indų ir taurių.

Jokia kapitalistinė šalis ’ 
niekad nepai^odė tokios pa
garbos mokslininkų suva
žiavimui, kaip Sovietai da
bar parodo šiam tarptauti
niam fiziologų-mokslinin- 
kų kongresui.^

Poniško Miami Valdininkai 
Areštuoti už Šmugelius

MIAMI, Fla. — Teis- 
man yra patraukti dabar
tinis miesto majoras Fos
sey, buvęs majoras Se
well, trys miesto komisio- 
nieriai ir vienas nejuda
mojo turto verteivis kaipo 
sukčiai. Jie nusukę $97,- 
000 vertės miesto taksų 
certifikatų ir padarę šmu
gelį ryšyje su pirkimu že
mės įrengti negrams par
ką. Tai naujas skandalas 
šioj tručių vasarojimo ko
lonijoj.

SOVIETAI SVARBIAUSIA 
SANTAIKAI JĖGA

šiant atremti karišką už-

Haile Selassie.
■ Ir .

Mussolinio dūdą.

Naziai Daugiau Kunigą 
Varo j Kalėjimus

■ BERLYNAS. — Monta- 
i baur vienuolyno klebonas 
[pasiųstas keturiem ' metam 
j kalėjimam 1 iki 4 metų ka-

Japonai Rengiasi
Vėl Grobt Chinns

MUKDEN, Mandžurija.— 
Kiek pirmiau nežinia kas 
užmušė vieną japoną Lan- 
chowe, Šiaurinėj Chinijoj. 
Jeigu pasirodys, kad jį nu
žudė nariai “]

Roosevelt Bijosi

Naujos Anglijos Audėjai 
Rengiasi Kovai

LOWELL, Mass.—Šį sek- 
madienį čia įvyksta konfe
rencija 200 delegatų nuo 
110,000 audėjų ir verpėjų iš 
Naujosios Anglijos valstijų. 
Konferencijoj tarsis, kas 
reikia daryt prieš kompani
jas, kurios atmetė darbinin
kų reikalavimus pridėt al
gos ir pagerint kitas sąly
gas. Daugelis audėjų sako, 
kad tai bus “karo” koferen- 
cija prieš bosus.

dystės Brolių draugijos. Jie 
visi nukaitinti, kad be Hit
lerio valdžios leidimo siuntė 
pinigus į užsienį, delei są
skaitų suvedimo su įvairiais 
užsieniniais vienuolynais bei 
kitomis katalikų įstaigomis.
Tuos piniginius atsiskaity

mus hitlerininkai,, i naudoja 
kaipo didžiausią buožę prieš 
tokius dvasiškius, kurie ne
pritaria nazių diktatūrai. 
Jeigu jie nuoširdžiai remtų 
hitlerininkus, pastarieji, su
prantama, užmirštų apie 
markių siuntimus į užsienį.

MASKVA.-Komunistų Iii-, 
ternacionalo Septintame Pa
sauliniame Kongrese kalbėr 
jo apie kovą prieš karą drg. 
Ercoli, narsus vadas Italijos 
Komunistų slaptos Partijos, 
Jis pabrėžė būtiną reikalą 
jungti' visas galimas jėgas 
kovai prieš gręsiantį karą. 
Nežiūrint kokie būtų kiti 
skirtumai, tačiaus, kas tik 
yra priešingas karui, turį 
būt traukiamas į vieną fron
tą tuo reikalu.

Drg. Ercoli ypač nurodė 
karo pavojus Sovietų Sąjun
gai iš fašizuotos Vokietijos 
ir Japonijos pusės. Joms gi 
taikau ja tam jjkri Anglijos 
imperialistų sluogsniai. Bet i 
jeigu Hitleriui karas pavyk
tų, jis nušluotų šalin ir Lie
tuvos ir kitų kaimyniškų 

augštyje. Lėktuvas sutruko mažesnių šalių nepriklauso- 
į skeveldras ir tapo sudras- mybę. 
kyti du oficieriai lakūnai 
Fugueiredo ir Cruz. Jų kū
nų gabalai buvo išdrabstyti 
per mylią aplinkui. Kadan
gi tuo laiku oras buvo labai

LĖKTUVE TRŪKO BOMBA IR 
SUDRASKĖ DU LAKŪNU
LISBON, Portugalija. — 

Bedarant karo orlaivių ma
nevrus, viename lėktuve 
sprogo bomba, 200 pėdų

V et e r any Riaušių į
WASHINGTON. — At- 

vykstančius reikalaut bonų' 
karo veteranus valdžia iki karštas, tai manoma, kad
šiol ėmė ir siuntė į tam tik- nuo įkaitimo ir eksplodavo 
ras jiems stovyklas pietinė- bomba.

mėlynmarški-1 se valstijose. • Rooseveltas 
nių” ar kitų patriotinių chi- bijojo, kad . jų perdaug nę- 
nų organizacijų, tai Japoni- prisirinktų į Washingtoną ir 1 
ja darys naujų žygių prieš nepradėtų vėl kovingai de- 
Chiang Kai-sheko valdomą monstruot, reikalaudami bo- 
Chiniją, — grūmoja japo
nų generolas K. Doihara. .

Šiaurinė Chinija nesenai 
yra Japonijos užgrobta. 
Nors fašistinei Chiang Kai- 
sheko valdžiai leidžiama 
skirt valdininkus Šiaurinei 
Chinijai, bet visus tuos val
dininkus tvirtina arba at
meta patys Japonijos kari
ninkai. Tačiaus Japonija 
reikalauja, kad Chiang Kai- 
sheko valdžia panaikintų vi-1 
šokį prieš-japonišką judėji
mą tame plote, kurį tikru
moj valdo Japonija. O jei-1 bias bus pasklaidyti po be

ŽINIOS E LIETUVOS

Skurde Mirė Žymus
Anglą Poetas Watson i

LONDON.—Mirė seniau-1 
sias Anglijos poetas Wm. 
Watson, vienas iš žymesnių 
buržuazinių eilių rašytojų. 
Gana vargingai baigė savo 
dienas. Sunku buvo pragy
vent iš valdžios duodamos

101 Svaro Arbūzas
WASHINGTON. — S.

White, farmery s South Ca- jam apie $900 metinės pen- 
rolinoj, užaugino 101 svaro sijos. Todėl jo draugai da- 
meloną, kurį ketina atsiust rydavo privatiškas rinklia- 
prezid. Rooseveltui. vas Watsonui pašelpti.

Jokia socialdemokratįją 
nei menkos dalies tiek he- 
pasidąrbavo taikai, kaip So
vietų Sąjunga. Nežiūrint 
pakartotinų ir kruvinų karp 
provokacijų iš Japonijos pu
sės, Sovietai vis tiek išlaikė 
taiką. Ir Sovietų Sąjunga 
šiandien yra vyriausias tai
kos veiksnys pasaulyje.

Taikos palaikymui Sovie
tai prisidėjo prie Tautų Ly
gos ir padarė tarpsavines 
pagelbos sutartis su Franci
ja. Čechoslovakija ir kt. Tik 
veltui Franciios ir ČpePns-

Kvailo Juoko Liūdnas Galas
KĖDAINIAI. 7— Šaukoto mie

stelyje pas Zalcmaną buvo sta
tomas namas. Zalcmanas nuolat 
dejavo, kad išeina daug cemen- lovakijos buržuaziia reika- 
to. Jis įtarė, kad cementą kas 
vagia. Namą statęs meisteris 
Bičkauskas, susitaręs su Kumi- 
nu, nutarė ‘iškrėsti juoką ir 
Zalcmaną paerzinti. Tuščią ce
mento maišą pripylė žvyrio ir 
paslėpė. Per vaikus buvo duo
ta Zalcmanui žinia, kur randa-1 
si neva vogtas cementas. Buvo 
manyta, kad Zalcmanas už ne
teisingą įtarimą vagystėje turės 
‘'pastatyti magaryčių.” Gal taip 
ir būtų buvę, tačiau į reikalą 

gu Chiang Kai-shek to ne- kį, nes ieigu perdaug susi-' įsikišo Zalcmano giminaitis Ko- 
padarys, tai Japonijos impe- darytų ex-kareivių vienoj peliauskas ir—viskas pakrypo 
rialistams bus nauja prie- vietoj, tai jie galėtų pradėt, blogojon pusėn, 
kabė grobt naujus Chinijos kelt maištus, -— sako CCC | Kai Zalcmanas su Kopeliaus- 
plotus. Tie plėšikai visai, stovyklų direktorius Robert ku, suradę paslėptą maišą, atėjo

nu atmokėjimo. Dabar vy- i 
riausias pašalpų administra-1 
torius Hopkins žada panai
kint visas veteranų stovyk
las ir sveikesnius iš jų pa
siųst į paprastas CCC pu- 
siau-vergiškas bedarbių 
kempes. Bet 20 nuošimčių 
tų ex-kareivių yra sužaloti 
arba negana stiprūs CCC 
darbams. Tokie, todėl, bus 
išsiuntinėti “namo” ir tu
rės tenkintis vietine pašal
pa.

Siunčiamieji į CCC stovy-

nežino saiko. Fechner.

lauja, kad vardu tos sutar
ties Sovietų Sąjunga stab
dytų komunistinį judėjimą 
tose šalyse. To niekad nesu
silauks nei Francija nei kas 
kitas.

Drg. Ercoli pranešė, jog 
Italijos Komunistų Partija 
leidžia į minias atsišauki
mus su obalsiu: “Šalin na
gus nuo Ethiopijos!” Drau
gai italai veikliai darbuoja
si ir tarp Mussolinio kariuo
menės.

Del Italijos briovimosi i 
Ethiopija aštrėja santikiaį 
tarp įvairių imperialistinių 
šalių. O sykį imperialjams

pas Bičkauską, tai JCopeliauskas 
pradėjo jį plūsti už vagystę.

praplėšė maišą " ir" parod7,“kad. susikibus vienoj vietoj, įšsi- 
, ten ne cementas, bet Svyris. I vystytų naujas pasaulinio 

pereivų bedarbių stovyk-, Bičkauskas suda^ Kopeliauskui karo 'gaisras.

Washington. — Pašalpų i 
valdyba ketina panaikint J" a ....... - 
las, kuriose dabar yra 75, 
000 žmonių.

Nachališki Italy Veiksmai 
Ethiopy Šalyje 1

DIREDAWA. — Italijos 
konsului sėdant į traukinį, 
jo palydovas italas per lan
gą kišo konsulo bagažą į va- 

I goną, laužydamas patvar- 
'kymą, kad bagažas turi būt 
įnešamas per duris. Kada - 4^^ Hirschmann, Sa-!
ethiopas gelžkelio sargybi
nis norėjo su turėt, italas 
ėmė jį kumščiuot ir spar
dyt. ‘Sargybinis atsakė laz
da per nugarą italui.

Ethiopijos užsienių reika
lų minis tori ja duoda Italijos 
atstovybei) skundą deF to 
naujo itališko išsišokimo. '

moliuota kelne per veidą. Ko- 
peliauskas reagavo dar karš
čiau. Jis basliu tvojo Bičkaus
kui ir sulaužė ranką.

Sužei^ąjam Bičkauskui teks 
gerokai pasigydyti, o gal ir ilge
sniam laikui, jeigu ne visai nu
stoti darbingumo. Kopeliauskui 
gi teks atsakyti prieš teisiną už

aks departmentmės sankro- sunkų kūno sužalojimą, 
vos vice-prezidentas, sako: 
Jeigu Italijai pavyks karas 
prieš Ethiopija, už tai bus j 
GlrTinrlitn Rakiui 1\/Tno_

Italam Laimėjus, Diktatoriai 
Dar Labiau Įeiti} Madon?

NEW YORK. — Sugrįžęs

prieš Ethiopija, už tai bus j Poplar Bluff, Mo.—Gol- 
“kreditas” diktatoriui Mus-,fą bežaidžiant, Louiso Sei- 
soliniui. Tuomet, girdi, fa- lerto mušama’“boliukė” pa- 
šistiniai diktatoriai dar la- taikė į galvą 14 metų vai- 
biau įeis į madą, kapitalis- kui B. Campui ir jį užmu- 
tiniame pasaulyje. |šė.

Ethiopija, 
tačiaus, yra tik vienas iš 
daugelio punktų, kur ker
tasi skirtingų imperialistų 
reikalai.

Sovietai ir komunistai 
darbais įrodė, kaip jie prie
šingi karui. Jie faktais su
mušė pasakojimus, būk ko
munistai “norį” karo, kad 
galėtų daryt savo revoliuci
jas. Tačiaus, kilus imperia
listiniam karui, komunistai 
yra pasirengę įvykdyt Leni
no obalsius: “Karas karui; 
paverst imperialistų karą į 
pilietinį karą delei buržuazi
jos nugriovimo.”
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Ne Taip, Jagamasteliai
So. Bostono kunigų laikraščio rašyto

jai suranda, kad komunistai, siūlydami 
katalikams sudaryti bendrą frontą, daro 
tai “savo kailiui išgelbėti.” Girdi, kata
likai nesą bolševikų neprieteliai, bet bol
ševikai—katalikų. Jeigu komunistai norį 
turėti katalikus savo pusėje, tai tegul jie, 
komunistai, pripažįsta dievą.

Čia pasakyta visa eilė “tezių,” apie ku
riuos tenka pareikšti keletas žodžių.

1. Kunigai klysta ten, kur jie sako, kad 
komunistai, kviesdami katalikus į bend
rą frontą, nori “savo kailį išgelbėti.” O 
kaip su katalikais? Argi Vokietijoj fa
šistai katalikų nepersekioja? Vadinasi, 
čia kailis paliečiamas ir katalikų ir ko
munistų, tai kodėl neiti podraug į bendrą 
kovą prieš fašizmą?

2. Komunistai niekuomet neskaitė ir 
neskaito katalikų darbo žmonių savo 
priešais; Ne! Jie visuomet skaitė ir 
skaito, kad visi katalikai darbininkai yra 
jų draugai, jų prieteliai. Komunistai ne
dalina žmonių į tikybas ir tautybes. Jie 
sprendžia žmones sulyg tuo, kokios jie 
yra klasės. Jei jis yra darbininkas arba 
apskritai darbo žmogus (darbo valstietis, 
profesionalas, smulkus vertelga, etc.) tai 
jis yra komunistų draugas. Na, o išnau
dotojas arba išnaudotojų palaikytojas— 
komunistų priešas.

3. Neišmintinga reikalauti, kad komu
nistai pripažintų dievą ir rašytų dievą iš 
didžiosios raidės, ir tik kuomet tas bus 
įvykinta, dėtis su komunistais į bendrą 
frontą. Komunistai juk nereikalauja, kad 
katalikai išsižadėtų savo dievo, eidami į 
bendrą frontą. Jie gali tikėti, tai jų da
lykas. Komunistai sako: jūs tikėkite, o 
mes netikėsime, bet pavojus yra mums 
Visiems didelis, todėl susivienykim ir nu- 
gaįėkim tą pavojų bendrai, o paskui vėl 
galėsim kas sau veikti. Ėjimas į bendrą 
Jtovą prieš fašizpią nereiškia, kad einan
tieji turi patapti visi komunistais, bedie
viais, bepoteriais. Ne! Komunistai tokio 
bendro fronto nesiūlo.

4. Del rašymo žodžio “dievas” su maža 
raide—dalykas senas ir nesinori del jo 
čia daug ką nei sakyti. Kada mes kal
bame bendrai apie dievą, rašome su ma
ža “d,” kadangi yra daug tikybų, daug 
dievų. Kuomet rašome apie kurį dievą 
atskirai (pav. katalikų dievą Jahovą), 
mes tą žodį rašome su didžiąją “J.”

Mes šitaip rašome dėlto, idant nesuda
ryti painiavos žmonių galvose, bet ne 
tam, kad kurį nors dievą žeminti, o ki
tus augštinti. Mes nerašome, pav., žodį 
“kunigas” su didžiąją “k,” kadangi ku
nigų yra daug. Tačiaus, kuomet priei
name prie atskirų kunigų (sakysim: 
kun. Kneižys), mes rašome jį su didžiąją 
“K? r

Kunigai turėtų, berods, bent tiek žino
ti gramatikos, kad atskirti, kur reika
linga dėti didžioji raidė, o kur mažoji.

tams sudaryti bendrą frontą su komunis
tais Susivienijime ir kovoti prieš tauti
ninkus ir sandariečius, tai Grigaitis, ku
ris tam, aišku, priešingas, suriko: aa, sa
ko jis, tai komunistai nori sudaryti bend
rą frontą su socialistais “už buizos bliū
dą.”

Ne, komunistai to nenori. Buiza, ma
tomai, Grigaičiui sapnuojasi. , Komunis
tai yra visai kitokių pažiūrų į organiza
cinius reikalus. Komunistai stoja už su
darymą bendro fronto SLA tokiais pama
tais, kuriais darbuojantis, nei viena gru
pė Susivienijimu nepasinaudotų. Tasai 
“buizos bliūdas” neturėtų būt prieinamas 
nei komunistam, nei socialistam, nei tau
tininkam. Susivienijimas, mūsų nuomone, 
turėtų tarnauti lietuvių visuomenei Am- j 
erikoje. Jis galėtų (ir turėtų), pavyz
džiui, tarnauti kovai prieš fašizmą; SLA 
turėtų dėti pastangų už stiprinimą darbo 
unijų judėjimo; SLA galėtų panaudoti 
visas pajėgas kovai už socialę apdraudą. 
Būtų galima darbuotis ryškiau ir už civi
lines ir politines laisves Lietuvos liau
džiai; už gynimą sveturgimių darb. tei
sių, etc.

Tuomet SLA augtų. Tuomet jį .darbo 
žmonės remtų. Tuomet jis suvaidintų 

, svarbų vaidmenį visuomeniniam gyveni
me. Na, o jei Grigaičiai-Bagočiai iš vie
nos pusės ir Vinikai-Strumskiai, iš kitos, 
riesis tiktai už “buizos bliūdą,” tai jie 
greitu laiku susrėbs visą Susivienijimą!

Šeštus Paškjpimas Bendro Fronto
Demonstracijos

“Buizos Bliūdas” ir SLA
Bagočius ir Tysliava yra kalbėję apie 

buizos bliūdą. Tuo bliu du, pūsak tų dvie
jų vyrų, dabar yra SLA. Tautininkai ir 
socialistų lyderiai daro viską, kad juo 
daugiau tos buizos prisisrėbus. Mes sa
vo laiku nurodėme apie tas beprincipines 
rietenas (už morgičius), kurios dabar ei
na spaudoje. Socialistų' lyderiai tikrina, 
kad iš SLA daugiau pasinaudojo tauti
ninkai, o pastarieji sako—socialistai. 
Mes nežinome, kurie iš jų daugiau pasi
naudojo. Į tai mums gilintis yra mažai, 
pagalbaus, reikalo ir noro. Mes trokšta
me, kad SLA turtu nesinaudotų jokia kli
ka arba jokia grupė. Mes sakėme ir sa
kome, kad SLA turėtų būti visuomeniš
kai darbininkiška organizacija, ginanti 
pirmiausiai darbo žmonių reikalus.

Kuomet mes andai pasiūlėme socialis

Dar Apie Maldą ir Bendrą Frontą
Andai “Naujosios Gadynės” J. Kuo

dis bandė pajuokti d. Bimbą, kad pasta
rasis maršavęs podraug su kunigo Divine 
parapijiečiais prieškarinėj, priešfašist. 
demonstracijoj (rugpj 3 d.). Bfrnba nu
rodė, kad, nors jis to neskaitytų ir jokiu 
pasižeminimu, bet jis tą dieną maršavo 
visai kitoj vietoj. J. Kuodis dabar vie
šai prisipažįsta rašęs tai, ko nematęs įr 
d. B. atsiprašo. Betgi, tolydžio, K. išlie
ja tulžies prieš mus, kurie dalyvaujam 
bendram fronte prieš karą ir fašizmą po
draug su tikinčiais darbo žmonėmis.

Prieš keletą dienų mes nurodėme, ką 
reiškia bendras frontas ir kas ir kaip ja
me gali dalyvauti. Mes sakėme, kad ko
munistai visuomet toleruos tikinčiuosius 
darbo žmones, dalyvaujančius bendrose 
kovose prieš bendrą priešą. Tuo klausi
mu rašo ir d. Andriulis “Vilnyj.” Jis 
taipgi sako:

• Religija yra svarbus klausimas. Milionai 
darbininkų tiki. Kunigai naudoja jų tikėjimą 
palaikymui jų nuo klasinio susipratimo, nuo 
kovų už savo reikalus.

Bet patraukimas jų j organizacijas priklau
so ir nuo musų link jų atsinešimo.

Renegatas Butkus ir kiti tokie bando tyčio
tis, kad komunistai demonstruoja išvien su ti
kinčiais, kurie gieda savo religines giesmes.

O kas čia neleistino? Komunistai kviečia vi
sus darbo žmones, visus priešingus karui į 
bendrą frontą prieš karą ir fašizmą, už be
darbiams ir socialę apdraudą ir tt.

Stojanti tais punktais į bendrą frontą gali 
tikėti, ar ne, tai jų dalykas.

Jeigu komunistai kvietę kitų pažiūrų bend- 
ran darban prieš karą imtų atakuoti jų kitas 
pažiūras, nors anie sutinka su bendro fronto 
programa, tai juk nebūtų jokis bendras fron
tas—tai butų vertimas priimti komunistų pro
gramą.

Jeigu taip darytume, Butkus ir kiti tokie 
demoralizatoria'i tada šauktų, kad mes nekvie- 
čiam į bendrą frontą, o verčiam kitus priimti 
savo programą.

Kiti musų priešai irgi “.susirūpino,” kad mes 
einą pas religiškus žmones. Jiems, žinoma, 
nerupi tas, ką jie kalba apie “išpažintį.” Kas 
juos nervuoja, tai musų tokio nusistatymo pa
sisekimas.

Tegul “sklokos” tūzai griežia dantimis 
/ prieš tikinčiuosius darbininkus, dalyvau
jančius bendrose kovose su komunistais 
prieš fašizmą. Mes gi raginame tikin
čiųjų mases su mumis dalyvauti. Mes 
džiaugiamės turį juos Tnūsų eilėse!

“Draugai“
Gavome “Darbininkų Balso” (reikia 

skaityti: “Fašistų Balso”) num. 31-mą. 
Apie šį Smetonos žvalgybininkų leidžia
mą lapelį Klaipėdoje mes jau esame rašę 
sayu laiku. Tai “Klaipėdos krašto lietu
vių darbininkų nepriklausomos minties” 
laikraštukas, leidžiamas apgaudinėjimui 
darbininkų, bet ne jų švietimui.

-Akyva tai, kad fašistai, idant pasek- 
mingiau apgavus darbininkus, vadina 
juos “draugais,” bet ne ponais, ar kaip

Kai kurie iš Prūseiką- 
Butkų sekančių žmonių ap- 
sigaudinėja manymu, kad jų 
vadai pritaria darbininkų 
bendro fronto idėjai. Mano, 
nors Prūseikos-Butkaus ir 
kreiva politinė linija, bet 
visgi jiedu norėtų remti 
bendrą frontą. Ale, va, bė
da, mano jie, kad niekas ofi
cialiai sklokos vadų nepa
kviečia prie to darbo. Tai 
blofas, kurį Prūseika su 
Butkum skleidžia apsimas- 
kavimui, šalindamiesi nuo 
klasių kovų. Tik pasižiūrė
kime į jų darbus ir bus aiš
kūs jų tikslai.

Labai buvo vykusi bendro 
fronto demonstracija prieš 
karą 3 d. rugp. New Yorke. 
Dalyvavo unijos, politinės 
grupės, apšvietos kliubai ir 
religijinės organizacijos, ku
rios priešingos karui. Su re
liginėm organizacijom ėjo ir 
vienas—kitas kunigas. Vie
nas iš kunigų pasivelijo sau 
čia supoteriauti.

Kiekvienas bendro fron
to šalininkas, logiškai mąsr 
tantis, turėtų džiaugtis, kad 
ir tikintieji žmonės padeda 
mums kovoti prieš karą. 
Bet prūseikinė “Naujoji Ga
dynė” štai kaip šaiposi iš
tos demonstracijos:

“Šiuo (pranešama, kad 
įvyko dar vienas naujas pa
sisukimas. New Yorke de
monstracijų prieš karą ir 
fašizmą mitingas pradėtas 
su malda. Tai reiškia, kad 
kazionųjų komunistiniu lai
kraščių redaktoriai priims 
naują lozungą. Vietoj ‘visų 
šalių darbininkai, Vienyki- 
tės’—“Laisvė” tūr būt rašys: 
‘Viešpatie, palaimink mus’.”

Tai, vat, draugučiai iš 
opozicijos, kiek jūsų politi
nės galvos, Prūseika-But- 
kus, teįvertina darbininkų 
vienybę! Vietoje užgirti ir 
sveikinti tą įvairių nuomo
nių žmonių milžinišką 
triumfą prieš karą, jie šai
posi iš jo. Argi verta dar 
kokiais oficialumais kreip
tis į juos del bendro fron
to, kuomet jiedu taip nerim
tai elgiasi? Nebuvo galima

Įsu jais susikalbėti bendro 
fronto klausimu anksčiau ir 
kaip matote ir dabar jie 
bando juokus daryti iš taip 
rimto dalyko. A

Aišku visiems, jog dar 
milžiniška didžiuma žmonių 
yra tikinčiais į pomirtinį 
gyvenimą jr yra susirišę su 
viena ar kita religine sekta. 
Fabrikuose, mamose, ant 
farmų, prie Works Progres
sive Adm. dirbantieji žmo
nės didelėj didžiumoj yra 
religiški. Kaip laisvamanius, 
taip ir tikinčiuosius darbi
ninkus, nepakenčiamos dar
bo sąlygos ir skrumna alga 
priverčia išeiti į streiką. 
Reikia stoti į pikietų eiles. 
Čia mes šaukiame visus 
bendrai stoti į kovą. Užpuo
la pikietus policija ar kom
panijų užlaikomi mušeikos, 
iškyla mūšiai, na ir gal vie
nas kitas iš tikinčiųjų pikie- 

■tuotojų persižegnos ar su- 
poteriaus kovoje ..gindamas 
savo klasės frontą. Šiame 
punkte, jei mes vaduotumė- 
mės Prūseikos-Butkaus lo
gika, pradėtume šaipytis iš 
savo tikiųciųjų brolių pa
maldų, susinėtume tarp sa
vęs pikietų eilėse, ’ tai kas 
tada būtų su streiku? Jis

kyščio j a liežuvius prieškari
nei demonstracijai New 
Yorke ir boikotuoja liaudies 
bendrą frontą.

Revoliucinis darbininkų 
judėjimas—komunistai— su 
giliu nuoširdumu sveikina 
religinius savo brolius kovo
tojus ir smerkia Prūseikos- 
Butkaus nusistatymą.

Opozicijos žmonės, ku
riem rūpi darbininkų vieny
bė ir būdavojimas galingo 
liaudies bendro fronto, turė
tų rimtai sudrausti savo va
dukus už šaipymąsi iš dar
bininkų vienybes. Tik aštri 
kritika iš opozicijos eilinių 
narių tegalės Prūseika ir 
Butkų priversti liautis dar
bininkus kiršyti ir ardyti 
bendrą frontą.

P. Buknys;

gubernijos, Trakų apskričio, 
Žiežmarių parapijos iš Stra- 
vininkų ar Babilių kaimo. Jis 
buvo vienas iš veiklių narių 
tarpe tautiškos bažnyčios or
ganizacijų. Laidotuvėse gana 
daug žmonių dalyvavo.

Jo šeimyna pasilikusi nuliū
dime ir širdingai ačiuoja or
ganizacijoms ir asmenims, ku
rie, dalyvavo laidotuvėse arba 
vienaip ar kitaip prisidėjo prie 
sumažinimo liūdesio laike šio 
atsitikimo.

R. K.

ŠYPSENOS

Lawrence, Mass.
Mire M. Kirmilas

Po ilgos ir sunkios ligos mi
re Martynas Kirmilas, kuris 
buvo 48 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime savo žmoną, ke
turias dukteris: Birutą, Oną, 
Virginiją ir Janę, taipgi du 
sūnus: Joną ir Vytautą. M. 
Kirmilas atvyko į Jungtines 
Valstijas dar jaunas būdamas 
1907 metais. Jis gyveno Law
rence mieste, dirbo prie audi
mo, apsivedė su Razalija Ki- 
bildžiute, rodosi 1909 metais.

Velionis paėjo iš Vilniaus
būtų sulaužytas! Juk kom
panijos pačios siunčia agen
tus į darbininkų mases, tau- 

| tiniai, religiniai ir rasiniai 
kursto* juos vienus prieš ki

ltus. Kompanijų agentams į’ 
.talką ateina ir Prūseika su 
■ Butkum, padeda kurstyti 
laisvamanius prieš tikin
čiuosius — kovos fronte, 
prieškarinėje demonstraci- 

įjoję.
Pažvelgus toliau, religiški 

, žmonės prisilaikanti savo 
j pasninkų ir atliekanti pa
baldas stoja į pikietų eiles, Į 
dalyvauja kovose už pašalpą 

, bedarbiams, demonstruo j a 
į prieš fašistinę reakciją ir 
karą. O Prūseika su But
kum, nors pėtnyčioje valgo 

'skilandį su geriausiu apeti- 
I tu ir poterių jau nekalba, 
bet nuo klasių kovų bėga 
susirietę. Šaiposi iš mainie- 

' rių streiko Wilkes Barre’je,

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Varlės Nemoka Plaukti
“Viskas pas jus taip sau

sa, išdegę,—kada čia pasku
tiniu kartu lijo?” klausiu 
Arizonos ūkininko.

“Ar matai tas varles? 
Jau penkių metų amžiaus, o 
dar plaukti nemoka.”

Ir Dviejų Neverkia
Vienas kalinys, nuteistas 

už vagystę vieniem metam, 
verkia ir skundžiasi antram 
sakydamas: “Man tiek to, 
bet aš turiu pačią.”

Antras kalinys, nuteistas 
trejiems metams už daugpa
tystę, jį ramina:

“Nurimk, kaimyne, aš pa
likau dvi pačias ir tai ne
verkiu !”

Surinko J. šilingas.

Sovietų Sąjungos grupe vaikų, nesenai ėmusių daly- 
vumą Maskvos meniškuos pokiliuos; jie lošė, šoko 

ir dainavo.

MERGAITEI PLAUKAI, KUR 
NEREIKIA. JUODGALVĖS

Rašau angliškai, nes aš ne
galiu gerai rašyti lietuviškai. 
Aš kas diena skaitau jūsų 
straipsnius “Laisvėje”, ir aš 
prašyčiau patarimo apie porą 
dalykėlių.

Esu mergaitė 19 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 4 colių, 117 
svarų. Kas tai galėtų būti do 
priežastis, kad man atsiranda 
juodų plaukų ant kojų ir ant 
rankų, kur pirma būdavo 
šviesūs plaukai arba gyvaplau
kiai. 'Dabar jie eina storyn ir 
ilgyn. Taip pat atsiranda plau
kų ir ant viršutinių dalių — 
ant rankų, ant kojų, ant nu
garos. Aš da kol kas nesu var
tojusi jokių plaukams nuimti 
priemonių, mosčių, nes, man 
rodos, paskui plaukai ir vėl 
atauga ir da storesnį, ir da, 

Į ko gera, tokios priemonės gali 
būt žalingos. Aš bandžiau var
toti “pumice stone”, bet negel
bėjo.

Aš norėčiau išnaikinti tuos 
negražius plaukus, nes jie 
taip baisiai išsiduoda; aš nega
liu eiti maudytis, nes tai ga
dina visą merginos išvaizdą ir 
sudaro man daug nesmagumo.

Ir da apie mano išvaizdą. 
Man ant nosies ir ant smakro 
yra padidėję odos porai, juod
galvės ir kai kur baltagalvės, 
bet pučkų neatsiranda. Aš tep- 
davaus veidą mostimis, bet 
nieko negelbėjo. Ar mielės ga
lėtų kiek padėti? Viduriai at
rodo — gerai veikia, ir šiaip 
sveikata gera.

Atsakymas

Su tais nelabaisiais plaukais 
ir gyvaplaukiais tai gyva bė
da. Vyrui tai būtų da nieko, 
jei jis visur storai apželtų, 
kaip beždžionė. Tai jam ir 
tinka. Bet va merginai ar mo

tei! kitaip. x
'Kaip Hitleris Vokietijoj, taip Smetona 

Lietuvoj ir Klaipėdoj grobiasi bjauriau

sių priemonių apgavimui darbininkų!
Bet darbininkai pažįsta vilkus, nors 

jie būtų ir avių kailiuose!

toliai tai jau nekaip. Kodėl 
kitai moteriai taip gausiai at
siranda plaukų, tai veikiau
siai dėl padidėjusio vyrišku
mo, kai tam tikros liaukos pa
sidaro veiklesnės, ypač antink- 
s tines, adrenalines liaukos. 
Kodėl vėl šitos liaukos taip 
jsismagina ir priduoda mote
liai vyriškumo pažymių, tai ir
gi nelengva pasakyti, ypač be 
asmeninio patyrinėjimo.

Gerai, kad ir nemėginot tų 
visokių mosčių plaukams nu
varyti, nes jos dažniausia ža
lingos, o plaukai paskui vis 
viena atauga, ir da aršiau at
rodo. Pamatinis dalykas būtų 
liaukoms kas daryti, bet čia 
jau netaip lengva nuspręsti, be 
nuodugnaus ištyrimo.

Galima plaukai nuvaryti 
Rentgeno (X) spinduliais, bet 
tai jau prityrusio gydytojo 
prievolė.. Jei nedaug kur, tai 
ir elektrolyzė' išnaikintų plau
kams šakneles. Jūs, man ro
dos, tą pumikos akmenį neil
gai tevartojot. O tai yra visai 
nebloga priemonė, ypač jei 
plaukai ima želti tik kur-, 
nekur. Jūs vis viena, Drauge, 
brūžinkite, trainiokite plau
kuotas vietas tuo akmeniu, kas 
diena, kada išpuola. Nuo to 
plaukai nulūžta, skyla, ir il
gainiui nuvysta ir jų šaknelės, 
tai ir plaukai menkai ką te- 
atauga.

Veidui, toms juodgalvėms 
mažinti gaukite šio mišinio:

potassa sulphurata 1 dram, 
zinc sulphate 1 dram, 
rose water 4 ounces.
Suplakite ir vilgykite leng

vai tas vietas ant nakties, per 
kokią savaitę, ir vis ant ryto
jaus nusimazgokite. Kitą sa
vaitę apleiskite, nesitepkite, 
paskui ir vėl. Ir taip, kol oda 
pasidaro švaresnė.

Mielės galėtų ką padėti. 
Mielės bendrai daug naudos 
duoda. Vartokite mielių, po 
kelias plyteles kas diena. Val
gių reikia visokių, bile tik jie 
natūralūs, nesugadinti per
daug, nesucivilizuoti.



. LAISVE : Puslapis Trečias

l Klaidinga Nuomonė!

Masos tą meną 
Menas privalo 
ir masių valią

I

turi suprast ir pa* 
apvienyt jausmus, 
ir jas kelti.’> 

—LENINAS.

“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
kuomet jų milionai. Menas priklauso liau- 
tižiai. Menas privalo savo giliausiomis 
'šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpą, 
mylėt, 
mintis

.1

šeštad., Rugpjūčio 17, 1935

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuoliu 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

J mews.
Meno Sąjunga, 46 Ten EyelAdv., 

Brooklyn, N. Y,

«
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IKI ŠIOLEI NEPASKELBTAS LAIŠKAS 
■■—'■■■" PRANAS

Laišką, kurį senai norėjau paskelbt, talpi
nu žemiau.

4 Visų pirmiausiai noriu papasakot, kas tą 
laišką rašė. 1

Laišką parašė mano draugas,—draugas, 
kurį aš pažinau nuo pat mažens. Aš,jį paži
nau nuo tada, kai jis atėjo tarnaut mūsų 
kaiman pas turtingą ūkininką, Saką. Jo var
das—Vladas.

Mano draugas .Vladas buvo neaugšto ūgio 
vaikėzas. Jis augo karų ir revoliucijos laiko- 
tarpyj. Užėjus didžiajam pasauliniui karui, 
jis gyveno Vilniuje. Jo tėvuką vokiečiai pa
ėmė karan, jis dingo be žinios; motina mirė 
šiltine.

Kaip pats Vladas pasakoja, jis atsidan
gino, kai vilniškiai keliavo būriais Kauno 
apielinkėn keisti paduškas ir kitokius daly
kus rugiais, kad parsinešus pūdą-kitą, su
malus ir, dadėjus dalį viržų, išsikepti sau 
duonos.

Vladui bevaikščiojant Kauno apielinkėje, 
taikėsi apsinakvoti pas poną Saką, kuris tuo 
laiku jieškojo piemens. Vladas Sakui patiko. 
Jis buvo vikrus vaikinukas. Jo dangiškai 
melsvos akys ir miesčioniškas elgesys, man
dagumas, atkreipė pono Sako atydą linkui 
savęs. Vladas tada buvo visai jaunas, vos 
turėjo trylika metų.

Na, ir kas atsitiko? Sakas nusamdė Vladą. Į 
Jie susiderėjo, kad Sakas, sulaukus kalė
dų, pasiūs Vladui milalio garnitorių, nupirks 
batus ir duos šimtą markių (tuomet litų dar 
nebuvo), be to, žinoma, Vladas gaus maistą 
ir drapanas per ištisus metus.

Sulygta.. .

Sakas, pas kurį tarnavo Vladas, buvo stip
rokas ūkininkas. Jis turėjo du valakus že
mės. Laikė daug raguočių ir šiaip naminių 
gyvulių. Jo žmona, Šakienė, buvo žiauraus 
būdo moteriškėj Dirbt ji visai nemėgo. Jos

* arbatas—sėdėt ir duot įsakymus samdi
niams. Tai buvo ypatinga moteriškė. Jos 
veidas—apgadintas raupais. Ji daugiau pa
našėjo vyrui. Nuo vyrų skyrėsi tuomi, kad 
nešiojo sijoną. Neapsakomai stora, kaip ji 
pati sakydavo: “Vožinu septynis pūdus!”

Sakas, diktas vyras, apie šešių pėdu su 
coliais. Jis savo didumu gerokai palinkęs, 
susikūprinęs. Plaukų mažai teturėjo. Jo no
sis biskį riesta viršun. Priešakyje dantų veik 
neturėjo—turėjo tik krūminius ir taip vadi
namus ak^Į dantis, kuriais nuolatos laikė 
įsikandęs pypkę.

Sakai turėjo sūnų ir dukterį, kuriuodu lei
do mokslan.

Nieko ypatingo negalima prikišt Sakui, 
jei neprisiminus vieno rudens ryto. Tai buvo 
nedėlios rytas. Vladas ganė arklius pamiškė- 

t je. Paryčiu drūtai užmigo. Nežinia, kaip il
gai miegojo, tik pajuto neišpasakytai skau- 

> dų ir netikėtą smūgį: “bupt, plumpt, pūkšt!”
—Rup.. . ! Tai taip, Jai taip tu ganai ? !
Nelaimingąjį Vladą pasigavo savo nagais 

didysis Sakas.
—Rup... tai taip, tai...—ir skūriniais 

apinasriais ėmė kulti Vladą į galvą, į veidą, 
kur pakliuvo, spardė kojomis ir mušė žabo- 
kliais.

—Dėde! dėd-de!! dovanok!
—Rup... “džiangt, plumpt, bupt!” skau

džius smūgius sekė piktžodžiavimai.
—Dė-de! de-de. . . . ! siekdamas Sako ko

jas bučiuot, rėkė maldaujančiu balsu Vladas.
—Tu, kalės sū-nau! Tu!. . .
—pi! oi, o-o-o-ch!—visomis jėgomis suri

ko Vladas.—Akį, dėd.. . pone.. . akį. . .
—Aš, tau parodysiu! Aš, tau paganysiu 

arklius avižose!
Pagaliau pavargo Sakas. Nusispjovė, pasi

kėlė kepurę, kuri buvo nukritus jam nuo 
galvos ir įsakė jot arklius namo.

* Vladas, keikdamas savo poną, grįžo namo. 
Po to Vladas išgulėjo keletą dienų su užti
nusia akimi. Kreipėsi pas gydytoją, bet kai
ria akim daugiau nematė šviesos. Ją Sakas 
sugadino visam amžiui.

Prabėgo daug laiko. Vladas sąmoningėjo. 
Jis įstojo į vieną laisviečių apšvietos ratelį. 
Po to. Vladas įstojo K. P. kuopelėn, kurioje 
nuoširdžiai dirbo. Man neteko su juo ilgai 
dalyvaut tam darbe, nes apleidau Lietuvą ir 
išvažiavau Amerikon.
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Gerb. Pranai Kartusis!

Rašau tau laišką drebančia ranka,—dre

KARTUS- - -

bančia ne todėl, kad rašau tau paskutinį 
laišką, delei to aš visai ramus, dreba delei 
vieno įvykio, kuris mane faktinai sunaikino.

žinai, daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai 
mudu persįskyrėme.

Tikiu, tu pažinai Rūtą, kuri tarnavo pas 
Sakus. Rūtą, rūž^vais skruostais, garbaniuo- 
tais, tamsiai juodais plaukais; mėlynom, di
delėm akim, su sutrūkusiom pūslėtom ran
kom. Rūtą, kuri apeidavo laukų ir namų ruo
šą; kuri valydavo Šakienei nagus ir šukuoda
vo jai plaukus. Tu ją pažinai, tikiu, pažinai.

Taipgi pažįsti Vacių Sakutį. Jis išaugo di
delis gremėzdas. Panašus savo tėvui, tik turi 
visus dantis, aštrius dantis, ir nerūko pypkės 
—cigarus ir papirosus.

žinai, jis prisimeilinėdavo prie Rūtos—ža
dėjo ją vesti, padaryti tikra ponia. . . Vieną 
vakarą jis nusivedė mane pas ją ant šieno. .. 
Krėtėme juokus, juokai atrodė visai nekalti... 
Bet, dabar, broleli, kad tu žinotum, kiek man 
kainavo ta nekaltoji naktis... Šakienė Rūtą 
išvijo, atleido nuo darbo. Ji laukėsi kūdikio. 
Iškilo skandalas. Vacius teisinosi nieko ben
dro neturėjęs su ja.- Rūta užginčino. Bet, 
kas šmeruoja, tas važiuoja. Suvertė visą kal
tę ant manęs. Rūta puikiausiai 'žinojo ir ji 
visam svietui pasakojo tiesą, bet Šakienė at
sišiepė: “Kur jūs, žmonės, niatėt, kad mano 
Vacius, turtingas ir doras ūkininkaitis, užsi- vdėtų su samdine? Ji neverta mano sūnaus pus
padžio ...” j

Teismas išnešė nuosprendį: lAš turiu su Rū
ta vestis. Vacius—nekaltas. Rūta nesutiko ir 
aš tam priešinaus. Įvyko vienas teismas ir 
kitas. Trečiu sykiu apeliavo/ -augščiausį teis
mą. Visur pralošė. Po to ji .nusižudė. Sako
ma, kad ji išsigėrė akmenėlio, žinai, to, ką 
muilą daro. Tuo ir užbaigė ssįvo vargingą gy
venimą. ;• :

IL -7
Aš noriu tau vieną nuotikį papasakoti, kurio 

niekam negalėjau pasakyti/ žinai, aš seno
kai nesueinu su K. P. kuopelės draugais. No
rėjau su jais kalbėtis. Ned&sileidžia iš tolo. 
Tas mano širdį skaudžiai graužia.

žinai, po tų visų teismų ir tragingos Rūtos 
mirties, viena sekmadienio vakara Vacius už- z t C

fundino valstybinės. Tai buvo pirmas toks 
lošis iš jo pusės. Mes susėdome sode, po šam- 
panine obele. Stiklelis po stiklelio ir taip nu- 
sikukavau, kad man iš vienos obelės atrodo 
devynios. Vacius man atrodė žiaurus, žiau
resnis už savo tėvą, kuris, žinai, iškando man 
akį. Obuoliai atrodė dideli, kaip mūs bažnyt- 
kiemio varpai ir savo sunkumu svėrė šakas 
žemyn. Po to aš užmigau. Kuomet aš pra
budau, buvo šviesu rytuose. Toptelėjo man 
į galvą, kur arkliai? Prisiminiau, kad aš pa
sigėriau ir naktigonėn nejojau. Prisiminiau— 
tą vakarą įvyko mano kuopelės susirinkimas, 
o aš pragėriau vakarą su buožės sūnumi. Bur
noj darėsi sausa ir troškulys mane kankino. 
Tarytum perkūnas mane trenkė, kuomet ap
sižiūrėjau, kad literatūros neturiu kišenėje, 
kurią, žinau, iš vakaro turėjau. Tai buvo lite
ratūra, kurios neprivalėjo matyti, kad ir toks 
tipas kaį Sakutis. Apsvaigau išgąsčiu. Kelia
klupsčias šliaužiojau po sodą, netikėdamas sa
vo akimis, iščiupinėjau tą vietą rankomis, kur 
mano buvo miegota, bet neradau.

III.
Viskas ėjo normalėmis vėžėmis. Aš dirbau 

pas Sakus, kaip ir nieko būt nenutikę. Susi
rinkimus laikydavome, kaip ir anksčiau: kai 
kada miške, kai kada šiaip kur patogiose vie
tose.

Vieną gražią naktį sujojom naktigonėn Vi- 
tinės krantuosna. Buvo puiki naktis. Skais
tus mėnulis jaukiai šypsojos, kabodamas tarpe 
žvaigždyno melsvoj erdvėj. Jis savo sidabri
ne šviesa puošė eglių šakas. Stačiuose Vitinės 
krantuose čiurleno sraunus upelis, pasislėpęs 
išbėginių alksnių tarpe; arkliai džianksėjo ge
ležiniais pančiais, grauždami minkštą atolą. 
O mes, žinai, Broniukas Sakalas, Stasys žagrė, 
Povilas Alksnis ir aš, sėdėjome apie sukurtą 
laužą krante, tarp eglių.

‘<Trekšt, trekšt, trekšt!” sutreškėjo sausos 
eglių šakutės.

—Vyrai, tykiau!—pašnabždomis, nuostabu
mo apimtas, persergėjo Broniukas Sakalas ir 
laikraštuką, iš kurio mums skaitė, akimirkoj 
įkišo smilkstančian laužan.

—Sveiki draugai, sveiki!—Išlindęs iš tan
kumynų nematytas tipas atsistojo mūsų prie
šakyje,

—Kas esi tamsta?— užklausė Sakalas.
—Estf darbininkas,—dešinę ranką laikyda

mas kišenėj, atsakė nepažįstamasis.
—Kur tamsta eini? Ir kaip čia pakliuvai?

—Atėjau stot Į partiją. .. į partiją...
—Partiją!. . . kokią partiją?!
—Į partiją? Cha-cha-cha! nežino jis, į ko

kią partiją ?
—Nežinome! Į kokią? Gal į naktigonių par

tiją?—mėgdžiojančiai klausė Broniukas.
—Svolačiai! Stokit, rankas-augštyn!
“Tai žvalgas, šnipas,” perbėgo mūsų minty

se tie šlykštūs vardai. Staiga pasirodė ant
ras tipas su revolveriu rankoje, bet jis neta
rė nei žodžio. Mus visus keturis sustatė eilėn 
ir vietoje iškrėtė.

Pirmasis tipas, prisiartinęs prie Broniuko, 
riktelėjo:

—Literatūra kur?
—Neturėjau!
—Neturėjai, a?
“Pokšt” revolverio briauna veidan.
—Neturėjau!—sukandęs dantis atkirto Bro

niukas.
■—Sudeginai!...
—Ne!
—Aš mačiau!
—Kam klausi ?
—Tylėk!... prakeiktas komuniste!
Tą naktį jiem trim uždėjo grandinius ir nu

sivedė su savim.
Nustebau ir netikėjau pats sau. Mano drau

gus nuvedė, o mane. . . mane paliko. . .Sėdė
jau vienas prie rusenančios ugnies. Ir pikta 
ir graudu, spaudė koks tai neapsakomas liū
desys. Tą naktį visai nemiegojau. Pirmasis 
tipas man buvo nebaisus, bet antrasis stovėjo 
mano vaidentuvėje ir nedavė ramybės. Labiau
siai stebėjaus, kodėl mane paliko ir kodėl ant
ras tipžts turėjo kokią tai maską ant veido, ku
ri buvo raudonos spalvos, dirbtinais ilgais juo-/ 
dais ūsais ir įdubusiomis akimis pakaktėj ir 
kodėl jis netarė nei žodžio?

Kodėl? Šį klausimą kartojau .pats sau po 
kelis kartus: Kodėl jis tylėjo?

IV.
Buvo pavakaris, kuomet Broniuko žila

plaukis tėvas, jodamas iš miestelio, staptelė
jo ties Sako šniūru pamiškėje, kur aš ariau. 
Jis lėtai nuslinko nuo apyblogio bėrio ir,' 
sunkiai alsuodamas, tarė:

—žinai, Broniukas.. . Broniukas jau mi
rė. . .

—Mirė?! Kada?
—V a-k ar nak-tį. . .
Senis kimšo pypkę. Jo sausos ir apžėlę il

gais gyvaplaukiais rankos drebėjo, lyg elek
tra krečiamos ir barstė tabaką..Uždegė pyp
kę, patraukė porą dum*ų į plaučius, pas
kui palšomis, išvargusiomis akimis, pasriu- 
vusiomis ašaromis, sekė kamuolius karčių 
dūmų, kurie padidino jo nervjngumą, pa
šiurkštino alsavimą ir pakirto palaužtą jau 
ir taip silpną senio balsą.

Aš stovėjau atsirėmęs į arklą, įsmeigtą 
žemėsna ir netikėtos žinios nuostabumu ap
svaigęs, paklausiau senio:

—Gal netiesa, gandai ?
—Tiesa,—įtikinančiai atsakė jis,—nukan

kino. Aišku—nukankino !—pabrėžiančiai už
baigė senelis.

Kažin koks neišpasakytas slogutis spaudė 
krūtinę. Trūko žodžių. Nebuvo kas daugiau 
sakyt. Pasižiūrėjau dar kartą į išvargusį 
senį. Nėr kas sakyt. Jis taipgi norėjo dar ką 
tart, bet negalėjo kalbėt. Pagelbėjau jam 
užsėst ant arklio.

—Dėkui, sūnau.. . ateik pas mane,—ir lė
tais žingsniais nujojo linkui namų.

Išvariau trejetą vagų, po to, kai senelis 
dingo iš akiregos,’ bet ilgiau negalėjau arti. 
Kojos linko ties pakinkliais, tarsi pakirstos.

Grįžau namo. Vacius ramiai sėdėjo ant 
gonko, kažką giliai mąstydamas, žiūrėjo į 
žemę ir atkartotinai šukė gelsvus ūsus pirš
tais. /

Vos spėjau praeit gonką, Vacius prašneko : 
—Girdėjai, Broniukas mirė—kalėjime.
—Koks Broniukas ?
—Sakalas.
—Sakalas ?
—Nežinojai ?
—Ne!
—Meluoji!
—Ne, nemeluoju!
—Mirė.
—Nužudė!
—Kaip ten nebūtų. Vienu bolševiku ma

žiau,—pasitenkinančiai nusišypsojo.
Nežinau kokio reikalo vedamas tą vakarą 

nuėjau sklepan. Pradaręs duris, išvydau, ko 
niekad nesitikėjau. Kampe, skrynėj tarp ki
tų dalykėlių, pamačiau kaukę—kaukę, kuri 
priminė man vakarą Vitinės krantuose. Ta 
pati, tikrai, ta. . . Raudonos spalvos, dideli 
juodi ūsai.

Vaciaus buldogiško veido, perstatys tą patį 
tipą, kuris buvo,atsilankęs Vitinės krantuose, 

t I I t . \ *

Ta pati kaukė. Uždėjus ją ant 
erstatys tą patį
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kuris nieko nekalbėjo. Paskui išnyko iš ma
no akių su draugais.” Perbėgo kūną kokia 
tai šalta srovė Šiurpulių. Mintis skverbės 
galvon, kad aš esu tuo kaltininku, žmogžu
džiu savo mylimiaušio draugo Broniuko. 
Man darėsi daugiau negu aišku, kad aš bu
vau tas asmuo, kuris pasitarnavo šnipui Va
ciui. “Ar jis šnipas, ar šnipas?”, stovėjo 
klausimas priešakyj. Mintimis atsidūriau į 
keleto mėn. praeitį. “Sodas, štai ta obelis, po 
kur susėdom su Vaciu. Nusigėriau. Pabundu. 
Nėr literatūros. Jis paėmė! Vacius! šnipas! 
Taip. Jis sekiojo mane, jis sužinojo mūsų 
susirinkimus, kurie baigėsi areštais. Gal... 
gal todėl mane neareštavo pirmą kart. Gal, 
kad susekt daugiau draugų, o tuomet mane, 
mane areštuos? Todėl mane draugai izolia
vo, aišku. Jie mano, aš tiksliai išdaviau.. . ”

—Vladai, Vladai! vakarienė gatava,— 
šūktelėjo tarnaitė.

Nežinau prie ko būt privedę tie galvojimai, 
tos mintys, kurios mane apsupo savo šaltais 
sparnais. Tą vakarą nevalgiau. Trenkiau 
kaukę į skrynią ir išjojau arklių ganyt.

Atsiguliau po eglaite. Sunėręs rankas po 
galva ilgai žiūrėjau į mėnulį. Miegas neėmė. 
Nesuprantama jėga slėgė man krūtinę, min
tys ir šiurpulingi vaizdai stovėjo mano vai
dentuvėje, tarsi ekrane.

Dabar svarbiausias klausimas prisiėjo iš
rišti: ar Vacius tarnauja žvalgyboj? Ar jis 
tikrai, kaip jis pats persistatydavo, yra ma
tininkas? “Jeigu jis matininkas, tai kodėl jis 
nedirba, juk vasara patogiausias laikotarpis 
tam darbui,” galvojau pats sau. “O dabar, 
jis sėdi namie, p'inigų, kaip šieno ir ūžia.. . 
meluoja. Jis yra šnipas, žvalgybininkas, o ne 
matininkas. ‘Plumpt, pūkšt, pūkšt! Tai taip 
ganai arklius ? Tu, rup.. . ’ tas priminė man 
rytą, kuomet Sakas išmušė man akį. Štai 
pas Rūtą ant šieno su Vaciu. Teismas. Teis
ei arys, dėvįs juodomis drapanomis, ilgi gra
žūs juodi ūsai, kaklaraištis juodas, iš kurio 
didelis mazgas pasmakrėj, kuris darė jį iš
didžiu. ‘Takšt, takšt, takšt/ kūjeliu į stalą: 
‘Vladas turi vesti Rūtą! Vacius—teisus!’ 
Bronįukas prisiartino prie manęs, jo suliesė
jęs išblyškęs veidas, rankos, tartum grėbliai: 
‘Tu išdavei mane!’ rodydamas pirštu į mane. 
‘Tu esi šnipas! Tu!... Gėda Vladai. Aš su 
draugais kovojau už tave ir už tūkstančius 
tokių, kaip tu. Vedėme kovą prieš Sakus ir 
daugelį kitų buožių, kurie ne vienam bernui 
sulaužė kaulus, išsuko rankas, išdraskė akis 
ir paliko aklais elgetomis vien todėl, kad 
drįso užmerkti akis po sunkios dienos jungo. 
Ne vienai merginai suėdė gyvenimą ir pa
siuntė į kapus vien todėl, kad jie turtingi, 
visagaliai. Tu, tu sakei supranti, viską su
pranti! Sakei nelenksi sprando savo prie
šams. O dabar.. . tu nusilenkei Sakui* po ko
jų ir laižai jo kojas, velki išnaudotojų tau 
uždėtą jungą! Vladai, pagalvok, ką darai!’ ” 
Kankino mane praeities nuotikiai. Visi 
no buvę draugai rodo pirštais į mane, 
na ir naktį neturiu ramybės.

“Šnipas!”
“Išdavikas!”
“Sako bernas, “šnipas!”
Niekam aš negaliu pasiaiškinti! Visi 

ne izoliavo. Tačiaus aš nebuvau šnipu, nesu 
ir nebūsiu!

Man aišku.
Todėl, prašau 
draugam, kad 
rimų. Pasakyk, kad Vacius, šnipas! Aš neiš
daviau draugų! Ir dar daugiau: išsibraukiu 
save iš gyvųjų tarpo, xnes viena išeitis man 
liko!

Pasakyk draugams, kad aš nekaltas!
Paskutinį kartą spaudžiu tavo ranką,

Vladas.

ma-
Die-

ma-

Kai kurie mūsų draugai vei
kalų rašytojai mano, kad jų 
veikalai nepriimami, grąžina
mi jų autoriams todėl, kad 
Meno Sąjungos veikalų skaity
mo komisija susideda iš žmo
nių, kurie nieko nesupranta, 
nenusimano apie naujai para
šytus veikalus. Ir dar viena,
jų, veikalų autorių, manymu 
svarbiausia priežastis veikalų 
grąžinimo tame, kad veikalų 
skaitymo komisija nepažįstą 
autorių asmeniškai arba nėra 
asmeniniai jų draugai.

Bet ar taip ištikrųjų yra? 
Ne, draugai!

Pastaruoju laiku daugelis 
draugų praktikuoja veikalų 
rašymą. Tai geras ir sveikinti-
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Neatsargumas privedė prie to. 
tavęs vieno dalyko: pasakyk 

niekad nevartotų spiritinių gė-
I i

; nas žygis. Bet didžiausia bėda, 
kad draugai mano, kad jie tai 
yra tie inžinieriai, literatūros 
didvyriai, kurie surado naujas 
veikalų rašymo formas, naujus 
rašymo būdus, kurių niekas 
anksčiau nerado, ir mano, kad 
tai yra revoliucinis menas.

štai veikalas: be scenų, be 
aktų, be pradžios ir be pabai- / 
gos. Rašto negalima įskaityti. .. 
Ką galima daryt su tokiu vei
kalu? Štai kitas veikalas, ku
rio personažai man primena 
“puppets” (balvonėlius, pada
rytus iš medžio ir skudurų). 
Kiekvienas tų balvonėlių turi

I tart po žodį jiems skirtoj vie
toj. Bet tai nėra veikalas, ku
riame matytum žmones—žmo- į.' 
nes su krauju ir kūnu, jų jaus
mus, jų kalbą ir jų žmogišką(7, 
protą. Ir dar būna taip: pir- 
miąU negu Meno Sąjunga juos , 
gauna, lošia savo kolonijose, . 
Na, ir kuomet Sąjunga atmeta 
tokį veikalą, autoriai sako: 
“Jūs ten sėdit ir nieko nesu
prantat apie veikalus. Tas vei
kalas buvo suloštas ten ir ten. 
Jį stebėjo keli šimtai žiūrovų. ‘ 
Visiem patiko, dar ir pelno da
vė parengimas. O jūs sakot, 
veikalas negeras.”

Ką mūsų publika tokiam at
sitikime sako, kuomet būna 
vaidinami tokie veikalai?

Arčiau prisiklausę ir prisi
žiūrėję surandame: publika 
nerami, ji kalbasi, šnekučiuo
jasi, laukia, kad greičiau loši
mas baigtųsi. Parengimų ren
gėjai vaikščioja ir išmetinėja:- 
“mūsų žmonės, mūsų publika 
—tamsi, nemoka užsilaikyti 
mūsų pare ngimuose-teatruo- 
se.” Rašo į spaudą ir apgarsi
nimuose, prašydami publikos, 
kad ramiai užsilaikytų laike 
parengimų.

Kame priežastis?
Priežastis veikalo 

Silpnas veikalas, be 
prastai susimokiname
žiūrovai į tą visą atsako triukš- 
mavjmu. Neužsilaiko ramiai, 
kad veikalas žiūrovo n£ už inte
resuoja, nesuįdomina. Ir jeigu 
tokių .veikalų perstatymas 
praktikuojamas dažnai,—pri
sieina veikalai vaidinti krės
lams ir salės sienoms. Todėl, 
draugai, Meno Sąj. ima tą aty- 
don ir stengiasi, prižiūri, kad 
mūsų veikalai nebūtų perdaug 
tušti, nes tas mūsų 
atneštų daug žalos.

Reikia pripažint, 
publikos meniniai
mai kolei kas, yra labai menki, 
bet jeigu pradedantieji veika
lų rašytojai negali nei tų men
kų reikalavimų patenkint, vie
na priemonė lieka—mokytis, 
studijuoti gyvenimą, pažint jį 
ir tuo pačiu sykiu—reik mo
kintis dramatizavimo, meis<

(Tąsa 4-tam pus.)

turiny j.
o, dar
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Po to, kai gavau laišką, Vladas nusišovė.

Atydai Mass. Choristams
ALPMS pikniko komitetas savo posėdyj, 

rugpjūčio 4 dieną, nutarė sekamą: visi An
tro Apskričio chorai turi būt ant Voses Pa
vilion, Maynard, Mass., rugsėjo 1 dieną del 
generalių praktikų, 11-tą valandą ryto. Yra 
labai svarbu, kad visi choristai būtų laiku, 
id&nt perdainuot dainas ir gaut instrukcijas 
kaslink programo, pirm negu publika pradės 
rinktis.

Draugės ir draugai choristai! šis yra pir
mas Antro Apskričio chorų piknikas, kurin 
mes stengiamės pritraukt daug publikos. Pri
traukę publiką, mes norim atsižymėt kuo 
puikiausiai. Tas bus geriau įvykdinta, jei 
generalės praktikos bus sėkmingos. Tau visi 
kreipkite daugiau dėmesio ir būkit laiku. *

M. Valentukevičiutė.

1 K Jr

judėjimui*

kad mūsų 
reikalavi-

■aK. J
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MENO SKYRIAUS DALIS PRANEŠIMAI Iš KITUR

Klaidinga Nuomonė!

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Sąjunga nieku

Apie "Laisvės” Pikniką Philadelphijoj

AR JAU TURITE TIKIETĄ?
Serganti “Laisves” Skaitytojairū
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638 Bay

NOTICE

Speciale ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

Kings, to

SIDNEY 
Ave.,

Atmintinos Vakacijos
Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren-

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

būkite susirinkime.
Kp. Sekr. P. Poškus.

(194-195)

at 

be consumed off the 

DAIRY
Brooklyn, N. Y.

JOHN H. TIETGEN
Ridge Av®., Brooklyn,

HOFFMAN
Brooklyn, N. Y.

BURRAFATO
Brooklyn, N. Y..

JURGEN RICKMERS
Brooklyn, N. Y.

BRZOZOWSKI
Brooklyn, N. Y.

GEORGE N. SCHULT
St.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Control Law at 
of Brooklyn, 

be consumed off the

ii

Hudson, Mass

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brookyln, 

Kings, to be consumed off the

HENRY BEHRENS 
St., Brooklyn, N. Y.

Beverage

to be consumed on

at i to sell beer at retail under Section 75 of

GERIflŪSIfl DUONA
\SGHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų

Montello, Mass

the

i .8 hercby driven that License No.
| A 8148 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4508. has been issued to the undersigned 

■to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
275 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRED GREULICH * 
275 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 708 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail sunder Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN D. ADELSTEIN 
(GATES WINE & LIQUOR COMPANY) 

1063 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 44 
Deep Creek ^latbuah Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PATRICK HANLEY
44 Deep Creek Flatbush Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 11753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 633—6th Ave., Borough of 
Brooklyn, Coiinty of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK BUJNACKIS 
(VETERANS TAVERN)

633—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1586 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic BeVerafco Control Law at 
B.M.T. West End Terminal, Coney Island, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises. '

THOMAS PROTENTAS
B.M.T. Wekt End Tertninal. Coney Island 

Brooklyn, N Y.

triškumo^—meninio meistrišku
mo.

Meno Sąjunga taipgi nerei
kalavo ir nereikalauja “die
vai žino” kokių ten stebuklų 
iš mūsų dramos rašėjų. Bile 
veikalas turi šiek tiek vertės, 
realumo, teisingai atžymi isto
rinį nuotikį, įvykį, arba bėga
mais kasdieniniais reikalais 
parašytas veikalėlis, teikiąs 
nors mažą dalelę naudos mū
sų judėjimui ir nedaro žalos

mūsų proletariniam menui— 
išleidžiamas. Leidžiame, kad ir 
meno atžvilgiu, turiniu ir li-,- 
teratiniai silpnus. Rašyba taip
gi taisoma, kad ir prasčiausia. 
Meno Sąjunga supranta, ko
kiose sąlygose draugai rašo 
veikalus. Supranta, kad nega
lima iš mūsų rašytojų reika
laut to, ko esamose 
negalima. Nežiūrint, 
kalbėsime: veikalas 
veikalu; drama turi 
ma, o ne koks ten
kurį išduoda žiūrovams, kaip 
viršuj minėjau, “puppets” (ne
gyvi balvonėliai).

Meno Sąjungos veikalų skai
tymo komisija gerbia ir ati
duoda draugams kreditą, kurie 
Tašo veikalus, kad ir silpnus. 
Bebandydami, 
draugai daug 
gali išsivystyt 
turgus.

per ilgą laiką, 
pasimokina ir 

į gerus drama-

sąlygęse 
kaip ne
turi būt 
būt dra- 
raportas,

Bet Meno 
būdu nesprendžia veikalus su- 
lyg jų autoriais. Mes sakome: 
nesvarbu, kas parašė veikalą, 
svarbu tai, ką parašė! Kitais 
žodžiais, mes sprendžiame vei
kalą iš jo turinio, o ne iš to, 
kas yra jo autorių.

Pranas Pakalniškis.

Apie priežastis, kodėl pikni- rengia busus į kelionę. Jų bu
kas turi įvykti Westville Grove sai veža tik į abi puses už 
Parke, o ne Vytauto Parke, jau 
buvo rašyta, paaiškinta visuo
menei. Philadelphijos visuo
menė apie pikniką yra infor
muojama per radio ir spaudą: 
taipgi bandoma pasiekti tiek 
lietuvių namų, kiek žinomos 
vietos leidžia. ‘

Delei blogesnių laikų šiemet 
žmonės išsireiškia, kad į Vy
tauto Parką gal būt nevažiavę, 
bet kaip į naują vietą, artes
nę ir pigesnį nuvažiavimą, 
veik visi pasirengia važiuoti 
ant “Laisvės” pikniko. Daugu
mas nori pamatyt naują par
ką ir maudynių prūdą. Vytau
to Parkas buvo 23 mylios, 
Westville Grove Parkas tik 7 
mylios nuo Delaware tilto, nuo 
Philadelphijos. Įžangos lai
mėjimo tikietųkai smarkiai 
platinasi. Kolonijų mūsų judė
jimo drangai ir simpatikai tu
ri žinotisiemet Philadelphijos 
“Laisvės” pikniko svarbą. Jei
gu pastarais laikais buvo su
traukta iki 10,000 publikos ar 
mažiau, tai šiemet visi- turime 
dėti pastangas, kad visi mūsų 
revoliucinio judėjimo draugai, 
draugės ir rėmėjai sudarytų 
virš 10,000 žmonių. Artimes
nių kolonijų draugės ir drau
gai turi dirbt dieną ir naktį, 
kad sumobilizuot visus lietu
vius ir visus norinčius važiuot 
kitataučius. Ant šio parko ga
lim stalpinti iki 20,000 žmo
nių. šiemet norėta pakenkt 
“Laisvės” piknikui, bet mes 
turime atsakyt masine demon
stracija lokaliai bei kolonia- 
liai. Sudarykime tūkstantines 
minias, nes toms minioms ir 
masinė programa yra prireng
ta is įvairių tolimesnių koloni
ja

Jau nugirdom, kad baltimo- 
riečiai rengiasi atsigabenti pu
sę Baltimorės lietuvių gyven
tojų. Brooklyniečiai smarkiai

$1.75. Vadinasi daug pigiau, 
negu mes galėtume nuvykti į 
Brooklyną iš Philadelphijos. 
Draugai newarkieciai -su Sie
tyno Choru tyli, jie slaptai mo
bilizuoja savo jėgas prieš 
Brooklyną. Iš kitų kolonijų 
draugai šiemet smarkiau 
pinasi “Laisvės” pikniku.

Atsiminkim, kad kitais 
tais galim susilaukti reakcijos, 
fašizmo teroro. Pasaulis eina 
prie karų ir perversmų. Revo
liucinė spauda yra mūsų gink
las. Kolonijų draugai yra ra
ginami parašyti spaudon apie 
vykimą į Laisvės” pikniką, 
rengiamą Philadelphijos dar
bininkiškų organizacijų.

] laiką kliube prie alaus ir ka- 
zyrų. Todėl juos kunigai iš
naudoja kaip tik nori, štai lie
tuviški kunigai atlaikė parapi
jinį mitingą vien tik su davat
kom ir nutarė, kad žėdnas pa- 
rapijonas turės mokėti po $25 
del statymo naujos svetainės. 
Ot jums, vyručiai, ir iškirto 
“šposą.”

Šio mėnesio pradžioj turė
jom du susirinkimus vieną 
paskui antrą. Pirmas tai TDA 
20 kuopos, į kurį neskaitlingai 
draugų bei draugių atsilankė, 
bet visgi veiklesni draugai pri
buvo. Neturėjom daug svarbių 
reikalų nei naujų sumanymų 
aptarti, tik finansiškai pare
mtam darbininkišką judėjimą. 
Pasirodė, kad kasoj turim su- 
virš 25 dol., tai nutarėm, kam 
gi mes juos čion ir laikysime? 
$10 dol. paaukavome Ame
rikos revoliuciniams kali
niams ir 5 dol. Lietuvos rev. 
politkaliniams." Mūsų F. Rast, 
išduodamas (raportą pažymėjo, 
kad narių tiri 39 ir visi gerai 
užsimoka duokles, žinoma, tas 
priklauso nuo mūs sekreto
riaus, nes jis moka sugabiai 
duokles iškolektuoti.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 21 d. rugpjūčio, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. va
kare. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, neužmirškite ir duok
lių užsimokėt. Taipgi yra prisiųstos 
blankos iš centro del balsavimo į 
centro komitetų narių ir alternatų. 
Visi

PHILADELPHIA, PA.
Draugai! Kurie draugai iš kolo

nijų turite Philadelphijos pikniko se
rijų tikietukų, tai važiuojanti j pik
niką malonėkite priduot stambiais 
pinigais, bet ne smulkiais, nes pri
imant daug pinigų smulkiais labai 
greit pražūsta, stambūs pinigai pa
rankiau sutvarkyt.

“L.” Pikniko Iždininkas
J. S. Rainys.

(194-195)

gia masines prakalbas ant atviro 
oro,’ ketvirtadienį, 22 d., rugpjūčio, 
7 vai. vakare ant 3-čios ir Tasker 
gatvių. Kviečiam visus lietuvius dar
bininkus skaitlingai dalyvauti ir iš
girst daug svarbių žinių.

P. Puodis.
(194-195)

WORCESTER, MASS.
Prašome visų draugų ii’ draugių 

kurie turi laimėjimo tikietukus lei
džiamus Aug. 11, Suvienytų Lietuvių 
Draugijų pikniko, ateit ant Olympia 
Parko subatoj, 17 d. rugpjūčio-Aug, 
vakare, nes bus traukiami tie tikie- 
tai. Aug. 11 nebuvo galima traukti1 
tikietų, nes nevisi galiukai buvo su
gražinti. Tad visi būkite Olympia 
Parke, subatoj, 17 d. Rugpj.-Aug.

SLD Rengėjai.
(193-194)

tokie įvairumai. Lošimuose laimė
tojams bus skiriamos dovanos. Žino
ma, drūtesni ir greitesni laimės.

Bus gera orkestrą. Grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Pasišokę kas 
mylės galės maudytis.

Taipgi turėsime visokių gėrimų ir 
skanių užkandžių.

Kviečiame visus dalyvauti.
LDS 31 kp. Koresp.

V. Kulikauskas.

OAKVILLE, CONN.
LDS 31 Kuopos Piknikais

LDS 31 kuopos didelis piknikas 
įvyks 18 d. rugpjūčio, palei Slate 
ežerą, Falls Ave. Užkviestas Vilijos 
Choras iš Waterbury palinksmins ' 
mus farmerius. Taipgi turėsime kai- 1 
bėtoją, kuris kalbės apie Lietuvių , 
Darbininkų Susivienijimo reikalus. 
Bus galima į LDS įsirašyti.

Turėsime visokių lošimų. Bus vir
vės traukimas, vaikų lenktynės ir ki-

\15JS

18 Mėty Sukaktuvės

Augustas Balčiūnas, apie 
keturios savaitės laiko atgal 
neturėdamas darbo nuvažiavęs 
ant beach pusėtinai apdegė. 
Nuo saulės jo galvos oda su
truko, to sėkmėj .pagavo 
nervų ligą. Jis likos nuvežtas 
į proto sergančių ligoninę. Gir
dėjau, kad jau sveiksta, linkė
tina greito pasveikimo.

ALDLD 6 kp. pereitam susi- 1 
rinkime tarp kitų tarimų, nu
tarė rengti debatus ir kviesti 
lietuviškus jagamasčius, kad į- 
rodytų Sovietuose nebuvėlį 
“badą”, kurį jie taip skelbia 
rėkdami visa gerkle per ra
dio ir per So. Bostono kunigų 
organą “Darbininką.” Tam 
darbui išrinkta komisija.

Taipgi išrinkta komisija pla
tinimui tikietukų, kad sukelti 
tam tikrą sumą pinigų del jau
nuolių vasarinės mokyklos.

St. Roko Pašei pine Drau
gystė, kontroliuojama skloki- 
ninkų reikalaujant draugystės 
viršininkams, beveik vienbal
siai nutarė įregistruoti čarterį 
ir užsidėti kliubą, kad prie už
darų durų galėtų bizniavoti ir 
iš to daryti pelną del draugys
tės palaikymo. Tai dabar iš ei
lės bus penktas lietuviškas 
kliubas, kuris panašiai biznia- 
voja prie uždarų durų.

čionai daugiausiai nesusi
pratę darbininkai praleidžia i

Ona Norvaišienė dvi savai
tės atgal tapo nuvežta į ligo
ninę kur ant aklosios žarnos 
darė operaciją. Girdėjau, kad 
d. Bortkienė irgi buvo 
susirgus, bet dabar jau 
sta.

labai 
sveik-

P. Mineikienė jau 
serga ir. mažai ką pasitaisė, 
vos gali atsisėsti. J. Mineikis 
ir Mineikienė su dukterimis 
yra žinomi darbininkiško judė
jimo rėmėjai darbais ir auko
mis.

M. Haidinas jau daugiau, 
kaip pusė metų serga džiovi
ninkų ligoninėje, Hanson, 
Mass. Buvo nuvažiavę du 
draugai jį atlankyti, kurie jam 
nuvežė pasiskaitymui darbi
ninkiško turinio knygų. Pasi
kalbėjus su juo, jis sakė, kad 
žiemą džiovininkams geriau, 
negu vasara. Sakė valgyti duo
da gerai, šiaip atrodo nesu- 
menkęs.

Antras buvo ALDLD 103 
kuopos susirinkimas. Irgi labai 
svarbių reikalų nebuvo, kaip 
tik šie: iš kuopos iždo paauko
ta $5 “Daily Workeriui” ir 5 
dol. kanadiečių “Darbininkų 
žodžiui” del įsisteigimo nuo
savo preso. Sekantį mėnesį tu
rėtų būt paaukota del “Lais
vės” preso, išmokėjimui; nors 
mes jau aukavom, bet pasiro
do iš “Laisvės” gaspadoriaus 
raporto, kad dar vis neišmokė
tas, tai turim padėt jį išmokėt, 
nes matom, kad “Laisvė” ir 
mums neatsisako niekur viso
kius mūsų apgarsinimus, visa
da dykai pagarsina, .kuriuos 
nei prašyt daug nereikia. Aš 
manau, kad mūsų draugai tą 
gerai supranta ir įvertina, ir 
jie neužmirš savo pareigą.

Taipgi buvo išpildytos no
minacijų blankos del ALDLD 
Centro Valdybos.

Nutarta ir išrinkta du drau
gai—A. Sikorskis ir J. Yeske- 
vičius, surinkt dalyvių didelį 
busą į Maynard, Mass., ant 1 d. 
Sept. į Naujosios Anglijos cho
rų pikniką. Taip visi draugai 
ir draugės jųjų įžangos tikie- 
tus vieni platina, o kiti perka 
ir pasižada padirbėt, jeigu 
jiems reikės darbininkų. Tai 
matot, kad hudsoniečiai nepa- 
vėsiuoja, ale darbuojas net su-

Oct. 17. Laivu Aquitania

Jei ne, tai tuojau įsigykite ir ^važiuokite 
į “Laisvės” pikniką 1 d. rugsėjo (Sept.).

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J

Iš Brooklyno Busais Važiuosime J Tą Savo Dienraščio 
Didžiąją Iškilmę.

Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais.
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams.

Kąinos Busais iš Brooklyn© Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare. 
Williamsburgieciai susirinks prie “Laisvės” 

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudson Ave.
South Brooklyniečiai nuo 723 — 5th Avė.

Ant rytojaus Labor Day švente, galėsime gerai atsil
sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dar bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

Labai Svarbu iš Anksto Užsiregistruoti, Nes Norime 
Žinoti, Kiek Busy Samdyti.

1 g 
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Aplankys London, Leningrad, Mos
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

Del Informacijų Kreipkitės Į *

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New Yqrk City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUN ARD WHITE STAR
Limited

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Pirmiau “Laisvėje” buVo 
pranešta, kad tapo suparali- 
žiuotas S. Tamošiūnas. Jis da
bar jau yra geresnis, bet kol 
kas dar vaikščioti negali.

Šalna.

Pas mus šiuo laiku įvyko 
daug automobilių nelaimių ir 
keli žmonės tapo užmušti, o 
kiti baisiai sužaloti. Daugiau
siai iš jaunuolių ir jųjų “gerų 
laikų”, kaip jie sako “good
time” j ieškotojų ir išsigėrusių 
važinėjimo. Tėvai turėtų dau
giau kreipt į juos atydą ir ne
leist taip po naktis trankytis 
ir “raidų” jieškoti.

M. P.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
B 3577 has been issued to tho undersigned 
to' sell beer at retail' under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MORRIS
I • JACOB
1 3601 Mermaid Ave.

LEINWOHL & 
SILVERBERG

Brookyln, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4765 has been issued to the undersigned 

a*- Į to sell beer at retail under Section 76 of 
_ j Control Law at 

Bdrough of- Brooklyn, 
to be consumed on the

i Avenue, 
County of Kings, 
premises.

FRANK 
715—5th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail urtder Section 75 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

425 Hicks

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 3192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law t ‘ 
198 Howard Ave., Borough of Brooklyn’ I £ «<- *vuu. uGminiv ui oiooKiyn, Alcoholic Beveragecounty or Kings, to be consumed on the , 7ir—Kth 
premises. ! i. .

ANTOINETTE SACCENDE 
198 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4636 has been issued to tho uudersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

RALPH BOZZO 
406—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4146 has been issued to the undersigned . ..
to sell beer at retail under Section 76 of A 8418 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law ( 
704—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

---- XOUIS FERRARO 
704—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4017 has been issued to the undersigned. - - .
to sell beer at retail under Section 76 of A ,ha8 b*en t° the undersigned
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, n . . ----- - ----- ,
County of Kings, to be consumed on the 2°34 Ave., Borough of Brooklyn,

Uivwra Ko aft riff 4k >premises* 
JOHN P. HUNT 

282 Smith St., Brooklyn, N. Y.
• .......... ...... ' ~ - f

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. /

C.’ & D. TAVERN INC. 
276 Humboldt St, Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
7015 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIGMUND NADEL
7015 Ft. Hamiltoh P’kway . Brooklyn, N.'Y

NOTICE is hereby given that License No.
‘ *"* ‘ .................................................................' ' .. I

to sell beer at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at
UVM1V1U «yv<t XJVlUUJSn VFl .*^1 vvrvijr it, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODINE DRUG STORES, INC 
2034 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8788 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
6302 Bay P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

FINE’S
6302 Bay P’kway

A 9555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
215. Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed off the 
premises.

GEORGE IMMOOR
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6557 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail Under Section 75 of 
tho . Alcoholic Beverage Control Law at 
J638 Bay ' Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

is heręby given that License No. 
A 9633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6609 Ft. Hamilton P’kway Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WILLIAM BURFEIND
6609 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6219 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PENNY PROFIT FOOD STORE 
6219 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A '5592 has been issued to the undersigned- 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569—llth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NQTICE
A 0891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Cdritrol Law i 
3516 Avenue S, Borough of Brookyln, 
CoMjity; of Kings, to bo consumed off the 
premises. '
HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

“L.” ADMINISTRACIJA.

NOTICE is hereby given that License No 
B 1618 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenuo S, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 1 
premises.

JACOB HALĖM 
3501 Avenuo S, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6933 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA SOPHIE MICHAELIS 
4112—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5540 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ?o be consumed off the 
promises.

OTTO WOLFF
3515 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9687 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage • Control Law at 
Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SBODEK
Brooklyn, N. Y.

idcrsigned Į Budapešto, Vengrijos sos- 
Į tinęs, priemiesčiuose, per 

o"; j smarkią viesulą su tvaniš- 
ku lietum žuvo 4 žmones.

the 
34 
County of 
premises.

34 Dumont

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9542 has been issued to the? undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1312 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
1312 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1321 Avenue Z, Borough 
County of Kings, to 
premises.

SALVATORE 
1321 Avenue Z,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CORNELIUS F. RICKMERS
422 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
‘ ‘ I

to sell beer at retail under Section 75 of 
...j Alcoholic 
6816—3rd
County of Kings, to be consumed‘ off the 
prdfnises.
6816—3rd Ave"

Iji'i vy a m iiuivuy givvn mm nu.
A 7019 has been issued to the undersigned

| to sell beer at retail under Section 75 of 
at I the Alcoholic Beverafce Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

, vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

LBUWI

Mes _
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų.- Mūsų duoną valgyda

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE„ DETROIT, MICH.



. Puslapis Penktas

Dvidešimt Aštunta Kovo O. ERDBERG

J.,1'„ '

ĮJičiaus (kurį prida-
Daujotas), kuriame

(Pabaiga)
Dar nekurį laiką tratėjo šūviai, po to 

vartai buvo atidaryti ir gyvi likusieji iš
bėgo į gatvę. Čion taip pat ėjo šaudymas 
ir gatvė buvo nuklota lavonais. Pando 
greitai tempė mane tarp krautuvėlių, 
stovinčių prieš rinką, ir šokinėdami per 
lavonus mes išbėgom į kaimyninę gatvę. 
Visu smarkumu pro šalį važiavo rikšai 
(chiniški vežikai), veždami sužeistus stu
dentus su išbalusiais veidais, tvirtai su

kąstomis lūpomis ir kraujuotomis galvo
mis bei krūtinėmis.

Pando sulaikė mane, kada mes pasie
kėm vartus ambasados kvartale. Ir aš, 
svyruodamas, tarsi apsvaigęs, užėjau ant 
jos asfalto, kur šalimis gatvės spindėjo 
šaltam ramume ir savygarbos išdidume 
ambasadoriški namai.

Mes pasimatėm antros dienos vakarą 
po skerdynės. Pergyvenimai atmintinos 
dienos mus padarė draugais. Aš paklau
siau Pando, kodėl jis yra vienas. Jis, pa
žiūrėjęs į mane, karčiai prakalbėjo:

—Taip, dabar mes esam vieni.
—Kode! tad?
Pando tylėjo.
—Drauge,—ištarė jis staigiai,—jūs mi- 

> nėjot prieš demonstraciją apie važiavi
mą į Pietinę Chiniją.

—Taip, aš ketinu neužilgo važiuoti ten.
Korėjietis pašoko nuo kėdės ir prisi

artino prie manęs.
—Aš noriu prašyti jus,—prakalbėjo 

pusiau kuždėdamas,—imk mane su sa
vim. Jums bus reikalingas perkalbėtojas. 
Be kalbos žinojimo jums tiesiog pavojin
ga eiti už koncesijos rubežių. O man čion 
nieko daugiau neliko daryti, nes jie labai 
gerai žino mane.

—Papasakok aiškiau, kas atsitiko?— 
paklausiau be kantrybės.

—Būtinai reikalinga iš čion važiuoti, 
^ar-į-Šanhajų ar į Pietus. Mes čionai dir
bom organizuodami studentus, bet dabar, 
po skerdynės, studentų organizacijos yra 
likviduotos, beveik visi vadai ir veikles- 

I nieji nariai ytya areštuoti, daug yra nu
žudytų, daug pabėgo ir viskas diskredi- 
tavos tiek, kad per keletą mėnesių nebus 
galima pradėti joks veikimas. Ūpas tar
pe studentų yra visai nupuolęs. Paimk,

pavyzdžiui, mūsų ratelį: guandunanietis, 
kurį jūs gerai pažinot, tapo užmuštas lai
ke demonstracijos^ kulka suskaldė jam 
pakaušį; jaunasis šanhajietis nusprendė 
apleisti universitetą ir grįžti į namus, jį 
viskas tas išgązdino, jis manė, kad revo
liucija yra žaislas, panašus tenisui arba 
futbolui; bet kada jis sužinojo, kad da
lykas kvepia krauju, jis supakavo savo 
daiktus ir, jeigu dar nėra pertraukta 
gelžkelio linija, jis skubiai šiandien pat 
grįš į Šanhajaus setlementą užsiiminėti 
jo mėgiamu sportu tenisu. Ten yra pa
togiausia vieta del jo...

—O' Fu-Ju-Tin, tas si-cuanietis drau- 
gas? .

—Jis nėra daugiau draugas. Vakar jis 
man pareiškė, kad nėra galimybės su 
lazda sugriauti miesto mūrus ir kad jo 
tėvas siuntęs jį čion mokintis ir nuo šio 
laiko jis užsiimsiąs tik tuo dalyku, del 
kurio jis atvažiavęs į Pekiną.

—Neatbūtinai reikalinga važiuoti į 
pietus,—pakartojo užsispyrusiai, — būti
nai reikalinga sukelti šanhajaus darbi
ninkus ir guandunaj iečių valstiečius.

Pando nutilo. Aš galvojau, kad jis yra 
tačiau teisingas šiame klausime. Būtinai 
reikalinga važiuoti į pietus. Savo mintyse 
aš jau mačiau tūkstančius kilometrų ke
lio praeisimų jų nemalonių druskinių 
pūstynių, stepų, daaugybę senovinių pie
tinių miestų, nelauktų sutikimų, kentėji
mų ir pavojų, įvairias tarmes, paveiks
lus vargo ir gerbūvio, o taipgi ant šios 
scenos—milionines mases sukilėlių, kurie 
jau nubloškė nuo savo kaklo parazitus. 
Aš geidžiau būti jau viduryje kelio, jaus
ti save praturtėjusiu patyrimais, laukti 
be kantrybės kiekvienos ateinančios die
nos, kuri atidengs prieš mane paslaptin
gas apylinkes pietinių sričių...

Ir, tarsi pratęsdamas savo mintis, ma
no sankeleivis Pando išsireiškė:

—Ta salvė išskirstė mus. Bet daugu
mai jų parodė kelią. Pekinas yra ilgam 
prarastas. Jie išginė revoliuciją iš cent- 
ralinio miesto. Ji dabar išsiskirstys po 
visą šalį ir visus kampus.—Ir suspaudęs 
kumščius jis piktai su pagieža pažiurę j d 
į gražius didelius ambasadoriškus namus.

Vertė Petras.

=j, A. Aiman 
// ve J. J.

I prašo paramos, bet laiškas ta- 
I po nepriimtas, nes ne kuopos 

antrašu rašytas.
Nutarta, kad kuopos sekr. 

pareikalautų nuo d. Aimanavi
čiaus liudijimą nuo tos kuo
pos, kurioj Aimanavičius pri
klausė, kad jam yra reikalin
ga parama.

Tapo užklaustas sekr. ar ne
turi atsišaukimo nuo Mid-West 
Jaunuolių komitėto, reikale 
organizuojamos jaunuolių mo- 
kyklos.

Bet pasirodė, kad Mid-West 
mokyklos komitetas apsilenkė 
su kuopa, bet d. G. Bendix at
siliepė, kad tuo reikalu turi 
atsišaukimą.

’ i 'Atsišaukimas skaitytas ir 
priimtas, bet tinkamo jaunuo
lio nesurasta siuntimui į Chi- 
cagos jaunuolių mokyklą.

Keista klausytis, kuomet 
kuopos vadovaujanti nariai ne
gali surasti iš tiek daug lie
tuvių nors vieną tinkamą jau
nuolį į mokyklą.

Daugiau negu aišku, 
mūsų kuopa nesirūpina 
nuoliais, tai ir nepajėgia tin
kamų mokinių surasti ir pa
siųsti į jaunuolių mokyklą.

ALDLD 49 kuopos susirin
kimas įvyko 7 d. rugpjūčio.

Pirm. J. Tenikaitis atidarė 
susirinkimą.c.

Raportai iš tarptautinio be
darbių veikimo išduoti per Ad. 
Kupstą ir priimti.

Spaudos naudai rengiamas 
piknikas ant 8 d. rugs., St. 
Louis, Mo., bendrai su East 
St. Louis,' UI. organizacijomis.

šis piknikas • bus istorinis, 
nes pirmas tokis abiejų mies
tų organizacijų bus parengi-

Į

kad 
jau

Paterson, N. J
ALDLD 84 kuopa turėjo su

rengus pikniką 4 d. rugpj. Pik
nikas pavyko gana gerai. Pu
blikos buvo vidutiniai, x turė
jome svečių iš Elizabeth. Bu
vo iš Easton, Pa. draugai Šla
pikai, M. Urba ir kiti. Links
mai praleidome dieną, vieni 
draugiškai kalbėjosi, kiti šoko. 
Buvo atsilankę keletas katali
kų darbininkų šemynų. Nuo 
pikniko kuopai lieka virš $25 
pelno.

Reikia atiduoti padėką drg. 
S. Sadauskui, M. Padriezui, 
ir J. Bimbai, kurie savo auto
mobiliais vežė publiką į pikni
ką padarydami net po kelis 
tripus. Taipgi ir darbininkai, 
visi pribuvo laiku ir stojo dar
ban. Tik mūsų kaimynai 
newarkieciai ir brooklyniečiai 
labai šaltai atsinešė linkui Pa- 
tersono draugų parengimo. 
Mūsų kuopa visuose brookly- 
nieČių ir newarkiečių paren
gimuose dalyvauja, remiame 
kiek išgalime, bet į mūsų pa
rengimus, tai jeigu jie ir pasi
žada, tai vis vien neatvažiuo
ja. Jeigu jūs, draugai, taip 
elgsitės, tai ir mes turęsime 
taip atsinešti linkui jūsų pa
rengimų. (Mes manome, kad 
taip negalima, kada jūs at
vykstate į “Laisvės” parengi
mus, tai tas nereiškia, kad į 
brooklyniečių. Jie yra visų 
bendri. Brooklyne būna mūsų 
kuopų parengimų kiekvieną 
sekmadienį ir kartais net po 
kėlis. Į tokius parengimus ki
tų kolonijų draugus mes ne
gaunam. Ir tą pačią dieną 
patys brooklyniečiai turėjo sa
vo išvažiavimą.—Red.)

Sklokininkai toje pat vietoje
rengė du piknikus ir jie į sky-l Patersoniečiai rengiasi da
lę sulindo. Jie to troško irllyvauti pas eastoniečius pikui-

ALDLD kuopai, mobilizavo 
žmones j Brooklyną, kur tą 
pačią dieną buvo “N. G.” pik
nikas. Jie vartojo visokius 
skymus, kad tik daugiau išve
žus, jie eidami stuba nuo stu- 
bos atkalbinėjo žmones nuo 
mūsų pikniko.

k e, kuris įvyks subatoje, 17 d. 
ru^p. Kiek girdėjau, tai trys 
mašinos važiuos, kad atside- 
kavojus jiems už jų dalyvavi- 

pereitame mūsų piknike.
Vabalas

---------------- n----

East St. Louis, 111.

ma

Kuopų Darbuote

LDS 92 kuopos 4 d. rugpj. 
įvyko susirinkimas. Į susirin
kimą mažai atsilankė narių.

Raportai komitetų tapo pri
imti. Pažymėtinas raportas iš
važiavimo, įvykusio 14 d.- lie
pos ant Bakaičio ūkės, kuris 
buvo sėkmingas iš bizniško at
žvilgio—davė kuopai pelno 
1*39 dol. Drg. L. Burnis aukavo 
savo rankų darbo klietką, už 
kurią tapo surinkta suviršum 
70 dol. Ačiū d. Burnini už pa
aukautą klietką, nes tas kuo
pai davė tiek daug pelno.

O. Giržaitienė davė praneši- 
kaip visas darbininkų kovas, į mą> kad daro planus del, pa-

10 
jos 
ap- 
ju-

Kaip numatoma, tai Pater- 
sone greitai įsisteigs darbinin
kų Labor Party iš kokių 
įvairių unijų, nes užgįria 
tvėrimą. Passaike ir jo 
skrityje taipgi darbininkų
dėjimas gerėja. Bosų laikraš
tis “The Evening News” ugni
mi spjaudo į Labor Party, šau
kia, kad ji bus tik komunistų, 
baugina žmones visaip. '

Steigimui Labor Party yra 
šaukiama konferencija, kuri 
įvyks 22 rugp., Turn Hall, Pa
tersone. Ten bus išdirbta planai 
bendram darbininkų veikimui 
ir išrinkti komitetai. Ši parti
ja bus bendra visų darbininkų, 
žinoma, Komunistų Partija,

taip ir šią remia. Už bendrą 
darbininkų tikietą bus vedama 
plati agitacija visur. Tam dar
bui kenkia visi mūsų priešai, 
bet mes mokėsime prieiti prie 
darbininkų.

Komunistų Partija rengia 
didelį pikniką, kuris įvyks ne
dėlioję, 25 d. rugpjūčio, Vil
lage Bam, N. Heladon, N. J. 
Bus gera muzika ir programa, 
čia bus ir įvairių žaislų. Ko
munistų Partija kviečia visus 
darbininkus atsilankyti į šį 
pikniką ir paremti ją. Įžanga 
ypatai tik 25 centai. Važiuoti 
reikia busais imant No. 42 su 
užrašu Squawbrook Road, N. 
Heladon, N. J.

sekmingesnio dienraščio “Vil
nies” parengimo, bet neišsita
rė apie savo planą; lauksime 
ant sekančio susirinkimo pla
tesnį pranešimą.

Ad. Kupstas, raportavo, kad 
yra rengiamas tarptautinis 
spaudos naudai piknikas, 
Louis, Mo., 8 d. rugsėjo.

Raportavo, kad East 
Louise įvyko bedarbių 
monstracija prie pašalpos 
tinės.

Demonstracija pavyko, poli
cija nedrįso ant demonstruo
jančių bedarbių pulti.

Šalpos administratorius pri
žadėjo bedarbių reikalavimus 
išpildyt, bet ar pildys, tai atei
tis parodys.

Skaitytas laiškas nuo drg.

St.

st, 
de- 

raš-

mas.
Organizuojama transporta- 

cija, kad būtų kuo pigiausia 
nuvažiuot į spaudos pikniką.

Taipgi dedamos pastangos 
duoti gerą programą.

Skaitytas drg. Aimanavi- 
čiaus atsišaukimas ir priimtas 
su užuojauta, kad randasi to
kioj sunkioj padėtyj. Drg. Ai- 
manavičiaus atsišaukimas su
teikia vilties, kad pasveiktų, 
jeigu draugai suteiks pagelbą.

Nutarta kuopos vardu paga
minti blankas ir parinkti aukų 
d. Aimanavičiaus paramai ir 
draugai pasižadėjo ir ant to
liau paremti moraliai ir 
džiaginiai.

Drg. G. Bendix priminė, 
drg. Stumbrai iš Tildon,
rengias ALDLD 49-tos kuopos 
vardu surengti pas save drau
gišką išvažiavimą. Draugai šį 
pranešimą priėmė entuziastiš
kai ir lauksime parengimo.

Tapo įgaliotas J. Tenikaitis 
sušaukti Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo susirinkimą, 
del galutino sutvarkymo kuo
pos.

Nutarta kreiptis prie Mid
West jaunuolių komiteto, kad 
padėtų mūsų kolonijoj suor
ganizuoti jaunuolių mokyklą, 
suteikiant mums mokytoją ant

tūlo laiko, kuomet oras atvės.
Nutarta paraginti pastovų 

komitetu (kuris susideda iš 
kuopų), kad mėgintų vykdyti 
lietuvių visuotino suvaž. nuta
rimus sudarymui bendro visų 
org. komiteto kovai prieš ką
rą ir fašizmą, v v

Taipgi, kad nelauktų iki kol

visos vietinės org. sutiks įeiti į 
bendrą komitetą, būtų sušauk
ta masinis susirinkimas protes
tui prieš Dies bilių,. kuriame 
norima suvaržyti ateivius ir, 
gerą dalį išdeportuoti.

ALDLD 49-tos kuopos 
Korespondentas.
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Notary Public Tel STagg 2-5043
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CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti i šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savg, 

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

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New

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

Didysis “Laisvės” Piknikas
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos, Naudai Dienraščio “Laisvės”

Nedėlioję, 1 d. Rugsėjo (September), ®
Ant rytojaus bus Labor Day švente, tad daug svečių atvyks iš kitų miėstų. Pasimatykite ir 

susipažinkite su jais.

WESTVILLE GROVE PARKE, WESTVILLE, N. J.
PRIE NEW JERSEY HIGHWAY NO. 47, NUO NEW YORKO KELIAS No. 130 

Gražus prūdas 200x200 pėdų maudytis. Pradžia 10 vai. ryto, programa—5:30 vai.

Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus ne Vytauto Parke, ale WESTVILLE GROVE 
Parke, 7 mailės nuo Camden, N. J. Žemiau telpa kelrodis.

4-QC1-75 Paskirta Dovanom Prie įžangos; - Dovani; Bus 01 P n o h
▼ V V i Išanksto įsigykite įžangos bilietukus ir gaukite vieną iš dovanų. ■ VU VII

$75’M Pirma Dovana; Veik Visos Dovanos

DAINŲ IR SPORTO 
PROGRAMA

Aido Choras, iš Brooklyn© 

Sietyno Choras, iš Newarko 

Merginų Oktetas, iš

-Wyoming, Pa.

Lyros Choras, iš Philadelphijos

Mainierių Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa.

Lyros Choras, iŠ Shenandoah

Rusų Darbininkų Choras, iš 
Philadelphijos

Italų Atletų Grupe, iš 
’ Philadelphijos

Akrobates Šokikes, iš Phila.

735 Fairmount

BUSES LEAVE
From Phila. City buses will go 

following places:
North Side

Avenue and 658 North 10th Street; 
South Side—143 Pierce St. and 1331 
So. 2nd St.; Richmond—2715 E. Al
legheny Ave., and 28th and Poplar 
Sts.; Frankford—4647 Melrose St.; 
So. West Phila.—-7928 Harley St.

DIRECTIONS: Going from Phila- 
delphia passing the Delaware Bridge, 
turn to your right into Broadway. 
Reaching the first circle turn to 
left, at the second circle turn to 
right, to route 47. There follow the 
picnic signs. Also you can reach the 
park going to White Horse Pike 
circle, then turn to route 130, and 
go to the first circle and there turn 
to your left to route No. 47.

Buse's leaving from Philadelphia, 
fare is 40c round trip. For further 
information,' call or write 735 Fair
mount Avertue.

Pinigais
The following prizes are given 

on the admission ticket:

I e Prize in Cash $ "7 5.00 
Eureka, Value «54. 50 

Donated by
L THE LITH. FURNITURE CO., . 
| 1427 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. i 

3 GIRARD MANOR
• For one Affair DU.OO 

or In Cash
Donation of Charles Wolowitz 

911 W. Girard Ave., Philadelphia, Pa. 
4PHILC0 RADIO 60LC X o___

, 1935, Value 4^..50
Donation of Rubin's Music Shop
964 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.

SINNER SPRING
. MATTRESS ^^7.75 
Donation of O. K. Bedding

942 N. Marshall St., Philadelphia, Pa.
6 Cash $10 
7 Cash $10
8 Cash $10 
9 Cash $10 
10 Cash $10 
11 Cash $10 "

12 Cash $5
13 Cash 55
14 Cash $5
15 Cash $5
16 Cash 35

17 Cash $5
18 Cash $5
19 Cash $5
20 Cash $5
21 Cash >5

KALBĖS A. BIMBA. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
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LAISVĖ

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
e

Reporteris Patyrė Policijos 
“Demokratines” Metodas

rugpjūčio mėnesio jiems mo
kėta kas savaitę, bet šiuo tar
pu buvo pranešta, kad mokės 

James K. Martindale, bur- du syk į mėnesį. Jie taip pat
žuazinio laikraščio New York 
Post reporteris, liudijo, kad 
važiuodamas automobiliumi jis 
netyčia pasuko vienon pusėn 
važiuojama gatve, Henry St., 
Brooklyne. Išgirdęs švilpuką, 
sustojęs, ir, pamatęs policistą 
ateinant, išlipęs iš automobi- 
liaus ir paprašęs žmonos pa
duoti jam jo draiverio laisnį. 
Tačiaus nespėjus paduot lais- 
nį, policistas rėžęs jam veidan 
buože ir parmušęs. Paskiau 
mušęs jį policijos stotyje. Sku
bėdamas gauti medicinos pa- 
gelbą jis turėjęs sakytis kaltu 
ir buvęs nubaustas $2 bauda.

Kadangi ištirti ant savo kai
lio policijos malonę čia pasi
taikė buržuazinio laikraščio 
reporteris, ne “Daily Worker” 
pardavėjas, tai policijos komi- 
sionierius Valentine taip su
sijaudino, jog įsakė ištirti re
porteriui padarytą nuoskaudą.

rug-

Brooklyno Apielinkei
Kitą pirmadienį, 26 

pjūčio (August), “Laisvės“
svetainėje, įvyks labai svarbus 
“Laisvės” skaitytojų, rėmėjų ir 
bendradarbių mitingas prisi
rengimui prie sekančio dien
raščio vajaus ir prie 25 metų 
“Laisvės” jubilėjaus paminė
jimo.

Šiame susirinkime bus aptar
ta, kokias dovanas duosime 
atsižymėjusiems vajuje ir bus 
renkamas Brooklyno apielin
kei jubilėjaus minėjimo prisi
rengimui komitetas.

Prašome draugų atsivesti 
j šį susirinkimą kuo daugiausia 
tokių žmonių, kurie dar nėra 
susirišę su darbininkiškam Or
ganizacijomis, bet moraliai ir 
materialiai remia darbininkų 
judėjimą ir dienraštį “Laisvę”.

Taip pat labai pageidauja
ma, kad į šį susirinkimą 
daugiausia atsilankytų 
draugų bei draugių, kurie 
“Laisvės” skaitytojais nuo 
jos susitvėrimo.

“Laisvės” Administracija.

kuo
tų, 

yra; 
pat1

Plės Lavintų Darb. Projektus
New Yorko miestas gavo iš 

federalės valdžios dar $14,- 
663,958 tęsimui ir plėtimui 
taip vadinamų “baltakalnie- 
rių” projektų. Pradėjęs orga-

i. ’
S •.

pasipriešino nukirtimui algų 
nuo $24 iki $21.59 į savaitę,) 
reikalavo apmokamų vakacijų 
ir mokesties laike ligos, taipgi 
protestavo vertimą registruotis 
įvairiose šalpos ir samdymo 
agentūrose norint gauti dar
bą projektuose.

Kuomet delegacija iš šešių 
tarėsi su viršininkėmis, tai tuo 
pat kartu atpleškėjo būrys po
licijos ir pradėjo demonstran
tus grūsti į policijos vežimą. 
Suareštavo 83, kurių skaičiuje 
radosi 18 moterų.

kad “tarimas padaryta visai 
be nusistatymo prieš rasę ar 
religiją, bet saugumo sumeti
mais, kad apsaugoti viešbučio 
nuosavybę ir savo svečius. Yra 
gerai žinoma, kad parodymas 
tos vėliavos keliuose vėliau- 
siuoe atvejuose New Yorke iš
šaukė riaušes ir didelius nesu
sipratimus, ir mūsų troškimas 
išvengti atsikartojimo jų buvo 
priežastim tokio nutarimo.”

Reiškia, New Yorko darbi
ninkai gali priversti nazius lai
kytis savo svastiką sau.

Atėmė $2,500 Ligonines

Biedni Tur Sėdėt Ubagynėse
šiomis dienomis daromose 

ablavose po parkus ir aikštėse 
jau sulaikyta apie tūkstantis 
žmonių. Policija giriasi, kad 
persijojus juos susiras apie 
100 jieškomų kriminalistų ir 
užpuolikų - plėšikų. Tačiaus 
aišku tas, kad skurdžiams no- 

i ri uždrausti buvoti atvirame 
ore-parkuose, nes tas daro ne
garbę miesto ponams. Jų pa
čių raporte štai ką randame:

“Apie 200 vyrų, daugiausia 
iš tų, kurių kvotimas užbaig
tas, nuteisti nuo 1 iki 10 dienų 
kalėjimo. Kitiem bausmė pa
naikinta, pasižadėjus, kad jie 
apleis parkus ir kitus užkam
pius ir bus miesto kvartaluo
se ir prieglaudose.”

Kaip tiems vargšams malo
ni miestava duona, galima 
spręsti ir iš šio jų pačių pra
nešimo :

“Kaliniai turėjo sunkenybių, 
jie tapo sugrusti būriais į ma
žytes kamaraites, ir keletą nu
alpo. Tik keli iš jų turėję mai
sto nuo areštavimo pereitą die
ną.”

Mat, “prisilaikyta įstaty
mu,” kurie nusako, kad tik nu- 
teistą galima valgydinti, ta
čiau “pamiršta” įstatymai, 
kad be įrodymų ir nuteisimo 
negalima žmogų laikyti po 

i areštu, ypatingai sugrustus, 
kaip gyvulius, ir alpstančius iš 
stokos oro ir maisto.

Nukrito 5 Augštus, Dar Gyva
Mrs. Antoinette Russo, 206 

Grand St.,
pro langą nuo 
ir Atsidūrė ant 
ta ligonbutin;

Hoboken, iškrito 
penkto augšto 
gatvės. Nuvež- 
manoma, kad

nizuotis ir kovingėti lavintų' gyvens. Jinai krisdama atsi- 
darbininkų judėjimas verčia mušė į stogelį virš langų ir 
ponus nors kiek susirūpinti jų tas sutrukdė smarkų kritimą.
padėčia. Daugiau susiprati-| ---------------------
mo ir veikimo, daugiau su n " ”* w’
mis skaitosi buržuazija.

mu- į Uždraudė Svastiką Viešbutyj
1 Hotel New Yorker viršinin
kai uždraudė iškabinti vėlia
vą su svastika Association of 

Artistai, dirbantieji gražini- German-American Technolo- 
Tne WPA statomų namų, taip-* gists pokylyje, būsiančiame 
gi to amato mokytojai, turėjo sąryšyje su tos grupės konfe-j 
demonstraciją prie WPA raš
tinės, 137 E. 57th St. Jie rei
kalavo savaitinės algos. Iki

Areštavo 83 Artistus

rencija, kuri šaukiama rugpj.
31 iki rugsęjo 2 d.

Viešbučio viršininkai sako,

Ketvirtadieni, po arešto 
lių šimtų biedniokų, policijos 
departmentas džiūgavo “apva
lęs” miestą nuo kriminalybių, 
o dar šimtai policijos išdidžiai 
tebedežuravo parkus. Tuom 
pat laiku, skersai gatvę nuo 
Central Parko, prie 106th St. 
ir Central Park West, keturi 
vyrai privažiavo automobiliu- 
mi i smogė į galvą senyvam 
žmogui, John
Memorial ligonbučio kasinin
kui ir nusinešė $2,500 algų pi
nigų. Jisai puvo nuvykęs į 
Mąnufacturers Trust banką 
parvežti algas ir jau buvo tik 
už kelių žingsnių nuo ligon
bučio.

Ro-

Manning,

tarpinio lavinimosi mokyklė
les.

Mes, brooklynietės, taipgi 
galim tą patį padaryti. Gyve
nimas nestovi ant vietos, smar
kiai keičiasi, todėl ir mes tu
rime nuolat svarstyti dalykus 
ir lavintis, kad neatsiliktume 
nuo gyvenimo. Mes, kaipo did
miesčio gyventojos, turėtume 
būti visame pirmutinės ir mes 
tą galime atsiekti. Viskas ko 
reikia, tai daugiau susirūpinti 
savais reikalais. Tam tikslui ir 
yra šaukiamas šis susirinki
mai, kuriame nusitarsime, ką 
veiksime per žiemos sezoną.

Šiame susirinkime taipgi bus 
raportas iš Visuotino Liet. 
Darb. Suvažiavimo, Moterų 
Sesijos. Reikia priminti, kad 
tame suvažiavime dalyvavo 
255 delegatai iš visos plačios 
Amerikos ir kad trečdalis visų 
delegatų buvo moterys. Još tu
rėjo moterų sesiją. Todėl 
mums bus įdomu išgirsti ra
portą.

Į susirinkimą kviečiamos vi
sos moterys, kurios tik žingei- 
daujasi moterų veikimu. Ne
žiūrint kokiai organizacijai 
jūs priklausote, ar jokiai ne
priklausote, visos dalyvaukite. 
Laukiame moterų ir Maspetho, 
Ridgewood, East New Yorko, 
Central ir South Brooklyno, 
taipgi ir iš visų kitų Brookly
no dalių.

Moterų Komitetas.

i

RENGIA DRAUGYSTE ŠV. JURGIO 
SEKMADIENĮ

18 d. Rugpjūčio (August), 1935
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų

54-tas 54-tas

PIKNIKAS

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuvįai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti j mūsų puikiausi pikniką, kur bps 
proga su pažystamais susieiti ir prie puikios muzikos smagiai 
pasišokti.

Muzikantai grieš Retikevičiaus lietuviškus šokius, o Kaizas 
grieš amerikoniškus šokius.

JŽANGA 40 CENTŲ YPATAI
Kviečia Rengimo Komitetas.

WPA Darbininkų Atydai!
Visi WPA darbininkai, 

ganizuoti ir neorganizuoti, 
taipgi, visi, esantieji ant pašal
pos, yra šaukiami dalyvauti 
Union Square demonstracijoj 
šeštadienį, 17 rugpjūčio, 10:30 
vai. ryto. Visi dalyvauki! pro
testui prieš vergines algas, už 
padidinimą pašalpos ir už pa
šalpą WPA projektų streikie- 
riams!

Demonstrantai maršuos prie 
generolo Johnson raštinės, 
Port Authority Building, 111 
8th Ave. Demonstraciją šau
kia Bedarbių Unija ir Bedar
bių Taryba.

Tuo pat sykiu Bedarbių Ta
rybos šaukia visas šalpos dar
bininkų organizacijas ir jų pa
sekėjus į vienybę. Rugpjūčio 
17-tos demonstraciją origina
liai paskelbė Workers Unem
ployed Union. Tačiaus Sam 
Wiseman, Bedarbių Tarybos 
sekretorius, tuojau išleido at
sišaukimą į visus Bedarbių Ta
rybos narius ir pasekėjus daly
vauti Bed. Unijos šaukiamoj 
demonstracijoj už bendrus rei
kalavimus.

Bedarbių Tarybos sekreto
rius perspėja visus laikytis 
griežtos proletarinės discipli
nos ir nesiduoti provokato
riams panaudoti vienos orga
nizacijos narius prieš kitus. 
Demonstracijoj turi būti tarp į 

į abiejų organizacijų narių 
draugiškiausi santikiai.

Tokio turinio laišką pasiun
tė Bedarbių Tarybos sekreto
rius Bedarbių Unijos vadovy-. 
bei, su pranešimu, kad Bedar
bių Taryba ragina visus savo 
narius ir pasekėjus dalyvauti 
B. Unijos šaukiamoj rugpjūčio 
17-tos demonstracijoj, Union 
Square.

or- Centralbrooklyniečių Alyilai
Pranešam, kad i philadel- 

■ phiečių rengiamą “Laisvės“ 
pikniką, kuris įvyks ned., 1- 
mą dieną rugsėjo (Septem
ber), aštuntą valandą ryto, 
nuo 40 Hudson Avenue išeis 2 
busai.

1-ma diena rugsėjo, t»i yra 
labai geya diena važiavimui į 
pikniką todėl, kad ant ryto
jaus bus šventė.

Taigi, visi centralbrookly- 
niečiai, kurie norite važiuot į 
minėtą pikniką, pasiskubinkit 
nusipirkti tikietus, kad turė
tumėt užtikrintas vietas ba
suose. Išpurdavus gi dviejų bu- 
sų tikietus daugiau tikietų ne
bus galima gauti. Taigi pasi
skubinkit.

Tikietus galima gaut pas J. 
Jušką, 79 Hudson Ave., Cen
tral Brooklyne. Tikietų kaina:

Moterų Apšvietos Vakaras
Ateinantį ketvirtadienį, • 22 

rugpjūčio, 8 vai. vakaro, “Lai
svės” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brookly- 
ne, yra šaukiamas labai svar
bus moterų-merginų susirinki- 

I mas. Kaip žinia, mūsų draugės 
Į chicagietės per laikus turi to
kius susirinkimus, kuriuose iš
sidirba savo veikimo planą. 
Jos atsižymi visuomeniniam 
darbe. Jos ir apšvietoj augštai 
pakilę, nes jos neužmiršo sa
vęs lavinimą ir per kelius pa
staruosius metus turėjo savi-

REIKALAVIMAI

paveiks-
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

z

4>

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ižbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažingjimams

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

pavieniam $1.75, porai $3.00.
Rengimo Komisija.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Antanas Matulevičius 
191 Morgan Avė., 

kampas Stagg Street.
(194-196)

x Reikalingas vyras virėjas ameri
koniškus valgius taisyt. Vyras turi 
kontroliuot visą darbą virtuvėj. Pel
nas nuo valgio bus skiriamas jam. 
Yra visi reikalingi dalykai del .valgio 
taisymo.

Viršui yra 5 kambariai del gyveni
mo, panda bus veltui del vieno me
nesio. Atsišaukite nuo 8 ryto iki 9 
vakare.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

512

ROBERT

1112 i Kitokiems

m r'lAWHW

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS .
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir ‘padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių-BMT Line. 

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

kitokių

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS | 
LIETUVIS GRABORIUS | 

Sena! dirbąs graborystes pro- § 
fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
kej plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balsamavimu ir palaidojimu O 
mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius šerme- S 
nims, vestuvėms, krikštyhoms g 

ir kitokioms parems g 
Saukite gdienf ar nakt] M

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių .šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarft 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.
kTelefonuokite: Evergreen 7-1661 
arbą užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

y.,.....,:.;.
: W.. I»-i'įįifeiĮtjiM.'
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šeštad., Rugpjūčio 17, 1935

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

t

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

---------- ----- ---------- ----- ------- --------------------- --------------- —----- 1—-----

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
‘ (PETRAUSKAS)
65-80 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius. .

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

——------ --—-----^==J

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

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

arh Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brackheimer’s Sons, Ino.

■J

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParHamdnu automobilius vestuvėm, 

parent, krikAtynoin ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

231 Bedford A^onue 

BROOKLYN, N. Y

WARMAN

LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Ava. Ir Irvine Pi.

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

Sergančių 
Chroniškos




