
Metai XXVI, Dienraščio XVjllPavienio Numerio Kaina 3c.Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio (June) 3, 1936Telephone STagg 2-3878No. 130

KRISLAI
Senas Idealistas.
Mr. Hillman.
Visos Senos Ligos.
Baisiai Brangi Kaina.
Laimes Vienybės 

šalininkai.
Rašo A. B.

Nelengva žmogui atsilaikyti 
prieš oportunistines idėjas, 
bet yra žmonių, kurie atsilai
kė. Ypatingai brangūs tokie 
žmonės darbo unijose. Tikrai 
visus nustebino mums gerai ži- 

» nomas senas idealistas Joseph 
Schlossberg, Amalgameitų rūb- 
siuvių unijos sekretorius-iždF 
ninkaš. Tegul kiti unijos va
dai gieda už Rooseveltą, 
Schlossberg’as kalba ir balsuo
ja už Farmerių-Darbo Partiją.

Kiek aš pamenu, tai Schloss
berg visuomet stovėjo į kairę 
nuo Sidney Hillmano, unijos 
prezidento. Jis kalba ugnin
gai, nuoširdžiai. Socializmas te
bėra jo idealas. Jis jo nesle
pia. Jeigu, neklystu, Schloss
berg tebepriklauso Socialist La
bor Partijai.

Kitokio nusistatymo Sidney 
Hillman, šis yra amžinas op
ortunistas. Savo oportunizmą 
jisai vadina “praktiškumu.” 
Ir paskutinėje Amalgameitų 
konvencijoj jisai, kritikuoda
mas Schlossbergį, pasakė, kad 
jis remia Rooseveltą visai prak
tiškais sumetimais.' Jis neno
rįs, kad republikonai ir Liber
ty League laimėtų. Farmerių- 
Darbo Partija esąs geras daik
tas, bet šiuo tarpu dar neprak
tiškas. Vėliau gal ir išeisią 
kas nors.

Hillmaną pasigavo ir suža
vėjo Rooseveltas, pakviesdamas 
jį prie garsiosios N.R.A. maši
nos. Ten Hillmanas paskendo. 
Rooseveltas pasidarė Hillmano 
Maižiešiumi. N.R.A. jau senai 
mirė, bet Hillman tebešoka sa
vo naują Maižiešių.

Mes puikiai suprantame So
cialistų Partijos konvencijos nu
sistatymą bendro fronto klau
sime. “Militantai” padarė 
kompromisą su Milwaukės ma
joru Hoanu. Pastarasis griež
tai priešingas bendram frontui 
su komunistais. Jis būtų nuva
žiavęs su “senąją gvardija,” jei
gu Norman Thomas būtų kon
vencijoje pasisakęs už bendrą 
frontą su komunistais.
“ “Militantai” užmokėjo labai 
brangią kainą. O vis tiek Hoa- 
no neišgelbės. Jis idėjiniai pri
klauso “senajai gvardijai.” Ne
reikia būti dideliu pranašu, kad 
atspėti, jog Hioan amžinai nesu
gyvens su kairiaisiais socialis
tais.

Cleveland© konvencija neišgy
dė Socialistų Partijos nuo vidu
jinių ligų. “Senoji gvardija” 
išmaršavo ir susiorganizavo į 
Socialdemokratinę Federaciją. 
Bet Socialistų Partijoj dar pa
siliko kraštutiniausių dešinių 
elėmentų, tokių kaip McLevy, 
Bridgeport© majoras ir Hoopes 
išfReadingo. šitie žmonės pa
siliko Socialistų Partijoj tik lai
kinai. Jie lauksią po preziden
tinių rinkimų ir tuomet trauk
sią pas “senąją gvardiją.”

Jau kalbėjome apie Hoaną ir 
Wisconsin© socialistus. Nuo jų 
į kairę stovi Norman Thomas 
ir jo grupė. Šie vadinasi mili- 
tantais. O nuo jų į kairę yra 
da viena grupė, daug kairesnio 
nusistatymo, kurie "jau senai 
griežtai reikalauja bendro fron
to su komunistais ir apsivaly
mo nuo visokio plauko oportu
nistų.

Tai maždaug tokios keturios 
• grupės tebeveikia Socialistų 

Partijoje. Tad negalima tikė
tis ramybės S. P. eilėse. Prie
šingai, skirtumai tarp šių gru
pių neišvengiamai eis aštryn. 
Audros neišvengiamos. Jas 
kėlė ir kels toliau pats gyveni
mas. Kiekvienas žmogus, kiek
viena grupė šaukiama atsakyti 
į visus klasių kovos klausimus. 
Socialistų Partijoj, kaip ir vi
sose kitose darbininkų organi-
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Pirmas
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Augščiausias Teismas 
Panaikino N. Y. Vai
kų, Moterų Algų Įstatų
JO NUOSPRENDIS PA
LIEČIA ĮSTATUS DAR 17 

VALSTIJŲ

Cariškas Teismas Tarnauja 
Aršiausiems Išnaudotojams

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas, birželio 1 d., 5 bal
sais prieš 4 panaikino New 
Yorko valstijos įstatymą 
del minimum algų moterims 
ir vaikams dirbtuvėse. Tuo 
įstatymu buvo nustatyta, 
kiek samdytojas būtinai tu
ri mokėti algos savo darbi
ninkėms ir vaikams. Pavyz
džiui, skalbyklų darbinin
kėms buvo skirta ne ma
žiau kaip $12.40 per savai-

Šis Augščiausio Teismo 
sprendimas paliečia dar 17 
valstijų, kur yra šiokie to
kie įstatymai delei algų mo
terims bei vaikams.

Augščiausio Teismo dau
guma atrado, būk’ “pagal 
šalies konstituciją” New 
Yorko valstija neturėjus 
teisės išleist panašų įstaty
mą. Su tokia daugumos 
nuomone nesutiko net 
Hughes, Augščiausio Teis
mo vyriausias teisėjas.

Įvairūs darbininkų unijų 
vadai aštriai smerkia tą 
Augščiausio Teismo carišką 
sprendimą, padarytą labui 
aršiausių išnaudotojų.

Sionistai Briska Kuo Daugiau 
Žydų į Palestiną

LONDON. —Anglijos ir 
Airijos Žydų Sionistų Są- 
iunga savo konferencijoj 
birželio 1 d. ragino Anglų 
valdžią, kad tuoj leistu kuo 
daugiausiai žvdų j Palesti
ną ir kad padėtu jiems ten 
kolonizuoti didelius nauius 
žemės plotus. Ir tai nežiū
rint atkaklios kovos iš ara
bu pusės, kurie reikalauia 
visai sustabdyt žydų įleidi
mą i Palestina. Arabai ta
me krašte sudaro tokia gy
ventoju daugumą kaip 9 
prieš 1.

ARABU BOMBOS ANG
LŲ KOMISIONIERIUI 
CAIRO. — Pranešama, 

kad arabai išsprogdino dvi 
bombas prie Anglijos komi- 
sionieriaus Wauchope’o rū
mo Jeruzalėj.

zacijose, laimės tie, .kurie nuo
širdžiai stoja už darbininkų vie
nybę.

Kaip smagu ir linksma, kad 
mūšy Komunistų Partijoj šian
dien žydi vienybė ir harmonija. 
Su atsisveikinimu nuo lovesto- 
niečių 1929 metais, mūsų par
tijoje frakciniai kivirčiai išny
ko, kaip pavasarį sniegas.- Mū
sų diskusijos yra draugiškos, 
mūsų kritika yra konstruktyvė.

Komunistų Partija stovi iš
vakarėse didelio progreso.

l

Chintj Armija ir Studentai 
Pasiryžę Išmušt Japonus
PEIPING, Chinija.—Tūk

stančiai chinų studentų de
dasi į armiją, reikalaudami 
karo prieš japonus įsiveržė
lius. Ištisi Chinijos kareivių 
pulkai yra pasinešę į žūt
būtinę kovą, idant paliuo- 
suot milžiniškus savo šalies 
plotus šiaurėje nuo Japoni
jos uždedamo jungo.

JAPONAI PASIGLEMŽIA
VIDUJINĘ MONGOLIJA

DOLON NOR, Vidujinė 
Mongolija. — Japonija vis 
daugiau atsiunčia savo ar
mijos į Vidujinę Mongoliją. 
Šis kraštas randasi tarp 
Chinijos ir Išlaukinės Mon
golijos Liaudies Respubli
kos. Japonai užkirto bet 
kokius susisiekimus tarp 
Chinijos ir Mongolų Liau
dies Respublikos. Iš Viduji
nės Mongolijos Japonija 
daro sau karo stovyklą 
prieš tą respubliką ir prieš 
Sovietų Sąjungą. Vidujinė 
Mongolija neva turi “savi
valdybę” su kunigaikščiu 
Teh priekvi; bet Teh yra 
visai parsidavęs Japonijai.

Steigia Darbiečių Parti
ją Colorado Valstijoje
DENVER, Colorado. — 

Laikinasis Komitetas Ne
priklausomo Politinio Vei
kimo išsiuntinėjo atsišauki
mus delei Farmerių-Darbo 
Partijos steigimo. Dauge
lis darbininkų unijų atsi
liepdamos tatai užgyrė. Už 
keleto savaičių bus sušauk
ta darbiečių valstijinė kon
ferencija tokiai partijai 
įkurti.

Brazilijos Teisinas Remia 
Fašistus Rinkimuose

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijos vyriausias rinki
mų teismas atmetė darbie
čių reikalavimą atimt čar- 
terį iš integralistų-fašistų 
partijos, kuri nepripažįsta 
demokratinio valdymosi.

LOWELLIO ŠIAUČIŲ 
STREIKAS '

LOWELL, Mass, -r Su
streikavo virš 1,200 čevery- 
kų darbininkų, reikalauda
mi daugiau algos. Jie pri
klauso federacinei United 
Shoe and Leather Workers 
Unijai.

New York. — Pereitą sa
vaitę čia automobilių nelai
mėse buvo užmušta 8 žmo
nės, tai yra šešiais mažiau 
negu tą pačią savaitę metai 
atgal.

TYRINĖJA PADAUŽOS
KONGRESM. PROTĄ

0XF0RDINIA1 RELI
GINIAI MOKYTOJAI

Jis Važinėjo šaligatviais, 
Nešė Tuščias Bonkas Pre

zidentui, Pešėsi ir tt.

Sako, Išpažink Viešai Visus 
Griekus, Tai Pranyksią Vi

si Blogumai

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o I ši a i mesite 
Pasaulį!

Vokiečių Darbininkai 
Rengiasi Nuverst Hit
lerininkų Diktatūrų

I

WASHINGTON. — Poli
cija pasiuntė kongresmaną 
Zioncheką į miesto ligoninę 
ištirti jo protą. Zionchek 
yra pasižymėjęs tokiais 
šposais: jis automobiliu va
žinėjo šaligatviais; prezi
dentui " Rooseveltui atnešė 
kaip “dovaną” maišą su ke
turiais tuščiais aliniais bu
teliais, blekinę nuo vaistų 
prieš kandis ir kt.; primušė 
apartmento šeimininkę, ku
ri norėjo jį išvyt iš savo pa
stogės; New Yorkan atsi
lankęs, Zioncheck braidė 
basas po fontano vandenį 
Radio City; kelis kartus 
girtas susimušė su policija, 
ir tt. Pagaliaus, dabar, pa
imtas ligoninėn jo protą pa
tikrint, jis naktiniuose bal
tiniuose vaidina, kaip jis tu
rėtų elgtis, būdamas bepro
čiu.

STOCKBRIDGE, Mass.— 
Vadinamas Oxford krikš
čionių judėjimas čia laiko 
savo misijas, vadovaujant 
liuteronų kunigai Buch- 
manui. Sueina tūkstančiai 
1 e n g v a t i k ių, jieškančių 
“naujo gyvenimo.” Pamati
nis to judėjimo dėsnys—tai 
viešai išpažint visus savo 
griekus, nieko neslepiant ir 
tada, girdi, būk žmogus pa
sikeisiąs, jausiąsis laimin
gas ir galėsiąs net “mislyti 
taip, kaip dievas.” Oxfordi- 
niai evangelistai skelbia, 
būk šitaip kiekvienas galįs 
pasidaryt teisingu; tuomet, 
girdi, “pranyktų klasės” ir 
jų kova, pasinaikintų kri- 
zis ir tt. Be kitų “svečių” 
ketina atsilankyt į šias mi
sijas ir H. Ford, žinomas iš
naudotojas ir bedarbių-dar- 
bininkų šaudytojas.

Suimtas Šaudytojas Besimy- 
luo jančių Parkuose

ELIZABETHTOWN, N. 
Y. — Suimtas Frank Engei 
prisipažino, kad jis 1930 m. 
Queens’e, New Yorke, nu
šovė du vyru, kurie par
kuose naktį mylavosi su 
merginomis. Jis po to raši
nėjo laikraščiams pasirašy
damas “3X” ir grasino dar 
14 nušauti.

TREČIA TIEK SUMAŽINA
PAŠALP1NIUS DARBUS

UNIJISTAI TURI SLAP
TĄ GALINGĄ ORGA

NIZACIJĄ

Dirbančių Algos Mažesnes 
Už Bedarbių Pašalpas

fl

Ethiopija Paversta 
Fašistų Gubernijom
Sujungta su Italų Koloni

jom, Eritrea, Somalija

ROMA.— Mussolinio val
džia birž. 1 d. nusprendė, 
kad Ethiopija bus sujungta 
su dviem Italijos kolonijom, 
Eritrea ir Somalija į vieną 
kraštą, vadinamą “Itališka 
Rytine Afrika.” Jungtinis 
kraštas paskirstomas į pen
kias gubernijas: Amhara, 
Galla-Sidamo, Harar, Eri
trea ir Somalija. Viso kra
što vietinė sostinė, bus Ad
dis Ababa su “savivaldišku” 
apskričiu.

Vyriausias viršininkas ten 
bus Romos paskirtas gene- 
ral-gubernatorius, kaipo 
karaliaus vietininkas. Jis 
turės dvi pasitarimo tary
bas: vieną iš augštųjų val
dininkų ir antrą mišrią, iš 
baltųjų kolonistų ir šešių 
ethiopų vadų. Fašistai ža
da mahometonams ir krikš
čionims koptams tikybos 
laisvę ir ketina pripažinti 
(?) gyventojų gimtines kal
bas jų mokyklose.

Gręsia Mirties Bausmė 
18-kai Ga. Darbininkų
ATLANTA, Georgia. — 

Policija areštavo 18-ką bal
tųjų ir negrų darbininkų, 
kurie laikė organizacinį su
sirinkimą viename privačia
me name. Juos kaltina pa
gal senovišką vergijos įsta
tymą prieš “sukilimų kurs
tymą.” Už tai jiems gręsia 
mirties bausmė. .Suimtiems 
skirta $90,000 parankos, jei
gu jie nori išeit laisvėn iki 
teismo. Jų bylą veda Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Araby Turčiai Bėga
E Palestinos

Bijo Kovotojų už Tautines 
Arabų Teises

JERUZALĖ, birž. 2. — 
Jau .43 dienos kaip Palesti
nos arabai streikuoja prieš 
Angliją ir žydų buržuaziją. 
Kovos tikslams arabų va
dai reikalauja finansų iš 
turtingų savo tautiečių; o 
daugelis pastarųjų todėl bė
ga į Aigiptą, Lebaną bei 
Europą. Nemažai jų yra 
prisikuopę pinigų iš savo 
dvarų žemių pardavinėji
mo žydams.

Franci jos Darbininkai Už
ėmė 126 Fabrikus

Paryžius, birž. 2.—Sus
treikavo darbininkai dar 50 
fabrikų, kur gaminama gin
klai, amunicija, lėktuvai, 
chemikalai ir kt. O jau pirm 
to buvo užstreikuota 76 sun
kiosios pramonės fabrikai. 
Visus juos streikieriai lai
ko užėmę, iki savininkai 
pridės algų ir sutrumpins 
darbo valandas. Šiais strei
kais tapo suparalyžiuota 
penktadalis visos sunkiosios 
pramonės Francijoj.

New York, birž. 2.—Ka
da National Safety Trust 
Kompanijos banko automo
bilis sustojo del raudonos 
šviesos, kaipo ženklo auto
mobilistams, trys plėšikai 
pasigrobė iš jo $50,000 ir 
pabėgo.

VATIKANAS. — Popie
žius, priimdamas 
Akcijos atstovus, 
komunizmą kaip 
ką pavojų.”

Katalikų 
vėl keikė 
“šėtoniš-

WASHINGTON. —Jung
tinių Valstijų senatas 62 
balsais prieš 14 nubalsavo 
skirti $1,425,000,000 vie
šiems pašalpiniams dar
bams per 12 mėnesių ir dar 
$ 3 0 0, 0 0 0, 0 0 0 p a s k olų 
tokiems darbams. Tai būtų 
apie trečia tiek mažiau ne
gu pernai.

IŠMETĖ DAR 400,000 Iš 
ŠALPOS DARBŲ

Washington. — Nuo kovo 
7 iki gegužės 16 d. iš pašal- 
pinių WPA darbų liko pa
leista dar 400,000 bedarbių, 
kaip raportuoja tų darbų 
administratorius H. L. Hop
kins.

Dar Viena Juodųjų Le
giono Auka - J. Bielak

DETROIT, Mich. — Vals- 
tijinės policijos kapitonas L 
H. Marmon birž. 1 d. paliu
dijo, kad tai juodieji legio
nieriai 1934 metais nušovė 
Johną Bielaką, veiklų uni- 
jistą. dirbusi Hudson auto
mobilių fabrike. Jų nužudy
tas buvo ir komunistas G. 
Marchuk, Automobilių Dar- 
bininkų Unijos Lincoln 
Park skyriaus sekretorius- 
iždininkas.

Komunistai už Balsavi
mo Teisę Prancūzėms

PARYŽIUS. — Pirmas 
posėdis naujai išrinkto 
Franci jos seimo atsidarė 
birželio 1 d. Susirinkusios 
į galerijas moterys padarė 
demonstracijukę, reikalau
damos balsavimo teisių mo
terims. Komunistai atsto
vai karštai joms pritarė. 
Bet senieji seimo tvarkda
riai greit jąsias “suvaldė.”

Radikalas Ed. Herriot, sa
vo laiku buvęs ministeris 
pirmininkas, sutiksiąs būt 
seimo atstovų rūmo pirmi
ninku. Tik nežinia, ar jį 
rems socialistai ir komunis
tai. Herriot, mat, neveikė 
Liaudies Fronte laike rinki
mų.

!

LONDON. — Anglijos 
Mašinistų Unijos suvažia
vime jos pirmininkas J. C. 
Little pranešė, kad Vokie
tijos unijistai turi plačią 
slaptą organizaciją, kuri 
rengiasi nuversti Hitlerio 
diktatūrą. Jis sakė, kad 
Vokietijos darbininkų būk
lė darosi vis baisesnė. Taip 
antai, audėjai pernai gruo
dyje dirbdavo po 32 valan
das savaitėj, o dabar tik 8 
valandas iš viso. Susmuku
sio j Vokietijos automobilių 
pramonėje visai mažai kas 
tedirba, apart tų skyrių, 
kur stato kariškus automo
bilius. Visoj Vokietijoj al
gos darbininkam nukapotos 
30 nuošimčių, bet jie dar 
turi išmokėti 19 nuošimčių 
gaunamų algų, kaipo įvai
rius mokesčius bei taksus.

Visoj šalyj verda protes* 
tai prieš nepakeliamas gy
venimo sąlygas. Daugelis 
bedarbių atsisako eit dirbt, 
jeigu ir pasitaikytu darbo, 
nes jiems siūloma tiek arba 
net mažiau algos, kaip -be
darbiai gauna pašalpos. Na- 
ziai atimtų iiem pašalpas, . jį 
bet bijo darbininkų revo
liucinių sukilimų.

Dirbtuvių komitetų rin
kimuose darbininkai atme
ta hitleriečiu skiriamus 
kandidatus. Slaptame pa
tvarkyme žvalgybai Hitle
rio valdžia šaukia smar
kiau slopint kylančią prieš- 
fašistine bangą. Iš vieno 
tik fabriko nesenai buvo iš
mesta 1,000 darbininkų, 
kaino slaptos savo unijos 
veikėjų.

! J

I

1

i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Birmingham, Ala. — Pa

skelbė streiką 2,200 gele
žies mainierių, idant pri
verst United Steel Korpo
raciją pripažint darbininkų 
uniją.

Jeruzalė. — Arabai šau
dė į žydų auto-busus; vieną 
važiuotoją nušovė ir du su
žeidė. Žydas konsteibelis 
pašovė kelis arabus prie
miesčio gatvėj, kuomet jie 
nušovė jo tautietį.

Maskva. — Pagal naują 
Sovietų konstituciją, teisė
jai bus žmonių renkami, o 
ne iš viršaus skiriami,—pra
neša vyriausias sovietinis 
prokuroras Andrius Višins
kis.

Naujoji konstitucija, be 
kitko, įves slaptus balsavi
mus su visai lygiomis teisė
mis miestų ir sodžių pilie- | 
čiams.
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Lietuviu Komunistu Veikla Kas Yra Partijos Darbas?

DETROIT, MICH.

šis Tas Apie Mūsų Veiklą

Beskausmiai Gimdymai Sovietuose

jii'tij'iKU

nes jie yra kuopų viršinin
kais. Centro Biuras prašo 
tuos draugus pasidarbuoti.

tokiu 
labai

r darbininkijai, o visų pirma 
(Lietuvos žmonėms.

siun- 
masinės

juto gimdymo skausmų; 33% 
sakėsi turėjusios kiek skaus
mo, bet nedaug, ir tik 11-kai 
nuoš. menkai tepagelbėjo Zdra- 

vomyslovo hypnotizavimas. 
Bet čia reikia pastebėti, jog 
daugelis šių moterų nebuvo 
išanksto tam priruoštos: tiktai 
41-na turėjo hypnozo prati
mus

Šį 
lovo 
nis 
Bet
gimdymą be skausmo komisa-

Trečiad., Birželio 3, 1936

pas jį pirm gimdant.
profesoriaus Zdravomys- 
atradimą užgyrė sovieti- 
Sveikatos Komisariatas, 
norinčioms užsitikrinti

riatas pataria turėti šešis iki 
dešimties pratimų-seansų pir
ma, negu ateis laikas gimdyt. 
Tokias profesorius prirengia 
Maskvos Universiteto klinikoj 
per jų ten atsilankymą skir
tingomis dienomis. Bet jis sa
ko, kad ir bile gydytojas, nau
dodamas jo metodą, gali duoti 
tokių jau pasėkų.

KAIP TATAI PADARO?
Štai Dr. Zdravomyslov pri

siartina prie šešių besilaukian
čių motinų, susodintų pato
giuose krėsluose pasienyj ne
dideliame kambaryje. Jis at-

(Tąsa 5 pusi.)

Ragina Kovoti su Išgamomis
Argentiniečių “Rytojuj” tūlas T. Tau

tietis ragina to krašto lietuvius darbi
ninkus kovoti su šnipais ir provokato
riais, veikiančiais lietuvių tarpe. Ran
dasi keletas judošių, žvalgybininkų, ku
rie skundžia valdžiai kiekvieną pažan
gesnį lietuvių darbo žmonių pasijudini
mą. Rašytojas žymi:

Šiai patentuotų aferistų grupelei daug 
padeda ir vietinės reakcinės sąlygos, visi jų 
skundimai ir provokacijos šiandien daugiau 
giliuoja, negu kad kada anksčiau. Argen
tinos uriburistinė policija visu smarkumu 
vykdo jų nurodomus planus, areštuojant lie
tuvius darbininkus.

Ar ilgai tas bus, pasakyti nesunku. Jų 
juodiems darbams dirva yra toliai iki Ar
gentinoj viešpatauja reakcinė valdžia, kuo
met masių spaudimas privefs grobikus pa
leisti valdžios vairą, tuomet užsibaigs ir 
mūsų “didvyrių” profesija vietos darbe; 
liks vienas jų darbas, tai teikimas Lietuvos 
žvalgybai žinių apie lietuvius Argentinoj.

Siūloma niekadėjus vyti laukan iš 
draugijų ir organizacijų, o taipgi ir iš 
bent kokių viešų arba privačių susirin
kimų. Šnipai-žvalgybininkai yra susi
spietę aplink Kliaugos leidžiamą laikraš
tį “P. A. Žinios.” Pastebėjome, kad tie 
sutvėrimai bando apšaukti “bolševiku” 
kiekvieną laisvesnės minties laikraštį ir 
organizaciją. Žinoma, jiems tegali būti 
tik griežta kova skelbiama!

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year________$7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months---------$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months —_ $3.00
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darė lietuvių-rusų koloniją “Baltika.” 
Bet juos apsuko “garbės konsulas,” dė
lei ko, tūlas kolonistas P. rašo “A. L. 
Balse”:

Paraguajaus lietuviai kolonistai labai nu
siskundžia Paraguajaus garbės konsulu 
Kaune, ponu Feodorovu. Mat jis nuo visų 
emigrantų ėmė pinigus, kaipo pajus kolonis
tų kooperatyvo “Baltikoje.” Bet atvažiavę 
pamatėme, kad čia jokio kooperatyvo nėra. 
Taipgi visiškai nėra konsulo įgaliotinio Be
lygino, kuris prasigėręs kur tai dingo.

Taigi Lietuvos emigrantai kolonistai 
“Baltikes” kolonijoje padarėme visuotiną 
susirinkimą ir surašę protokolą nusiuntėme 
konsului Feodorovui Kaunan, kad jis grą
žintų paimtus už nesančio kooperatyvo pa
jus pinigus. Jeigu negrąžins geruoju, tuo
met kreipsimės teisman, žinome, kad jis 
ir taip ant mūsų uždirbo, taigi nenorime, 
kad ir daugiau emigrantų prigautų nesamu 
kooperatyvu ir kad imtų paskutinius pini
gus nuo naujų emigrantų.
Plėšė žmonelius dvarponiai ir kunigai 

Lietuvoj, plėšė juos Smetonos valdžia, 
tą patį padarė ir “garbės konsulas” Kau
ne. Jei laiku nesusipras ir nepasisaugos, 
tai bus kas juos apiplėšia ir Paraguajuj!,

Kaip Stovi Agitacijos 
Fondo Reikalai?

■

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

of March 3, 1879.

Į Girią Gilyn — Medžią Daugyn
Panašiai yra su Juoduoju Legionu 

(Black Legion), kurio kriminališki dar
bai šiuo tarpu yra tyrinėjami. Nužudy
mas darbininko Poole buvo tik siūlo ga
lu, o patsai siūlas veda į visą eilę niek
šybių, papildytų slaptos šaikos, kuri, sa
koma, veikia net 14-koj valstijų.

Tai antrasis Ku Klux Klanas, suorga
nizuotas kovai su komunizmu, žydais, 
katalikais ir visais radikališkesniais ele- 

• mantais. Jame priklauso daugybė valdi
ninkų—augštesnių ir žemesnių. Jame 
randa vietą policija ir įvairūs šnipai.

Surasta, jog Juodasis Legionas nėra 
naujanybė, bet organizacija veikianti 
per pastaruosius ketverius metus. Eko
nominis krizis, nedarbas, darbininkų 
skurdas ir vargas sudaro palankią dir
vą Legiono bu jojimui. Ne vienas tamsus 
“šimtaprocentinis” amerikietis, pakal
bintas’ stoti Juodajan Legionan, pamąs
to, jog ši organizacija, išnaikinusi ko
munizmą, katalikus ir žydus, sudary
sianti ideališką gyvenimą jiems, “tik
riems amerikiečiams”—gyvenimą, kurį 
šiuo tarpu, jų supratimu, sugadina radi
kalą!,, žydai, katalikai ir visoki ateiviai.

Mes pilniausiai sutinkame su “Daily 
Workerio” išvadomis, kad už Juodojo 
Legiono pečių stovi Hearstas, Liberty 
League ir kiti stambieji kapitalistai, ko
voj ą prieš darbininkų judėjimą, pasirįžę 
jį su paikinti.

Panašiai aiškina ir Michigano valsti
joj (petroite) gyvuojanti Farmerių-Dar- 
bo Pąrtija savo pareiškime.

“Priešdarbininkiška Juodojo Legiono 
programa supuola su kovojančių unijas 
fabrikantų programa,” sako dokumen
tas. Automobilių fabrikantų programa 
pavesta vykinti miesto ir valstijos valdiš
kom įstaigom. Juodasis Legionas surado 
apsaugą šitose įstaigose. Tik kūdikiš
kas žmogus gali tikėti, kad tokia organi
zaciją, kaip Juodasis Legionas, gali gy
vuoji ilgesnį laiką be pritarimo, kad ir 
tylaus, iš policijos, prokuratūros ir po- 
litikierių puses.”

Tai tiesa! Bet toji tiesa verčia visus 
laisvę mylinčius žmones subrusti ir pa
reikalauti kuoveikiausio federalės val
džios: tyrinėjimo. Juodojo Legiono orga
nizatoriai turi būti sugauti ir atatinka
mai "nubausti už tas kriminalystes, ku
rias" padarė jų komandiruoti galvažu- 

Mžiai!
I Šalies teisingumo sekretorius, šalies 
prokurorai, visa federalės valdžios ma
šinerija turi būti atsukta prieš teroristų- 
galvažudžių gaujas, susimetusias į Juo
dąjį Legioną, ir palaikomas stambiausių 
Šios šalies kapitalistų ir reakcininkų!

Vidurvakarinių v a 1 stijų 
lietuviu komunistu konfe
rencijoj buvo nemažai kal
bėta apie stiprinimą mūsų 
Agitacijos Fondo. Keli 
draugai’išsireiškė, kad Cen
tro Biuras nepakankamai 
populiarizuoja A g i t acijos 
Fondo reikalą — ypatingai, 
jie sakė, nebandome pasiek
ti mūsų organizacijų kuo
pas ir joms išaiškinti, ko
kiems tikslams tarnauja 
Agitacijos Fondas.

Gal tas ir tiesa. Bet rei
kia pripažinti ir tą faktą, 
kad į agitaciją už Agitaci
jos Fondą labai mažai aty- 
dos tekreipdavo mūsų drau
gai komunistai. Jie dažnai 
visai užmiršta tą mūsų ju
dėjimo svarbią įstaigą.

Aiškus dalykas, kad bū
simas Lietuviu Komunistu 
Nacionalis Suva žiavimas 
turės visapusiškai aptarti 
Agitacijos Fondo reikalus 
ir surasti būdus jo ribų pra
plėtimui. Tuo tarpu yra at- 
s p a u s d i n tos tam tikros 
stampos ir išsiuntinėtos Li
teratūros Draugijos kuo
poms. Yra raginami kuopų 
finansiniai sekretoriai, kad 
jie tų štampų turėtų prie 
savęs kuopos susirinkimuo
se ir kada narys moka 
duokles, kad sekretorius pa
prašytų paaukoti Agitacijos 
Fondui penkis arba dešimts 
centų. Už tą auką jis gau
na štampą, kurią gali įkli
juoti savo narinen knygu
tėm Jeigu visi kuopų sekre
toriai rūpestingai pravestų 
šitą darbą, tai gana siste- 
mačiai eitų įplaukos į Agi
tacijos Fondą*-1>

Bet ir čia, žinoma, Visų 
pirma priklausys nuo pačių 
komunistų ir jų simpatikų,

- Paraguajaus Lietuvių Balsas
j Paraguajaus (nesumaišykit su Uru- 
guajum) respublikoj, Pietų Amerikoj, 
taipgi randasi lietuvių, vargo ir politi
nes priespaudos ištremtų iš Lietuvos. 
Jie-ten, susidėję su Lietuvos rusais, su-

Maskvoj ir Leningrade jau 
Mintai moterų be skausmo 
jftmdo kūdikius. Jos yra už
hipnotizuojamos, taip sakant, 
(kalbėjimais apmigdomos, įti
kinamos, kad gimdydamos ne-

: jaučia skausmo, arba kitos tik 
UJažai jo tejaučia, 'f f**

fiį. laimingo gimdymo būdą 
Rugelio motinų patikrino 

Kaskvos Universiteto profeso- 
s Vasilius Zdravomyslovas. 
o pernai lapkričio mėnesio 
'šiol jis aptarnavo 90 gim- 
>jy, ir 55% jų visiškai ne-

221,000 ir $4,000,000
International Ladies Garment Work

ers unija (moteriškų drabužių siuvėjų 
unija) šiuo tarpu turi 221,000 narių ir 
virš $4,000,000 (keturis milionus dole
rių) turto, skaitant pinigais ir ne jado
momis nuosavybėmis. Panašiai rapor
tavo tos unijos prez. Dubinsky Genera- 
lei Pild. Tarybai, kurios sesijos nesenai 
įvyko Los Angeles mieste.

Tai milžiniška suma pinigų ir masė or
ganizuotų žmonių. Prez. Dubinsky sa
ko, jog pastaraisiais penkeriais mėnesiais 
unija sparčiausiai progresavo. Tai pa
rodo vienybės pasekmes. Kai tik pramo
nėj įvyko vienybė, tuojau prasidėjo uni
jos augimas ir podraug visos darbinin
kų klasės stiprėjimas.

Būtų gerai, jei ILGWU paskirtų kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių organizavi
mui plieno pramonės darbininkų, kuriem 
buvo žadėta didelė suma pinigų iš C.I.O.

Juo stipriau susiorganizuos plieno pra
monės darbininkai, juo labiau sustiprės

Brangi darbininko šeimynoj viešnia.

\/Ar Mes Dirbame Socialistų 
Naudai?

Ar Komunistams Reikia 
Dalyvauti?

Vienas geras draugas vi
durvakarinių valstijų lietu
vių komunistų konferenci
joj išsireiškė ve kaip: Man 
atrodo, kad su visu tuo Am
erikos Lietuvių Kongresu ir 
su tuo bendru frontu kitais 
reikalais mes daugiausia 
pasidarbuojame 1 ie tuviams 
socialistams, o ne kam ki
tam. Jisai bijo, kad mes va
žiuoją perdaug toli į “de
šinę.”

Bet tai yra nepamatuota 
baimė. Tuo savo darbu mes 
bandome pasiekti platesnes 
lietuvių darbininkų, smul
kių biznierių ir profesiona
lų mases ir laimėti jas prieš 
fašizmą, už gynimą jų pa
čių kasdieninių reikalų. Nei 
mes dirbame socialistų nau
dai, nei socialistai dirba ko
munistu naudai. Tame ben
drame darbe abi partijos 
turi laimėjimų, nes toksai 
darbas yra labai naudingas 
visai darbininkų klasei. Tik 
pažvelgkime į Franci ją ir 
Ispaniją, kokius milžiniškus 
laimėjimus tenai atsiekė ko
munistai ir socialistai ir vi
sa darbo žmonių klasė. Kas 
to nemato, tas da nėra liuo- 
sas nuo sektantizmo.

Koksai gi vyriausias Am
erikos Lietuvių Kongreso 
tikslas? Vyriausias jo tiks
las yra tame, kad ištiesti 
pagelbos ranką Lietuvos 
žmonėms, kad padėti jiems 
nusikratyti Smetonos fašis
tinį jungą. Jeigu šis kongre
sas pagelbės Lietuvos žmo
nėms atsiekti šitą didelį 
tikslą, tai koks čia bus pasi- 
tarnavimas vienai kuriai 
grupei? Tai bus pasitarna- 
vimas visoms laisvės trokš
tančioms grupėms ir visai

Visokiais reikalais mies
tuose laikoma v isokios 
draugijų ir organizacijų 
konferencijos. Y p a t i n gai 
rengiantis prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso 
konferencijų įvyksta 
daug.

Į tas konferencijas 
čia atstovus visos 
organizacijos. Bet ką daro 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcijos? Tenka pastebėti, 
kad jos tik retais atsitiki
mais oficialiai siunčia dele
gatus. Daugumoje konfe
rencijų komunistai savo 
vardu, kaipo partija, neda
lyvauja.

Ar teisingas yra toks lie
tuvių komunistų nusistaty
mas? Abelnai imant, netei
singas. Gali būti išimčių 
kur komunistams savo varį 
du nėra išrokavimo daly-\ 
vauti. Bet imant konferen-’ 
ci j as aplamai, į jas komu
nistų frakcijos turėtų rink
ti delegatus ir oficialiai da
lyvauti. Pav., socialistų 
kuopos renka ir siunčia de
legatus. Tai kodėl komunis
tai turėtų vengti savo vardu 
dalyvauti?

Taigi, visi draugai turė
tų atkreipti savo dėmesį į 
šį klausimą ir ateityje rink
ti ir siųsti delegatus į vie
tines organizacijų konfe
rencijas. Lietuvių Komu
nistų Frakcijos yra partiji- 
nės organizacijos. Kaip am
erikinėse k o n f e r encijose 
savo vardu dalyvauja Ame
rikos Komunistų Partija, 
taip lietuvių konferencijose 
savo vardu dalyvauja lietu
vių komunistų frakcijos.

Girdėsime tokių nusis
kundimų: Mes nemažai dir
bame lietuvių masinėse or
ganizacijose. Jose mes sklei
džiame komunistines idėjas. 
Lankome jų susirinkimus ir 
užimame jose viršininkų 
vietas. Bet partijos kuopose 
mūsų to darbo neįkainuoja. 
Partijos kuopų viršininkai 
skaito partijiniu darbu tik
tai tą, kuris liečia lapelių 
dalinimą, “Sunday Worker” 
pardavinėjimą ir tt. Tas la
bai apsunkina tuos komu
nistus, kurie yra sveturgi- 
miai.

Tai gana pamatuotas nu
siskundimas. Dar vis turi
me partijos kuopose bei 
sekcijose tokių draugų, ku
rie neįvertina komunistų 
darbo masinėse organizaci
jose. Bet reikia pasakyti, 
kad tai nėra Komunistų 
Partijos Centralinio Komi
teto politika. Partijos ko
mitetas labai daug dėmesio 
kreipia į mūsų masinį dar
bą ir skaito jį labai geru 
partijiniu darbu. Taip mū
sų draugai turi aiškinti ir 
partijos kuopų viršininkam.

Iš antros pusės, kiekvie
no komunisto pareiga, apart 
veiklos masinėse organiza
cijose, šiuo-tuo prisidėti ir 
prie partijos kuopos veik
los. Pav., tik todėl, kad esi 
Literatūros Draugijos kuo
pos sekretorius, dar nereiš
kia, kad jau negali pasiim
ti partijos išleistą lapelį ir 
padalinti darbininkams.’ Tai 
jau nėra toks didelis ir sun
kus darbas. Arba, pav., 
didmiesčiuose jau praside
da prezidentinių rinkimų 
kampanija. Kiekvieno ko
munisto pareiga vienokiu 
ar kitokiu būdu toj rinki
mų kampanijoj dalyvauti.

Į tokį darbą nereikia žiū
rėti, kaipo j pašalinį, sveti
mą darbą, tik todėl, kad jis 
nėra tiesioginis darbas tos 
masinės organizacijos, ku
rios viršininku tu esi. Tada 
tasai darbas nebus sunkus „ 
ir įkyrus. Tai darbas, kuris 
visus komunistus apeina.

Biskutį parašysiu apie 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcijos veiklą. Mūsų frak
cija veikia neblogai, bet ga
lėtų veikti geriau. Nariai 
lanko susirinkimus neblo
gai, kartais atlaikome du 
susirinkimu per mėnesį. 
Taip pat frakcijos biuras 
laiko susirinkimus.

Frakcija surengė prakal
bas drg. A Bimbai. Publikos 
susirinko nemažai. Buvo 
laikomas ir frakcijos susi
rinkimas, kuriame d. B. da
lyvavo. Bedaryta pora gerų 
tarimų. Nutarta pasidar
buoti del Agitacijos Fondo. 
Taipgi svarstyta klausimas 
pasiuntimo delegatų į Na- 
cionalį Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimą. Buvo išduotas 
raportas iš vidurvakarinių 
valstijų lietuvių komunistų 
konferencijos, kuri įvyko 
Chicagoje geg. 9 d. Taipgi 
veikiame neblogai masinėse 
organizacijose.

Dabar man atėjo mintis 
į galvą, kad mes turime lai
ko apdiskusavimui partijos,, 
nacionalę konvenciją, kas 
būtų reikalinga jai pasiūly
ti. Ar nereikėtų, kad mūsų

(Tąsa 5-tam puslp.)
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(Pabaiga)
Nors tėvas išmetinėjo sūnui, bet slaptai, 

kada sūnus juos apleido, jis ilgėjosi vaiko. 
Jis išdžiūvo ir nusilpo, nebegalėjo ūkio pri
žiūrėti. Kada tik jis atsikeldavo suniuręs, 
piktas, senė žinodavo, jog jis matė sūnų sap
ne. Apie Antipka jie girdėjo tankiai. Net 
mieste visi jį pažinojo. Kaimas pyko ant An- 
tipkoš t+ėvų, kadangi miestas reikalavo iš kai
mo javų ir tt.

“Puikų sūnų jūs turite. Jūs paleidote tą 
prakeiksmą ant viso svieto. Būtų gerai, kad 
jūs tik vieni kęstumėt. Bet kodėl mes taipgi 

w turime kentėti?”
Bet suvargę, bežemiai kaimo gyventojai at

vykdavo pas juos su negeistinomis žiniomis:
“Yra kalbama, kad draugas Antipas atvyks

ta čionai arimo laiku. Visi kalba, kad jis yra 
puikus vyras, geras žmogus.”

f Bet kas gyrėjai? Visi tie, su kuriais senė 
ir jos vyras artimai sugyvendavo nusigrįžda- 
vo nuo senių. Tik tie storbalsiai,. niekam ne
tikę bežemiai, visoki suvargę rendauninkai 
elgdavosi su seniais, kaip koki giminės.

Senis atsidusdavo, nuliūdusiai kosėdavo. Jis 
žiūrėdavo į savo kiemą tamsiomis, pavargusio
mis akimis—kiemą be gyvulių, tik su vienu 
arkliu. Jis net nekalbėjo apie sėją šį metą. 

a Senė meldėsi daug ilgiau ir atkakliau, negu 
pirma.

“Dieve tėve, būk mielaširdingas. Pamiršk 
Antipkos nuodėmę. Nekeršyk už Antipkos 
bedievybę. Turėk pasigailėjimą.”

Bet atrodo, kad dievas nesigailėjo. Jis baudė 
nemielaširdingai.

Bolševikų galia pasiliko pastoviai. Buvo 
taip, kaip Antipka pranašavo. Jis buvo augš- 
tai gerbiamas naujų kaimo vadų. Jie šventė 
kokią tai naują šventę, ne religinę, ne die
višką. Jie sugadino daugiau, kaip penkis mas
tus raudono audeklo. Jie darė raudonas vėlia
vas. Jie pririšo raudoną audeklą prie dviejų 
pagalių ir iškėlė jį ant laiptų seno valdžios 
kambario. Ant raudono audeklo ką tik atvy
kęs maliorius išdirbo raides:

“Lai gyvuoja Karolis Marksas ir draugas 
Antipas Semahinas!”

žinoma, tai buvo apie Antipka. Antipka už
tai pasistorojo kokį tai darbą piešėjui mieste. 
Ir jis turėjo savo vardą greta kokio tai didelio 
bolševikų vado. Seni žmonės net negalėjo iš
tarti to vardo. O turtingesnių ūkininkų vaikai 
pajuokė Antipka, vadindami jį “Karlu, 
jie bijojo senės. Nors sena, bet ji buvo 
va pasipešt). Tačiau jie kankino senį, 
tik jį sutiko, vis rėkdavo:

“Marks’o pape!”
Senis tik daugiau įtraukdavo galvą 

pečių.
Jis skubino namo. Jis sarmatinosi ir nustojo 

gatvėmis vaikščiojęs. Jis negalėjo galą su ga
lu sudurti ūkyje. Bet kada atėjo rekvizicijos, 
jis staiga pasidarė aktyvus.

“Mes turime viską paslėpti. Reikia taupyti, 
kiek galint. Mes ir taip daug netekome.”

Ir jis ramiai su nuogąstavimu ir pasiilgimu 
pridėjo:

“ Galimas daiktas, kad pačiam Antipui bus 
reikalinga.”

Jis sustojo ir laukė atsakymo. Bet senė 
netarė nei žodžio.

Jis pradėjo savo veikimą. Ir jo draugai, 
kurie jam padėjo jo darbe, patys pirmieji iš
davė jį. Tai buvo atkeršijimas Antipui. Senį 
suėmė ir nugabeno miestan. Ten ar tai iš bai
mės, ar nuo pasiilgimo, jis sutiko sau galą. 
Senis nebesugrįžo. Ir tai buvo jo brangus sū
nus, kuris nutempė jį kapam Gal jis būtų il
giau gyvenęs, jei ne ta paslėpta nuosavybė.... 
Ir dabar jo sūnus sėdi prie stalo, laukia sau 
maisto. Ir visai nemąsto apie tėvą, nepaiso. 
Jis nieko neklausinėja, nesako, kad gailisi sa
vo darbų. Ir jis sėdi tiesiai po ikonais, su ke
pure ant galvos, lyg koks stabmeldys. Juk 
už jo darbus dievas perpyko ant jų. Viskas 
suardyta. Viskas, kas pasiliko jos senatvėj 
buvo pyktis ir gailestis. Ji siuto iš piktumo. 
Jos degančios akys nusisuko nuo sūnaus į 
ikoną. Jos širdis pasinėrė slaptoj ir karštoj 
maldoj.

“Dieve, neatsimink, o pone! Duok jam po
ilsį nors po mirties. Įleisk į savo dangišką 
karalystę. Nekankink jį pekloje.”

Ji žiūrėjo į savo sūnų, kaip į didžiausį 
priešą. Pertraukomis ji padavė jam valgyti. 
Jis žiūrėjo į ją ramiai ir užsimąstęs prakal
bėjo :

’ Bet 
gata- 
kada

tarp

“Esi neatiaidi, motin. Tu niekad nepermai
nysi savo nusistatymo. Na, aš taipgi tokis. 
Tavo pyktis nei tavo kalba nesujudins mane. 
Aišku, mes netilpsime vienoje stuboje. Gerai, 
tu man davei valgyti.... dabar aš einu. Aš 
rasiu vietą, kur gyventi. Kiek aš tau skolin
gas už maistą?”

Jo motina pažvelgė į jį piktai. Bet jos bal
sas buvo ramus, kada ji tarė:

“Aš nedarysiu sau nuostolių. Tu valgei duo
ną ir kiaušinius, ir gėrei pieną. Aš tuojaus 
suskaitysiu pagal jūsų miesto kainas.”

Sausai ir kietai ji pasakė kainą. Ir dar pri
dėjo :

“Aš turiu pasakyti, kad man nereikalingi 
jūsų popieriniai pinigai. Net kad ir gausiu 
juos, tas dar nereiškia, kad man užmokėjai. 
Tu ir toki 
net pinigai

Anti pas
“Aš tau

kaip tu, taip pasidarbavote, kad 
liko niekam neverti.”

vybę, prarado motinystes tei
ses.

Violet Klewicka, 19 metų 
amžiaus, apkaltino motiną 
Mary, Kowalski, 44 metųv am
žiaus, 76 Huron St., Brookly- 

atėmime drabužių ir

Bet dabar ji guli ir verkia. Kaip tik 
Dvi dieni vėliau galas atėjo.

Marija nustebo. Senė
tokia tvirta. Ji tik tada rodydavo

ATĖMĖ DUKTERS PARĖ
DUS — BUS TEISTA

VAGYSTĖJ
Teisėjas William F. O’

Dwyer, Bridge Plaza teisma- 
butyje, Brooklyne, nusprendė, 
kad motina, kuri išvarė dukrą
iš namų ir atėmė jos nuosa- ne,

Binghamton, N. Y

karčiai nusišypsojo.
duosiu savo marškinius. Ryšuly

je aš turiu švarius. Gali nuimti marškinius 
nuo savo sūnaus nugaros, jeigu jau prie to 
priėjo.”

Ji ramiai pasiėmė marškinius, juos gra
žiai sulankstė ir įdėjo skrynion.

Antipas atsikėlė, atsikosėjo ir kažkaip 
bejausmiai tarė :

“Na, tai gerai. O dabar sudiev.”
Jis tyliai nuėjo linkui durų. Tada susto

jo ir atsigrįžo į motiną. Jos veidas tartum 
akmeninis. Dvi poros akių, taip panašių, 
susitiko. Senė pirmoji nuleido savąsias. Ji 
tarė sausai:

“Sudiev.”
Sūnus kietai sučiaupė lūpas, lyg jo dan

tys geltų. Jis tapo dar panagesnis į motiną. 
Jis pasidarė senesnis, rimtesnis. Apsisuko ir 
išėjo.

Tą naktį kartumas užpylė jos širdį. Ji 
išvarė savo tikrą sūnų. Gal būt, kad jau nie
kuomet nebesimatys. Per ilgą laiką ji tupė
jo susilenkus prieš ikonus ir jos mintis kie- 
tėjo.

“šventieji juk daug daugiau nukentėjo 
delei savo dievo.”

Jos sūnus kaiman daugiau nebegrįžo. Bet 
sužinota, kad jis susidraugavo su mergina 
ir ėmė ją be dievo prisakymų. Ir vėl kal
bos, ir vėl gėda. Bet senė greitai kalbas su
stabdė.

“Aš neturiu sūnaus. Tas bedievis nėra ma
no sūnus. Aš išsižadėjau jo. Ir nesukite man 
galvos savo pasakomis apie jį.”

Po metų kazokai vėl užėmė visą apylinkę. 
Jie sumušė bolševikus ir užėmė jų vietą. 
Senė nugirdo paskalas:

“Sakoma, kad Antipka tapo užmuštas. 
Nekurie sako, kad kazokai jį pagavo, bet 
atrodo, kad jį nužudė. Jo moteris, Dunka 
Vorošilova, buvo tampoma po kalėjimus. 
Dabar ją išleido, ji gyvena mieste.

Ir dabar jau senė nevarydavo lauk vi
sokių paskalų nešėjus. Ji tik skepetaitę dau
giau užtraukdavo ant akių ir tyliai klausda
vo:

“Ar ta mbteris yra su kūdikiu, ar ne?”
“Jie kalba, kad paliko ją su kūdikiu. 

Jie sako, ji gyvenanti labai skurdžiai. Ji, 
mat, moka už kitų ašaras.”

Bet senė tolesnę kalbą trumpai perkirto:
“Aš turiu eiti pas kaiminką Mariją pri

imti jos kūdikį. Jie mane pavadino. Na, 
vis tai užsiėmimas. Šioj gadynėj vaikai ne
užlaiko savo tėvų, o svetimi nedaro tą vel
tui. Man reikia užsidirbti maistui ir nėra 
laiko ilgiau kalbėti.”

Ir ji išėjo iš stubos.
Nuo tos dienos atrodė, kad ji tirpsta. Po 

savaitei ji prisirengė vykti miestan. Ji net 
prirengė stiprią lazdą savo kelionei, bet 
liga nukirto ją nuo kojų. Mirčiai besiarti
nant, ji pasidarė švelnesnė. Ji kalbėjo kai- 
minkai Marijai, kareivio pačiai, kuri atvyko 
ją aplankyti:

“Tai reiškia, aš turiu anūką, gimusį mies
te. Aš taip norėjau jį matyti. Bet die
vas to nedaleido. Atrodo, kad jis Antipkai 
neatleido. Na, aš manau, viskas taip bus, 
kaip visagalis prisakys/’

Ir staiga ji pradėjo verkti, gailestingai 
verkti, kaip kūdikis, 
buvo
savo ašaras, kada senos tradicijos to reika
lavo.
prieš mirtį.
Kova pasibaigė.

Vertė B. E. Senkevičiene.

Binghamtoniečiai rengiasi 
važiuoti į “Laisvės” jubilėjinį 
pikniką, kuris įvyks 4-tą d. 
liepos, Ulmer Parke, Brooklyn, 
N. Y. Daugiausia tuo rūpina
si jaunuoliai. Kiek teko pa
tirti, jie organizuoja busus, 
kad daugiau žmonių galėtų 
sykiu važiuoti. Aną dieną už
ėjo pas mus draugas Al. Mar- 
čiuška ir klausia mūsų :

“ ‘Ar jūs norite važiuoti į 
‘Laisvės’ pikniką?”

“Delko klausiate?”
“Mes organizuojame busus, 

2 ar gal daugiau. Važiuoti 
visiems sykiu būtų geriau ir 
pigiau.”

Taipgi jis tikrino, kad vienų 
tik jaunuolių sudarysią pilną 
busą, o senių kitą, ar gal ir 
daugiau. Užklausiau, kas jam 
gelbsti organizuoti busą. At
sakė, kad kitas jaunuolis — 
S. žvirblis — irgi gelbsti, pa
kol gaus daugiau pagelbinin- 
kų organizavimui virš minėto 
važiavimo.

Geriausio pasisekimo, Al. 
Marčiuška ir S. žvirbli, kad 
jums pavyktų kokį šimtą ar 
daugiau važiuotojų suorgani
zuoti O kaip jūsų kitų pagel- 
bininkų vardus sužinosiu, 
pranešiu vėliau.

Mes, “Laisvės” Report, 
myna, taipgi važiuosime į 
iškilmes, 
lyniečiai,
rengę priimti svečius. Atrodo, 
kad jų bus daugiau, negu ki
tais metais. Ypač kada jau
nuoliai pradeda ką veikti, rei
kia tikėtis ir gerų rezultatų.

“L.” Report.

Vakarų darbininkų laikraš
tis Western Worker, paskelb
damas komunistų si eitą 1936 
metų rinkimams, apie draugę 
Karosienę praneša sekamą:

“Gerai žinoma savo organi
zaciniu darbu tarp moterų, d. 
Baltrūnytė bus komunistų šlei
fo kandidate į assemblimanus 
nuo 13-to Distrikto. Jos opo
nentu yra James M. Cassidy, 
demokratas, dabar užimąs 
vieta.”

Sąryšyj su paskelbimu savo 
kandidatūros d. K. B. Karosie
nė išleido sekamą pareiškimą:

tai

šei- 
tas 

“Look out,” brook- 
būkite gerai prisi-

, ir kokias 
skleidime 

kada caro 
užpuldavo

Lietuvių svetainėj buvo ro
domi Sovietų Sąjungos kalbi
niai judžiai po vardu “Youth 
of Maxim.” Tai buvo ko pa
sižiūrėti, kaip pirmieji revo
liucionieriai veikė dar senuose 
laikuose, prie caro 
vartojo metodas 
propagandos. O 
šnipai ir policija
slaptus susirinkimus, kaip ten 
juos mušdavo ir kankindavo.

Bet revoliucijos nesulaikė 
tuo savo žiaurumu ir Rusijos 
darbininkai išsikovojo sau 
laisvę. šiandien Sovietų Są
junga valdo šeštą dalį pasau
lio be jokių carų ir carienių.

Virš minėti paveikslai buvo 
rodomi paramai Komunistų 
Raitijos. Publikos atsilankė ne 
perdaugiausia. Tur būt ne ga
na išgarsinta buvo.

Kom. Partijos Nare.

“Bėgiu pastarosios valstiji- 
nės įstatymų leidimo sesijos 
Tarnaičių Darbininkių Unija 
pasiuntė mane į Sacramento 
kovoti už 8 valandų darbo die
nos įvedimą namų darbinin
kams. Jei tapsiu išrinkta, aš 
tęsiu kovą už geresnes sąlygas 
toms ir kitoms grupėms la
biausia išnaudojamų darbi
ninkų.

“Viena iš didžiausių proble
mų biedniems Alameda Aps- 
skričio darbininkams yra rei
kalas veltui ir pakankamai li- 
gonbučįų, ko dabar nėra di
džiumai to reikalingų. Dabar 
žmogus turi įrodyti esąs “u- 
bagu” ir pereiti per šerengą 
pirm, negu gaus nors ir nepa
kankamą priežiūrą. Tankiai 
gydymas ateina pervėlai, kad 
sutaupinti ligonio sveikatą ir 
išgelbėti gyvybę. Tas ypatin
gai tiesa gimdymuose, kur 
motinos yra siunčiamos namo 
pirm, negu jos atgauna spė
kas, ko pasėkoje jos tankiai 
lieka pabėgusios visam am
žiui.

“Komunistų Partija, kovoja 
už pilną, veltui ir tuojautinį 
medikalį, operacijų ir dantų 
aprūpinimą visiems suaugu
siems ir vaikams, kurie neiš
gali mokėti. Mes taipgi stoja
me už plačią programą ap-

periodiškas medikalis ir dantų 
egzaminavimas, įsteigimas 
pakankamos sanatorijų siste
mos ir tt.

“Mes siūlome tiems daly
kams gauti pinigus pakėlimu 
taksų ant didžiojo kapitalo.”

Aišku, Komunistų Partija 
jau dabar veda kovą už tuos 
reikalavimus, bet išrinkus ko
vingus kandidatus kova bus 
daug sėkmingesnė.

Nežiūrint savo silpnos svei
katos pastaraisiais keliais me
tais, d. Karosienė yra pasken
dus didžiuose darbuose. Ji 
organizuoja unijas. Jinai nuo
lat rašinėja Vilnies Moterų 
Skyriui ir kiekviena proga se
ka lietuviškąjį darbininkų ju
dėjimą, nors jame mažai ga
li aktyviai dalyvauti, kadangi 
gyvena kolonijoj, kur randa
si tik keliolika lietuvių šeimy
nų, o apylinkė taipgi neskait
linga lietuviais.

Draugė K. B. Karosienė 
šiomis dienomis vyksta iš Ka
lifornijos į Rochester, Minne
sota, kur turės sunkią opera
ciją. Jeigu pavyks greit su
stiprėti iš po operacijos, steng
sis sustoti Clevelande laike A- 
merikos Lietuvių Kongreso. Iš 
ten vyks aplankyti savo mo
tinėlę Balčiūnienę Easthamp- 
tone, Mass. Pakelyj, poilsiui, 
gal sustos dienai kitai' ir 
Brooklyne bei Chicagoj.

Linkime draugei Karosienei 
laimingai nugalėti sunkią ope
raciją, greit atgauti spėkas ir 
mus aplankyti, o sugrįžus Ka
lifornijoj sėkmingai pravesti 
rinkimų kampaniją ir būti 
pirmąją kovinga lietuvaite iš
rinkta į assemblimanus.

Kapitalistų Spaudos Rauda 
Apie Sovietų Sąjungos 

Divorsus Ir Dorų
Pastaromis dienomis kapita

listų spaudoj pasigirdo dejo
nių, būk Sovietų Sąjungoj ne
besą divorsų laisvės, esą “vir
šininkai” užklupę nenorinčius 
mokėti alimonijos ir tam pa
našiai. v

Kaip ištiesų yra su divor- 
sais ?

Kad būtų aiškesnė šių die
nų padėtis, pravartu prisimin
ti netolima praeitis.

Suaugusios moterys atsime
na, o jaunosios girdėjo, kad 
tik įsikūrus Sovietų valdžiai 
buyo paleisti paskalai apie 
nacionalizavimą moterų. Ir 
radosi lengvatikių, kurie lin
gavo galvomis pritardami ir 
dūsavo apgailestavimą. Dabar 
tą kvailą pasaką visai padėjo 
į šalį, nes niekas jai netiki.

Po to sekė plepalai apie

brangakmenių vertės $400.
Motinos advokatas teisėjui sa- 

eik ir daugiau nesugrįžk!” 
Motinos advokatas teisėjui sa
kė: “Jūs turite imt atydon, 
kad motina myli savo dukrą 
ir akyvaizdoj tos giminystės,

Draugai ukrainiečiai (The 
Ukrainian Toilers) turėjo gra
žų parengimą 23 gegužės, lie
tuvių svetainėj, žmonių prisi
rinko veik pilna svetainė. Su
lošti trys trumpi veikalukai.

Man pirmu sykiu teko daly
vauti pas virš minėtus drau
gus parengime ir matyti juos 
lošiant. Ištikrųjų gabūs Lošė
jai, ypač iš moterų-merginų 
d. Rose Tkachuk, tai tikra 

artistė, taipgi kita draugė, ku
rios pavardės neteko sužino
ti. Ogi draugai vyrai irgi ga
būs lošėjai, veik ir mūsų 
draugus lietuvius artistus pra
lenkia gabiais nudavimais. Jų 
lošimas patiko man ir kitiems.

“L.” Koresp.

teismas neetiška.”
Teisėjas O’Dwlyer jam at

kirto : “Šioj byloj motinos ir 
dukros giminystė be prasmės. 
Aš tęsiu šią bylą daleidimu, 
kad nėra jokio kraujo ryšio 
tarpe šių dviejų moterų. Aš 
teisiu jas, kaipo svetimus žmo
nes, kur viena apkaltina kitą 
pavogime nuosavybės.

Mrs. Kowalski sulaikyta 
“Grand Jury” teismui po $500 
kaucijos.

nemorališką” laisvą meilę są- 
saugojamojo gydymo, kaip'ryšyj su palengvinimu gavimo

JUODOJO LEGIONO AUKOS NAŠLĖ IR NAŠLAITIS

Liūdna Mrs. Charlotte Poole, detroitietė, laiko glėbyje savo 
10-ties (dienų kūdikį, kurio tėvas tapo užmuštas juodojo legiono 
žudeikij. Legionieriai nusistatę neapkęsti žydų, negrų, katalikų ir 
komunistų. Eilė legionierių tapo areštuoti ir jiems priskaityta 
keletas žudysčių, jų tarpe komunistai. Užpakalyje juodojo legi
ono esanta policijos ir valdininkų bei stambusi/s kapitalas. Dėlto 
“tyrimų” norima pravesti su “vieno žmogaus džiūre” prie uždarų 

durų. i

divorsų. Amerikoj, turtingos - 
moterys (taip ir vyrai), nežiū-... įįj 
rint koki kurios valstijos įsta
tymai, gali nuvažiuoti į Reno 
ar kitą divorsų fabriką^ pasi
samdyti brangius advokatus, 
papirkti liudininkus ir gauti 
divorsą. Sovietų Sąjungoj di- 
vorsai lygiai leista visiems, be 
jokių melų ir prigavysčių. Už-- • -Š 
tenka vienam ar abiem pa
reikšti, kad jie nesijaučia lai
mingais kartu gyvendami ir 
jie gauna divorsą. Bet bur
žujų kritikams atrodo nemO- 
rališka, kam divorsų privilegi
ja duodama visiems.

Dabar tie patys kritikai.. 
jau gieda kitą giesmę: Sovie-’ Z 
tuose dabar nebesą laisvės.

O to paslaptis veriasi tame, * 
kad panaikinta atviručių sistę- \ Z, 
ma, kaipo nepraktiška. Būda
vo, užtenka atvirute praneš“ 
ti divorsuojamam. Tačiau atvi- . 
rutės kartais užsimesdavo ir 
divorsuotieji nekartą, atsidur- .... 
davo nesmagioj padėtyj, ūmai 
atradę save divorsuotais, kuo-. ■ ■ 
met jie ištisus mėnesius ar 
metus manė esą vedusiais.

Vėliausių dejonių pamate 
yra tas faktas, kad už divor
sus bus imama pamatinė mo- t 
kestis, 50 rublių už pirmą, ke- •’ 
liant ta suma su kiekvienu se- 
kamu divorsų. Tame nieko 
baisaus, nes visi turi darbus 
ir 50 rublių kiekvienam išgali
ma, kožnas gali gaut divorsą. 
Tačiau švaistymasis divorsais ; 
neturi pritarimo. . .

Sovietų atsinešimas į divor
sus gražiai nušviečiama seka
mam apsakyme, kuris, sako
ma, esąs tikras. Sovietų Sąjun
goj buvęs žmogus, kuris tan
kiai imdavęs divorsus — ne 
mažiau penkių į šešis mėne
sius. Su kiekvienu pareikalavi
mu jisai gaudavęs, gavęs ir 
penktą. Bet su penktu jam 
davę kortą proto ligų klini
kom “Jeigu tau taip tankiai 
reikia divorsų, tai kas nprp . , 
blogo su tavo protu,” jam pą- ... 
sakę.

Panašiai ir su alimoniją, 1 
Ten tokio dalyko — kaip ali- 
monija — nėra. Ir kam ji rei
kalinga, kuomet moterys yra 
pilnai lygios, turi gimdymo 
kontrolę ir motinystės apsau
gą, auklėtuves vaikams ir ly- - 
gybę darbe? Vis vien jos ne-. 7 
siremia vyru pragyvenimui. 
Pats pasiūlymas alimonijos, , 
joms būtų pažeminimu.

Pasakų apie alimoniją prie
žastis glūdi kitur. Ten tėvai ~ 
ir motinos, vedę ar nevedę, 
lygiai yra atsakomingi už vai- 
kų priežiūrą. Tūli asmenys 
bandė išvengti tos atsakomy
bės. Tai tie ir tapo “užklup-' ' * 
tais,” įsakyta darbavietėse ati
traukti iš jų algos vaikų už- - 
laikymui.

Sovietų Sąjungoj nėra nele- - 
galių vaikų ir apleistų moti- .. 
nu. Kūdikiai visi yra kūdi
kiais, ateities viltimi. Motinos 
yra motinomis (vedusios ar 
ne), į jas žiūrima, kaipo atli- i
kusias svarbią ir garbingą vi
suomenišką pareigą. Vedybos 
yra vedybomis, ne paremto- , 
mis nuosavybe ar ekonominiu 
reikalu, bet meile ir draugiš
kumu.

Moterų Kulnys Smenga Į 
Supuvusias Grindis

South Bostone, tarp dvie
jų gatvių, Dorchester Ave. ir 
Macallen, stovi didelė mūrinė, 
surūkusi dūmais, Macallen 
Co. dirbtuvė, kurioj yra išdir
bama lempų virtai (šeides) ir 
automobiliams visoki šriubai. 
Darbininkų čia dirba apie 150 
moterų ir vyrų.

Darbas yra labai pavojin
gas, ypač moterims, nes jos 
vartoja vandens “vanišą” ir 
alkoholį o tas yra labai pa
vojingas rankoms ir visam kū
nui, nors ne visos užsinuodija. 
Kuomet jau užsinuodija ran
kos, nors moteris kenčia, kiek 
gali, bet, pritrūkus kantrybės, >

(Tąsa 4 puslp.)
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Moterų Kulnys Smenga 
- Supuvusias Grindis

(Tąsa nuo 3 čio pusi.)

turi eiti pas slaugę, o slaugė 
išrašo daktaro adresą ir turi 
eiti gydytis pas “insurance” 
daktarą. Kol išgydo, ima 
daug laiko ir prikenčia daug 
skausmų. Bet išgijus čion su
grįžt daugiau negali ir tos vie
toj ima kitą moterį ar mer
giną.

Mūsų rūme, kur mes dir
bam, langai užkalti ir tamsu, 
kad vos viena kitą matome. 
Ne vieną kartą tenka pargriū
ti ir kojas nusimušti. Mat, 
tas darbas reikalauja tik elek
tros šviesos ir mes kiekviena 
turim savo mašiną, o viduje 
tos mašinos bent dešimt elek
tros lempučių. Taigi, pirmą 
syk įėjusiai pasirodo labai 
prastai.

Pačioje dirbtuvėje švaros 
trūksta. Visur skylės šviečia, 
kai kurie langai išdaužyti, o 
grindys išpuvusios, eidamos, 
būtinai pataikom . čeveryko 
kulnukę skylėn įkišti. Bet nie
kas nesirūpina taisyti, mat, 
kompanija pinigų neturinti.

Daugiausia čia dirba atei
vės moterys: lietuvės, lenkės 
ir italės, kurios yra dar labai 
tamsios ir anglų kalbą visai 
prastai vartoja. Nekurtos dar 
rašyti nemoka. Taigi, jos tiems 
ponams yra labai lengva iš
naudoti.

Darbai yra nesunkūs, tik nuo 
Stakių: kiek padarysi, tiek ir 
gausi. Jei labiau paskubinsi, 
didesnę pėdę gausi. Paprastai, 
ir. nelabai skubindama pasi
daro 12-15 dolerių į savaitę, 

•’**' labiau patyrusios darbinin
kės pasidaro ir po 19 dolerių 
su viršum, penkias dienas į sa
vaitę dirbdamos. Atlyginimas, 

/ rodos, nieko sau iš šalies pa
žiūrėjus, bet atsiminkit, kad 
darbas yra pavojingas ir už 
kelių metų labai į sveikatą 
atsiliepia, o kita ir už kelių 
dienų turi mesti šį darbą.

Vyrai, paprasti darbininkai, 
uždirba $20 ir $26 su viršum, 
o mechanikai uždirba 36-40 
dolerių į savaitę. Bet ir jų 
darbas yra sveikatai pavojin
gas ir džiovą pagauna daug 
metų išdirbę. Tad už tokį 
"darbą turėtų daugiau mokėti 
darbininkėms. Bet kad tos 
darbininkės klasiniai nesusi- 
pratusios, tai jos džiaugiasi 
ir tiek gavusios, bosams ran
kas bučiuoja ir “fundija,” ką 
tik kuri išgali.

Darbininkams tą “fundą” 
reiktų visai mesti į šalį ir ge
riau organizuotis ir skaityti 
darbininkiški laikraščiai. O 
prieš tuos ponus reikia kovo
ti ir reikalauti geresnių darbo 
sąlygų ir daugiau užmokesnio. 
Būt geras daiktas čia sutverti 
uniją, kad tie ponai negalėtų 
mus taip išnaudoti. Nors dar
bininkai apie tą uniją kol kas 
nekalba,, bet jau būtų laikas 
susiprasti. D—ninkė.

gos ir algos, aišku, yra prie
žastimi moterų nelaimių ir 
prostitucijos. Jos pastato mote
rį į vergės padėtį ne tik fa
brike, bet taip pat šeimynoje 
ir visuomeniniam gyvenime. 
Tas sąlygas galima pagerinti 
tik pagelba kovingos industri
nės unijos, veikiant sutarti
nai su darbininkų politiška or
ganizacija, kokia yra Komu
nistų Partija.

M.

Pastaba ALDLD 
Nariams

Išnaudoja Moteris Kalines; 
Persekioja Norinčias

Organizuotis
Massachusetts Knitting Mills, 

moteriškų kojinių išdirbėjai, 
gavo iš WPA pinigų pastaty
mui fabriko Philadelphijoj, 
Miss. Ta kompanija nesenai 
gabeno moteris iš Oklahomos 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
statydavo darban savo Ten
nessee turimam fabrike neva 
mokinimui amato.

Minėtos kalinės - mokinės- 
darbininkės neva gauna algas. 
Tikrenybėj, dalis jų algų yra 
skiriama jų pataisos išlaidoms, 
o kita dalis atiduodama vieti
niam Prekybos ir Pramonės 
Butui, atlyginimui paskolos, 
suteiktos minėtai kompanijai, 
kad paakstinti apsigyvenimą 
mieste. Kompanija yra griež
tai priešunijinė ir turi priva- 
tiškus šnipus, kurie sekioja ne 
tik kojinių darbininkų unijos 
organizatorių, bet ir darbinin
kus, su kuriais organizatorius 
užmezga ryšius.

Moterų Darbo Unijų Lygos 
Konvencijoj, nesenai įvykusioj 
Washingtone, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Wm. Green iškėlė sąlygas, 
kokiose dirba moterys net ir 
tose dirbtuvėse, kurios gauna 
valdžios kontraktus..

Green nurodė, kaip apati
nių mezgykla Tennessee vals
tijoj, samdanti 1,200 moterų, 
skubindama CCC užsakymą, 
pakėlė darbo valandas iki 10 
į dieną, o algas paliko po $12 
į savaitę.

Marškininės bosai Maryland 
valstijoj mokėjo moterims dar
bininkėms net po 10 centų į 
valandą. Gi liepos mėnesį, 
1935 m., drabužių fabrikas 
Pennsylvanijoj mokėjo savo 
darbininkėms merginoms tik 
po $3 į savaitę už darbą nuo 
8-tos valandos ryto iki 6-tos 
vakaro ir pravarinėjo iš dar
bo už atsisakymą dirbti virš
laikį be pridedamojo atlygi
nimo.

Tokios moterų darbo sąly
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Draugai ir draugės! Visi 
žinome, kad tarp Amerikos 
lietuvių turime vienintelę ap- 
švietos organizaciją—ALDLD! 
Tačiau atydžiai teminant iš 
kuopų susirinkimų “Laisvėje” 
telpančius pranešimus, o ypa
tingai iš C. K. sekretoriaus, d. 
šolomsko laiško, išsiuntinėto 
į kuopas, pasirodo, kad daug 
ir labai daug narių dar nėra 
pasimokėję metines duokles į 
apšvietos draugiją, nors jau 
baigiame pirmąją pusę šių 
metų. Tačiaus aš, kaip ir visi 
nariai, tikiu, kad draugai ne
apleis savo žibintuvą ir pri
duos savo duokles.

Svąrbiausiai noriu pastebė
ti ir stačiai paklausti tų drau
gų ir draugių, kurie gana tin
giai ir retai atsilankote į kuo
pos susirinkimus, ne tik pas 
mus (Paterson, N. J.), bet ir 
kitur. Kame gi priežastis ne
silankymo į savo kuopos susi
rinkimą: ar tingėjimas, ką aš 
manau, ar neužsiganėdinimas 
susirinkimo tvarka, abelnų rei
kalų diskusijomis ar kitkas? 
Būtų pagirtina, kad tie drau
gai, kurie gana retai atsilan
ko, tačiaus turi laiko ir gali, 
ateitų ir pareikštų priežastis 
nemylėjimo lankytis . į savo 
kuopos mėnesinį susirinkimą. 
Ir jeigu būtų kas taisytina, 
tai sulyg kuopos narių didžiu
mos noru, susirinkimų tvarka 
gali būti keičiama, kad paten
kinti visus. Pavyzdžiui, mūsų 
84 kuopa turime apie 60 na
rių, tačiau į susirinkimus at
silanko apie pusė narių ir va
landa ar dviem vėliaus, negu 
susirinkimas šaukiamas. Tai 
jau, draugai ir draugės, ne
pateisinamas apsileidimas!

Aš esu įsitikinęs, kad atei
tyje bus dar blogiau, bus dar 
neskaitlingesni—žinoma ne vi
sų ALDLD kuopų susirinkimai, 
ypatingai ten, kur draugės 
moterys atsiskirs, sutvers ats
kiras nuo vyrų moterų kuo
pas. Aš, kaip ir daugelis drau
gų ir draugių, ant kiek teko 
išsikalbėti, esu griežtai prie
šingas tvėrimui atskirų, vien 
tik moterų kuopų—vienai ir 
tai pačiai organizacijai.

Aš tikiu, kad draugės mote
rys, turėdamos atskiras kuo
peles, atskirus nuo vyrų savo 
susirinkimus, nei kiek daugiau 
abclnam darbininkų reikalų 
supratime neprasilavins, nes 
praeities gyvenimo faktai ro
do, kad buvusį Moterų Susi
vienijimą likvidavus, daugelis 
buvusių narių nuėjo ražan- 
čiaus ir “godzinkų” giedoti, 
ką ir draugė Skapiškietė, ra
šydama, Moterų Skyriuje, pri
pažįsta.

Dar daugiau. Nesenai drg. 
Senas Pijus rašė: Ar reikalin
ga atskiros ALDLD moterų 
kuopos, pažymėdamas, kad 
netrukus tos kuopos pavirs į 
arbatinius moterų kliubelius... 
Ir taip bus!

Nesenai “Laisvėje” skaitau, 
kad viena, rodosi, So. Bosto
ne, moterų kuopa turėjo su
rengusi paskaitą, paskaita bu
vusi žingeidi ir sukelianti dis
kusijas, tačiau, girdi, niekas 
nediskusavo, greitai susirinki
mą užbaigė ir turėjo “parę,” 
turėjo skanių užkandžių ir gė
rimų, kur dalyvavę ir draugai 
vyrai. Turėti draugišką “pa
rę” yra pagirtina, tačiaus sku-, 
bint susirinkimą, kad “parei”

būtų daugiau laiko, tai jau 
peiktina.

Mano supratimu, draugės ir 
draugai, būkime aktyvūs savo 
draugijos nariai, lankykimės į 
kiekvieną kuopos susirinkimą, 
traukime naujus narius, kaip 
vyrus ir moteris bendrai į 
kuopą — į apšvietos organiza
ciją ALDLD ir bendrai, be jo
kio skirstymosi, darbuokimės 
darbininkų labui!

P. Sakat.

Nuo Red. Drg. Sakat labai 
užsispyrusiai neigia organiza
vimą ALDLD moterų kuopų. 
Tas naudos neneša. Praktiko
je esame patyrę, kad kai kur 
moterų kuopos labai reikalin
gos, nes per jas įtraukiama 
daugiau moterų į veikimą. 
Mes nemanome, kad jau toks 
didelis prasižengimas sutrum
pinti kuopos susirinkimą ir tu
rėti kokią nors “tea party.”

BLYTHEVILLE, Arkan
sas. — Laukų darbininkai 
šiaurinėje dalyje Mississip
pi apskričio laimėjo streiką. 
Samdytojai liko prispirti 
pripažint uniją ir pakelt 
algą iki $1.25 už 12 valan
dų darbo dieną ir taipgi ap
mokėt darbininkams kelio
nės lęšas į darbą ir atgal. 
Pirm streiko tebuvo moka
ma tik 75c. per dieną nuo 
saulėtekio iki saulėleidžio.

Yonkers aldermanas Wil
liam Slater didžiuojasi gavęs 
laišką nuo Dr. Lewis A. Gry- 
te, Queens Village, sveikinant 
aldermano nusistatymą prieš 
kelniukes, kurias merginos ne
šioja, einant pasivaikščioti.

Waterburio Apielinkiai

Clevelando Žinios
Nedėlioj, 7 Birželio j Darbi

ninkų Spaudos Pikniką

Keturių tautų bendras dar
bininkiškos spaudos piknikas 
yra rengiamas visiems gerai 
žinomoj vietoj Mičiutos far- 
moj ateinančią nedėlią. Tai 
bus didžiulė mūsų spaudos iš
kilmė. šioj pramogoj bus su
važiavimas keturių tautų, ku
rios atstovaus šiuos laikraš
čius : Lietuviai—“Laisvę” ir 
“Vilnį” : Finai—“Eteepain” ; 
Lenkai—“Trybuna Robotni- 
cza” ir Skandinavai (švedai) 
—“Ny Tid”. Mes lietuviai 
darbininkai turime už garbę 
atstovauti du didžiulius mūsų 
dienraščius. Tadgi mums iš
puola didesne ir pareiga su- 
mobilizavimui kuo didesnio 
skaitliaus Clevelando ir apie- 
linkės mūsų brolių ir sesučių, 
t. y., tų, kurie mūsų spaudos 
dar neskaito. Ųaisviečiai ir vil
niečiai pasistengkime sukvies
ti visus savo draugus ir kai
mynus į šį didžiulį revoliuci
nės spaudos pokilį.
“Laisves” Skaitytojai Aplai- 
kys Dovaną —— Mortos Vilkie

nes Divorsas

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Šeštadienį, liepos (July) 11, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisves” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.O
Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyn© oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalias
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop'yčią ’ 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. i

Prieš Forest Parkway,
Woodhaven, L. I„ N. Y. 1

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date\ 
BARBER SHOP* 

K. Degutis Savinirikas
PLAUKŲ O Ef P
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
. Prielankus Patarnavimas

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Juozas
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 966S

Telephonai: Bell—Dewey 5136
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA. 
________________________________

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Elcveiterio stoties.

“Laisvės” skaitytojai, atsi
lankę į šį didžiulį pikniką, 
gaus žadėtą knygą, Miko Ra- 
sodos parašytą Mortos Vilkie
nes Divorsas. Tai bus 25-kių 
metų sukakties mūsų dienraš
čio skaitytojams dovana. Tai
gi, laisviečiai, visi būkite, kad 
jąją aplaikyti ir susipažinti su 
mūsų žymaus rašėjo žingei
džių kūriniu.
Piknike Bus Visi Middlefiel- 

do ir Hunsburgo Lietuviai 
Partneriai

Teko matyti dd. Grinius, 
Rubus ir kitus mūsų farme- 
rius šioje apielinkėje. Jie visi, 
pasirodo, rengiasi į šią spau
dos iškilmę. Bus žmonių ir iš 
toliaus.

Pasarga: Automobiliais ir 
gatvekariais geriausia važiuo
ti Euclid Ave. iki Green 
Road, nuo įčia Green rd. į pie
tų pusę apie mylią kelio iki 
paženklintos vietos.

J.
-------------------------------- ,------------- 1---------------------y..- ■ ---------------------------

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

, MM !!■ —rM——M———*

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

a gaspadoriusĮ PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė i
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y.
(kampas Varet Street) į 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna- , 

vimu būsite patenkinti.
MMWMMKMMMMnMBMMMMMMMMBHBMMMMMMMMMMMMMaM

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 ISNLOTAS GRABORIUS
660 GRANr« STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik«*»i įrengtos dvi koplyčios deg
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas. Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimą^ Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metai

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 3P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Dr. L ZINS-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai 
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Treciad

Nekuriu
Sekr,

tik 25c

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PROTOKOLAS

LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE

KOMISIJA

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Stagg 2-5938

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dvieju dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July

ULMER PARK, BROOKLYN, N. Y

Prof. Retikevičiaus Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus Grieš Amerikoniškus Kavalkus

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUIPRADŽIA 10 VAL. RYTO

Rengėjai.
(130-131)

kiti 
ypa-

Komitetas.
(130-131)

įvyks 
ryto, 

nariai

JONAS
Marion St.

įvyks
ryto.
dieną
turim
tymui
prie didelio išvažiavimo
14 d. birželio, ant Valinčiaus farmos, 
tad reikia išrinkti darbininkus. Visi 
dalyvaukite!

Dovanos yra skiriamos prie, išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.
distrikto konvencijoj, tai 
yra, kad frakcija turėtų 
teisę siųsti delegatus į dis
trikto konvencija? Tai išei
tų ant naudos mūšų lietuvių 
veikimui. Dabar lietuviai

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

Atsiprašau Philadelphiečiy
Kity Draugų

DETROIT, MICH.
(Tąsa iš 2 pusi.) 

Centro Biuras padarytų 
įnešimų į partijos konvenci
jų, kad frakcijos nariai tu-

ties, ir jūs pabusite.”
Taip ir atsitiko, kaip Dr 

Zdravomyslovas sake.
Tai Sovietų Mokslininko

Nuopelnas

Išrinkta 5 delegatai į Lie
tuvių kongresą, Clevelandan.

Nutarta rengt laimėjimas 
sukėlimui finansų delegatams 
nuvažiuoti Lietuvių Kongre
sam

Nutarta rengt pikniką, lai
kas ir vieta piknikui palikta 
ant komiteto.

Priimta rezoliucija, užgi
nanti šaukimą Lietuvių Kon
greso. Išrinktas komitetas vei
kimui ant toliaus iš sekamų 
d ra ugų-gi ų 
Užupis 
šinskas,

Auk u 
surinkta

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Prog. Kliubo susirin

kimas įvyks trečiadienį, 3 d. birželio,

CLEVELAND, OHIO 
Nedėlioj, 7 Birželio j Spaudos 

Pikniką Mačiutos Farmoj
Birželio 7 d., Mičiutos darže yra 

rengiamas didžiulis spaudos pikni
kas. Jį rengia bendrai keturios tau
tos: lietuviai, lenkai, finai ir skan
dinavai. Tokio pikniko Clevelandas 
dar nėra matęs. Visus Clevelando 
ir apielinkės mūsų spaudos skai
tytojus ir progresyvių draugijų na
rius ir aDelnai mylinčius smagiai 
laiką praleisti širdingai užkviečiame 
ant šito taip svietinio pokilio, darbi
ninkų spaudos pikniko.

KELRODIS: Gatvekariais imkite 
Euclid-Green Rd. iki galo linijos, nuo 
Čia į pietus už mylios pikniko vieta. 
Tas pats kelias ir automobiliams.

Komitetas.

A. D.,
Detroito Frakcijos Sekr.
Nuo Red.—Į partijos dis- 

triktų konvencijas delega
tus renka partijos kuopos, 
kuriose taip pat priklauso 
lietuviai komunistai. Ten jie 
gali ir privalo dalyvauti 
rinkimuose atstovų į kon
vencija. Vadinasi, jie esti 
atstovaujami iš kuopos. Na, 
'o dar jeigu ir lietuvių frak
cijos turėtų teisę siųsti de
legatus į distrikto konven
cija, tai jau lietuviai komu
nistai turėtų dviguba atsto
vybę. Tas negalima. Todėl 
ir šis d. D. patarimas Cen
tro Biurui atpuola.

Bus lietuviai boksinin- 
Steponaitis—waterburietis, 
Bus kita pora mažesnių 
kurie linksmis lietuvius 

Taipgi pakvėpuosime švie- 
pasišoksime prie 

ir eisime

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

užsidarė, 
i os galva 
Dr. Zdra- 
jos ranka

f Tąsa iš 2-ro pusi.) 
sisėda prieš vieną moterį, 
ma jai už ranki] delnais 
myn, nuleisdamas jas ' jai j 
sterblę. Jis stačiai, pastoviai 
žiūri jai* į akis ir tvirtu balsu 
lėtai nuolat kalba:

“Užmigkite, giliai stipriai 
užmigkite. Jūsų blakstienos

Hypnotiško gimdymo būdas 
yra žinomas kai kuriems gy
dytojams ir kitose šalyse. Bet 
niekur jis toli gražu nebuvo 
taip ištobulintas, kaip Sovie
tuose. Kitose šalyse jis nau
dojamas tik lyg koks tyrinėji
mas, bandymas retuose ats
kiruose atvejuose. Bet jau da
bar Sovietų didmiesčiuose jis 
plačiai praktikoj naudojamas.

Sovietų į Sveikatos Komisa
riatas siekia, kad tuo beskaus
miu būdu iki šių metų galo bū
tų pagimdyta 400,000 kūdi-

ir X. X. 
boksininkų 
žiūrovus 
žiu pavasario aru 
geros lietuviškos orkestros 
vėl prie nuolatinių užsiėmimų.

Visus ir visas užkviečia Komitetas.
(130-131)

Mr. Joseph Jablowskys 
kaipo Represcntatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien^ parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ”. >—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

512
ir Stone Ave
way ir Chauncey stočių BAIT L-*ne 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-6191

jus pabudinsiu 
kaip kad aš sa

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. rengia didelį ir 

linksmą pikniką, nedėlioj, 28 d. bir
želio, pas Višniauską prie St. Mary’s 
Lake, North Haledon, N. J. Pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus skait
lingai dalyvaut. Taipgi prašome ki
tų organizacijų tą dieną nieko ne- 
rengt bet čia skaitlingai dalyvaut. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų, 
gera orkestrą šokiams, ir yra dide
lis prūdas del maudymosi. įžanga 
bus

savo kambariuose, 408 Court St. Vi
si nariai dalyvaukite ir naujų narių 
atsiveskite prirašyt.

šok as, K 
nišauskas 
dolff, J. Mathus, J 
ir A. Laurinavičius: 
K. Misikonis ir J. 
Viso $15.50. Šios 
tilpo “Darbininkų žodžio 
meryje 8. Taipgi ir ši 
tilpo “Laisvėje,” nes pirmuti
niame sąraše buvo tik $33.80, 
o bendra suma iš Philadelphi- 
jos buvo $49.30.

Aš bučiau pataisęs netobu
lumus, jeigu būčiau turėjęs 
progos kiekvieną “Laisvės” nu
merį matyti. Tad dar kartą 
aukavusiems draugams tariu 
ačiū ir būsiu labai dėkingas, 
jeigu praneš kas kokią klaidą, 
kurią pasižadu atitaisyti. At
siprašau minėtų philadelphie- 
čių už klaidą, ir del aiškumo 
pasiunčiau draugui Smithui 
porą “Darbininkų žodžio” nu
merių, kuriuose tilpo kiekvie
no aukavusio philadelphiečio 
pavardė. Manau supras drau
gai, kad tai nebuvo aukavusių 
paslėpimas, bet tik padaryta 
maža klaida—užmiršimas juos 
paskelbti ir per “Laisvę.”

M. Guoba.

Valiukas, A. 
žiobienė, J. Ru- 

žukas.
laike konferencijos 

sekamai:
St. Clair, SLA 290 kuopa 

$1, Lietuvos Sūnų draugystė 
—$1, A. Lakickas—$1. Po 50 
centų: Judzentavičienė, P. 
Žukas, K. Naravas, M. žioba, 
K. Motuzą, J. Rušinskas. Po 
25 centus: J. Šimanskis, Ali
šauskas, Senkus, Kičas, Vasi
liauskas, Ališauskienė, Vailio
nis, Pauliukonis, šmulkštis, 
žiobienė, Užupis, Užupienė, 
Rugienienė, Valiukas, Aiba- 
čauskas, Stepanauskas, Kv’et- 
kelaitis, žumaras, Bendikis.

Viso $11.25. Nuo pirmiaus 
buvo ižde $15.55.

Pirmininkas B. Valiukas, 
Sekretorė E. Motuzienė.

darosi sunkios. Jūs nebegalite 
ilgiau išlaikyt neužsimerkus. 
Kaip puiku yra užmigt, giliai, 
giliai užmigt. Aš skaitysiu iki 
dešimties, ir jūs miegosite. 
Vienas, du, trys. . .

Moteries akys 
Daskaičius iki 10, 
nusviro užpakalin, 
vomyslovas pakėlė 
augštyn; taip ji ir pasiliko ore 
lyg sustingus; tada jis švelniai 
paėmė už pirštų ir nuleido ją 
žemyn. Visa tai buvo padary
ta per 10 minučių.

Paskui jis pradeda kalbėti 
į jau apmigdytas moteris:

“Jūs tik miegot tenorite. 
Jūsų akyse tamsu. Jūs ramiai 
miegate. Viskas, ką aš dabar 
jums sakysiu, kai jūs esate 
užhypnotizuotos, turi jums 
ypatingai didelės svarbos, ir 
viskas bus taip, kaip aš noriu.

“Jūs žinote, jog gimdymas 
yra normalus moteries kūnui 
veiksmas, ir jis turi įvykti 
sveikai, normaliai. Jūs jausite 
tik pirmuosius, pradinius trau
kymus; bet tatai yra reikalin
ga, kad jūs nepraleistumete 
laiko, kada prasidės gimdy
mas, o kad galėtumėte laiku 
ateiti į ligoninę. Bet tie trau
kymai nebus skaudūs; jie bus 
net malonūs. Taip, taip, taip, 
jie bus net malonūs. Jūs be 
skausmų gimdysite net, jeigu 
aš prie jūsų nebūčiau. Kiek
vieną naktį, iki ateis gimdymo 
valanda 
ramiu 
dabar 
busite su smagiu 
dienio jausmu, ir 
dikį pagimdysite su šypsą, 
tuomet jūs turėsite 
kūdikį. Jūs turite atminti 
kūdikis bus 
jūs su šypsą 
pagimdysite.

“Kada aš 
viskas bus, 
kiau. Aš daskaitysiu iki dešini

f p jsn"

ELIZABETH, N. J.
Liet. Draugijų Sąryšio piknikas 

įvyks nedėlioj, 7 d. birželio, pas drg. 
P. Vaičionį, Cranford, N. J. Įžan
ga į pikniką 25c. Bušai išeis 2 vai. 
po pietų nuo 408 Court St., ir kaip 
2:15 nuo 730 Brunswick Ave. Kai
na į vieną pusę 15c. šokiams grieš 
Ch. Kwarren’s orkestrą. Kurie turi
te laimėjimo knygutes malonėkite 
grąžinti komisijai. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas atsibus kliube, 408 
Court St.

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123. kp. susirinkimas 

nedėlioj, 7 d. birželio, 10 vai 
Bakanausko svetainėje. Visi 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių. Taipgi kurie turite sei
mo tikietukus malonėkite priduot fi
nansų

yra atšalę nuo partijos, ne 
si jaučia esą lygūs.

Aš manau, kad ii 
frakcijų sekretoriai, 
tingai Michigano valstijos, 
turėtų ką nors pasakyti, ką 
jie mano apie pakeltus 
klausimus. Bandykite pasi
rodyti, kad esate frakcijų 
sekretoriai.

apsvarsčius, 
yra šaukiama konferen- 

d. birželio. Tad 
organizacijos privalo ’ išrinkti 
delegatus arba atstovus, kad 

kad galėtume rim- 
Konfe- 

atsibus Darbininkų Centre, 
Market St. 7 vai. vakare, 

visi atstovai dalyvaukite.
Komisija.

Man bevažinėjant po Su
vienytas Valstijas “Darbinin
kų žodžio” reikalais, vist] au
kavusių kanadiečių laikraš
čiui labai stropiai pavardes 
susižymėjau ir nė viena nebu
vo praleista, visos buvo pas
kelbtos “Darbininkų žodyje.” 
Tiesa, vieno miesto aukavusių 
pavardės kartais tilpo ne vie
nam “Darbininkų žodžio“ 
nuritoryje. Priežastis tame, 
kad bevažinėjant kolonija 
nuo kolonijos ne visuomet tu
rėjau progos padaryti sąrašą, 
pabaigęs kolonijoj darbą, bet 
prisiėjo daryti sąrašus, kuo
met laikas leido, o tas daž
niausia pasitaikydavo nepa
baigus darbą, tai tokiu būdu 
nekuriu miestų pasidarė po du 
sarašu.

jūs miegosite geru, 
miegu. O kada aš jus 
pažadinsiu, tai jūs pa- 

lyg šventa- 
jūs savo kū- 

nes 
laimingą 

jog 
laimingas, jeigu 
ant savo veido jį WATERBURY, CONN.

Jubiliejinis 30 Alėtų Draugijos 
Gyvavimo Piknikas

Rengia Waterburio Lietuvių švie
sos Draugija, nedėlioj, 7 d. birželio, 
Lietuvių darže už Lakewood ežero, 
Waterbury, Conn. Dainuos darbinin
kiškas Vilijos choras, naujausias šio 
sezono dainas. Sakys prakalbą 
“Laisvės” red. iš New Yorko, apie 
visuotiną Lietuvių šaukiamą Seimą, 
ir kokią naudą atneš Lietuvos gy
ventojams, klausime daugiaus lais
ves Lietuvos žmonėms, ir parlamen
tinių rinkimų į Lietuvos Steigiamą
jį seimą

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRAB0R1US

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barres ir apielinkės lietu

vių organizacijų žiniai 1 Am. Kom
partijos vieneto sekcija rengia dar
bininkišką dviejų savaičių mokyklą 
ir kad viską geriausiai 
tam tikslui 
cija penktadienį 
visos 
savo 
jie dalyvautų 
tai apsvarstyti šį klausimą 
rcncija 
325 
Tad

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choro susirinkimas ir pa

mokos del veikalo “Iš Meilės” įvyks 
penktadienį 5 d. birželio (June), 
Lietuvių svetainėje, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir lošė
jai dalyvaukite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui.

Komitetas.

Bendros konferencijos, lai
kytos 17 d. gegužės, Shenan
doah, Pa. Konferenciją atida
rė komiteto pirmininkas J. 
Rušinskas. Mandatus sutvar
kyti paskirta O. žiobienė, K. 
Motuzą, A. Stankevičius. Ko
lei sutvarkyta mandatai, trum
pai kalbėjo B. Valiukas, J. 
Ramanauskas ir A. žemaitis.

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja 41 delegatas 
nuo 15 draugijų, atstovauda
mi 740 narių’, ir 3 komiteto 
nariai.

Šiuo laiku Lyros Choras 
duoda programą;

Pirmininku išrinktas B. Va
liukas, sekretore—E. Motuzie
nė.

Rezoliucijų komisija: A. 
žemaitis, J. Ramanauskas ir 
J. Arbačauskas. Komiteto na
rių išduoti raportai ir priim-

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. susirinkimo laikas 

pakeistas nuo 2 vai. po pietų į 10 
vai. ryto. Sekantis susirinkimas 

7 d. birželio, nedėlioj, 10 vai. 
Visi nariai įsitėmykite laiką ir 
ir dalyvaukite sėkmingai, nes 
daug svarbių dalykų apsvars- 

Taipgi mūsų kuopa rengiasi 
kuris įvyks

J. Petrila, J. Ka- 
J. Poškienė, N. Ru- 

Vaitieka 
po 50c.: 
Potienė. 

pavardės 
” nu
siima

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama uoliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

raštininkui.
J. Matačiunas. 

(130-131)

Tcl. Stare 2-0783 NOTARY
Night Tcl. J“niper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
■ smi t .wa rara asm o* i

NANTICOKE, PA.
Liet. Laisvų Kapinių Draugijos su 

sirinkimas įvyks nedėlioj 14 d. birže 
lio, Hose House, Espy St., Hanover 
2 vai. po pietų. Visi nariai dalyvau 
kite, nes tai bus metinis susirinki 
mas ir svarbu, kad visi nariai daly 
vautų.

CLEVELAND, OHIO 
ALDLD 22 Kp. Narių Atydai!

Specialis kuopos susirinkimas yra 
šaukiamas ketvirtadienio vakare, bir
želio 4 d., 8 vai. vakaro, Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 9200 E. 79 
St. Visi nariai turite būtinai atsi
lankyti, nes turime du labai svar
bius klausimus, kurie reikia tuojau 
išrišti, ir visiems labai svarbūs.

Būkime visi laiku, tai greit atliksi
me darbą.

ALDLD 22 kp. Valdyba.

Sekr. E. Cibulskiene.
(130-131)

IR BALSAMUOTOJAS
LAIŠKIUOTAS

New York ir New Jersey 
Valstijose

Graborystės reikale visada jums 
mielai patai naus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopa rengia pirmą 

pavasarinį bankietą subatoj, 6 d. bir
želio, 193G, Lietuvių Parke. Pra
džia 8 vai. vakare ir tęsis iki 2 vai. 
Įžanga $1.25.

Kaip seni, taip ir jauni, kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Gaspadinės 
yra prisirengusios visus svečius pri
imt su kaniais valgiais ir šaltais 
gėrimais. Kiekvienas susipratęs dar
bininkas privalo dalyvaut, nes pelnas 
skiriamas palaikymui darbininkiškų 
kambarių ir darbininkiškos spaudos. 
Tad visi dalyvaukite šiame iškilmin
game bankiete.

Komisija..
(130-131)

Beskausmiai Gimdymai 
Sovietuose

Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestros.
William Norris Orkestrą

Taip pat tie sąrašai tilpo ir 
“Laisvėj”, bet nekuriu koloni
jų patys draugai juos skelbė, 
o nekuriu aš pats. Tas neto
bulumas pasidarė ir Phila- 
delphijoj. Aš buvau padaręs 
du sąrašus, vieną pasiunčiau 
“Laisvei,” kitą —“Darbininkų 
žodžiui,” ir papuolė su drau
gu Smithu dar gauti $15.50 
aukų. Dabar gavau žinių iš 
Philadelphijos, kad nekuriu 
draugai skundžiasi, kad liko 
nepaskelbtos jų pavardės. 
“Darbininkų žodyje” neliko 
nepaskelbtos nė vienos pavar
dės; kas kita galėjo būti “Lai
svėje” del viršminėtų priežas
čių.

Aš pilnai tikiu, kad phila- 
delphiečių pasiliko per “Lais
vę“ nepaskelbtas paskutinis 
sąrašas, šie aukotojai: ALDL 
D 149 kuopa aukavo $3.50, 
Regenevičius $2.00, po $1.00 
aukavo: P. Valant, M. Kar

šis atradimas bus didele do
vana sovietinėms motinoms, 
kurios per metus pagimdo 
5,440,000 kūdikių visoj šalyj.

Gimdytojos Sovietuose, su
prantama, yra aptarnauja
mos ir visomis kitomis moks
linėmis priemonėmis, ne vien 
tik hypnotizmu (pav., morfi
ną, skopolamina ir kt.), idant 
paliuosuof motinas nuo berei
kalingų skausmų.

K. Arlenas.

ve» 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

'kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES
kam p. Broadway 

tarpe Eastern Park-

t’ > t J
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pasikalbėjimas su Draugu Prūseika 

Jam Išvažiuojant Chicagon
1,200 Rekrūtų Į 
Svetimas Šalis

Artinasi Didžiausi
Lietuvių Parengimai

Mes dirbame 
bolševistinio 

Jei žmogus 
sklokiškai”, o 

mūsų revoliuci- 
ideologija, tai

“Laisvės” reporteris padarė 
interview su drg. Prūseika 
apie mūsų judėjimo reikalus 
ir problemas, jam išvažiuo
jant Chicagon darbuotis prie 
dienraščio “Vilnies”. Seka ma
no klausimai ir jo atsakymai:

—Kaip jaučiatės, padirbėjęs 
prie ‘Laisvės’ ir abelnai prie 
mūsų judėjimo po vienybės? 
—klausiau jo.—Ar turėjo nors 
kiek pamato Strazdas ir Jan
kauskas, kurie tvirtino, kad 
susivienijusieji opozicionieriai 
pas mus bus visaip kaip dis
kriminuojami ?

—Jaučiuosi puikiai. Lais- 
viečiai vieningi ir energingi, 
kaip niekuomet pirmiau. Ko
munistų Partija, visu frontu, 
smarkiai išaugus. Kaip gali
ma ir kalbėt apie kokią ten 
diskriminaciją, 
sąlygose tikro 
draugiškumo, 
nusiginkluoja 
apsiginkluoja 
nio judėjimo
nėr nė kalbos apie diskrimi
naciją. Aš nenorėčiau būt 
Jankauskų-Strazdų kailyj, ir 
man mažiausia rūpi jų plepa
lai.

—Be abejonės, kad jūs su
sieidavote ir pasikalbėdavote 
tuo pačiu klausimu su kitais 
draugais, kurie buvo opozici
joje. Kokia jų nuomonė?

—Didžiajam New Yorke 
virš 70 “sklokininkų” persi
skyrė su LDD ir įstojo į Li
teratūros Draugiją. Kiek aš 
jų mačiau ir kalbėjausi, jie 
visi pasitenkinę, kad dalyvau
ja plačiam mūsų judėjime. 
Pasilikus su ana sektantiška 
grupe, nuoširdus darbininkų 
judėjimo dalyvis gali uždusti 
ir užtrokšti.

e Per visą šalį yra jau apie 
200 draugų, seniau buvusių 
“opozicijoj”, o dabar įstojusių 
į-ALDLD.

—Ar jūs manote, kad visas 
vienybės procesas jau pasibai
gęs ir kad daugiau iš opozici
jos likučių niekas nebeateis į 
mūsų revoliucines eiles?

... —Vienybės procesas tęsia- 
. mas ir tęsis. Nesenai, štai, 
s c r a n t o n i ečiai susivienijo. 
Kaip kur į ALDLD stoja pa
vieniai draugai. Yra apie šim
tas žmonių, kurie seniau pri
klausė prie “sklokos”, dabar 
nebepriklauso. Bet jie dar 
neėstojo į ALDLD. Su laiku, 
jie bus mūsiškiai.

Iš senų originalių “skloki
ninkų” su vienybės priešais

Rasta Pasmaugta
Jauna Lietuvaitė

Adelė Doubenick, 16 metų 
jaunuolė, lietuvaitė, gyvenusi 
174 Clymer St., Brooklyne, 
rasta pasmaugta 411 West 
21st St., New Yorke. Jos žu- 
deika, sakoma, buvęs 41 metų 
amžiaus vyras, Havajaus pa
ėjimo jūrininkas Cray Thomp
son. Jisai paskiau gasu nu
sižudęs.

Dubenickaitė buvus aplei
dus namus. Dirbus restaura- 
ne, kur ir susipažinus minimą 
vyrą. Manoma, kad žudys- 
tė atlikta mergaitei pasiprie
šinus kokioms nors meilužio 
užgaidoms, kadangi ji rasta 
jo apartmento drabužių šėpoj 
su virve ant kaklo, žudystė at
rasta, kada suuodęs gasą7na- 
mo prižiūrėtojas nuėjo į 
Thompson© apartmentą, kur 
rado jį patį ant lovos, užtroš
kus} gasu. Pribuvus polici
ja surado ir mergaitę.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

dabar
Armijos transportiniu laivu 

“Republic” išgabenta 1,200 
rekrutų kariškai tarnybai į 
Kiniją, Filipinų ir Hawaii sa
las ir Panama kanalo apylin-

mišrus. Yra tokių žmo- 
kurie politiniai prablai- 
kai pamatys, kad opozi- 
užburtas ratas, kad ji ne- 
ir negali turėti ateities, 
ji tik sekta. Yra joje 

suge-
Yra joje taip-pat ir

Komunistų Partijos
Nacionalė Konvencija

eina koks šimtas. Jie 
bando maitintis syvais deši
niųjų socialistų.

—Kaip jūs žiūrite į likusią 
opoziciją, kaipo tokią? Kokia 
jos ateitis?

—Jos sąstatas neskaitlingas, 
bet 
nių, 
ves, 
ci j a 
turi 
kad
elementų nepataisomų, 
(Tusių.
elementų, kurie tyčia dangsto
si lovestoniniu “komunizmu”, 
o faktinai padeda buržuazi
jai, nes jai būtinai rūpi, kad 
tik būt įvarytas kylys į vienin
gą revoliucinį frontą. Tokia 
trilypė “skloka” neturi jokios 
ateities ir tą greitai pamatys 
tie dar pasilikę opozicionie
riai, kurie pajėgs protauti li
pas kuriuos dar užsiliko re
voliucinio sąžiniškumo.

—Kaip jau visiems žinoma, 
atsiradus opozicijai, jūs buvo- 

iš Komunistų 
dabar 
Ar

te prašalinti 
Partijos. Kaip 
klausimas stovi ? 
kokius nors žygius del sugrį-

• žimo į partiją ? Kokios pasek
mės ?

—Aš jau esu partijos na
rys ir labai man malonu dar
buotis su senais ir naujais 
draugais.

—Ar iš Brooklyno tiesiai 
trauksite į Chicagą?

—Tiesiai, be sustojimo. Chi- 
cagoje yra labai daug darbo, 
nes ten apie tris kartus tiek 
lietuvių, negu Brooklyne.

—Kas, jūsų supratimu, reikė
tų gerinti bei įvesti “Vilnin”, 
prie kurios jūs važiuojate dar
buotis, idant padarius ją po- 
puliariškesne, prieinamesne 
plačioms lietuvių masėms?

—“Vilnis” išsilaikė ir pro
gresuoja bendromis partijie- 
čių ir simpatikų pastangomis. 
Kaip padaryt “Vilnį” labai 
populiariu ' darbo minių dien
raščiu—spręsime visi sykiu. 
Tą klausimą reikia rišti ko
lektyviškai.

—Ką jūs manote apie lietu
vius socialistus: ar jie pasi
liks su Socialistų Partija, ar 
patrauks . linkui “senosios 
gvardijos” suorganizuotos So
cialdemokratinės Federaci
jos?

—Lietuvių Socialistų Sąjun
ga labai neskaitlinga ir, kaipo 
organizacija, beveik nefunk
cionuoja, tačiaus socialistų
spauda turi įtakos. Del to sa
vo organizacinio silpnumo
liet. Socialistai gal ir nesus
kils. Bet savo simpatijomis 
jie dalinasi į dvi dalis. Su da
lim socialistų jau galima s įsi. 
kalbėti. Beje, senosios (tik iš; 
vardo socialistinės) gvardijos 
šalininkai, pas lietuvius, virto 
šulais strazdinės “opozicijos”.
—Kiek mums girdėt, tai Chi- 

cagoje visa eilė lietuvių pro
fesionalų yra pakrypę į kairę 
ir bando užmegsti ryšius su 
mūsų spauda ir judėjimu. 
Kaip jūs žiūrite į šitą profe
sionalų tendenciją?

—Labai teigiamai. Mums 
reikia intelektualų talkos nei 
kiek nemažiau, kaip intelek
tualams reikia talkos plačiųjų 
liaudies minių. Smegenų dar
bininkams, prie kapitalizmo, 
darosi vis sunkiau ir sunkiau. 
Inteligentija, pamačiusi, ką 
reiškia fašizmas praktikoje, , 
instinktyviai turi artinties prie 
tų, kurie labiausia kovoja 
prieš fašizmą. Tą jau supran
ta žymi inteligentijos dalis.

Report.

tas 
darėte

New Yorko darbininkai 
rengiasi iškilmingam įvykiui. 
Juomi bus Komunistų Partijos 
Nacionalė Nominacine Kon
vencija, kuri įvyks 24-28 šio 
mėnesio. Konvenciją užbaigs 
vieša sesija, sekmadienį, 28 d. 
birželio, 7 vai. vakaro, didžio
joj Madison Square Garden 
svetainėje.

Iki šiol konvencijon užsire
gistravo 11 šimtų delegatų.

Paskutinėj viešoj sesijoj 
bus galutinai suformuluota ir 
priimta Kom. Partijos na
cionalė rinkimų platforma ir 
nominuoti kandidatai. Prieš 
nominacijas bus diskusuojama 
platforma.

Šioj sesijoj tikimasi daly
vausiant tūkstančius delegatų 
ir desėtkus tūkstančių narių ir 
simpatikų iš šio didmiesčio ir 
iš plačios apylinkės. Pavyzdin, 
New Jersey valstija žada at
siųsti šion sesijon virš 500 de
legatų. Pennsylvania—virš 
600. Rengimo komitetas ren
giasi pasitikti minias svieto. 
Susitarta įrengti garsiakalbius 
ir lauko pusėje, kad tūkstan
čiai netilpusių į milžinišką 
svetainę žinotų, kas dedasi vi
duje ir galėtų parnešti žinias 
darbo žmonėms 
jose.

“Ši konvencija 
sos šalies atydą,” 
mitetas.

Visų brooklyniečių ir pla
čios apylinkės lietuvių akys 
atkreiptos į 14 birželio, ir 4 
liepos. Tomis dienomis įvyks 
didžiausi Brooklyno lietuvių 
parengimai.

Pirmasis, sekmadienį, 14 šio 
mėnesio, yra rengiamas di
džiajame Ulmer Parke, Crop- 
sey ir 25th Avenues, Brookly
ne. Jį rengia 15 darbininkiš
kų Brooklyno organizacijų, 
paremiant organizacijoms iš 
visos apylinkės.. Programos 
išpildyme dalyvaus 5 vietiniai 
ir apylinkės chorai, trys šoki
kių grupės, balalaikų orkes
trą ir kitos dailės spėkos. Iš 
anksto perkantiems bilietus 
trys dovanos: $5, $3, $2. Bi
lietas 40c. šokiams grieš dvi 
orkestros.

Antrasis įvyks šeštadienį, 4 
liepos ( N e p r i k lausomybės 
Dieną), virš minėtame.parke. 
Jį rengia dienraštis “Laisvė”. 
Apart gražios programos, ku
rią išpildys svečiai chorai ir 
vietinės meno spėkos, rengiasi 
iš arti ir toli minios svieto. Iš 
daugelio kolonijų jau dabar 
yra susiorganizavę, o kitur or
ganizuojasi pribūti busais, net 
keliais iš vienos kolonijos. Bi
lietai jau dabar gaunami “Lai
svės” raštinėje.

Šia proga norime pranešti, 
kad Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos svarbus mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, birželio 5 d., 8 vai. 
vakaro, Broniaus Šulinsko įs
taigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Visi nariai 
ir norintieji prisidėti prie or
ganizacijos yra maloniai kvie
čiami dalyvauti. Įstojimo mo
kestis 25c. Narių mokestis $1 
metams arba 10 centu kas 
jnėnesis.

Dar kartą nuoširdžiai kvie
čiame visus lietuvius dalyvau
ti mūsų piknike šį šeštadienį 
Dexter Parko. I

Rengėjai

Dingusio 15 metų amžiaus 
William Thiele milionierius 
tėvas gavo 55 telefonu prane-1 
Šimus, būk jo sūnus “čia”. 
William Thiele dingo iš Sha
dow Island palociaus gegužės

Alfred Cozzolino, 20 metų 
amžiaus, 801 E. 35th St., su
areštuotas už pavogimą elek
tros įtaisų ant 736 Marcy Avė.

Komunistų Partijos ir Jau
nų Komunistų Lygos delega
cijai pareiškus stiprų protes
tą, Hearn’s departmentinė 
krautuvė, 14th St. ir 5th Avė., 
išėmė iš langų garsinimų ka
rikatūros, įžeidžiančias neg
rus.

savo koloni-

patrauks vi- 
pareiškė ko-

Atplaukė “Queen Mary”-- 
Naujausias Laivas

Du šimtai įvairių laivų ir lai
velių, keli tuzinai orlaivių at
lydėjo naują Cunard—White 
Star linijos laivą Queen Mary 
iki prieplaukos, kur jis tapo 
pririštas. Tūkstančiai žmonių 
buvo susirinkę prie Hudsono 
upės pakraščių pasižiūrėti to 
milžiniško laivo.

2,139 ke- 
laivininkai.

pastatyta

Laivu atvažiavo 
liauninkų ir 1,200 
Prieplaukoj buvo 
200 muitų ir ateivystės agentų
peržiūrėjimui popierių ir kro
vinių. Manoma, kad grįžtant 
atgal į Angliją laivas sumuš 
Francijos laivo Normandie re
kordą perplaukime Atlantiko 
didjūrio. Atplaukiant tą ne- 

i. j leidusios padaryti tirštos mig- 
Llos.

Sam Riven, socialistų “Se
nosios Gvardijos” rėmėjas, no
rėjo pakeisti Mažmenomis 
Pardavinėtojų Unijos 1006 
Lokalo narių išrinktą tarybą, 
pastatant jų vietoj paskirtus 
11 “Senosios Gvardijos” virši
ninko Nemserio pasekėjų. 
Unijistų delegacija pareikala
vo perduoti knygas ir rekor
dus legaliai išrinktam 
tui. Riven atsisakė, 
unijistai pastatė ofise 
sargybą iš 50 vyrų, 
rekordus ir knygas.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
41/ Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Gyventojai 981 Union Avė., 
Bronx, laimėjo rendos streiką 
prieš Central Savings Banką, 
kuris valdo tuos namus ir no
rėjo pakelti rendas.

Raymond Rogers turės par
duoti daug kiaušinių ir svies
to pataisymui buvusios meilu
žės “sužeistos” širdies. Ray
mond Rogers yra sviesto ir 
kiaušinių pardavėjas. Jis turi 
apmokėti Alice Dindsay 
200.

Padegė Ligonbuij, kad 
Pasirodyti Didvyriu

U-

Wil-Bronxo gyventojas, 
liam Nathan, 27 m. amžiaus, 
1064 Ward Ave., Brooklyn© 
County Courte apkaltintas už 
padegimą Brooklyn 
Home and Hospital 
Aged, Dumont irf 
Aves. Nathan dirba 
šalpos darbų, kaipo
Jis prisipažino padegęs ligon- 
butį, kad užgesinant ugnį 
pasirodyt didvyriu ir gaut ge
resnį darbą, kaipo atlyginimą.

Hebrew 
for the 
Howard 
ant pa- 
tarnas.

Prašome Dalyvauti
Lietuvių Namų Savininkų 

organizacijos rengiamas pik
nikas su įdomia programa 
įvyks šeštadienį, birželio 6 d., 
Dexter Parke, Jamaica Ąve. 
ir 75th St., Woohavene (Ja
maica linijos traukiniu—El- 
derts Lane stotis). Pradžia 2 
vai. po pietų, šokiams gros 
šauni Lido Radio orkestrą, va
dovaujant V. Bėreniui. Bus 
užkandžių ir gėrimų. Kalbėto
jai patieks įdomių žinių iš na
mų savininkų ir ųuomų mokė
tojų judėjimo.

Visų tautų namų savininkų 
organizacijos, nuomininkams 
ko-operuojant, veda griežtą 
kovą už sumažinimą taksų, 
mortgičių nuošimčių,
elektros mokesčių etc. Kadan
gi tie mokesčiai paliečia ne 
vien namų savininkus, bet 
bendrai visus gyventojus, tai
gi visiems reikėtų prisidėti 
prie laimėjimo visų naudai 
reikalaujamų lengvatų. Daly
vaudami* virš pažymėtame 
piknike—prisidėsime prie ko-

Kom. Partijos N. Y. Dis- 
trikto organizatorius Amter 
pasiuntė gubernatoriui Leh- 
manui telegramą, kurioj ragi
na reikalauti iš Detroito vir- 
šimnkų informacijų ir tyrinėti 
Juodojo Legiono darbus N. Y. 
valstijoj.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. L, N. Y.

L.D.S. 14 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
4 d. birželio, pas draugus 
Laukaičius, 64-45 Perry Ave., 
Maspeth, 8 vai. vakare. iVsi 
nariai dalyvaukite.

Sekr.

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas Įvyks 

penktadienį, 5 d. birželio, 7 vai. 
vakare, pas drg. Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim svarbiu daly
ki} apsvarfjtymui.

Valdyba. 
(129-130)

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Paskutinė Proga!
tat

MEDICINOS DAKTARAS
Ė. ĖOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe l?th ir ISth SU., N. Y. C.

Gydo odom, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi iigas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tcl.: Alronquin 4-8294

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį birželio (June) 4 d. 
7:30 vai. vakare. “Laisvės” svetai- -HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
nėję, 419 Lorimer Str. Visi draugai su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
ir draugės dalyvaukite, nes turėsim bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
daug svarbių dalykų aptarti. Kurių kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 

dar nupiginta kaina reikalaukite.
Rašykite:

John W. Thomson,
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

duoklės užsilikę malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. Prie to dar turiu pri
minti, kad vajus gavimui naujų na
rių eina prie pabaigos, todėl visi pa
sistengiate gauti nors po vieną nau
ją narj ant šio susirinkimo, ir visi 
tie draugai, kurie manote įstoti Į 
L.D.S., tai ateikite ant šio susirinki-! 
mo birželo 4 d. ir įstokite, nes vė-> 
liau nebus tokios progos įstoti į 
draugiją už taip nupigintą įstojimą.

Sekr., J. Grubis.
(129-130) <

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugijos susirinkimasŠv.

bus trečiadienį, birželio 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Amerikos Pi- 
liečiu Kliube, 80 Union Avė., Broo-, 
klyn, N. Y. Bus valdybos rinkimai ir į 
daugiau svarbių reikalų turime 
svarstyti. Visi nariai malonėkite da
lyvauti. ♦

Sekr. J. A. Draugelis.
* (129-130)

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

IŠbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės
PETER PROSS 

1771 Stillwell Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103
U 13

gaso ir

Davis,

I Dviem kambarys $16.00
Į Keturiem kambarys $20.00

komite- 
Tuomet 
unijistų 
saugoti

Jieškoma Irving 
jauno New York Universiteto 
studento kūno, kuris, sakoma, 
prigėrė besimaudydamas Co
ney Islande. Davis buvo 18 
metų amžiaus ir gyveno po 
num. 1846 W. 12th St., Broo
klyne.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

Kearny, N. J.
(100-130)

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Loekers tik 

už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.




