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Apsivienijimui su komunis
tiniu judėjimu priešingi, 
“Naujosios Gadynės” direkto
riai išmetė iš savo bendrovės
L. Prūseika, buvusį jos redak
torių, ir J. Kuodį, buvusį admi
nistratorių. Jie taipgi išbraukė
M. Paukštienę už jos reikala
vimą apvienyti revoliuciriįį lie
tuvių darbininkų judėjimą.

Pagal Strazdo, čalio Stepo
navičiaus ir lovestonietėy Ka
tiliūtės komandą, direktoriai 
pasiskubino padaryti tą “ope
raciją” tuoj, pirm “Naujosios 
Gadynės” bendrovės suvažia
vimo. Jie bijo, kad Prūseikos, 
Kuodžio ir Paukštienės žodis 
suvažiavime galėtų patrauki 
daugiau šėrininkų prie apsi- 
vienijimo su darbininkais, ei
nančiais po komunistine vėlia
va.

Sykiu bendrovės direktorių 
strazdinė didžiuma skelbia, 
kad ir jų Centro Komitetas 
“turės išstoti j>rieš” minimus 
kovotojus už vienybę. Tai gra
sinimas juos išmesti ir iš Lie
tuvių Darbininkų Draugijos.

Taip “nuosaikiai” elgiasi 
tie, kurie skurdžiausiai rėkė, 
kuomet Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras ar ALDLD savo 
laiku noroms-nenoroms turėjo 
panaudot organizacinę draus
mę prieš vieną kitą 
ardytoją revoliucinės 
bės, veikusį sklokos naudai.

Bet nei Centro Biuras nei 
“Laisvės” bendrovė nemetė 
laukan nei vieno pirm “Lais
vės” šėrininkų to suvažiavimo, 
per kurį sklokininkai buvo su-

Pasauliniai Garsus 
Sovietų Mokslininkas

MASKVA, Vas. 27.—Mi-j 
re g a r s i a u s ias pasaulyj 
mokslininkas-fiziologas Iv
an P. Pavlov, 86 metu am- 
žiaus. Mirties priežastis — 
plaučių įdegimas.

Pavlov pasižymėjo ypač 
atradimais nervų ii smege
nų sąlyginių atsiliepimų į 
garsus, reginius ir kt. Jis 
taipgi atliko didelių darbų 
kaipo liaukų (glandsų) ty
rinėtojas.

Pavlov buvo materialis
tas. Jis savo moksliniais 
bandymais priėjo prie tos 
išvados, kad vadinama 
“dvasia” ir kūnas yra vie
nas ir tas pats dalykas, ir 
ką žmones vadina dvasia, 

atkaklu I tai yra tik kūno organų, 
vieny- smegenų ir nervų veiksmai.

iš komunistinės vadovybės.
Dabartiniai sklokos vadai 

mėto laukan narius-veikėjus 
kaip tik už skirtingą dalyką— 
už norą apvienyti revoliucines 
lietuvių darb. jėgas. Ir tatai 
jie daro su dideliu “strioku” 
ir urmu, idant “apsivalyti” 
nuo vienybės šalininkų pirm 
savo suvažiavimo.

šie naujų sklokos vadų žy
giai prieš norinčius apsivieni- 
jimo parodo geriau negu bet 
kada, kokie smurtiški jie yra 
narių teisių mindžiotojai 
diktatoriai-draskytojai.

ir

Juokingi Gandai apie 
“Stalino Pašovimą”

MASKVA, vas. 27.—Už
sieniuose paskleista gandai, 
būk kas tai daręs pasikėsi
nimą nužudyt J. Staliną, 
Sovietų Komunistų Partijos 
generalį sekretorių; būk 
Stalinas “pašautas” į galvą 
ir būk gręsiąs pavojus jo 
gyvybei.

Sovietų užsienių reikalų 
komisariatas griežtai už
ginčija tuos gandus ir va
dina “visai juokingais” iš
mistais.

Drg. Stalinas yra sveikas, 
drūtas ir dirba savo darbą 
kaip ir paprastai.

Easton, Pa
Svarbios Prakalbos

ben-

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario (Feb.) 28, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c.

KAUNAS. — Karinome-1 bet susirinkusieji nesiskirs- 
nės teismo prokuratūra j tę. Tada tą jaukusį buvę 
jau surašė kaitinamąjį aktą 
ir bylą perdavė teismui del 
Veiveriuose ūkininku susi
rėmimo su policija, agitaci
ja, atsišaukimų platinimu

FRANCIJOS SEIMAS UŽ
GYRĖ SUTARTĮ SU SO

VIETŲ SĄJUNGA

I 
i

Japonijos Armija ir 4 
Laivynas Nuslopiną

Pernai Sovietų vyriausy
bė paskyrė Pavlovui 20,000 
rublių metinės pensijos ir 
1,000,000 rublių praplatini
mui Pavlovo tyrinėjimų la
boratorijų, taip pat 30,000 
iiiblių per 
asmenims, 
pasižymės 
tyrinėjimuose.

Pavlov buvo gavęs ir 
tarptautinę Nobelio dova
ną, kaipo žymiausias moks
lininkas fiziologijos srityj.

Madrid, vas. 26.—Nauja 
Ispanijos valdžia suteikė 
plačios savivaldybes teisę 
Catalonijai su didmiesčiu 
Barcelona. To reikalavo 
kairieji darbininkai.

metus penkiems
kurie labiausia

fiziologiniuose

Rcoseveltas prieš Sėklą 
Paskolas Farmeriams
WASHINGTON, vas. 26. 

i —Prezidentas Rooseveltas 
j atmetė (vetavo) kongreso 
nutarimą—paskirt $50,000,- 
000 paskolų farmeriams sė
klų nusipirkti. Sako, būk 
“trūkstą” lėšų. Bet gink
lavimuisi Rooseveltas su
randa pinigų net virš bilio- 
no dolerių per metus.

Šias prakalbas rengia 
drai ALDLR 13 kp. ir LDD 8 
kp., nedėlioj, 1 d. kovo, Eas
ton Baking Co. Svetainėje, 36 
No. 7th Street.

Kalbės buvęs “Naujosios 
Gadynės” administratorius J., 
Kuodis ir “Laisvės” adminis
tratorius P. Buknys. Prakalbos 
prasidės lygiai 2 vai. po pietų.

Rengėjai kviečia visus lietu
vius darbininkus ir darbinin
kes atsilankyti ir 
sybės žodį apie 
vienybę.

Kviečia

išgirsti tei- 
darbininkų

Komisija.

Šaukia Organizuot Dar
bo Partiją Massačužeje

SPRINGFIELD, Mass., 
vas. 25.—Šio miesto Jungti
nė Darbo Partija šaukia 
vaakrinės Massac husetts 
valstijos dalies konferenci
ją kovo 15 d. Melba Tem
ple, organizavimui Farme
rių Darbo Partijos. Atsi
šaukime pązymi tokius rei
kalus, kaip gyvenimo užtik
rinimas darbininkams ir 
farmeriams ir kova prieš 
karą i fašizmą. Ragina vi
sas unijas ir farmerių orga
nizacijas atsiųsti delegatas.

Pereituose rinkim uose 
Darbo Partijos kandidatai 
Springfielde gavo 3,500 bal
sų.

Maskva, vas. 26.—Atida
ryta augštoji propagandis
tų mokykla prie Maskvos 
Universiteto. Joj bus F300 
parinktinių studentų. Duos 
pamokas garsūs komunistų 
vadai.

“Lietuvos Žinios” patie
kia tokias šios bylos aplin
kybes, žinoma, nušviesda
mos dalyką ne iš žmonių 
pusės, bet pagal valdiškus 
kaltinimus:

Suvalkijoj prasidėjus ūki- 
| ninku bruzdėjimui ir veive- 
’ riečiai pradėjo nerimauti.

Rugp. 27 d. Veiveriuose 
įvyko garsusis minios su 
policija susirėmimas, kurio 
metu buvo nukautas vietos 
tautininkas stambus ūkinin
kas Juozas Gustaitis ir jau
nalietuviu 
Veiverys, 
vęs toks:

vadas Stasys
Susirėmimas bu-

Apie iz vyrų susirinkę 
prie malūno ir susėdę ant 
barjero. Jie neleide rinko
je prekiauti žemės ūkio pro
duktais. Veiverių nuovados 
virš. Radzevičius davęs 3 
minutes laiko susirinku
siems vyrams išsiskirstyti,

įsakyta suimti. Policininkai 
Lazauskas ir Baltrušaitis 
įsakymą vykdė. Nuo to ir 
prasidėjo. Susirėmimo me
tu ir žuvo Gustaitis su Vei
veriu. Be nukautųjų iš mi
nios dar buvo sužeisti: J. 
Pečiokas, V. Mačys, K. Gu
staitis, J. Bartnikas, J. Gri
nevičius ir J. Karčiauskas.

Nuo lazdų arba akmenų 
smūgių nukentėjo ir keli 
policininkai.

Šioje byloje kaltinamai
siais patraukti: P. Saka
lauskas, A. Rutkauskas, K. 
Varkala, Ą. Stravinskas, V. 
Bajoras, A. Urnavičius, B. 
Juodžbalis, V. Bašinskas, 
K. Juodis, M. Jočytė, P. 
Juodžbalis, P. Balčiūnas, K. 
Tamošiūnas, P. Grinkevi
čius, M. Siaurusovičius, P. 
Petrušauskas. A. Žilinskas, 
Ą. Pyragas, P. Burkys, A. 
Marazas, J. Jotautas, J. 
Skučas, K. Kalašinskas, J. 
Bartnikas, J. Jankauskas, 
A. Veiverys, J. Bartnikas, 
V. Mačys, J. Grinevičius, J. 
Karčiauskas, K. Gustaitis, 
A. Gustaitis ir J. Pečiokas.

PARYŽIUS, Vas. 27. — 
Francijos seimas didele bal
sų didžiuma užgyrė tarpsa- 
vinės pagelbos sutartį tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos apsigynimui nuo užpuo
likų.

DERYBOS SU JAPONI- 
JOS SUKILĖLIAIS

TOKIO, Vas. 27.— Japo
nijos armijos viršininkai, 
United Press pranešimais, 
veda derybas su vadais su
kilusių fašistinių karininkų. 
Būsią daroma nusileidimų 
iš abiejų pusių.

Šerifo Padaužos Puola 
Gumų Streikierius

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Išradęs Lėktuvą?

KAUNAS.—Pil. Budris 
esą jis išradęs lėktuvą, kuriuo 
galįs žmogaus jėgos pagelba il
gai išsilaikyti ore -ir toli nu- 

i skristi.

ra-so,

Abejotina.

Generolų Pensijos
M misteri ii kabinetas, remda

masis pensijų įstatymu, pasky
rė pensijas: atsargos gener. P. 
Tamašauskui po 1,275 lt. kas 
mėnuo, kol pensininkas bus gy
vas, ats. gener. P. Šniukštai 
po 1,122 lt. kas mėnuo ir ats. 
pulk, šachmanui po 533 lt. kas 
mėnuo.

Kažin ar vidutinis Lietuvos 
darbininkas gauna tiek uždirbt 
per dvejus metus, kiek tie ge
nerolai pensijos per mėnesį.

.'•o artiste M. Maksakova ir K. 
Petrausku, kuris ėjo valstybės 
teatre, prie bilietų kasos 
buvo didelė spūstis žmonių.

Kai kas iš to pelnosi: vienas 
spekuliantas eilėje stovėjo 15-tu 
ir nusipirkęs per 10 bilietų. Va
kar jis sukinėjos tarp žmonių 
prie teatro kasos ir bilietus par
davinėjo dviguba kaina, 
greit išpardavė.

Ir

$125,000 Išeikvota
Karaliaus Laidotuvėm

Fašistų Sukilimų

Pinigų Dirbėjai
Kriminalinė policija šiomis 

dienomis Kaune, Italijos gatvėj 
63 nr. užtiko slaptą pinigų fab
rikėlį. Rasta monetoms dirbti 
mašinos ir padirbti! monetų. 
Fabrikėlį įsigijo ir monetas dir
bo B. Jakubauskas su O. Stel- 
mokaite! jie abu areštuoti, o 
byla perduota teismo tardyto
jui.

Nubaudė Anykščių žydus 
už Muštynes Sinagogoje
Prieš kur. laiką Anykščių žy

dai susirinkę į sinagogą dėl 
kandidatų j rabinus pradėjo 
smarkiai ginčytis, bartis, o pas
kui muštis. Kai kurie susirin
kimo dalyviai smarkiai nuken
tėjo.

Apylinkės teismas keturis 
nubaudė po 1 mėn. paprasto 
kalėjimo.

Spekuliacija Teatro 
Bilietais

KAUNAS.—Į Karmen spek
taklį su Maskvos Didžiojo teat-

LONDON.—Anglijos ka
raliaus Jurgio laidotuvėms 
išleista $125,000 iš šalies iž
do. Vien tik bankietai at
vykusioms į laidotuves ka
raliams ir augštiems politi
kieriams iš užsienių lėšavo 
$35,000. Kariuomenės, lėk
tuvų ir kt. suspietimas atsi
ėjo $56,000, ir tt.

AKRON, Ohio, vas. 26.— 
Šerifo Flower’io trys gink
luoti mušeikos “spešialai” 
bandė praleist žalios gumos 
vagoną į Goodyear gumų 
fabriką*'i r nuvertė streiko 
pikietininkų šėtrą, kuris 
buvo pastatytas skersai 
gelžkelio bėgių. Del to 
stręikięriai tąip sujudo, kad 
mušeikos turėjo pabėgti, ir 
gelžkelio policija paliepė 
traukiniui su guma atgal 
sau važiuot.

“Spešialas” A. J. Ander
son gana gavo į kailį nuo 
pikietininkų.

Atvyko darbo ministeris- 
antrininkas McGrady taiky
ti 14,000 Goodyear streikie- 
rių su kompanija.

Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą, kad darbinin
kai negrįžtų darban, iki bo
sai pripažins uniją ir pri
žadės patenkint kitus strei- 
kierių reikalavimus. Komu
nistai primena, kad Mc
Grady betarpininkaudamas 
jau yra apgavęs Chevrolet 
automobilių, šilko audyklų 
ir kitus streikierius.

Atvažiavo Sukniasiuvių 
Unijos vice-prezidentas A. 
Katovsky ir Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos Bendrosios 
Tarybos vedėjas B. Penper- 
Corn pagelbėti Goodyear 
gumų streikieriams.

20 Unijų Remia Hearsto 
Laikraštininkų Streiką

MILWAUKEE, Wis., vas. 
25.—Virš 20 darbo unijų nu
sitarė eiti demonstraciniai 
pikietuoti fašisto Hearsto 
“Wisconsin News” šį šešta
dienį. Tuo būdu tūkstan
čiai darbininkų duos talkos 
29-niems streikuojantiems 
to laikraščio redakcijos dar
bi n i n k a ms; reikalaujan
tiems pripažint jų uniją- 
Gildiją, sutrumpint darbo 
dieną ir pridėt algos.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. 
Green atsiuntė telegramą 
kovojantiems laikraštinin
kams, žadėdamas jiems vi
sokeriopą Federacijos Tary
bos paramą.

Estų Milžiniška Didžiu
ma už Demokratiją

3,000 SUKILĖLIŲ DAR 
ĮSIDRŪTINĘ POLICIJOS 

STOTYJ

TALIN, Estonija, vas. 26. 
—Visuotinuose balsavimuo
se Estonijoj 472,416 pilie
čių pasisakė už demokrati
nės seimo tvarkos sugrąži
nimą ir tik 148,878 už" fašis
tinės diktatūros palaikymą. 
Visoj šalyj yra 770,000 tei
sėtų balsuotojų.

Demokratinė s a n t varka 
buvo panaikinta 1935 m. 
rugs. 3d.

Dabar Estonijos prezi
dentas Konstantin Paets 
žada bėgyj šešių mėnesių 
sušaukt tautos seimą, kuris 
išdirbtų naują konstituciją.

Hitleriški Estonijos faši
stai norėjo įvesti visai na- 
zių režimą. Tuo tikslu jie 
darė sukilimą 1934 m. pava
sarį, bet nepavyko. Antrą 
nazišką sukilimą tūli kari
ninkai ir jų pritarėjai ban
dė padaryt pernai gruodžio 
8 d., bet ir šis nepasisekė. 
Valdžia suėmė jų vadus; 
pas juos rado bombų ir ki
tų ginklų, taipgi dokumen-1 lių karininkų, 
tų, liudijančiu apie Estoni-| 
jos nazių ryšius su Finijos 
fašistais ir Vokietijos hit
lerininkais.

TOKIO, vas. 27.—Japoni
jos valdžia skelbia, kad ji
nai jau nuslopinus didžiumą 
sukilimo, kurį vakar pradė
jo jauni fašistiniai ofieie- 
riai su dalim armijos pir
mos divizijos kareivių.

3,000 sukilėlių dar tebe
laiko savo rankose vieną po
licijos stotį sostinėje Tokio. 
Tęsiasi kulkasvaidžių ir 
šautuvų kova tarp fašisti? 
nių sukilėlių ir valdžios ka
riuomenės. Bet daugelis į 
sukilimą įtrauktų pirmosios 
divizijos karei viii jau pasi
davė valdžiai.

Tokio vidurmiestyj įves
ta karo stovis. Atplaukė 
būrys karo laivų į Tokio 
prieš maištininkus. Kitas 
karinių laivų būrys pasiųs? 
tas į Osaką. ** «

Mūšiuose su sukilėliais 
žuvo virš 80 asmenų.

Pradėdami sukilimą, faši
stiniai kariai apsupo butą 
ministerio pirmininko Oka- 
dos, kurį tuoj ir nušovė. 
Jie taipgi sušaudė baroną 
M. Saito, imperatoriaus 
antspaudos globėją, .pir
miau buvusį ministerį pir
mininką; generolą Jotaro 
Watanabę, vyriausią kariš
kos mokyklos inspektorių, 
ir mirtinai peršovė finansų 
ministerį K. Takahashį, ku
ris jau mirė. Be to, fašistai 
sužeidė K. Suzuki, “didįjį 
čemberliną,” ir grafą N. 
Makino, buvusį pirmiaus, 
imperatoriškos antspaudos * 
globėją.

Imperatorius H i r o h tta 
nauju ministeriu pirminin
ku paskyrė vidaus reikalų 
ministerį F. Goto, kuris, sa
koma, nėra aklas karo kurs
tytojas, o nuosaikesnis', po
litikas.

Pranešama, kad valdžia 
jau suėmė virš 100 suklll-

i
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Galima Esą Išrinkt 75 
Darbiečiai Į Kongresą 
ST. PAUL, Minn., vas. 25. 

—American Commonwealth 
Federacijos vyriausias or
ganizatorius H. Y.Williams, 
sugrįžęs iš rytinių valstijų 
prakalbų maršruto, pareiš
kė, kad turi būt organizuo
jama Farmerių-Darbo Par
tija visose Jungtinėse Vals
tijose. Tinkamai' veikant, 
jis sako, galima būtų šie
met rudenį išrinkt 30 iki 75 
farmerių-darbininkų į ša
lies kongresą.

Williams užgiria tokią 
darbiečių partiją, kuri, ga
vus valdžią, vestų pramo
nę ir ūkį darbo žmonių rei
kalams patenkinti, o ne ka
pitalistams pelnus krauti.

Potviniai Vakaruose
CHICAGO, Ill.— Orui at

šilus ir greit tirpstant dau
gybei sniego, ištvino upės 
įvairiose vietose Indianoj, 
South Dakotoj, Missisippi, 
Michigane, Ohio, ir kitose 
valstijose. Tūkstančiai žmo
nių pabėgo iš namų nuo 
vandens, apsemiančio mies
tų dalis.

Net Pennsylvanijoj ap
semta Newcastle miestelio 
didokas plotas.

WASHINGTON, vas. 25. 
—Kongresmanas Percy L. 
Gassaway iš Oklahoma įne
šė sumanymą Jungtinių 
Valstijų kongresui išleisti 
įstatymą, kad gydytojai ga-

Laivyną Ribojimas ir 
Bausmės prieš Italiją

ROMA, Vas. 26.— Italija 
sutiktų eitį į karo laivynų 
apribojimo sutartį su Ang
lija ir Franci ja tik tokia 
sąlyga, kad būtų prižadėta 
nestabdyt Italijai aliejaus 
įvežimų iš Tautų Lygos ša
lių. Tuo būdu Mussolini 
norėtų išgauti aprūpinimą 
savo karui prieš Ethiopiją.

lėtų laisvai duoti žmonėms 
patarimus, kaip apsisaugo
ti nuo nepageidaujamų kū
dikių gimdymo.

Ligšioliniais į s t atymais 
tatai buvo baustinai drau
džiama.

Karo Pavojus Sovietą 
Sąjungai

MASKVA, vas. 26.—Sovie
tų viršininkai išsireiŠkia, 
kad dar didesnis karo- -pa
vojus būtų Sovietam, jeigu 
sukilę Japonijos fašistiniai 
karininkai laimėtų pergalę.

Bet jeigu šis sukilimas ir 
bus nuslopintas, taciaus nu
matoma vis dar naujos Ja
ponijos militaristų kariškos 
provokacijos iš Manchūkud 
prieš Sovietų Sibirą.-

“Kas Atsitiko Japonijo
je?”—apie tai skaityki' 
pamatinį straipsnį 
“Laisvės” viduriniuose pus? 
lapiuose.)

I

Burlington, N. J.
metų vaikas W. Wahtley,
begelbėdamas šuniuką '-iŠ 
Delaware upės, pats prigė
rė. šuniukas vandenin 
įsmuko, pralūžus ledui.

•^1
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Smetona Užgniaužė ir Lietuvos 
Jaunimo Sąjungą

Atėjusiam iš Kauno “Jaunimo” nume
ryje antram randame sekamą praneši
mą:

LIET. JAUNIMO SĄJUNGA UŽDARYTA.
Vasario 7 d. į Centro Valdybos bucinę 

atvyko policijos valdininkas ir paskelbė ši
tokį* raštą:

“Kauno apskr. Viršininkas, Draugijų sky
rius, 1936. II. 6, 4207 nr., III nuovados 
Viršininkui, Kaune. Prašau paskelbti Lie
tuvos Jaunimo Sąjungos Centro Valdybai 
(pirminink. Justinas Paleckis, Kalniečių 7, 
sekr. Petras Kežinaitis, Širvintų 34), kad 
ponas Vidaus Reikalų Ministeris pagal drau
gijų' įstat. 48 str. nuostatus uždarė Lietu
vos 'Jaunimo Sąjungą su visais jos padali
niais. Taip pat prašau paskelbti ir šios 
Sąjungos Kauno skyriaus valdybos pirmi
ninkui Petrui Kcžinaičiui dėl šio skyriaus 
uždarymo. Uždarytos Sąjungos ir Kauno 
skyriaus turtą prašau surašyti ir sąrašą 
pristatyti man. Viršininkas (parašas)”.

Lietuvos Jaunimo Sąjunga, kiek mums 
žinoma, buvo liaudininkiško nusistatymo 
jaunuolių organizacija. Ji stengėsi rū
pintis jaunimo kultūriniais reikalais. 
Smetona negalėjo pakęsti.

Pasmaugė visas opozicijos partijas, pa
smaugė pažangią jaunimo organizaciją, 
paliko tiktai tautininkų sąjungą (Sme
tonos lizdą) ir jaunalietuvių fašistinę or
ganizaciją. Tai Smetonos dovana Lie
tuvos žmonėms proga dešimties metų jo 
viešpatavimo sukakties!

solinj “kultūriškiausiu atstatytoju imperia
ls Romos.”

Kardinolo prakalba temoje “šventoji Ro
mos Destinacija” buvo pasakyta bažnyčios 
hierarchijos susirinkime.

Jis palygino modernišką- Romos miestą 
su Roma pagonijos dienų ir pareiškė, kad 
joks moderniškas miestas, nežiūrint kaip 
tvirtas ir išdidus jis nebūtų, “niekados ne
galės paveržti iš Romos pasaulinės svarbos 
pozicijos, kurią ji šiandien laiko.”

“Tai yra dievo miestas,” jis sakė. “Tai 
yra miestas žinojimo, didybės, tiesos ir 
šventumo.”

Pacelli paminėjo Mussolinį pradžioje 
konferencijos, kuomet jis, kardinolas, for- 
mališkai saliutavo pirmiausia popiežių, pas
kui karalių Victor Emmanuel ir ant galo 
UI Dučę (Mussolini).

Ką dabar pasakys mūsų prieteliai iš 
“Darbininko” ir “Draugo” pastogės apie 
savo dvasiškus vadus Romoje? Ar dar ir 
dabar jie bandys užginčyti tą faktą, kad 
katalikų bažnyčios galva ir jo kardino
lai palaiko Mussolinįnr jo vedamą sker- 
dynę prieš Ethiopus Afrikoje?

Ir Ispanijoj Kalta Maskva
Ispanijos klerikalai ir fašistai kaltina 

Maskvą (Sovietų Sąjungą) del Liaudies 
Fronto laimėjimo buvusiuose rinkimuo
se. Liaudies Frontas buvęs Maskvos pa
daras. Maskva, pasak tų reakcinių dur
nių, pagrūmojus komunistams ir socialis
tams, kad jinai jų daugiau “nebešer- 
sianti,” jeigu jie nesudarysią bendro 
fronto. Ir taip jie, socialistai ir komu
nistai, išsigandę, susivieniję ir laimėję.

Aiškus dalykas, kad patys klerikalai ir 
fašistai tam blofui netiki.

Sovietų Leninistinis Komunistinis Jau
nimas Ruošiasi Savo Suvažiavimui

■ Tokiems Storkakliams Nerūpi 
Plieno Darbininkus Suorganizuoti

Amerikos Darbo Federacijos preziden- 
tas Green jau atmetė Lewiso vadovauja
mo Komiteto del Industrinės Organiza
cijos pasiūlymą plieno darbininkus orga
nizuoti į industrinę uniją ir tam tikslui 
sukelti pusantro miliono dolerių. Pats 
komitetas žadėjo paaukoti penkis ši lu
tus tūkstančių dolerių. Green sako, kad 
taip plačiai užsimoti Federacija negali ir 

* nęųžsiims. Jinai eisianti palengva, “at
sargiai,” organizuojant tik kelių plieno 
centrų darbininkus į amatines unijas.

Tai labai sena Federacijos vadų pasa
ka. Kasmet jie šitaip palengva “orga
nizuoja” plieno darbininkus, bet nė vie
no nesuorganizuoja. Greenui ir kitiems 
Federacijos šulams nerūpi sunkiosios 
pramonės darbininkų reikalai. Jie bijo, 
kad jtraukimas į Federacijos eiles kelių 
miliohų tokių darbininkų, organizuotų į 
industrines unijas, padarytų galą jų re
akcinei politikai. Tie darbininkai įpiltų 
Federacijos gyslosna tvirto proletariško 
kraujo ir įneštų jo vadovybėn kovingu
mo. Tokie Greenai ir Wollai turėtų pa
sitraukti iš vadovybės. Štai ko bijo Fe
deracijos čyfai ir todėl nesiskaito su Ko
miteto Del Industrinės Organizacijos pa
siūlymais.

Popiežius Remia Mussolinio Karą, 
Sako Kardinolas Pacelli

Baisiai ant mūsų supyko ir labai ne
gražiai mus iškoliojo So. Bostono “Dar- 
bjninkas” ir Chicagos “Draugas,” kuo- 
ipetmes savo laiku parodėme, kad kata
likų bažnyčios galva, popiežius Pijus XI, 
lėktinai palaiko dabartinį Mussolinio 
kruviną karą Afrikoje. Bet dabar že
miau paduodame United Press, vas. 23 
dienos, pranešimą tiesiai iš Romos, ku
ria savaime aiškus ir nereikalauja jokių 
komentarų. Pranešimas sako:

Savo prakalboje, kuri buvo išaiškinta, ve
rtinti savyje tylintį Vatikano užgynimą Ita- 

'1008 programos Rytinėj Afrikoje, kardino
las Pacelli šiandien perstatė premjerą Mus-

Amerikos Mokyklos ir Fašizmas
Hearstinės, reakcines šaikos pradėjo 

suleisti savo purvinus nagus į Amerikos 
mokyklų sistemą. Jau visoj eilėj valsti
jų išleisti taip vadinami “lojališkumo 
įstatymai,” kurie reikalauja, kad kiek
vienas mokytojas padarytų ištikimybes 
prisieką. Mokytojams užginama laisvai 
protauti ir priklausyti prie radikališkų 
organizacijų. Visa mokyklų atmosfera 
bandoma užteršti fašistiniais nuodais.

Tačiaus, reikia pasidžiaugti, kad ne tik 
studentai, bet ir patys mokytojai prade
da blogai jaustis ir nepakęsti tos tvan
kios atmosferos. Mokyklose sukilimas 
prieš fašizmą jau virsta tikra audra. Žy
mesni profesoriai jau pradeda atvirai 
protestuoti prieš kariamus ant jų suvar
žymus. Šiomis dienomis St. Louise įvy
kęs Nacionalio Apšvietos Susivienijimo 
Superintendentų Departmento susirinki
mas priėmė rezoliuciją prieš įvedimą lo
jališkumo prisiekos mokyklose. Tam pa
čiam mieste mokyklų administratorių su
sirinkime kalbėjo garsus New Yorko 
Columbijos universiteto profesorius 
Counts ir begailestingai pasmerkė Hear- 
stą, Father Coughlin, Alfred Smith, 
Daughters of American Revolution ir 
American Liberty League. Jisai ragino 
visus mokytojus susivienyti ir kovoti 
prieš fašizavimą Amerikos mokyklų sis
temos.

,0 yra tūkstančiai tokių pat minčių 
profesorių, kaip prof. Counts, kurie dar 
kol kas tyli. Ilgainiui ir jie išsidrąsins 
į kovą.

Japonijoj Fašistinis Perversmas
Jeigu tikėti paskutiniam pranešimams 

iš Tokio, tai Japonijos fašistiniai milita- 
ristai sukilo prieš “konstitucinę” valdžią, 
nužudė porą ministerių ir įveda militari- 
nę-fašistinę diktatūrą. Jau nuo senai 
ėjo kalbos, kad Japonijos laivyno ir ar
mijos galvos nepatenkintos savo valdžios 
“liberališku” atsinešimu linkui Chinijos 
ir Sovietų Sąjungos. Jie reikalavo grei
tesnių žygių užgrobimui šiaurines Chi
nijos ir prisirengimui prie užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos.

Apart militaristų-fašistų nepasitenki
nimo valdžios žygiais Chinijoje, jie dar 
persigando šiomis dienomis įvykusių par
lamento rinkimų rezultatu. Jų reakcinė 
partija pravarė tik apie dvidešimt at
stovų į parlamentą, tuo tarpu pirmu sy
kiu darbininkiškos spėkos išrinko dvi
dešimts keturis atstovus. Rinkimus lai
mėjo vidurio nusistatymo buržuazinės 
partijos. Militaristai, matyt, nusitarė 
nedaleisti naujam parlamentui susirinkti 
ir paimti krašto vadeles į savo rankas. 
Jie kirto dabar, kuomet geležis karšta.

1936 m. kovo men. įvyks 
Visasąjunginės Leninistines 
Komunistinės Jaunimo Są
jungos eilinis X suvažiavi
mas.

Tas suvažiavimas įvyks 
tuo metu, kuomet “gyvent 
pasidarė geriau, gyvent pa
sidarė linksmiau.” Šito lin
ksmo gyvenimo gimimui ne
maži nuopelnai priklauso 
Leninistiniam komjaunimui. 
Jis buvo ir tebelieka ateityj 
pinniausiuoju B o 1 š e v ikų 
Partijos pagelbininku ko
voje visuose socializmo sta
tybos frontuose. Pradedant 
nuo aukštųjų mokslų, mu
zika, menu, baigiant juoda
darbi o-ravkasi o darbu—vi
sur komjaunimas buvo išti- 
kimiausis partijos pagelbi- 
ninkas, visur jis po partijos 
vadovybe su jaunuoliška 
energija verždavosi į pir
mas pozicijas kovoj už Sta- 
linistines linijos laimėjimą.

Ne kartą partijos priešai 
bandė į savo rankas už
grobt komjaunimo sąjungą, 
kad prieš pastatyt ją prieš 
Bolševikų Partiją, bet kiek
vieną kartą jie iš Leninisti- 
nio komjaunimo susilaukda
vo Stalinistinės jėgos smūgį.

Tokių partijos priešų ne
maža buvo ir iš “kaires” ir 
iš dešines. Didelių pastan
gų dėjo Trockis, kad pa
sukt savo kontrrevoliucinėn 
pusėn komjaunimą. Stalino 
ir partijos pagelba VLKJS 
sumušė savo eilėse trockiz- 
mo agentus. Iš komjauni
mo buvo išvyti taikstynimo- 
si šalininkai, veidmainiai. 
Šiandien VLKJ Sąjunga, 
kaip dar niekuomet nesto
vėjo, stovi ant tvirtų leninis- 
tinių-stalinistinių pozicijų. 
Ji visu savo jaunuolišku pa
siryžimu pasiruošusi įvyk
dyt gyveniman visus parti
jos nurodymus. Kovot už 
tai, ko siekia - didysis liau
dies vadas—-Stalinas.

Ji, sąjunga, myli Bolševi
kų Partiją, jos vadą-Stali- 
ną už tai, kad ji ir jis at
nešė jaunimui šį laimingą 
gyvenimą, už tai, kad parti
ja ir Stalinas mokina kaip 
dirbt komunizmo labui, už 
tai, kad partija savo bolše- 
vistines tradicijas perduoda 
jaunajai kartai, kad pasta
roji nesiskaitydama savo 
asmeniškais reikalais, kovo
tų iki kraujo lašo už bekla- 
sinės žmonijos pergalę.

Jei mes paimsime įvairius 
Sovietų Sąjungos laikotar
pius, ir tiems laikotarpiams 
pritaikintą Bolševikų Parti
jos liniją, jei pažiūrėsime į 
pravestas kampanijas, tai 
pamatysim, kad komjauni
mas visur ir visuomet buvo 
kovoje už partijos obalsių 
įvykdymą gyveniman, pir
mose pozicijose. Pasitrau
kimas ir baime—komjauni
mui svetima.

Socializmo pergalės idėjos 
ir darbas, pasiaukavimas 
darbininkų klasei—komjau
nimo svajonės ir tikslas. 
Jie tampa darbo herojais, 
audrų ir sunkumų nugalė
tojais—siekdami beklasinės 
visuomencs-socializmo.

Pro komjaunimo sąjun
gą nepraėjo (ir negalėjo 
praeit) pro šalį paskutinis, 
istorinis, liaudies ' judėjimo 
pobūdį priėmęs, stachano- 
viečių judėjimas.

Ištisa eilė Pirmame Visa
sąjunginiame stachanovie- 
čių pasitarime buvo kom
jaunuoliai ir komjaunuolės. 
Nemažai buvo apdovanota 

ordenais ir kit. pasižimėji- 

mais. Šiandien nėr. tokios 
socialistinės statybos srities, 
kurios stachanoviečiu judė
jimas nebūtų palietęs. Ir nėr 
tokio kampo, kur stachano- 
viečių judėjime komjaunuo
liai nestovėtų pirmose šio 
judėjimo eilėse. Kur dirba 
jaunimas—ten yra komjau- 
nuoliai-stachanoviečiai. Ten 
jie neša kovingą stachano- 
viečių judėjimo žibintą. Vi
sur komjaunimo sąjunga 
yra pirmiausia leninistinčs- 
stalinistinės partijos pagel- 
bininke kovoje už stachano- 
vietiškus darbo metodus.

VLKJS organizuoja ir ve
da po Bolševikų Partijos 
obalsiais Sovietų milioninį 
jaunimą į kovą už laimingą 
ir linksmą Sovietų jaunimo 
gyvenimą. Per komjaunimo 
sąjungą Bolševikų Partija 
vadovauja, k o munistinėje 
dvasioje auklėja Sovietų 
miesto ir kaimo jaunimą.

Jau dabar VLKJS kuope
lės ir nariai ruošiasi kuo di
desniais laimėjimais sutikt 
X VLKJS suvažiavimą. 
Kuo aukštesnio darbo re- 
kodu dovanot šiam suva
žiavimui.

Visoj sąjungoj, visuose 
kampuose, tautinėse Res
publikose, jaunimo jėgomis 
pravedama “stachanovie- 
tiškos dekados,” suvažiavi
mui pasitikt kampanijos. 
Kiekviena kuopele, kiekvie 
na organizacija stengiasi sajunga 
kuo didesnę dovaną suteikt jjaudics Respubliką. Nėra tos 
suvažiavimui. 11 i ustracijai dienos, kad jie vienokią ; 
paimkim Maskvos zavodo tokią karo provokaciją 

komjaunuo- kirstų: rauna pasienio stulpus, 
| daro puolimus ant pasienio 
sargų, veržiasi į Sovietų žemę, 
traukia pasienio paveikslus, 
lenda į Sovietų vandenis, ke
lia skandalus Sachaline ir ki
tur.

Dabar Japonija siunčia į

“Mannametr” 
liūs.

Štai kokiais rekordais jie 
pasitiks suvažiavimą: 

l .

1936. m. sausio 11 d. šio 4 «
zavodo komjaunuoliai—visi 
stachanoviečiai. Jie viduti
niai išpildo planą ant 176 
nuošimčių.

Šio zavodo atskiri kom
jaunuoliai - stachanoviečiai 
pasiekė sekančius rekordus: 
Smirnovas išpildė norma— 
775 nuoš., Makarkinas — 
687 nuoš., Kriučkovas—651 
nuoš., Kolčuvas—570 nuoš., 
komjaunuole Ėgorova—370 
n., komjaunuolė F^etisova— 
228 nuoš., Abrasimovas — 
445 nuoš., Čekovas —445 
nuoš., Levinas ir Kuzneco
vas—538 nuoš. ir tt. ir tt.

Štai keli faktai iš kito 
miesto: Čeliabinsko trakto
rių zavodo komjaunuoliai 
pasiekė sekančius rekordus: 
Melnikovas—400 nuoš., Bo- 
bikinas — 460 nuoš., Volgi
nas—270 nuoš. Viena kom
jaunuoliu lejyklos cecho 
pamaina išpildė normą ant 
325 nuoš.

Tokiu šiandien Sovietuose 
komjaunuolių - stachanovie- 
čių rekordistų tūkstančiai. 
Būt stachanoviečiu — kiek
vieno kamjaunuolio svajonė.

S u v a ž i a vimui pasitikt 
darbai n e a p s i r ubežiuoja 
vien tik darbo rekordais. 
Yie rekordai neįmanomi'be 
kultūringo, linksmaus poil
sio.

Šito suvažiavimo garbei 
ruošiamos įvairios sporto 
rungtynės. Komjaunuoliai- 
stachanoviečiai organizuoja 
tūkstančių kilometrų paš
laičių estafetes, išeina su 
pačiūžom ant ledo, ruošia 
pasilinksminimų v a k a rus, 
maskaradus, k o 1 e ktyviai 
lanko kino teatrus.

Pažymėtina, kad ypatin
gai X komjaunimo suvažia
vimu susidomėjęs kolcho
zinis jaunimas. Organizuo

jami sporto (daugiausiai pa
šliūžos) rateliai, Vorošilovo 
šauliai, organizuojami kai
mo kino, aravos rateliai 
ir tt.

Dabar visoj Sovietų Są
jungoj vyksta žemesnių 
organizacijų konferencijos. 
Tos konferencijos išrenka 
savo vadovaujančius orga
nus (rajono komitetus). Jo
se daugiausiai tenka išrink
ti komjaunuoliai-stachano- 
viečiai. Jų pasirodymas iš
šaukia k o m j a u n u o lišką 
džiaugsmą ir pasididžiavi
mą.

X VLKJS suvažiavimas 
bus sutinkamas milžinišku 
Sovietų jaunimo pergales 
ūpu. Stachanovietiškų dar
bo metodu demonstracija.

Laukiama, kad X VLKJS 
suvažiavime dominuos kom- 
jaunuolįai-stachanoviečiai. Į 
suvažiavimą bus išrinkti tie, 
kurie stachanovietiška ener
gija kovoja už Stalino idė
jų įgyvendinimą Sovietų Są
jungoj, už šviesų ir linksmą 
jaunimo ir visos Sovietų 
liaudies gyvenimą.

* Juraitis.
13-11-36 m.

Baisaus Karo Padėtis 
Tolimuose Rytuose

Tolimi Rytai yra tikra pa
rako bačka. Japonijos impe
rialistai sako: “Nebus karo”, 
“Pasienio incidentai neiššauks 
karo,” “Nebus karo, jeigu So
vietų Sąjunga nepradės.” Bet 
jie faktiškai kiekvieną dieną 
karą pradeda prieš Sovietų 

l arba Mongolijos

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

NEGERAI ŠLAPINASI IR 
DAR KĄ DARO.

Drauge gydytojau, prašau 
jūsų patarimo per “Laisvę” 
del mūsų mergaitės. Senumo 
bus tuoj dvejų metų. Ji vis 
labai per viršų šlapinasi. Ap
žiūrėjau, kad jos apatinė sky- 
lytė visai užgijus. Rodžiau gy
dytojui. Jis sako, kai paaugs 
didesnė, reikės pjaut. Man vis 
rūpi, ar nebūtų jai geriau, kol 
dar mažesnė, kad padarytų 
operaciją.

Kitas dalykas, ji tankiai at
sigula kniūpsčia, vieną koją 
ištiesus, kitą palenkia ir spau
džiasi save, sušyla, ir veidas 
lyg atsimaino. Aš nežinau, ar 
jos blogas paprotis ar liga. 
Šiaip ji didelio ūgio ir atrodo 
sveika. Bus širdingai ačiū.

Atsakymas.

Keistai Jums patarė tas gy
dytojas. Kam gi čia da kažin 
ko laukti? čia jau aiškiai ma
tyt, kad mergytei lyties orga
nuose yra kokio erzinimo. Gal 
plėvelės y r priaugę, prilipę 
apie klitorį. Gal uždengiamoji 
plėvelė (hymen) yra visai 
“užgijusi,” anot Jūsų, užaugu
si. Visa tai atrodo menkutis 
daiktelis, o jis mergaitei labai 
daug reiškia. Tokie mažyčiai 
netobulumai lyties organuose 
sukelia daug* nesmagumų taip 
mergytėms, taip ir berniu
kams.

Dėl prilipusių ar suaugusių

Penktai]., Vasario 28, 1936
i?

Mandžūriją dar apie 24,00(J 
kareivių. Daugiau praveda ka
riniai strateginių gelžkelių, 
plentų, budavoja karo orlai
viams patalpas, ruošia nusilei
dimo ir pasikėlimo laukus. Vi
su pasiutimu rengiasi karan. 
šaukia, būk tarpe Manchukuo 
ir Sovietų Sąjungos bei Mon
golijos dar nenustatytas ru- 
bežius. Reiškia, kėsinasi ant 
svetimų žemių. Tie rubežiai 
jau senai nustatyti, bet japo
nai juos ardo, drasko, karą 
ruošia. Jau nuo 1931 metų 
Japonijos imperialistai dūko, 
darė visokias karo provokaci
jas, bet labiausiai ir niekšiš- 
kiausiai’ elgiasi dabar. Kas 
bus* rytoj, niekas negali pasa
kyti. Bile dieną, bile naktį jie 
visomis karo pajėgomis gali 
mestis ant Sovietų Sąjungos 
arba Mongolijos.

«

Ant Francuos per Bel
giją ir Holandi ją

Vokietijos fašistų spauda 
daug rašo apie savo laiku jų 
karo vadų su Hindcnburgu iš
dirbtus karo planus supliekti 
Franciją ir Angliją, užimant 

' Belgiją ir Holandiją. Fašistai 
; mano, kad pagelba tankų, or
laivių, jie į 24 valandas už
imtų Belgiją ir Holandiją, iš
eitų iki šiaurinių jūrų, kur 
įsteigtų submarinų ir karo or
laivių bazes, iš kur baisiai už
pultų Angliją. Tuom kartu 
jų armija pasileistų ant Fran- 
eijos. Jie mano, kad nei Bel
gija, nei Holandija, nei Fran- 
cija nesuspėtų net pravesti 
mobilizaciją, nes fašistų orlai
viai sudaužytų komunikacijos 
linijas ir gyventojams įvarytų 
baimę. Fašistų, kaip ir Ja
ponijos imperialistų planai yra 

u- ki-j neskelbti karą, bet sutraukus 
nciš-Į visas jėgas ir pulti visu smar

kumu.

i

Roma, vas. 25. — Italų 
komandierius Badoglio pra
neša iš Ethiopijos, kad 
šiauriniame fronte įvyksta 
aštrių susikirtimų tarp ita
lų ir ethiopų žvalgų.DARBININKŲ SVEIKATA
plėvelių susidaro erzinamų 
nuosėdų. Tos nuosėdos aitrios, 
jaudina, kutena organus, ir la
bai dažnai dėlto kūdikiai 
pradeda krapštytis, kasytis, 
trainiotis,—įgauna visai nekal
tai, anot Jūsų, blogų papročių. 
Jūsų mergaitė ir gi, sulyg Jū
sų atvaizdinimu, turi tą papro
tį—lyg ir savižagiavimą, auto- 
erotizmą.

Nieko čia nėra taip jau la
bai nepaprasto, baisaus ar ža
lingo. Kūdikiai retas kuris 
kada nors ir kaip nors nepra
ktikuotų kokio lytinio pasiteiv 
kinimo, autoerotizmo. Augda
mi, jie po truputį išauga, pa
meta tą paprotį.

Kada priežastis yra aiški, 
Jcaip kad Jūsų mergaitei, tai 
reikia tuojau pasitarti su iš
manančiu gydytoju, čia nėra 
kokia didelė operacija, nėra 
nie operacijukė. Ot tik sau 
menkutis plėvelių atskyrimas.- 
Patyręs gydytojas per kelias 
minutes čia pat visa ką patai
so, be didelio alaso, be bub- 
nijimo apie “operaciją.”

Da pora žodžių apie tą 
“blogą paprotį”. Nesi kvaršina 
kito sau perdaug galvos, 
Drauge. Seksology (lytinio 
gyvenimo žinovų) žinioje kū
dikiai yra visokie lytiniai iš
krypėliai, polymorphous sexu
al perverts. Tai yra normalu, 
gamtiška ir paprasta. Laikui 
bėgant, be didelio vargo visa 
kas sueina tvarkom

*

i
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Kaip Bus Laidojama Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė?

♦ $600,000.00 Raketo Istorija
Antradienį New Yorke 

įvykęs Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrininku seimas 
buvo 20-tas metinis seimas 

•ir, veikiausiai,—paskutinis 
seimas.

20 metų išgyvavusi, ši 
4 bendrovė, neatlikus! nieko 

v i s u o m eniškai naudingo, 
nusitarė mirti, eiti į užmar-

jinai, žinoma, nueis, bet lie
tuvių visuomenė ją ilgai at
simins. Tai bus geras pavyz-

lama “pišš”, kaip garbingi 
žmonės apvogė visuomenę.

* —20 metų atgal mes tu
rėjome $600,000.00 pinigų, 
bet neturėjome prityrimų. 
Dabai1 mes turime prityri
mų, bet neturime pinigų,— 

» eulogavo adv. Bagočius.
20-tas seimas buvo nedi

delis—apie puskapis daly-i 
vių, bet jame—kartą į 16-ką; 

* metų—s u d arytas’ reikalin- 
gas kvorumas.

Viso Atstatymo Bendro
vės šėrų (gal tinkamiau bal
sų) yra 35,591. Tų balsų sa
lininkai išsiskirstę “po vi
sus kraštus,” ir todėl per 
16-ką metų nebuvo galima 
sudaryti kvorumo. Be kvo
rumo, nebuvo galima išrink- 

’ti direktoriatas; todėl di- 
rektoriatas pats save rinko
si, papildydamas susidariu
sias vakansijas naujais, 
sau patikimais žmonėmis. 
Direktoriatas per tą 16-ką 
metų bendrovę valdė, kaip i 
tik išmanė. Bagočius pareiš
kė, kad, prie gerų norų, 
kvorumas buvo galima su
daryti senai, bet tų norų 

4 nebuvo pas tuos, kurie ben
drovę baigė melžti.

seime

000. Bendrovė turi pirkusi 
šėrų Lietuvos Kredito Ban
ke už virš $20,000, Nemu
no bendrovėj ir Raguvos 
bendrovėj. Pirmoji “išdir
banti žemdirbystės maši
nas,” o antroji—aliejų dir
banti. Viso dabar LAB tu
ri tose įstaigose sudėjusi 
$47,000, bet jokių nuošimčių 
negauna ir, kaip menama, 
nebus galima gauti ii’ su
mos. Vienas asmuo pareiš
kė, kad Nemuno bendrovė 
jau pasilaidojusi — ten at
siradę tokių pat ekspertų, 
kai ii* LAB, o Trečiokas bė
davojo: Girdi, su Nemuno 
bendrove bėda tame, kad ji 
perdaug stiprius plūgus ir 
kitokias žemdirbystės maši
nas gaminusi. Lietuvos ūki
ninkai, prisipirkę tų maši
nų 15-ka metų atgal, ir po 
šiai dienai jas naudoja ir vis 
negendančios, tuo būdu 

! bendrovė turinti nukentėti.
Tokio “argumento” pasi- 

I klausę, net ir labai geri pa- 
itriotai pradėjo nejaukiai 
I ra;vytis.
į Vienas bendrovės name
lis randasi New Jersey val
stijoj, na, o vienas—ant Aš
tuntos Avenue, New Yorke. 
Už šį sumokėta $110,000, o 
dabai1 vargiai ar jis bus ver
tas $35,000—to morgičiaus, 
kurį SLA dabar turi. Ten
ka pastebėti, kad adv. Ba- 
gočiaus pastangomis, SLA 
atgavo iš LAB $5,000 savo 

i sumos (pirmiau buvo $40,- 
1000). Užklaustas, kodėl jis 
taip padarė, Bagočius atsa
kė: jūs visi žinote ir aš, kad 

' tas namas puola vertybėje 
ir už metų kitų jis vargiai 
bus vertas ir $35,000.

Dar keli tūkstančiai ran
dasi banke LAB pinigų—tai 
ir viskas! Tiesa, knygose, 
kuomet , iš jų skaito sekre- 

’ torius, skamba gražiai: 
tūkstančiai turto, bet tai tik 

i knygose.
Kur Pinigai?

Dabar, po 20-ties metų, 
laidojant bendrovę, ne vie
nas užklaus: kur tie $600,- 
000, kur pinigai? Kai tik 
panašus klausimas iškilo ir 
pačiam seime. Katalikų vei
kėjas, brooklynietis Kiras, 
kelis kartus pasistojęs drą
siai ir energiškai kaltino: 
“Jūs mus apvogėte, apiplė
šėte, apsukote....” Pirmi
ninkaująs Bagočius, į kurį 
žiūrėdamas Kiras kalbėjo, 
atsišiepė labai smarkiai.

—Kas “jūs”?—klausė jis. 
—Tamsta mane, visą esą- , 
mąjį di rėktoriatą kaltinate ; 
visai be pamato! Bendrovę 
apvogė, tai tiesa, bet ne < 
mes. Mes atėję jau nerado
me, kas būtų vogti. Ją ap
vogė : Bučinskas, Račkaus
kas, Karuža ir kt. Kai ku
rie iš jų jau nubausti: vie
nas po velėna guli, kitas 
Kauno kalėjime, o trečias 
Kaune klumpakojį suka.

Čia advokatas Bagočius 
iškėlė vieną ypatingą daly
ką. Toji trejukė, pasak jo, 
suorganizavusi b e n d r ovę, 
pasiėmė sau po $10,000 ver-

sius du metus tam tikrai ko
misijai veikiant, pavyko su
daryti 18,609 balsai — va
dinasi, daugiau, nei pusė ir 
tai reiškė kvorumą.

Bet tie balsai nepaprastai 
susikoncentravo i keletos 
žmonių rankas, panašiai, 
kai prieš 20 metų. Štai, kai 
\urie stambieji “fišės”:

Lietuvos konsulas Dauždvar
dis, turėjo 8,029 balsus.

A. B. Strimaitis—3,471 
A m b r az i e j u s—2,729 
Bagočius—1,578 

j Butvilas—815
Dr. Vencius—762 
Trečiokas—468 

a Kiti po mažiau.

Vadinasi, šitame
galėjo du žmonės lengvai 
padaryti sprendimą, kokis 
tik jiems buvo reikalingas. 
Gal būt tūli ir būtų bandę 
ką kitą dar veikti, deja, jie 
patys turėjo pirkę labai ma- 

1 žai šėrų—daugiausiai vis 
tai įgaliojimai nuo kitų šė- 
rininkų, o šie, įgaliodami, 
reikalavo bendrovę likvi
duoti. Panašiai atvirai pa
sakė Ambraziejus ir dr. 
Vencius. Laike balsavimo

• tą patį parodė ir konsulas
• Dauždvardis: 8,014 balsų 

(tai vis kitų žmonių įgalio
jimai) jis padavė už ben
drovės likvidavimą, o 15-ką 
(savo) balsų—prieš. Taip, 
berods, pasielgė ir Trečio- tės bendrovės šėrų “ant no- 
kas, kuris pirmiau sakėsi, 
būk jį įgalioję šėrininkai palaikius bendrovės kontro- 
nenorį bendrovę likviduoti, lę savo rankose. Daugiau:

jie nutarė duoti $5,000 na- 
bašninkei Balučio “Lietu
vai” Chicagoj. Račkauskas 
tuos pinigus nuvežė į Chi- 
cagą iJ^nž tai pasiėmė iš 
Bendrovės kelionės lėšas, 
pulmanus, hotelio išlaidas ir 
$500 “kamišino.”

nenorį bendrovę likviduoti.
Kur Tie $600,000?

Organizuojant LAB buvo 
surinkta apie $600,000 lietu
vių pinigų “Lietuvai atsta
tyti.” Kur jie šiandien? Iš
viso Lietuvon sukišta, pa
sak Strimaičio, virš $100,-

tų” (skoloj), kad tuo būdu

Šitokiais ir panašiais vai
zdais advokatas piešė pa
veikslą bendrovės vogimo, 

• plėšimo, žulikavimo.
“Lietuvai Ginklams”

Duotas sumanymas beri- i 
drovę likviduoti. Kalba vie-' 
nas-kitas iš mažųjų šeri nin
ku. Pirmininkas Bągočius, 
mano nuomone, jų įnešimą 
labai gerai suformulavo: 
“Reiškia, tamstos norite 
likviduoti viltį, ką nors iš 
bendrovės dar gauti.” 
“Taip,” nesvyruojančiai, pa
raudęs atsako kalbąs šeri
ni n kas.

Bet ne visi iškart su tuo 
norėjo sutikti.

Konsulas D a u ž d v ardis 
manė, kad likviduoti ben-j 
drovės dabar nereikėtu— 
geriau ją pakeisti į tam 
tikrą eksporto ir importo su 
Lietuva palaikymo įstaigą. 
Mikalauskas nori, kad už li
kučius būtų įsteigtas kokis 
nors namas ar svetainė ben
drovės atminčiai; Trečiokas 
girdėjęs, būk šėrininkai pa
geidaują “likučius” paauko
ti Lietuvai, ginklams pirk
tis.

Deja, eiliniai šėrininkai' 
prieš tai smarkiai kilo. Jie į 
stojo už likvidavimą ir pro- 
porcionalį pasidalinimą ben
drovės turtu, kokis ten yra. 
Panašiai kalbėjo ir Ambra
ziejus, pareikšdamas, kad 
visi jį įgaliavę šėrininkai 
reikalavo likviduoti bendro
vę; panašiai kalbėjo adv. 
Bagočius ir dr. Vencius.

Todėl, nubalsuota, beveik 
vienbalsiai—likviduoti. -

Perrinkta trys direkto- 
riato (viso devyni) nariai: 
įeina Trečiokas, Bukšnaitis, 
Žitkus.

Nutarta išrinkti iš trijų 
narių komisiją, kuri padėtų 
direktoriatui 1 i k v i dacijos 
reikalus pravesti gyveni
mam Išrinkta: Dauždvardis, 
dr. Vencius ir dar vienas, 
kurio pavardę pamiršau. 
Tautininkai spyrės į komi
siją pravesti tik vieną 
Dauždvardį, bet pastarasis 
atsisakė vienas įeiti, kadan
gi tas galėtų gerokai atsi
rūgti pačiai jo atstovauja
mai valdžiai.

Šėrininkai Kiras ir kiti 
reikalavo iš sekretorystės 
Strimaitį pašalinti, nes jis, 
iš Atstatymo Bendrovės pi
nigus imdamas, dirba SLA 
reakcininkų įsteigtam “Sar
gybos Komitetui,” kovojan
čiam prieš pažangiuosius 
SLA narius.

Šis klausimas paliktas 
direktoriatui išspręsti.

Kaip Dabar Bus?
Tegul LAB šėrininkai ne

sidžiaugia — ims laiko, iki 
jie matys bendrovės kapą. 
Šiame seime pareikšta, būk 
įstatymai reikalaują ben
drovę likviduoti trijų metų 
laikotarpy j. Vadinasi, tris 
metus užims, iki ji bus pa
laidota! Juk dar yra kiek 
tiek pinigų, dar gaunama 
pajamų, galima ir pasivaži
nėti ir algelė pasiimti.

Štai, kaip pinigai ateina. 
Tūlas bankas (Penn. Ex
change Bank) nuomavo ben
drovės name (New Yorke) 
patalpas. Padarytas su ban
ku kontraktas (lease) net 
iki 1942 metų. Nors ban
kas jau senai iš ten išsi
kraustė, bet vis bendrovei 
mokėjo po $5,000 į metus. 

Tik štai, pereitais metais,

Puslapis trečias. ’; :

tas kontraktas anuliųoja
mas už $20,000. Bankas, va
dinasi, paliuosuojamas už 
$20,000, vietoj $3.5,000, ku
riuos jis būti! turėjęs sumo
kėti !

Šitaip baigiamas “gar
bingų” žmonių suorganizuo
tos negarbingos bendrovės 
gyvenimas!

dos duonutes. Na, da ir po ge-1 
rą taurę alaus! Trauk, bro
lau, kam čia tų ceremonijų . . . 
Tai mūsų pokilis!

šokiai, šokiai, suktiniai, net 
grindys dūzgia! štai ant pas-., 
tolio gražiai išsirikiuoja ir

K.

Newark, N. J
Šauni Sietyno Vakariene

Nevien tik Bruklinas gali j 
pasigirti savo metiniais įvy
kiais arba parengimais. Pana
šių parengimų, nors propor- 
cionaliai ir mažėlesnių, turi ir 
provincija.

Sakysim, kad ir mūsų Niū- 
arkas. Jau kelinti metai pa
eiliui Sietyno Choras rengia 
vakarienę. Tai esti šaunus 
metinis pažmonys. Visokio čia 

! sueina svieto. Ir gražiai, sma- 
i1 giai praleidžia laiką! Lyg, sa- 
■ kytum, koks žieminis pikni-

J Sietyno vakarienę papras
tai suplaukia gražaus sviete
lio. Ir yra kam. Sietynas, 

tai choras! Oho! Drąsiai 
gali konkuruoti kad ir su 
Bruklino Aidu. Visa apielinkė 
Sietyną žino. Kad užtrauks, 
brolyčiai, kad uždainuos kokią 
sutartinę, tai va apsalęs ir sto
vi : taip tave ir sužavėja, nuo
taiką tau pakeičia, ūpą suke
lia !

Tai Sietyną ir sietyniečiūs

jeigu jūsų elekt
ros BILĄ BUVO $1

Kas metai mes išsiunčiame 
apie tris milionus bilų, rodan
čių Užmokėt “vienų dolerj.” 
Tai yra mūsų mažių-mažiausia 
mėnesinė kaina už elektrinį 
aptarnavimų. Jinai padengia 
dešimt kilowattų-valandų elek
tros.

tų bilų 
kurie taip 
elektros/

pasakyt,
aš jokiu

DAUGELIS 
vartotojams, 
sunaudoja 
kad jie galėtų
Ietis?..... Juk
negalėjau sunaudot tiek 
elektros pereitų mėnesį Į“

ateina 
mažai 

sriovės, 
‘•Do- 
būdu 
daug

Iš vienos pusės jie turi tiesos 
—jie nesuvartojo elektros už 
dolerį vertės. Bet jie sunaudojo 
patarnavimų daugiau kaip už 
dolerj vertės.

Mums Tatai Ištikro
Lčšavo $1.14

Tuomi mes sakome, kad mums 
lėšuoja' $1.14 per mėnesį 
tarnaut kiekvienų 
vien tik paprastais 
nepriskaitant pačios 
kaštu.

ap- 
vartotoią 
būdais— 

sriovčs

kibk v iena dolerinė 
nėšiui reiškia mažiau, 
mums lėšuoja sujungti myterj, 
perskaityti jj ir patikrinti, iš
siuntinėti bilas ir išrinkti jų 
apmokėjimus, atsukti bei už
sukti elektros sriovę laike per
sikraustymų. ir daugelis kitu 
pastovių išlaidų.

bila niv- 
negu

Neigi.' kaip jau Rakėme, ši 
skaitlinė apima sriovės lėšas 
bei jos perleidimo lėšas iš 
elektros stoties j jūsų myterį, 
tik laukiantį, kada jūs paspau
site knypkį.

Taxi’ai Taipfii Turi 
Minimum Kainą

‘‘Mažių-mažiausia’’ kaina už 
elektrų yra pamatiniai panaši 
j kainas važiavimo taxi-cab'ais. 
Taxi-vežikas negalėtų vežioti 
žmones už žemųjų 5c kainų 
ketvirtadaliui mylios, jeigu jis 
žymiai daugiau negautų už 
pirmų ketvirtadalį mylios.

Kų mes esame padarę, tai Įve
dę žemyn-žengiančias eltktros 
kainas, kurios duoda vartoto
jams progų sumažint lėšas 
elektros vienetų, kuomet dau
giau elektros sunaudojama bi
le mėnesį.

TUO BUDU, kuomet dolerinė 
kaina mėnesiui padengia de
šimt kilowattų-valandų, jūs ga
lite gauti dvidešimt kilo.wattu- 
valandų už $1.50, trisdešimt už 
$2, penkiasdešimt už $2.95 ir 
šimtų tik už $4.80.

(o ką jau sakyt apie žvitrią
sias sietynietes!) .visi myli. 
Skaitlingai susidaro į jo pa
rengimus, o ypač į jo metinę 
vakarienę. Už gerą reikia juk 
geru atsimokėti. Reikia pa
remti darbininkiškas choras, 
kad jis da gražiau galėtu 
tarpti ir bujoti!

šiemet sietyniečiai 
prie savo metines vakarienės j rankute 
kaip tai neramiai, abejingai, sutarti.. 
Kaip ant tų hebuičių tą pačią drožė 
dieną čia tuoj šalimais, bažny 
tinėj svetainėj surengta ir gi'jo... Sudainavo 
kokia vakarienė ar balius. Ir] karui pirminink: 
da vienoj žymioj prijautėjųl 
šeimynoj ištiko sut uoktuvių 
pokilis. Vadinasi, čia jau ge
roka publikos dalis bus kitur 
nutraukta, ne į Sietyno vaka
rienę. Tai rūpestingos Siety
no šeimininkės jau iškalno nu
matė šiemet, kad svečių gal 
nebus taip daug. Ir maisto 
vakarienei perdaug negamino. 
Rengiama Jurginėj salėj, sek
madienio vakare, vasario 23 
diena.

Na, ir kad žinotumėt, Sie
tynas smagiai apsidžiaugė! 
Svečių—svetelių susidarė tiek, 
kad ir maisto pritrūko. . .

Apie pačią vakarienę nėr 
ko nei sakyti: Sietyno vaka
rienė jau nuo seno yra pasku
busi visoj apielinkėj. O šiemet 
ji buvo da ir už visas geresnė! 
Ne bile kokiu ten dešimkių ar 
kavos vakarienė. Nieko pana
šaus. Kalakutų vakarienė! 
Arba, kitaip sakant, kurkiu 
vakarienė. Ir kaip sutaisyta ! 
Net tau tirpsta burnoj. Ir 
daržovių, žalių, gražių, kaip 
rūta! Ir virtų gaminių ir juo-

gerekis. Mokytoja B. šalinai- 
rengėsi | tė ženklingai mosteri miklia 

j,—ir pasklinda garsai 
•tiniai. . . Net keturias su- 

dainas! Mums ir akys 
nušvito ir veidai nuskaidrč-

rinkime 10 d. Sausio, išklfcusė 
laišką nuo Stilsono-Butkaus 
gelbėjimo komiteto, prašantį 
atiku. Paskirta $3, bet po
draug; pareikalauta, kad į šį 
komitetą būtu įsileista atstovai 
nuo masinių organizacijų. Rei-- 
kalavimas padarytas vienbal
siai. Užkuraitis kalbėjo, aiš?« 
kindamas, kad tas komitetas, 
nereikalinga praplėsti; n erei-; 
kalingi, esą, nei masiniai susU 
rinkimai, nei rezoliucijos, tįk- 
reikalinga tūkstantis dolerių ir 
už juos geri advokatai išpra-> 
šys iš prezidento Stilsonu* ma-° 
lonę.

Bet d. Žebrauskas nurodė,^ 
kad be masinio reikalavimo'* 
naudos Stilsonui nebus, o tik 
advokatai turės naudą. Tuo
met ir Užkuraitis nebalsavo” 
prieš padidinimą komiteto.

Draugijos Narys

e

■

»1

visą vakarą eina palei svečius 
siūlo bilietukus pirkti ant iš- 
laimėjimo. žiūrėkite, kokie 
gražučiai šuniukai! Megsti- 
niai, iš vilnonių spalvuotų siū
lų ! Naminio darbo. Tai jaunos 
draugės Alices KazokeviČiūtės 
miklių pirštelių darbas! Drau-, 
go Petro Kazokevičiaus duk-l 
raitės. Ji savo krupūlingą 
triūsą paaukojo Sietyno nau-i 
dai! Ir, žinote, tai davė pelno 
9 dolerius! Valio žvitri draugė 
Alice!

Publika ūžia, kaip bitės avi-j 
lyj! Iš čia pat ir iš apielinkėsl 
miestelių, net iš Greitnėko 
d-gė Lideikienė. Vidunakty iš
siskirstė, nudžiugę, nušvitę! 
Iki malonaus pasimatymo, 
draugučiai brangūs!. . .

J. K—aitis.

Mussolini Susitarsiąs
• 9 II

Su Naziais ir Lenkais-
J

Cleveland, Ohio

ROMA, vas. 25. — Itali
jos politiniuose fašistų ra-;“ 
teliuose atvirai kalbama,’/ 
kad jeigu Anglija vis palai- - f* 
kys bausmes prieš Italijos-.- 
karą Ethiopijoj ir jeigu 
Franci jos seimas užgirs-... 
tarpsavinės pagelbos sutar-»<- 
tį su Sovietais (prieš užpuo-...
likus),—tai Italija padarys 
politiniai-karišką sutartį su 
Vokietija, Austrija, Lenki
ja ir Vengrija.

I

Liet. Darb. Pašei pines Drau
gijos nariai, laikytame susi

0

'V

žiema buty taip sutrumpinta, kaip 
elektros kainos yra numuštos

Kas liečia žiemos, mes nieko negalime padaryti, bet mes esame 
labai daug padarę delei elektros kainų. Penkiais* tiesioginiais 
nupiginimais nuo 1914 m. vidutinė elektros kaina butuose tapo 
NUMUŠTA daugiau kaip 43%. Tuo pačiu laiku, kitos jūsų 
gyvenimo išlaidos PAKILO 48%... Elektra yra ne tik pigi; ji 
eina vis pigyn ir pigyn, kai jūs daugiau naudojate jos sriovės 
geresniam namų apšvietimui ir daugiau laiką-ir darbą-taupan- 
čių elektros įtaisų.

♦Taip beveik visame mieste. Tūlose dalyse buvo net septyni.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 
CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

UŽSISTATYKITE WEAF kas sekmadienį vakare 6:30 iki 7:30, ECHOES OF NEW YORK TOWN 
“Senasis New Yorkas Dainoj ir Pasakoj”
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Kaip Stovi ALDLD Apskričiai ir Kuopos?
Aiškiu kad dar daugelio AL- 

DLD Barių duokles už 1935 me
tus nepasiekė centrą. Tūli na
riai patys 
tulo» kuopų 
mos mažai 
tnetų nartų
kartu prisiunčia.
sarib pabaiga galima padaryti 
sekamą, palyginimą mūsų kuo
pų stovio 1934 ir 1935 metų.

174162—Toronto 99
173—Nanaimo 4
217—Winnipeg 34 45

laiku nesumokėjo, 
valdybos nenorėda- 
siųsti laukė 1936 
duoklių ir dabar 

Bet su va-

Kaip matome, Shenandoah 
kuopa nepasivijo 1934 metus. 
Mažiau narių turi dar ir seka
mos kuopos: 98—Frackville,
112—Tamaqua ir 159 kuopa 
Port Carbon. Nauja kuopa 
susitverė Coaldalle miestelyje.

nauja

Pirmas Apskritys, Chicago
Kp. Miestas

19—Chicago 
29—Rockford 
35—S. Bend 
46—DeKalb 
64—Moline 
79—Chicago

Kiek
1934
58

Evansburge susitvėrė 
kuopa iš 10 narių. 21 
Windsor ir 69—Leathbridge 
1935 metais nepasiekė 1934 me
tų narių skaičiaus. 36 kp.— 
Bienfait, 82 kp.—Eau Claire 
ir 175 kp.—Lachine dar nėra 
mokėję už 1935 metus. Rodosi, 
kad iš ten išvažinėjo lietuviai 
ir nežinia ar bus galima kuopas 
palaikyti.

11
16
70
76

narių
1935 j

98 šeštas Apskr
361
171
11 :

93 |
83,1

10—Phila. Pa.
13—Easton
25—Baltimore
30—Chester

50

n
8

i

19

10 
11!

102

pra
mo

104—Chicago 
114—Chicago 
110—Waukegan 
114—<J co rgc to w 11 
146—Chicago 
171—Aurora 
205—Westville

- šios kuopos pasiekė arba 
lenkė narių skaičium 1934 
tUs. Bet yra sekamos kuopos, 
kurių mažesnis narių skaičius 
pasimokėjo 1935 metais, negu 
1934 metais: 70 kp.— Rockford, 
BL; 86 k p.—Chicago, Ill.; 150 
kp. ir. 154 kp.—Chicago, 111.; 
182 kp.—Melrose Park, Ill. ir 
187 kp. Chicago III.

Antras Apskritys, Brooklyn
140

58
11

106

11

53

10

27
14
16
6

36
10
37
28
16
27

8

1—Brooklyn 
5—Newark 

16—Jersey City 
23—New York 
54—Elizabeth 
72—Great Neck 
77-—Cliffside 

136—Harrison 
165—Linden 
200—Hillside 
212—Bayonne 
221—Bloomfield

Antrame apskrityje 1935 
jais sekamos kuopos nepasivi
ję. nariais pirmesnius metus: 
24 k p. ir 147 kp.—Brooklyn, 
jjF. Y.; 84 kp.—Paterson, N. J.; 
118 kp.—E. White Plains, N. 
Yr; 138 kp.—Maspeth, N. Y.; 
172 kp.—Yonkers, N. Y. ir 185 
kp. Ė. New York, o 235 kuopa 
•freehold, N. J.; dar visai nemo
kėjus nž 1935 metus.

Trečias Apskritys, Conn.
18 
65 
33 
31 
42

mc-

15
ding

dieni ir J 05 kp.—Phila. 
jis 1935 indais turi ma- 
nariu, kaip jos turėjo 19-

6-- MoiOollo

9—Norwood 
31—Auburii-

34—Rum ford
- 37—Lawrence 

44—Lowell

85—Haverhill
99—Marlboro

103—Hudson
115—Pittsfield
155—Worces ter
176—Athol

16
50
32
22
45

žemiau

——' .............. ... .................m

bežius, ir kiekvieną įeinantį į 
L. A. iškarto ir jeigu neturi 
pinigų, grąžina atgalios. Tik
rumoj, tai yra fašistuojančių 
Kalifornijos valdininkų sky- 
mas neįsileist nei vieną radi- 

: kališkesnį darbininką ir tokiu 
paaiškino būdu sukriušint paskutines 

likusias darbininkų organizaci
jas. Vat, ir “laisva” šalis. Pi
lietis negali įeiti iš vieno mies
to j kitą. Čia, Kalifornijoj, mes 
senai gyvenam po reakcijos 
letena.

j vienybę visų draugijų ir veikt 
išvien prieš karą ir fašizmą. 
Tokiu būdu Laisvės Kliube ki
lo įnešimas ir tapo sugrupuo
ta bendras komitetas, šis ko
mitetas surengė masinį protes
to mitingą 
simoj imą i 
Mitingas nusisekė gerai.
sario 16 d. turėjome bendrą 
vakarienę, kuri irgi gerai nu
sisekė.
žmonių, 
tai kad 
marga.
viens kito dar nebuvo matę, 
nors senai gyvena Los Ange-

IdS-^LosxAngeles,.
Calif .

161—Seattle,. Wash.
198—Oakland, 

Calif.
223—Oregon City, 

Oreg.
Iš pavienių 73

49
20

58
21

15 . prieš Hitlerio pa- 
užgriebti Klaipėdą.

Va-kp.—Sum- 
merlee, W. Va. ir 153 kp.— 
San Francisco, California, ne
pasivijo 1935 metais nariais 
1934 metus. Utica, N. Y. kuopa 
kol kas dar visai nėra mokė
jus.

Prie to mes turime dar AL
DLD kuopas Uruguay, Brazi
lijoje, Argentinoje, ~ 
ir Kuboje, bet del tiim tiki u j 
priežasčių neskelbiame jų na-' 
rių skaičių, neigi kiek jos nau
jų narių gavo.

Pereitais metais mes turėjo
me obalsi: “Gauti 1,000 naujų 
narių!” Galima sakyti, kad 
jį pilnai p ra vedėme gyvenimai!, 
nes gauta 958 nauji nariai. 
Vietomis atgal įstojo pirmiau 
buvę mūsų organizacijoje dar- 

Pietų Illinois valstijoje mes' kinkai, kuriuos kuopos prie- 
; mė be įstojimo ir jie į naujų 
i narių skaičių nebuvo priskai- 
tyti.

šiemet mes galime organiza
ciją dar daugiau padidinti na
rių skaičium.. Drg Pru^eikos 
draugai stoja 
ALDLD, o tas ne lik jų eilėmis 

i padidins n.iū 
bet ir kilus darbininkus para-

Dešimtas Apskritys 
Michigan

52—Detroit 117
66—Grand Rapids 62
83—Muskegan 8

131—Saginaw 14
188—Hamtramck 40
207—Hart 10
218—Scotville 22

Michigane geriausiai

100
60
12
13
58

9
24

prog
resuoja 188 kuopa. 1933 me
tais ji. turėjo 20 narių, 1934 
metais jau 40, o 1935 metais 
pasiekė 58 narių kiekį. Jeigu, 
taip visos kuopos augtų, tai 
mūsų organizacija būtų daug 
galingesnė.

Vienuoliktas Apskritys, 
Piet. III.

i turime penkias kuopas: 134— malomc, .. _,.o .,r> į Royalton, 148—W. Frankford, 
158—Benton, 199 — Johnson 
City ir 201 Herrin, UI. Visos 
jos silpnos. Daugiausiai dar
bininkai nedirba. Vienok svar
bu, kad draugai dėtų pastangų

Boston

37 .

I ;

metai

kuopti turiWorcester 11 
simokėjus už 59 narius, bet ji 
dar nepasiekė 1934 metų narių 
skaičių. Už 1934 metus dar 
mažiau turi ir sekamos kuopos: 
71—Bridgeport, 78—Fitchburg 
ir 119 kuopa Lynn, Mass. Dar 
nei kiek nemokėję už praeitus 
metus: 42 kp.—Nashua, N. H.; 
62 kp.—Stoughton, Mass.; 67 
kp.—Readville- Findlen, Mass.; 
189 kp.—Portland, Me., ir 210 
kuopa —Providence, R. L Reiš
kia, nuo penkių kuopų dar vi
sai duoklės negauta, o čia jau 
1936 metų net 2 mėn. prabė
go. Apskričio komitetas turė
tų sutvarkyti tas kuopas.

Aštuntas Apskr.,
56—Milwauke
65—Racine
94—Kenosha

167—Sheboygan

pa-

Wisconsin

r„ Wilke: 
Scranton

Barre

17 /

Illinois

Prisirinko pusėtinai 
bet kas svarbiausia, 
publika buvo 
Buvo tokių,

labai 
kurie

Fiaųcijoje jes puvo gel.y valgių ir gera 
• Į programa. Pirmininkas A. Ma

linauskas pašaukė visų orga
nizacijų atstovus, kad ką nors 
išsireikštų apie atstovaujamas 
draugijas. Buvo prisiminta ir 
apie Lietuvos žmonių padėtį, 
kadangi tą dieną sukako 18 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvės. Labai gerai 
kalbėjo LDS jaunuolių kuopos 
atstovas drg. Zdonovičius. šis 
draugas nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos ir jis sulygino Lietu
vos jaunuolių gyvenimą su 
Amerikos. Drg. Povilas Pupis 
atstovavo L. L. Kliubą. Jis ge
ntį paaiškino, kaip Lietuva 
gavo neprigulmybę. LDS kp. 
atstovas P. Rcpcčka irgi pa
sakė keletą žodžių apie Lictu-

vos žmonių ‘“laisvę” po Sme
tonos diktatūra. Draugė Julė 
Pupienė, LDLP 145 kp. atsto
vė, padarė labai gerą atsišau
kimą į motinas, kad kovot 
prieš karą ir fašizmą. Draugas 
Šilelis, atstovas nuo L. Tautiš
ko Kliubo, , gerai
apie savo k bubą ir kvietė, 
kad visi susivienytumėm į 
vieną kliubą. Draugas žau- 
nis, čia, Los Angeles, augęs 
jaunas lietuvys, L. Darbininkų 
Choro atstovas, gana gerą at
sišaukimą padarė remt ir auk- 
lėt Lietuvių Darbininkų Cho
rą. Po visų atstovų išsireiški
mų, L. D. Choras, po vadovys
te Oline Pupiūtės, sudainavo 
porą dainelių.

Matyt, kad visiem kalbos ir 
dainos gana gerai patiko, nes 
visi atydžiai klausės. Po pro
gramai tęsės šokiai. Pardavi
nėta ir literatūros ir 
kad gerai sekėsi, 
imant, Los Angeles 
organizacijos gyvuoja
Noi’s daug mūsų gerų draugų 
ir draugių išvažinėjo, bet liku
sieji darbuojas kiek galint, 
kad palaikyt veikimą.

šiemet mes iki šiam laikui 
turėjom labai sausą orą. Lie
taus visai mažai buvo iki va
sario mėn. Bet apie 10 vasa
rio kad pradėjo lyt, tai lijo 
kasdieną gana smarkiai. Be 
vandens jokia gyvybė negali 
išsilaikyt, o čia toks trumpas 
lietaus sezonas—nuo lapkričio 
iki kovo mėnesio. Todėl tu- 

vandens

in a ty t, j
Abclnai 
lietuviui1’*111 gaut užtektinai 

gerai.1 an^ cielų metų.
Mcs skaitom laikraščiuose, 

kad rytuose sniegti ir šalta, o 
pas mus visi laukai gražiai ža
liuoja ir medžiai pradeda žy- 
dėt.

vienybę su

organizaciją

i'ios už 193,5 me- 
mažiuli narių pa

Jungiau mės
ini i į nustotu 
uis. Aplanky-

Los Angeles išleistas 
tymas, kad neįsileist j 
Angeles bedarbių, 
kai juos vadina
Apie 200 policistų daboja ru

įsta-
Los

Valdinin-
‘bomais.”

R—ka.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

STOKITE Į

11
8
7

17
7—Springfield

26—Collinsville
58—St. Louis, Mo.

160—Benld
49 kuopa St. Louip, 

194 kp. Auburn, Ill. kol kas 
yra už mažiau narių duokles 
prisiuntę, kaip 1934 metais.

Penkioliktas Apskr., Ohio.
22—Cleveland
51—Huntsburg
57—Cleveland
90—Youngstown

190—Cleveland
59 kuopa, Akroncį; kol 

dar turi mažiau narių, kaip ji 
turėjo 1934 metais.

Pavienes Kuopos
Mes turime tokių vietų, kur

61
21
30
19
49

binkile juos • ;iI į ALDLD. 
Kuopos, kurios 1935 metais 
pr.ileiike 193 1 motus narių 
skaičiumi, privalo 1936 metais 
gauti dar (laupiau narių.

ipu kurios kuopos narių 
skaičius nealalikių tikrumai, 
tai prašome neužsigauti, bet 
apie tai pranešti į ALDLD 
centrą, o bus pataisyta. Apskri-

8ičių komitetai privalo daugiau 
11 'susirūpinti kuopomis,

III. ir gai ten, kur dar kuopų yra ne-
ypatin-

26
35

57 
ktis

mokėjusių už 1935 metus, ar
ba kur yra kuopų mažiau na
rių turinčių, kaip jos turėjo 
1934 metais.

Mes raginame visus draugus 
ir drauges smarkiau padirbė
ti šio ALDLD vajaus metu. 
Dai’ daug yra dirvos mūsų or
ganizacijai augti ir plėstis.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK. Sekretorius.

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

Lietuvių Darbininkų Susivienjimą
DABAR GALITE SUTAUPINTI NUO $2 IKI $5

Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes įsto
jimas j apdraudos skyrius žymiai sumažintas. Jaunuo

liams nuo 16 iki 25 metų dar mažesnis įstojimas.

Vajus tęsis šešis mėnesius, iki 15 d. balandžio, 1936 m

Apdraudos Skyriai: $150, $300, $600 ir $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12.

PER 5 METUS SAVO GYVAVIMO LDS JAU IŠMOKĖJO:
Pašalpomis virš $86,000;
Pomirtinėmis virš $41,000

Apie 2,000 sergančių narių 
aprūpino tinkama pašalpa.

nei virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteikė progą 
pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpą ir apdraudą.

27— New Britain
28— Waterbury
82—New Haven

. 63—Bridgeport
68—Hartford

Į 66—Stamford 
216—Brooklyn

Trečiame apskrityje
stovinčiomis už 1934 metus yra 
dar sekamos kuopos: 75 kp.— 
Naugatuck, 80— Manchester, 
117 . kp. Shelton—Ansonia ir 
225 kuopa Southbury-Seymour.

\ Ketvirtas Apskritys, 
Pittsburgh

33—Pittsburgh
61—Monongahela
Š7—Pittsburgh

102—Cuddy 
106—Ambridge 

. Ill—Pittsburgh
180—Wilmerding
236—Washington
’ Centre 1935 metais, 
duoklių gauta nuo sekamų kuo-j 
pų, kaip 1934 metais: 40 k p.— j 
McKees Rocks, Pa. ir 74 k p.—- I 
New Kensington. 156 kuopa,! 
Carnegie, Pa. visai nemokėjo.
Sarmata drg. Gataveckui!

Kanadoj Kuopę Stovis

6
39

10
38

Devintas Apskri 
Shenandoah

14—Minersville
17—Shenandoah .>
48—Mahanoy City <
60—Coaldaile
76—St. Clair

120—McAdoo ;
124—Girardville

18
6

33 ALDLD kuopos negali sudaryti 
j į apskričius iš priežasties

i mo kolonijų. Tos pavienės
i pos sekamai stovi:

3— Denver, Color.
4— Portland,

Oregon
50—Rochester,

5

5
K

41
91—Schenectady,

6 132—Tacoma, Wash. 10

tolu- 
kuo-

5

46

13
26

Los Angeles, Calif
Apie 4 mėnesiai tam atga

lios, čia susidarė Pietines Ka
lifornijos Lietuvių Organizaci
jų Bendras Komitetas, kad 
veikus išvien prieš karą ir fa
šizmą, kuriame įeina dvi ma
žos Los Angeles lietuvių drau-i 
gijos, valdomos tautiškai nu-1 
sistačiusių žmonių, o kitos 5 
didelės draugijos, valdomos 
pirmeivių. Mum svarbu turėt

TVIRČIAUSIA LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
Finansiniu žvilgsniu Lietuvių Darbininkų Susivienijimas dabar tvirčiausia 

lietuvių savišalpos organizacija. Finansine vertybe siekia net 168.15 nuoš.

Turtas siekia $110,000.
Narių turi virš 5000. Apie 1,000 jaunuolių. Virš 500 vaikų

Kuopos gyvuoja visose lietuvių didesnėse kolonijose, nuo Maine valstijos
1 iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

15h—Fort Williams 24 25
-18—Edmonton 25 34
45—Vancouver New West-

. .minster 19 26
*^47—Montreal 46 49

—Kapuskasing o o 14
;*96—S—ry 16
«į00—Timminis 5 5
Iį3—^Hamilton 7 15

Montreal 42 100
....152—Bed Lake 15 16

i

"j*

m

? *

maži

£

Čia parodoma nesenai įvykusi New Yorko mieste bedarbių jr 
WPA darbininkų demonslrac.i ja, kurią policija brutališkai 

ištaškė ir suareštavo jos vadus.

w * * m'*

Vyrai, Moterys ir Vaikai Gali Įstoti
LDS nariais gali patapti vyrai, moterys ir vaikai. Asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus priimami į suaugusių apdraudos skyrius. Visi jie 

veltui gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą.

Į Vaiky Skyrių priimami vaikai nuo 2 iki 15 metų amžiaus.

Tiiojaus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

Pašalpą ir apdraudą jūs čia gausite pigiau, negu kur kitur

Tėvai, įrašykite savo vaikus; apdrauskite ir jy sveikatą ir gyvastį

Del platesnių informacijų kreipkitės j LDS 
kuopas savo kolonijoj arba šiuo antrašu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y
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Į BOSTONO ŽINIOS
P_____ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS ___________

Piliečių Draugija Pager-1 Visi Laukia “Laisvės” 
bė Darbininkus Baliausbe Darbininkus

Vasario 23 d., Lietuvių Svc-l —Ką naujo žinai?—klausia 
tainėj, įvyko Lnet. Pil. Draugi- mano kaimynas Juozas.
jos bankietas pagerbimui dar- —žinau didelę naujieną, 
bininkų, kurie veltui dirbo re-j Kovo 11 d. South Bostone 
montuojant svetainę. Iki šiol, įvyksta nepaprasta iškilmė, 
būdavo mada Vengti bankietus —Kokia?
pagerbimui įvairių žymesny-Į —Neapsakomai svarbus įvy- 
bių, bet Liet. Piliečių Dr-jai|kis, istorinis dalykas, 
priklauso kreditas, kad lokį —Kokis?
parengimą padare paprastiems 
darbininkams.

Bankietas buvo geras; už
tektinai valgių, gėrimų ir ci
garų. Buvo gera muzika 
svečių kalbos. Tostmasteris 
buvo adv. Ch. J. Kalinauskas. 
Ilgesnes ir trumpesnes kalbas 
pasakė: A. J. Namaksy,'Kaz- 
mauskas, Dr. Kapočius,. Dr. 
Pašakarnis, adv. 
A. Shallna ir S 
Paskutiniu kalbėjo J. Lokys, 
kuris suteikė daug kredito bu
vusiam D r-jos pirmininkui T. 
Greviui, kaipo daugiausia pa
sidarbavusiam prie namo ištai
symo. Ištikrųjų, G re vis 
daugiausia pasidarbavęs.
kas, kas dabar name yra gc-.sj myli. Bostono apylinkėje yra 
ro, vis tai Grevio nuopelnas,'' tūkstančiai “Laisvės“ skaityto- 
nes jis buvo pirmutinis didžio
jo remonto sumanytojas ir 
vykdytojas. Kaipo inžinierius, 
pats padarė planus ir pate ve
dė visą darbą su narių talka.
Jis daug pinigų sutaupino 
Dr-jai ir iš žiurkyno padarė 
tikrą palocių.

Bankieto gaspadinėmis 
vo: M. Maciejunienė, P. 
šiegienė, V. Sungailienė, 
Bernotienė, J. Tumavičienė, A. 
Kruopicnė, M. Žilinskienė, ku
rios sunkiai dirbo, pagaminda- 
mos skanius valgius, ir už tai 
yra vertos širdingos padėkos.

Dr. Kapočius,, 
Cunys, 

Shallnienė.

—Didelio džiaugsmo paren
gimas, linksmybės pokilis, ko
kio čionai dar nėra buvę.

—Sakyk, s u s i m i I d amas, 
greičiau—kas gi tokio įvyksta;! 
mane pradeda imti nekantru-Į 
nias—greičiau pasakyk.. .

—įvyksta “Laisvės“ Jubi- 
lėjinis Bankietas, kurį rengia 
“Laisvės“ vajininkai,- Lietuvių 
svetainėje, E ir Silver St., So. 
Bostone, 7 vai. vakare.

—Labai puiku! Aš labai my
liu “Laisvę“, kadangi ji yra 
geriausis lietuvių darbininkų 
dienraštis, visuomet užtarian- 

i tis vargdienius ir ginantis jų

bu-

Vaikėzai Apiplėšė 
Teatrą

Pereito ncdėldienio naktį 
trys vaikėzai išsinešė $12,800 
iš RKO teatro, ant Washing
ton ir Essex gatvių, Bostone, 
atėmę pinigus iš iždininko, 
ofise. Kuomet teatras jau bu
vo'^pripildytas žmonėmis, šie 
trys vaikėzai nusipirkę tikie- 
tus irgi įėjo vidun ir vėliau pa
barškino į ofiso duris. Ofiso 
viduje buvo iždininkas Zinn 
ir keletas tarnautojų, kurie 
plėšikus įsileido, manydami, 
kad duris barškino “ūsoriai.“ 
įėję ofisan banditai tuojau at
statė revolverius. Jie visi tu
rėjo po revolverį. Niekas jiem 
nepasipriešino, reikalautus pi
nigus atidavė ir vaikėzai pra
sišalino.

Buvo manyta, kad šį apiplė-Į 
Šimą padarė profesionališki Į 
banditai, atvykę iš kitur. Vie
nok neužilgo tapo suimtas vie
nas jaunuolis, Charles Malke- 
viez, gyvenantis ant Tudor St., 
So. Bostone, kuris sykiu su sa
vo dviem sėbrais buvo užėję 
į valgyklą skersai gatvę nuo to i 
paties teatro. Matomai, jiem1 
rūpėjo patirti, kas kaip kalbai 
apie plėšikus. O gal jie manė, 
kad niekas jų nepažins. Vie
nok policmanas nutėmijo ir 
kuomet bandė juos suimti, du i 
pabėgo, o Malkevičių suėmė.

Sulyg Malkevičiaus pasako
jimo, jie apiplėšimą

jų draugų/ kurių daugelis! 
ruošiasi dalyvauti šiame balių-! 
jo. Turėsime daug svečių iš 
visur. Balius bus labai geras, 
todėl įsitėmyk dieną ir vietą, 
ir pasakyk apie tai kitiems, 
kad nepraleistų šios progos 
dalyvauti šiame svarbiame pa-j 
rengime.

—Užtikrinu, kad aš būsiu 
su visais savo draugais, o da
bar lauksiu “Laisvės“ jubilėji- 
nio ’baliaus su. dideliu nekan
trumu. Ačiū, kad pasakei man 
šią didelę naujieną.

Ištikrų.jų, bostoniečiai labai 
laukia šio baliaus ir panašias 
kalbas galima dažnai išgirsti. 
Rengėjai deda visas pastangas, 
kad šis parengimas pasiliktų 
visados paminėtinas. Kitos 
draugijos prašomos tą dieną 
nieko nerengti. Tikietai vy
rams 35c, fhoterims 25c. Prie 
įžangos tikietų Liūs duotos 5 
dovanos. Kaip matot, įžanga 
pigi—visiems prieinama. Visi

Pas. N. Janušką Vieny 
bes Klausiniu

yra buvę darbštūs veikėjai, 
ne kartą savo darbais ir pini
gais gausiai parėmę darbinin
kiškus reikalus, todėl svarbu 
būtų juos vėl turėti mūsų tar
pe. Gerai, kad drg. Kuodis at
važiavo ir nuosekliai viską iš
aiškino. Jo paaiškinimai, tikiu, 
padarė gilios įtekmės drg. 
miškams, 
svarstę, 
b arti n į 
darykit

Ja- 
ap-viską 

veikiausia pakeis 
savo nusistatymą.
taip, draugai Januš- 
reikalauja darbo kla

sės interesai, darbo žmonių 
kova už geresnę ateitį, del ku
rios visi mes esam daug dirbę 
pirmiau ir dar turime dirbti.

Rep.

Philadelphia, Pa
Naujos Streikų Bangos 

Philadelphijoj

Pa-

Kyla

Jau trečia savaitė kaip strei
kuoja F. C. Castelli Company 
ir Atlantic Manufacturing Co. 
darbininkai. Šis streikas ve
damas nepriklausomos unijos, 
“Machine, Tool and Foundry 
Workers Union’’. Streikas kol 
kas eina labai sėkmingai; visi 
darbininkai laikosi gerai, kas
dieną masiniai pikietuoja.

7 . , , . . iMinėtų kompanijų darbinin
kai buvo susiorganizavę į MT 

[ FWU ir jie gerai laikėsi vi
si. Per kelius kartus kompa
nijos buvo pasimojusios suar
dyti darbininkų vienybę, kad 
tuomi pailginus darbo valan
das ir numušus algas. Bet dar
bininkai vis atmušė kom. pa
sikėsinimą. Nors darbininkai 
buvo organizuoti į uniją, bet 
dar nebuvo unijinė dirbtuvė. 
Castelli pasiryžo sulaužyti uni
ją. Jis pradėjo organizuoti 
kompaninę uniją. Organizuo
ti darbininkai greitai pajuto ir 
suprato, ką tas reiškia. Jie 
sušaukė mitingą ir visi darbi
ninkai nubalsavo, kad kompa- 
niška unija turi būti prašalin
ta. Castelli to nepaklausė. 
Darbininkai išėjo streikai! ir 
sėkmingai jį veda pirmyn; ir 
reikalauja, kad šapa būtų uni
jinė.

Atlantic Manufacturing Co. 
atleido apie desėtką darbinin
kų tų, kurie daugiausia darba
vos^ del unijos; atleido ir tuos, 
kurie yra išdirbę daugiau kaip 
po 10 metų, o tuos, kuriuos vė
liaus priėmė, paliko prie dar
bo. Kompanijos pasiteisinimas

• buvo, kad nėra darbo. Unijos
■ komitetas padarė pareiškimą: 
. “Jei jau nėra darbo, tai turi
• būti darbas padalintas. Lai 
, dirbs po dvi dienas kas savai-
■ te visi darbininkai, bet neturi 

būti nei vienas atleistas iš dar-
. bo”. Su tuo kompanija, nesu-
• tiko. Tas aiškiai parodė, kad 

ji diskriminuoja unijos narius

ir bando suardyti uniją. Tad 
darbininkai paskelbė streiką fr 
reikalauja unijinės šapos.

Tad lietuviai darbininkai, 
kas tik galite paremkite šį 
streiką. Laimėjimas streiko 
duos daug naudos visiems dar
bininkams.

kas nuo bosų.

dirbtuvėse, jei gautumėt dar
bą nuo virš minėtų kompanijų, 
dėkite pastangas, kad tas dar
bas nebūtų dirbamas. Ir tose 
šapose, kur bandoma pravesti 
ilgesnės valandos, negu 40 į 
savaitę, 
priešinti.
viršlaikio darbą laiko ir pusės i kompanijomis. 
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tų ženybinio gyvenimo sukak
tuves. Svečiams besilthksmi- 
nant, kilo sumanymas kuomi 
nors atžymėti šį pokilį; drg. 
Kalakauskas, kaip paprastai 
jis padaro, pareiškė norg, kad 
būtų gerai parinkti aukų darb. 
reikalams. J. žebrauskaę trum
pai pakalbėjo apie Lietuvos 
politinius kalinius bei rjų pa
dėtį ir ragino svečiusv pagal 
išgalę paaukauti L. politkali
niams.

Vasario 23 dieną, vakare, 
buvo visų trokų draiverių ir 
pagelbininkų, kaip miesto, taip 
ii’ tų, kurie važiuoja ant ilges
nių kelių mitingas. Jie turėjo 
nubalsuoti ir išeiti į streiką 
pirmadienio ryte. Būtų buvus 
visa komunikacija suparaly- 
žuota visam mieste. Majoras 
Wilsonas?pasiskubino užbėgti 
streikui už akių. Jis prisiuntė 
laišką į unijos susirinkimą, kad 
dar streiko nepaskelbtų per

reikia griežtai pasi- ąg Val., kad jam leistų be strei- 
Reikia reikalauti už sutaikinti darbininkus su 

. Draiverių uni
jos organizatorius McGlone 
pasidarė dar geresniu ir už 
Wilsona. Jis karštai agitavo, 
kad reikia atidėti streiką visai 
savaitei. Girdi tuomi pasiro
dysime, kad mes norime susi
taikinti ir be streiko ir duosi
me Wilsonui progą. Vietoj 
reikalauti $7.50 pakelti į sa
vaitę, bus tik reikalaujama 
$2.50 miesto draiveriams o $5 
ant ilgesnių kelių. Jei kom
panijos atsisakytų išpildyti 
virš minėtą reikalavimą, gali
ma tikėtis, kad bus streikas.

mokėti. -Viršlaikis skaitosi, jei 
išdirbus 8 vai. dar bosas nori, 
kad dirbtum bent porą valan
dų, Už jas bosas turi užmokė
ti, kiek moka.už tris valandas.

Kur dar darbininkai neor
ganizuoti į uniją, ten reikia 
vartoti visokius būdus, kad iš
kovojus už viršlaikį, laiką ir 
pusę, ir tuomi prirengus dar
bininkus organizacijai, šapose, 
kur dirba keli šimtai ar ma
žiau, gali keli darbininkai, su
sitarę, paleisti paskalą, gandą, 
kad darbininkai išeis į streiką,! 
jei nebus mokama už viršlaikį sekančia savaitę, 
pusantro tiek. Tuomi bosus 
greitai išgąsdini. Jie bijosi 
streiko. Tuomi pačiu kartu pa
junti, kaip darbininkai prita
ria tam. Prie to vyriausias už
davinys tai organizuotis į uni
ją, kad ir mažomis grupelėmis 
kiekvienam departmente. Tik 
organizuoti darbininkai gab 
atsilaikyti prieš visokias ata-

Suaukota sekamai: ”*
J. Kalakauskas, M. ‘ Kala- 

kauskienė ir A. Stankus po 
$1; J. Mačuta $1.25; J. Žeb
rauskas, P. Vasiliauskas, J. 
Menčinskas ir J. Rudis po 50 
centų; P. Lingis, J. Leikaus- 
kas, Leikauskienė, D. Martin- 
ka ir M. čipuliauskas po 25 
centus. Smulkių aukų surinkta 
30c. Viso—$7.80.

Varde Lietuvos politkalinių 
aukotojams 
ačiū.

tariu širdingą

Dalyvis.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Mašinistas

Clevelando Žinios
ls vasario 22 d. ^.„“Lai

svoji Sakykla” pasakyta: 
“Ponas Gegužis savo Straip
snyje ‘SLA Prezidento žo
džiai ir Darbai’ sakai”; tu-

Aukos Lietuvos Pol. Kaliniams*1^ būti. savo si laipsnyje 
‘Komunistų 

Vas. 15 d. susirinko būrelis »> h , . P Lt.
svečių pas draugus J. M. Ka-Į 
lakauskus paminėti jų 25 me-

lengvas užslrūlsyrnas
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT’S TOASTED"

VIDURINIAI LAPAI

Krūmas

Viršutiniai lapai visų tabako aj^alų yra linkę 
duoti aiškiai šiurkštų šarmišką skonį. Apsti 
niai lapai linkę rūgštumui dūmuose. Tai tik 
viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties - šarmų lygsvaros. LUCKY 
STRIKE Cigaretuose yra naudojami vidurinieji 
lapai.

Pereitą su batą Bostone lan
kėsi drg. J. Kuodis, iš New 
Yorko, buvęs Naujosios Gady
nės administratorius. Jam bu
vo svarbu patirti, kaip opozi
cionieriai čionai žiūri į vieny
bės reikalą. Pasikalbėjus biskį 
Išminties ofise, išėjau pajieš- 
koti “sklokininkų” ir suradau 
tik Stonį, kuris pasirodė esą 
vienybės šalininku, bet nieko 
negalįs mums pasakyti. Sako, 
važiuokit pas drg. Janušką— 
jis pasakys. Taip ir padarėm 
—nuvažiavom pas Janušką į 
namus.

E-.-:

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 

parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau nogu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais 
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Iš karto Januška išmetinė- 
jančiai ir pabarančiai kalbėjo 
su Kuodžiu, bet Kuodis jam 
logiškai ir aiškiai 
kiekviena užmetimą, 
priėjom prie to, kad 
ka pripažino, kad 
reikalinga ir jis eil 
jeigu ne Butkaus įkalinimas. 
Girdi, jeigu mes padarom vie
nybę, tai draugas Butkus pa

atsake į
Pagaliau 
ir Januš-

padalė 
paprasčiausiu būdu. Pėsti atė
jo į teatrą ir pėsti su pinigais 
nuėjo į Boston Common dar-■ siliksiąs kalėjime, nes tuomet 
žą, kur pasidalinę pinigais, iš
siskirstė į namus. Policija pas 
Malkevičių namuose rado 
$2769. Kiti du iki šiol dar bu
vo nesuimti, bet tikimasi ir 
juos greit sugauti.

Malkevičius gyveno su sa
vo motina, kuri gauna iš mies
to pašalpą; jo vyresnis brolis 
Frank randasi valstijos kalėji
me, nuteistas iki 6 metų, taip 
pat už apiplėšimą “chain- 
štoro.”

“centrabiuriai” tyčią nesirū
pintų jo gelbėjimu. Tai dėlto 
jis esąs priešingas vienybei ir 
kovosiąs iki paskuti n iii jų prieš 
vienybę, žinoma, toks suprati
mas yra klaidingas. Susivieni
ję mes dar pasekmingiau dirb
tume už drg. Butkaus išlais
vinimą.

Pasikalbėjime dalyvavo ir 
drg. Januškienė, kuri parodė 
daug rimtumo ir nuoseklumo. 
Kaip žinoma, abudu Januškai

IT'S TOASTED'-J ūsu gerklės apsauga-pries
— prieš kosulį

knitėjimus
Cnpvrlght The American Tobacco Comps’*!

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietumis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k^štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvią anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . ^eg $ i fl-50 
STERLING 3-4700 jįut *"

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telcphonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad niand patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
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Protokolas APLA Pirmo Ap
skričio 9-tos metinės konfer
encijos, * kuri įvyko sausio 26 
d., 1&6 m., L.M.D. Svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa.

1) *; jKonferenciją atidarė 
pirm<X apskričio organizatorius 
Geo. ‘Urbonas, kaip 1 :45 vai. 
po pretu.

2) ^Skaitytas ir priimtas su
važiavimo dienotvarkis.

3) Organizatorius j man
datų komisiją paskyrė J. Je- 
sudavičių ir K. Levonavičių. 
Mandatų komisija raportavo, 
kad randas nuo šių kuopų de
legatai su mandatais: 7 kp.— 
J. 'D. Sliekas ir J. Mekeška; 
9 kp.—J. Yesudavičius; 14 kp. 
—Geo. Urbonas; 17 k p.—K. 
Levonavičius, K. Benderis, ir 
J. Chelkis; 50 kp.—J. Gasili
nas. Viso nuo 5-kių kuopų—8 
delegatai.

• 4

Pirmo Apskr. Veikiančiojo 
Komiteto dalyvavo 4 nariai; 
delei darbo aplinkybių nepri- 
buvo'»/in. sekr. J. Ramoška.

Dalyvavo ir svečių; nuo 
APLA* Centro Komiteto daly
vavo ^Centro pirmininkas J. 
Gata${e£kas. Svečiam duotas 
patar^tfnas balsas.

Rezoliucijų komisijon pas
kirta J. G asiunas ir Levonavi
čius.

4) •> Konferencijos vienbal
siai išrinkta pirmininku—Geo. 
Urbonas, užrašų sekretorius— 
J. Motfski.

5) ^Skaitytas 8-tos konferen
cijos’„protokolas ir vienbalsiai 
priliptas.
4 lt

6) ”A*PLA. Pirmo Apskr. or
ganizatoriaus raštiškas ilgas ir 
jdomi»:raportas iš jo darbuo
tės 1&35 m. priimtas ir už gir
tas. •:‘

Vi&-organizatoriaus rapor
tas pliimtas.

Anji-os kuopos delegatas A. 
Jank&iskas pribuvo kaip 2:20 
vai. flb pietų.

J. jtamoškos priduotas raš
tiška^ raportas skaitytas, ir 
įpšv^Csčius palikta veikiau-1 
čiam^komitetui sutvarkyti.
. Sk^įtytas iždininko raštiškas 
raportas iš 1-mo apskr. pini- 
giško«5Eovio ir vienbalsiai pri-, 
imtasXl

sekr. raportas pri- j 
imtasis

Drg** J. Miliauskas, 1-mo ap- 
skričierdelegatas į Cleveland© 
Prieškarinį Kongresą delei tū
lų aplinkybių negalėjo ypatiš- 
kai dalyvauti, bet jo priduo
tas raiškas raportas skaity
tas ii^Užgirtas.

Priimtas 1-mo apskričio de
legate’^. Maseliuno raportas. 
Jis dalyvavo Clevelande lietu
vių kongrese ir Harrisburghe, 
Pa."

7) .Pakeltas APLA 3-čios 
kuopos' klausimas, kadangi 
prieš Jiereitą seimą 3 kp. de
legatas buvo prižadėjęs kuo
pos vardu, kad kuopa užsimo
kės į 1-mą apskritį šioj konfe
rencijoj, jeigu kuopos delega
tas bu» bendrai vežamas į 
seimą. * Pirmo Apskričio Vei
kiantysis Komitetas sulaužė 
8-tos konferencijos tarimą. 
(Protokole yra pažymėta, jo
ge! tik Jtie delegatai bus ben
drai vedami į seimą, kurių kp. 
bus užsimokėję į pirmą aps
kritį) iį-čios kuopos delegatas 
buvo bendrai vežamas į seimą, 
bet pasirodė, kad lig šios kon
ferencijos 3-čia kuopa nėra 
Užsimokėjus į 1-mą apskritį-ir 
nepasiuntė delegatą į šią kon
ferenciją. Todėl vienbalsiai 
nutarta,' kad šių metų 1-mo 
apskrido veikiantysis komite
tas aplankytų 3-čios kuopos 
susirinkimą ir ištirtų dalyką 
tame klausime.

8) Įnešta ir nutarta, kad 
šių metų veik. kom. aplanky
tų pirmam apskrityje gyvuo
jančias kuopas su agitacijos 
žodžių’ delei APLA gerovės. 
Pataisomas vienbalsiai priim

tas, kad, jeigu bus galima, 
laike šių 25-kių metų APLA. 
gyvavimo sukaktuvių pirmam 
apskrityje būtų išleista agita- 
tyviškų lapelių išaiškinant or
ganizacijos svarbą.

Įnešta ir nutarta, kad šių 
metų pirmo apskričio veikian
tysis komitetas-surengtų vaka
rą paminėjimui APLA 25-kių 
metų gyvavimo.

Įnešta ir nutarta, kad vei
kiantysis komitetas paragintų 
“Laisvę”, kaipo APLA orga
ną, kad daugiau varytų agita
ciją per “Laisvę” už APLA 
draugiją, taip kaip yra varo
ma už LDS ir kitas organizaci
jas.

9) Skundų nebuvo.
10) Už visą APLA draugi

ją raportavo centro sekreto
rius J. Gasiunas, pažymėda
mas, kad šiame krizio laike 
draugija laikos gerai. Taipgi 
vienybė su LDS yra visai arti. 
Raportas priimtas.

11) Skaitytos ir priimtos se
kamos rezoliucijos:

I.
K o n f e r uncija pripažįsta, 

kad Scottsboro jaunuolių pa
smerkimas yra neteisingas. 
Todėl konferencija protestuo
ja prieš nuteisimą Pattersono 
ant 75 metų ir protestuoja 
prieš kriminalinį užpuolimą ir 
provokaciją prieš kitus, kurių 
vienas randas ligoninėj arti 
mirties. Konf. reikalauja juos 
paliuosuoti.

II
Konferencija užgiria naujai 

prirengtą ir kongresui pasiū
lytą vadinamą Frazier Socia- 
lės Apdraudos Bilių ir kvie
čia visus darbuotis del to bi- 
liaus priėmimo kongrese.

III.
Konferencija griežtai pasi

sako prieš karą ir fašizmą ir 
ypatingai pasmerkia Italijos 
fašizmo užpuolimą ant Ethi- 
opijos. Konf. pasmerkia Vo
kietijos nazius už rengimąsi 
pulti Lietuvą ir Sovietų Sąjun
gą. Taipgi pasmerkia Japoni
jos militaristų užpuolimą ant 
Chinijos ir kabinėjimąsi prie 
Sovietų Sąjupngos. Kon. kvie
čia visus kovoti prieš karą ir 
fašizmą.

IV.
Konferencija pasisako už 

organizavimą Farmerių-Darbo 
Partijos, kuri galės apimti pla
čias darbininkų ir farmerių 
mases, smulkią buržuaziją, li
beralus ir tt., kad tuomi su
darius bendra liaudies frontą. * »

v.
Konferencija užgiria buvu

sių Lietuvos prezidentų ir mi- 
nisterių-pirmininkų p areiški- 
mą Smetonai ir reikalauja, kad 
Lietuvoje tuojau būtų sušauk
tas visuotinu ir slaptu balsavi
mu seimas, ir kad būt atsteig- 
tos visos kitos civilės žmonių 
laisvės ir teisės. Konf. pasiža- 
žada visokiais būdais gelbėti 
ir apginti Lietuvos nepriklau-i 
somybę.

VI.
K o n f e r e ncija pasmerkia 

reakcinius bilius, varžančius 
ateivių teises. Taipgi pasmer
kia Hearsto varomą fašistinę 
agitaciją prieš ateivius, skai
tant juos žmonėmis su krimi
naliais palinkimais. Konf. kvie
čia visus kovoti prieš tokią 
reakcinę propagandą ir de
portavimą ateivių veikėjų.

12) Vienbalsiai išrinktas 
sekamas APLA Pirmo Apskri
čio veikiantysis komitetas 
1936 metams: org.—G. Urbo
nas, org. pagelbininku—A. 
Sliekienė, fin. sekr.—A. Jan
kauskas, iždininku—K. Ben
deris, laikinu užrašų sekr. — 
J. Monski.

13) Sekančią konferenciją 
nutarta laikyti N. S. Pitts
burgh, Pa.

14) Konferencija uždaryta

kaip 4-ta vai. po pietų.
Konf. pirmininkas

Geo. Urbonas.
Sekr. J. Monskis.

P. S. Lietuvos prezidentų- 
ministerių pareiškimas pasiųs
tas A. Smetonai.

G. U.

Žodis APLA Kuopoms, Gy
vuojančioms Pirmam Apskri
tyje ir Visiems Jųjų Nariams

Draugės ir draugai,/ APLA 
nariai! ;

Prabėgo 1935 metai, kaip 
sraunus vanduo upėje ir jie 
daugiau negrįš. Paklausk i m 
savęs, ar daug pasidarbavom 
savo mylimai organizacijai, ar 
Jankėm susirinkimus su ta 
minčia, kad ką geresnio ir 
naudingesnio padirbėjus delei 
draugijos labo ir jos gerovės? 
Ar daug pakalbinom laike 
praeito vajaus savo draugų 
bei pažįstamų stoti į šią orga
nizaciją ir ar gyvu žodžiu va-1 
rėm agitaciją kaip pirmam1 
apskr., taip ii- visose lietuvių 
kolonijose, kad tie mūsų drau
gai būtų sykiu su mumis vie
noj šeimynoj ? >Tiesa, buvo 
keletas darbščių drg., kurie 
nuoširdžiai darbavosi organi
zacijai, bet labai mažai, pa
lyginus su šios organizacijos 
nariu skaičium.

4-

Taigi, šiuose 1936 metuose, 
kaipo mūsų draugijos 25-kių 
metų gyvavimo sukaktuvėse 
tarpe visokių audrų ir baisios 
bedarbės laikotarpyje, steng- 
kimės nors biskį padirbėti 
draugijos labui, nors po vieną 
narį prirašydami į šią organi
zaciją. Padarykim nors kartą 
tą prižadą, kad APLA būtų 
skaitlinga nariais ir gyva dar
bininkiškam judėjime. Delei 
ko? Delei to, kad Aukščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj 
yra kaipo gailestinga motina. 
Jinai išgirsta kalinį tarpe pil
kų ir šaltų sienų vaitojantį. 
Jinai išgirsta streiko laike 
balsą kovotojo už didesnį duo
nos kąsnį ir šviesesnį rytojų. 
Jinai išgirsta kovotojo alkstan- 
čią ir šąlančią šeimyną. Jinai 
stengias greičiausiai paduoti, 
palei savo išgalės, pagelbos 
ranką nežiūrėdama ar yra jo
sios narys, ar ne.

Taigi, šiuose jubilėjiniuose 
metuose padirbėkim nors bis- 
kelį savo organizacijai, gau
dami jai daugiau naujų narių 
ir jos labui darbuotojų. Taip
gi kp. kurios dar nėra priklau
sančios 1-m apskr., kviečiam, 
kad šiuose metuose būtų, sy
kiu su kitomis kuopomis 1-mo 
apskr. narėmis, kad ateinan
čio j konferencijoj galėtumėm 
dvigubai gyviau ir energingiau 
darbuotis kaip delei šios or
ganizacijos auklėjimo, taip ir 
delei vargdienių klasės, ir mes, 
1-mo apksr. veikiantysis komi
tetas, esam tikri, kad bendrai 
veikdamai turėsime geresnes 
pasekmes delei organizacijos 
ir visos darbininkų klasės.

Organizatorius
Geo. Urbonas,

Laik. sekr. J. Monskis

Chicago, III.
Ką Veikė L. Pruseika Chicago j

Drg. Pruseika buvo atvykęs 
Chicagon vienybės reikalais, 
tik gaila, kad jis galėjo išbū
ti vos savaitę laiko, ir tai dar 
jam reikėjo išvažiuoti Rock
ford an ir ten praleisti pusan
tros dienos.

24 d. vasario Chicagoj įvy
ko prakalbos, kurias bendro
mis spėkomis surengė ALDLD 
1-mas Apskritys ir LDD 3-čias 
apskritys. Kalbėtojais buvo 
V. Andrulis, J. K. šarkiunas 
ir L. Pruseika. Pirmininkavo J. 
Klastauskas. Prakalbas reikia 
skaityti pilniausia pavyk il
siomis: žemutinė Auditorijos 
svetainė buvo prisigrudus pub
likos, buvo sunešta ekstra 
suolų, taip kad neliko nę pė
dos tuščios vietos. Pažymėti
na, kad į prakalbas susirinko 

daug socialistų, Jų tarpe ir 
“Naujienų” red. P. Grigaitis. 
Neatvyko į prakalbas tiktai 
Strazdienės keli šalininkai. 
Visi trys kalbėtojai įtikinan
čiai argumentavo už vienybę 
ii* visus pareiškimus už vie
nybę publika lydėjo griaus
mingais aplodismentais.

Drg. V. Andrulis platokai 
išdėstė apie santykius tarp ko
munistų ir socialistų. Tarpe 
vien.ų ii* kitų turi būt bendras 
frontas, o tarp pozicijos ir opo
zicijos turi įvykti organinė 
vienybė, nes po 7-to kongreso 
opozicijai nėra jokio pamato 
gyvuot.

Drg. J. K. šarkiunas savo 
prakalboj pažymėjo, kad 
Chicagoj yra plačiausios per
spektyvos sujungti į bendrą 
frontą ne tik darbininkus, bet 
ir biznierius ir profesionalus. 
Jisai pranešė, kad “Vilniai” ir 
“Naujienoms” pritarianti biz
nieriai rengta bendrą bankie- 
tą.

L. Pruseika plačiai išnagri
nėjo opozicijos reikalus, nes 
jis daugiausia dirbo opozicijoj 
ir geriausia žino tuos reikalus. 
Po keturių su virš metų opo
zicinės veiklos, opozicionieriai 
įsitikino, kad jie negali subu- 
davoti plataus veikimo, nors 
iš sykio jie manė, kad pasida
rys vadovaujančiu faktorium. 
Imant per visą šalį, ant vieno 
nario LDD pripuola 6 nariai 
ALDLD,—su ta aritmetika 
reikia skaitytis. Kominterno 
.tarimai pilniausia priimtini, 
tai nėra koks manevras, bet 
pastovi politika, tie opozicio
nieriai, kurie liksis su Straz
du ir Jankausku, pavirs siau
rute grupele siaurųjų sekktan- 
tų.

Nors prakalbos pasibaigė 
pusė po vienuolikos, bet publi
ka išsilaikė iki pat galo. Dau
gelis draugų asmeniškai svei
kino Pruseika už jo griežtą 
nusistatymą vienybės klausi
me. Bendrai imant vienybės 
dalykai Chicagoj smarkiai 
krypsta į gerąją pusę. Dauge
lis draugų, kurie iš sykio nebu
vo gerai susiorientavę, dabar 
yra aiškūs vienybės šalininkai. 
Net tie, kurie dar pritaria 
dabartinei “Naujajai Gady
nei,” pusėtinai prastai žiūri į 
Strazdą. Jis nieko savistovaus 
negali subudavoti, ir visados 
pasižymėdavo, kaipo skymeris, 
kandžiotojas ir demagogas. 
Chicagiečiai pajuto, kaip tik 
Strazdas nuvažiavo dirbti prie 
“Nauj. Gad.”, kad laikraštis 
žymiai suprastėjo.

Chicagos opozicionieriams 
rūpi, kad “Nauj. Gadynės” 
Choras pasilaikytų ir vienybei 
įvykus. Iš vilniečių pusės cho
rui ne tik nėra jokio pavojaus, 
bet vilniečiai rodo chorui di
delės užuojautos. O Strazdie
nės ir tūlų kitų vedama politi
ka chore tik žemina tą sektan
tų grupę visų choristų akyse.

Būdamas Chicagoj d. Pru
seika turėjo ir sklokininkų su
sirinkimą, kurį jis asmeniškai 
sušaukė. Susirinkime buvo pla
čiai išnagrinėta opozicijos rei
kalai ir atremtą melai, paleisti 
sąryšyj su Butkaus areštu. 
Strazdiniai tą mitingą boiko
tavo. Mat jie bijo, kad Pru
seika juos nesuagituotų, nes 
žino, kad prieš jo argumentus 
neatsilaikys.

V. R-tis.

Lawrence, Mass.
Iš “Laisvės” Vajininkų 

Vakarienės

Vasario 22 d., įvyko “Lais
vės” vajininkų vakarienė, prie 
kurios buvo rengtasi nuo se
nai.

Nepaisant, kad įžangos ti
ki etas į vakarienę buvo $1, 
publikos susirinko daug; di
džiuma atsilankiusių buvo 
lawrencieciai, taipgi buvo 
draugų iš Lowell.

Laike vakarienės pakalbėjo 
mūsų smarkieji vajininkai: 
Ig. Chulada, S. Penkauskas ir 
V. Krelikauskas. Gauta dar 

ir pora skaitytojų “Laisvei”.
Valgiai buvo priruošti rū

pestingai ii* gardžiai, taipgi 
svečiai buvo pavaišinti gar
džiais gėrimais; Kiek teko gir
dėti nuo atsilankiusių, vaka
riene visi buvo pilnai pasiten
kinę.

Vakarienei valgius pagami
no mūsų darbščiausios gas- 
padinės; J. Jurgelevičienė, L. 
Gross ir M. Chuladienė. Taip
gi visa eilė kitų draugių ir 
draugų pagelbėjo viską suga
benti ir patarnauti svečiams 
prie stalų.

Galima skaityti šią vakarie
nę pilnai pavykusia. O tai vis 
pasidarbavimas mūsų draugų 
ir draugių, kurie dirbo smar
kiai ne vien rinkime skaityto
jų laike “Laisvės” vajaus, bet 
ir surengime šios vakarienės. 
Reikia atiduoti pagyrimas 
draugams S. Penkauskui, Ig. 
Chuladai, P. Tamašauskui, F. 
Zulsai, A. Būtėnui, A. Jurge
levičiui, J. Marceliui, V. Kre- 
likauskui, J. šiupetris.

Laike šios vakarienes visi 
pasigedo mūsų darbščios, link
smos, draugės, M. Dvareckie- 
nės, kuri greitai sveiksta ir 
drūtėja po sunkios operacijos 
ir tikime greitai ją matyti vėl 
mūsų parengimuose.

Gerai Suloštas Veikalas 
“Du Broliu”

Vasario 23 d., penkios pa- 

“Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai 

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BOTI JUOSE

SOUTH BOSTON, MASS. 
Subatoje, Kovo 14 March

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Viršutinėj svetainėj grieš Al Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių. 

Įžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS 

Nedčlioj, Kovo 29 March 
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj. 
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

BROOKLYN, NEW YORK
“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 

lėjinis banketas ir prakalbos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Cleveland©, Pittsburgh©, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus 
GRAND PARADISE BALLROOM 

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

______________ _________________________________________ 1

šalpinės draugijos bendrai su
rengė perstatymą veikalo— 
-—“Du Broliu”.

Kadangi, pašalpinėse drau
gijose priklauso visokių pažiū
rų ir įsitikinimų darbininkai, 
tai ii* lošime ėmė dalyvumą ne 
vienos sriovės lošėjai, kitaip 
sakant, aktoriai buvo parinkti 
gabesnieji iš visų, sriovių. Bet 
galima pripažinti, kad didžiu
mą sudarė parinktieji iš pir
meivių tarpo ir “nepartijinių”.

Pats lošimas buvo atliktas 
pagirtinai gerai. Ypatingai 
lošėjai didesnėse ir svarbiosio
se rolėse lošė labai gerai. Iš 
publikos pagyrimo lošėjams 
girdėjosi tankiai. Net išsireiš
kimų buvo girdėtis iš publi
kos: “Jau negalima geriau su
lošti.” “Jei kas pasakytų, kad 
šis teatras buvo suloštas nege
rai, tas nevertas gyventi,” ir 
tt.

Veikiausia, parinkimas ak
torių nuo visų sriovių, paragi
no visus geriau pasirodyti.

Labai smagu, kad lawren
cieciai pradeda vis daugiau ir 
daugiau bendrai veikti. Kad ir 
šis perstatymas parodo, kad 
veikiant bendrai galima pa
vyzd ingiau veikti, turėti geras 
pasekmes, susipažinti arčiau 
vieniems su kitais. O tai labai 
smagu ir pagirtina.

Reikia ir ateityj daryti toks 
veikimas ir plėsti, o tai atneš 

naudos draugijoms ir pavie
niams mylintiems veikimą, 
ypač dailėj.

šio perstatymo pažiūrėti 
prisirinko pilna svetainė pub
likos, kuri, visoj didžiumoj, 
ramiai, pavyzdingai užsilaikė. 
O reikia pasakyti, kad šis vei
kalas jau du sykiu pirmiau 
buvo loštas čia.

Draugę O. Butėnienę Patiko 
Nelaimė

Mūsų gera, veikli draugė, 
O. Butėnienė, andai eidama 
leduotu šaligatviu smarkiai 
puolė ir sunkiai susižeidė ko
ją-

Ji randasi savo namuose. 
Patartina draugams ir drau
gėms nueiti atlankyti sergan
čią draugę.

Ji yra narė LDS. 125 kuo
pos.

Važiuosim į Haverhill 
Pamatyti Operetės

i Subatoj, 5:30 vai., nuo 
Kliubo, busu važiuosim į Ha
verhill pamatyti operetės “Ta- 
myla”. Buše vietos bus gana 
del visų, kurie mylės važiuo
ti.

L. K. Biuras.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe U>th ir 13th Sts., N. y7<£

Gydo orto*, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel. : AIffonquin 4-8294

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room* 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Tel. Start S-07M NOTARY
Ni« h t Tel. Juniper 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S Patenkinančios ir 

greitus pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių, Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 
110 East 16 Si., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki S P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.
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LIETUVIO ATSIMINIMAI
= APIE ANGLIJOS AVANTIŪRĄ ARCHANGELSKO RAJONE= 

Rašo P. š.
♦ (Pabaiga)

Turiu pasakyt, kad šis pamatymas bol
ševikų nelaisvių ant angių gerai pavei
kė. Jie net pradėjo diskusuot klausimą, 
del ko gi mes turim kariaut su bolševi
kais. Ir kuo toliau, tuo daugiau matėsi 
pas angių kareivius didelio nenoro eit į 
frontą. Jie net pradėjo nesiskaityt su 
įsakymais, kuriuos įsakydavo baltagvar- 

- diečių oficieriai; jie visur stengdavosi iš
sisukt nuo pavojingų gyvybei žygių. Ir 
tuo laiku, bestovint prie vagonų, anglai 
kareiviai pradėjo duot nelaisviams ciga- 
retų ir prašydavo mūs paaiškint, ką tie 

' nelaisviai kalba. Bet sargyba stengėsi 
mūs neprileist susiartint su Belaisviais 
ir, ilgai nelaukus, tuos vagonus nuvilko 
toliau—gilyn į Sibirą, iš kur gal jie 
daugiau niekad negrįžo...

šlykšti Kunigo Prakalba
Kadangi kolčakinių fronte baltųjų ar

mija susidėjo iš visokių gaivalų ir kelių 
tautų, kaip tai: čechoslovakų, italų, ame- 

• r ikonų, anglų, japonų ir nišų, tai kar
tais pasisukdavo ir “dvasiškų tėvelių” 
“pablagaslovyt” einančius skersti nekal
tus darbininkus, pašventint jų ginklus ir 
išklausyt ausinę, kad kritus mūšyje, be 
nuodėmių šautų pas dievą, kaip kulka iš 
šautuvo. Vieną kartą pribuvo kokis tai 
katalikų kunigas, kuris kalbėjo, tai yra 
pamokslą sakė lietuvių, rusų ir lenkų 

'kalbomis. Nuėjau ir aš pasiklausyti.
Nors visas kunigų amatas pasilaiko 

ant melų, bet aš dar nebuvau girdėjęs 
kunigą per pamokslą liepiant skerst 
žmogų, neturėt mažiausio pasigailėjimo, 
ir, reikalui esant—meluot. Girdi, žudy
dami bolševikus, jūs žudot ne tik prie
šus Rusijos, ne tik priešus tautos, ne tik 
priešus visos žmonijos, bet priešus pa
ties dievo! Bolševikai naikina tautas, ša
lis ir griauja bažnyčias-tikėjimą! Todėl 
neturėkit jiem mažiausio pasigailėjimo, 
—žudykit juos, kaip galit! O kartais 
papuolus į jų nelaisvę, neišduokit sekre
tų, nesakykit jiem jokios teisybės, o vis
ką meluokit!” ?•

Reiškia, kapitalizmo reikalus ginant, 
galit brolius žudyt,' galit meluot, galit 

¥ plėšt—nuodėmės jokios nebus.. Aiškiai 
parodo, kam kunigija tarnauja.

Ilgo Kentėjimo Mirties Bausmė
Vieną nedėldienio rytą atnešė pas mus 

skelbimą, atmuštą mašinėle rusų ir anglų 
kalba, kad šiandien apie 11 vai. ryto bus 
žudomi astuoni bolševikai ilgo kentėjimo 
mirčia. Pats tokis išsitarimas jau su
teikia žmogui kokį tai nejaukumą, kokį 

’ tai pasipiktinimą — žmogaus žudymas 
ir dar ne paprastai, bet ilgo kentėjimo 
mirčia. Tame skelbime sakoma, kad bi
le kas gali matyt tą žudymą.

Artinantis paskirtai valandai, iš mū
sų barakų susidarėme nemažas būrys eit 
pamatyt tu žvėriškų darbų, atlikinėja
mų baltųjų žvėrių—kolčakinių. Nuoša
liai kaimo, pamiškėj, jau buvo būrys su- 

* si rinkusių žiopsotojų, žinoma, nemažai 
ir visokių sargybinių iš baltagvardiečių 
pusės. Aš su keletu anglų kareivių pri
ėjome gana arti, kad pamačius, kaip at
rodo mirtin nusmerkti. Pamatėm 8 jau
nus vyrus, kurie galėjo būt tarpe 20—24 
metų, raudonarmiečių uniformose. Sto
vi surištomis užpakalin rankomis ant 
krašto iškastos jiem duobės. Ant veidų 
išrodė labai suvargę, apdaužyti. Užpa
kalyje jų nieko neleido stovėti. Prie- 
šiais juos pastatytas mašininis šautuvas. 
Oficierius su pagelbininku priruošdinėjo 
tą mašininį šautuvą, kurį nustatė tiesiai 
į raudonarmiečius. Pasidarė mirtina ty
la, rodos, kad ten nieko nėra, išskiriant 
pasmerktuosius ir budelius. Susirinku
siųjų žiūrovų akys mėtosi tai ant bol
ševikų, tai ant oficieriaus, rodos, netiki, 
kad tuos jaunus vyrus tuoj sušaudys. 
Oficierius davė įsakymą šaudyt... Kul- 
kasvaidis tik tra-tra-ta-ta-ta... Jo vamz
dis spjaudo ugnį ir kulkas, šautuvo val
dytojas suka vamzdį taip, kad kulkos kai 
kokia dalgė, pradėjo skint pirmutinį ir 
slenka iki paskutinio... Nelaimingųjų

kojas žemiau kelių kaip piela nupjovė. 
Jie krito vienas po kito praėjus keliom 
sekundom. Nukirtęs visiem kojas, kul- 
kasvaidis nutilo... Sužeisti raitosi ant 
duobės kranto ir vaitoja; vieni keikia 
baltgvardiečius, kiti prašo dabaigt. Jųjų 
rankos surištos, tai kurie krito veidais 
žemyn, iš skausmo trina veidus į žemes. 
Oficierius tuo tarpu išsiėmė iš dėžutės 
papirosą, lėtai užsidegė ir retkarčiais me
ta žvilgsnį ant besikankinančių jaunuo
lių; jo žvilgsnyje matosi kokis tai užsi- 
ganėdinimas ir net šypsą. Žiūrovuose pa
sidarė neramumas, pradėjo pusgarsiai 
kalbėt, kas buvo užginta. Oficierius per
vedė akim susirinkusius ir, matyt, su
prato jų veiduose didelį pasipiktinimą, 
nugirdo net išmetinėjimų, jis išsitraukė 
iš kišeniaus revolverį ir priėjęs prie ne
laimingųjų paleido kiekvienam kulką į 

~gal va. ..
Apsidirbęs, paliepė miniai skirstytis, o 

kitiem paliepė greit užkąst nužudytuo
sius.

Kitą kartą teko matyt tris partizanus 
žudant. Juos taipgi sušaudė mašinine 
kanuole, tik ne kojas nukapojo, o ant 
syk kiekvienam davė po tris šūvius tie
siai krūtinėn.

Sunaikino Veik Visą Transportą
Liepos mėnesį atplaukė upe (kurios var

dą užmiršau) laivas su anglų kareiviais, 
sakoma, viso buvo apie 700. Juos vežė 
arčiau fronto. Kadangi nuo fronto bu
vo tik apie kokie 5 ar 6 viorstai, tai lai
vas apsistojo būk tai dėlto, kad ten upė 
buvo negili ir negalėjo toliau plaukti. Vi
si kareiviai nulipo ant kranto. Apsisto
ję prie upės jie neskubiai tvarkėsi, dės
tė savo daiktus ir rengėsi eit arčiau 
fronto pėsti. Laivas tuo tarpu apsisu
ko plaukt atgal.—Čia prie anglų prisi
dėjo daug rusų baltgvardiečių kartu žy
giuot.

Vienoj pusėj upės buvo plati ir ilga 
pieva, kitoj—aukštas krantas, krūmais 
apaugęs. Upė ten buvo siaura. Karei
viai susitvarkė ir pradėjo eit tąja pieva 
pirmyn paupiu. O laivas jaU plaukia 
atgal. Paėjus keliolika minutų, štai iš 
kitos puses upės iš krūmų pasigirdo ke
lių kulkasvaidžių tratėjimas... tuo pat 
momentu kareiviai pradėjo kristi ant že
mės ir vaitoti skausmuose. Vyresnysis 
tuoj davė įsakymą gult ant žemės, bet 
tas nieko negelbėjo,—kulkos nuo aukšto 
kranto ir gulinčius skynė. Pasidarė di
delis sumišimas, kareiviai pradėjo bėgt 
į visas puses, o kulkasvaidžiai iš krūmų 
tik tarškia ir tarkia...

Taip ir sunaikino pasislėpę bolševikai, 
greičiausiai partizanai, veik visą trans
portą. Paspruko iš tų slastų tik keli de- 
sėtkai kareivių.

Kada ir kaip ten dasigavo bolševikai 
su kulkasvaidžiais, tik jiem patiem ži
noma. Apie tą vietą buvo visur pilna 
baltagvardiečių ir jų talkininkų.
Pradėjo Darytis Demoralizacija Tarpe 

Aliantų
Po šio įvykio anglai labai nusiminė, 

nervavosi; kareiviai pradėjo visai ne
klausyt baltųjų komandos; saviem ko- 
inandieriam irgi išmetinėjo ir tiesiog 
reikalavo “kvityt” šį karą prieš bolševi
kus. (U čia tuo tarpu fronte bolševikai 
pradėjo pilt kailį ■ kolčakiniam ir jų pa- 
gelbininkam. Anglų kareiviai jau visai 

i nenori eit frontam Kitu talkininku ka
reiviai taip pat pradėjo nerimauti. Tuo 
tarpu pas mus atėjo žinių, kad Amerikos 
kareiviai irgi atsisakė kariaut su bolše
vikais.

Praslinkus keliom savaitėm, pasklido 
gandai, kad anglai jau kraustysis j Ar
changelską, iš kur važiuos namo. Taip 
ir buvo. Biskį po biskį kaip kareivius, 
taip ir mus, darbininkus, bugdė atgal, iš 
kur čia buvom atvykę.

—Išbuvęs du metu Rusijoj, baigiantis 
vasarai kartu su anglais, aš vėl grįžau į 
Škotiją, —užbaigė savo įspūdžius V. Liu- 
binskas.
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4. Kiekvienam vyrui, pradė
jus darbą, komp. turi mokėti 
nemažiau 40c. valandai, o mo
terims—35c. ir kad būtu 8 v. 
darbo diena; kad nebūtų jokių 
viršlaikių.

Šitie reikalavimai laimėti po 
trijų dienų darb. streiko.

Elizabeth, N. J
Vas. 21 d. įvyko Bangos 

Choro susirinkimas. Iškeltas 
klausimas, kas daryti, kad pri
traukus prie choro daugiau 
jaunimo. Pravesta mintis, kad 
reikia laikyti choro pamokas 
arčiau prie lietuviais apgyven
tos vietos, nes ten choriečiai 
didžiumoj gyvena, aplink Se
cond St. Dėlei blogo oro ir 
nepatogaus vaikščiojimo, per 
pastaruosius porą menesių į 
choro pamokas susirinko tiek 
mažai choristų, kad negalima

Shenandoah, Pa.
Laimėjo Streiką

Tris d i e n a s pastreikavę,

Shenandoah Abbatoir kompa
nijos darbininkai privertė 
kompaniją išpildyti ją reika
lavimus :

1. Pripažinti Shenandoah 
Abbatoir Co. darbininkų uni

ją.
2. Darbininkai, kurie buvo 

atleisti iš darbo prieš streiką, 
turi būti sugrąžinti.

3. Kompanija neturi kapoti 
darbininkam algų.

mininkas. Jis nepaiso šalto 
oro nei bijo policijos; kur tik 
šerifas meta darbininką iš na
mų, tai mūsų-d. G. su darbi
ninkų pagalba vėl suneša ra
kandus į stubą.

Mažu Namu Savininkai 
labai gerą advokatą, N.

. • Puslapis į Sęptinf^Sc

Nedėlioj, 
Kli.nlh; i vyk 
pirtis d rare 
duotas r.-ip 
kongreso. I

d. kovo, lietuvių rii. 
lusii darbininkų pašąl- 

prakalbos. Bus iš- 
,i< i'; priešfašistinio
• tviai, kurie suprantate

W. Zclin.
turi 

D. 
Darbininkas Davis, kuriam jau kelintą kar

tą bandoma atimti advokatys- 
tes teises. Tai matyt, kad tam 
airišiui sapnavos, kad matė d. 
G., o kalbėjo apie advokatą. 
Tas politikierių pastumdėlis 
buvę užklaustas: “Kas jum 
“indorsavo”, kad turit tei
sę daryti nępaprąstuB balsa
vimus,” tai atsakymas buvo, 
kad elektros kompanija ir 
Cleveland Railroad Co. ir ro
dė, kad turįs laišką nuo ka
talikų vyskupo ir buvo Cleve
land© laikraščiuose, kad per 
pamokslus vyskupas ragino 
balsuoti už taksų pakėlimą.

Tai matot, darbininkai, kur 
Republ ikonų. Partija gauna 

.” Mes jo : pa
klausėm : “Kode! neini pas 
darbininkus, kurio laukuose

ir pamokų laikyti. Nutarta eu-!.“jnf]01.smenįUSt

to susirinkimo, t.y. 
tadienio kovo menesio.

menduota Lietuviuv

no bąjungot 
suvažiavimą,

Reko

apskričio

te, Liet. Darbiu. Progresyvi: 
kam Klinbe, '108 Court St

indočsiiotų taksų pakėlimą.” 
Pasipūtęs senis nesavu balsu 
sušuko : “Jūs visi, čia susirinkę 
bolševikai.” Darbininkai pra
dėjo baubti, kaip ant vilko ir 
senis išėjo. Po tam drg. G. pa
aiškino keletą klausimų, ir 
tuomi susirinkimas užsibaigė.

Narys.

GREAT NECK, N. Y.
I,.ILS. kp. rengia svarbias pra

kalbus nekėlioj, 1 d. kovo (March), 
M. ir H. Sabenko svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga veltui. Kąlb.ės Dr. šliupai tS 
apie sveikatos dalykus, J. Siurba 
“Tiesos” redaktorius—apie gyvenimo 
problemas, Jr S, Sasnauskienė kai- 
beg apie moterų reikalus ir jų užda- 
vinraeU'

Komisija.

WORCESTER, MASS.
Rengiamos masinta prakalbos su 

muzį^mlė programa; dainuos Aklo 
Choras ir Žvaigždės Choras. Bus trys 
geri kalbėtojai: L. Prūaeika, ir A. 
Bimba iŠ Brooklyno, ir St. Michel- 
sonas iš Bostono. Prakalbos įvyks 
nedėlioję, 1 d. kovo, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St. Durys atdaros 
2 . vai. po pietų, programa prasidės 
jipnktuališkai, kaip 2:30 vai. po pie
tų. Kviečiam visus lietuvius daly
vauti. • ' -

Kviečia Komisija.

PATERSON, N. J. 
skite raportą . iš

kongreso, kuria įvyko 3-4-5 sausio. 
T’ptersuiiiėčianis. žinoma,' kad šešios 
organi’/.tcijos bendrai buvo pasiuntę 

į kongresą; Tad dabar tos 
Vagiuii /.iei jo;; bendrai rengiu masinį 

L"finitinga, nekėlioj, T <1. kovo (Mareli), 
vai. - po pietų 62 Uifayctte St. 

Kviečia io .tvisus lietuvius skaitlingai 
•dalyvauti.

prieškarinio 1

Telephone: .ĘVtrimn HU?.- 

; J. GARŠVĄ

ISbalžamuoja !r laidoja numini-*4 
ęfus ant viapkitj kepinių; par- 
ąamdo autonaobflhjf ir karatas 
veselijome, krikštynoms It pą«- 

> sivaffnijimatns.
231 JBedfortf Awe... 

Brooklyn, N. Y* .

Vaikas T * : 
geria “Broncotone”

jos bus šokiai prie geros or
kestrus. Išrinktos gaspądinės 
pagaminti užkandžiams, ka
dangi tikimės svečių iš apie- 
linkės. šokiai prasidės 6 v. 
vak. Jžanga 25c.

Vas. 23 d. atsibuvo smagi 
“Card Party”, kurią surengė 
vietinė Brolių Draugystė. Pub
likos buvo pilna saliukė, net 
komisija, matyti, Besitikėjo 
tiek daug jos turėti, nes pri
trūko kėdžių. Ypač daug jau
nuolių buvo, šitoj draugijoj 
randasi visokių pakraipų žmo
nių ir visi gražiai sugyvena.

Teko pasikalbėti apie ope
retę “Inkviziciją”, kuri bus 
vaidinama Liet. Salėj kovo 8 
d. Lindenicčiai ypačiai sakė, 
kad jau rengiasi “for sure” 
atvažiuos. Kai kurie jau pa- 
sipirko įžangos tikintus, nes 
girdėję, kad Sietyno Choras iš 
Netvarko pasirengęs “Inkvizi
ciją” čia suvaidinti geriau, ne
gu Brooklync. Rengia
Kliubas,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

L.D.S. 135 kp. rengia svarbias 
prakalbas nedelioj, 1 d. kovo, yVel- 
come Hali svetainėje, W. 16th St. 
kampas Winans Ave., 2:30 vai. po 
pietų. Bus geri kalbėtojai, drg. J. 
Si urba ir D r. Aldona šliųpaitė. Drg, 
Siurba kalbės apie L.D.S., nes. dabar 
eina vajus, o Dr. šliupaite duąs .nau
dingi; patarimų moterims ir vyrams. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti 
šiose prakalbose.

Komisija.
(50-51)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj 1 d. kovo (March), 
2:30 vai. po pietų Lietuvių Kliųb.e, 
4th ir Upland gatvių. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Sckr. N. Dudonis.

. ........................ ...<T..d. Hub V. & r.l oi; \

įjg Skausmų Pociuos© a< Sustirusių 
Kį Muskulų Prašalinimui 
Į& reikalaukit visnrnc pa&auly 
W pagarsėjusio
I ANCHOR
r PAIN-EXPELLERIO 
i, kuris suteikia greitą ir tikrį 

‘ Palengvinimą

1 .. a ’ j ' 24

' - z-'.te, Kepčiąte rtųio ■ I
užeikite į syai.-įtyte ię .flip

4 •* butui i’

- “BR()S4’GTQW
• P-RČ L. GRYGZ><v;.i

Po vieno '.hntelib šuhauclofimb.-įj 
tikinsite, kaip jis; palengviną*'jfi: 
kentėjimus vi<lnrįų apšfrgigitfbs 
kaip kad sukietėjimas,: ši rd ifeS p

. kilna.š, Įia'udokite v '

“GAS'rRITONĖ^
D RO L. GBYCZ/X

i 
dėties, priaugtos pb tlęsibginp 
analistiška kontrole pagaT d'aktąn) 
receptų. Jįs Juodą puikiausius’ f 
zultalu’s kaipo/.skausmo 
jas ir gelhstį skilvio-*

Kent Remedies, Ine; ‘ ųfc - 
KENT REMEDIES, INC S :

Jefgu Jus ‘ ęydte .^žsrąald.ę^Lo:

RE?
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j.-
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Gastritone yjta kombinacija ii sjty

102 Kent Street, Brooklyn, N.: -A‘ ■;

Reporteris

Cleveland, Ohio
Vaaąrio 19 d. Gerai Pavyk® 
Mažų Namų Savininkų Masi

nis Susirinkimas
Pirmiausiai tenka garbės 

žodis Liet. Darbininkų Patal
pinei Draugijai, kuri per
traukdama savo susirinkimą 
užleido svetainę masiniam su
sirinkimui.

Nuo mažų namų savininkų 
kalbėjo drg. E. C. Grenficld. 
Jis labai aiškiai nurodė, kaip 
prieš rinkimus kandidatai į 
majoro vietą visokių dalykų 
piliečiam prižada, o kai gau
na šiltą vietą, tai pasisveiki
na su miesto ponais, na, ir vėl 
ta pati j’.iesmė. Draugas Gren-

EASTON, PA.
Svarbios Prakalbos 

prakalbas rengia bendrai 
LDP ALDLI) 13 kuopa ir LDD 8 kp. ne

dėliojo, 1 dieną kovo, 1936 tn. Easton 
Rakinę; Co. Svetainėje, 36 N. 71 h “St, 
Easton, Pa. Kalbės buvęs “Naujo
sios Gadynės” administratorius Jį. 
Kuodis ir “Izaisvės” administratorius 
P. Buknys. Prakalbos prasidės lygiai 
2 vai. po pietų.

Rengėjai kviečia jvisus lietuvius 
darbininkus įr daybininkfS ątsiląnky' 
ti ir išgirsti belsyb^s žedj liečia 
darbininkų viąnyb<. šis lįtausįmąs 
yra svarbus žinoti ir pąlifčią įdffc- 
vieną dąrbjninką. Tad PW1® 
Jžanga veltui.

Kviečią Komisija.

WORCESTER. MASS.
Worcesteryje bus rodoma pirmą 

kartą pagarsėjęs sovietų judis “Cha
payev”. šis judis yra užvadintas 
tuo vardu, kaip kad buvo raudonasis 
komandierius “Chapayev”, judis at
vaizdina atmušimą Kolchako ir jo 
kazokų. Judis padarytas ant tos pat 
vietos, kur tikrenybėje buvo tos sker-, 
dynes ir laimėjimas. “Chapayev” 
bus rodomas tik nedėlioj, 1 d. kovo 
(March), Regent Theatre, Elm St., 
pradžia nuo 3:30 valandos. Įžanga 
35c; vaikams—20ę. .Visi pamatykite 
šį gfeitai judantį, teisingą jndj, nes 
jis bus rodomas tik vieną kartą— 
nedėlioj.

Kviečia Kompartija.

daug išlaidų, bet po tam bus

dengt išlaidos, o kapitalistai 
gali palaukti del paskolų ar
ba bondsų nuošimčių, o jei ne, 
tai gali numušt nuošimtį nuo 
4 iki 2 nuoš.

Republikonas Jonas Bra
zauskas buvo atsivedęs vieną 
airišį, kuris kalbėjo u£ taksų 
pakėlimą. Tas senelis pasako
jo visokias nesąmones ir labai 
apgailestavo, kad nuošimčiai 
už bondsus nemokėti, tai mie
stas gali subankrutuoti ir sa
kė: “žiūrėk, Grenfieldas yra 
advokatas, tai ir meluoją.” 
Bet ištiesų d. Grenfieldą^ ge
ras Mažų Namų Savininkų pir-

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choro ;draugiškas parengi

mas atsibus nedėlioję, 1 d. kovo, 775 
Bank St., pradžia 3 vai. po pietų. 
Dalyvaus visi choristai, tėvai ir pa
žįstami. Lhoras prašo ; visus “L.” 
skaitytojus ir simpatikus dalyvauti.

Choristas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 2 d. kovo- (March), 8 
vai. vakare, 73I>;jtyirmo^nt Ave. Visi 
nariai dalyvaukite ir naujų narių at
siveskite prirašyti. Taipgi nepamir
škite duoklių užsimokėti. ' ’

Sekr/JP. Puodis.

HARRISON-KEARNY/ N. j-
ALQLD 13.6 kp. susiririkiiąąs...įvyks 

nedėlioj, 1 d. kovo,-1vai po pietų, 
17 Ann. St. Visi nariai Malyva.pklte 
laiku, ,'iįes.ę turimČ daug , syafbių' . da
lykų apsvarstymui. P .j

• ■ W.' IZelin.'?

< įėjimas yra molina visokių ligų. jKftd
• lomias ligas, tai ,\ ra privalumiuf iš-* ’ 
akyti vidurius. N \TCRAL - LAX.-**4* 
ra su.tajsyta iš I2 kos Natūralių Žotelttf; • 

i:į Now Y-oiko Miof to Sveikatos'Sky?- 
r pi ipa/.ino, . jo”- NATURAL-LA)^.—

■ m viena iš geriausių paliimsayiinui^ 
v.ihmtii ir • et \ arkymui paįriJhius. vidtifįns.- .Pakelisč 
arbatos kainuoja 50c., ayba^ 3 pakeliai už $1.25. Pri*'.^ p

Money Order už vieną arba ’tliš pakelius, o mes jums ui tal$4 i •SIU KilC DJOHCV 'JJ <UJ1 V1V11Q yaavDuoj v mvo juhid waak.otwv'

pasiusimo, per paštą NATURAL-LAX.—-HERB, TEA. Rašykit© jiąip}*>
.JOHN W. THOMSON

P. O. Box 133, Brooklyn, N

NOTARY PUBLIC

Jį (BIELIAUSKAS) 

LAIįSNVOTAS GRĄBORIUS 
MO QRAf«P STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikinį įrengtos dvi koplyčios juo-, 
d«mos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios' 

rūšies ir pilnas svoris—2000 švarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą, ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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GRAND ST. at GRAHAM AVE. BROOKLYN 
Since 1873 ‘ CONSECUTIVE DIVIDENDS 
BANK BY MAIL Write forbuok/et

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Jubilėjinis Bankielas B’rįno Pieno išvežiotojai Bedarbių Vadas Iškėlė Ai(l°Chnro Vakarienė

Tik už 5-kiu Savaičių Ruošiasi Streikui Aikštėn WPA Raketą
G3rd St. Krautuvei) trekas įva
žiavo, bet jos darbininkai pa

gokas I ačiaus

bankinio komisija ir

juose. Draugas Balaiima: 
buoja šeimininkes, kuriu 
apsukrių ir nemažo l»iiri< 
aprūpinus sveikais ir į

čių. Jie suplauks 
apielinkės ir iš paties

minia 
iš n!

raščio 25 metu sukaktuves.

irgi eina neatiaidi 
ja. Brooklyn iečiai 
vo draugus iš kitų

mobilizaci-

’ jn- 
ban-

lš kitų gi miestų 
skaitytojai darosi

su brooklyniečiais, 
ju- 

ir

Unijos

streiką -vi-
Herbert Benjamin, 

bių 'karybų nacionalis 
torius, nurodo, kad 
žmonių yra Tammanū.*-

Bedar-

■40,000
A politi-

Sekmadienį,

Choras duos 
vakarienę. P

22 d.
Kliube, 
savo

kovo, 
Aido 

metinę SUSIRINKIMAI

Penktad./Vasaino 28, 1936

Milk

i < ■ 1 i 11 k < * |. lai bus kova prieš
m | >;i n i jo;-- uniją ir už teisę
•atiizuot i; . i unijas sulyg
i Liniuku pusi ri n!-. imo.

New 'i <>i 4<o Cenlralė Am;i-
n Darbo Tar.\ La ir daugelis

SV

kiių unijų bei organizacijų jau 
paskelbė Kordono produktus 
nevartotinais, nūs jie gamina
mi ne unijinėse salvgose.

turėjo sutartį

liuli iki 13 gruod 
metų. Kompanija 
pradėjo nesilaikyti 
Ji išsiuntinėjo balotus po išve
žiotoji! namus, kad išgązdinus 
jų žmonas ir įbauginus draive- 
rius pasirašyti už kompanijos 
uniją, nes balote atvirai klaus
ta, už katrą uniją jie stoja, 

įspūdin-, y jr3 o,000 išvežiotoji! pasiun-

senai
miestų at

vykti svečiuosna “Laisvės’ 
bilėjinio suvažiavimo ir 
kieto metu. 
PLaisvės” 
Pdeitus”
kad pasimatyti “Laisvės” 
bi Įėjimame suvažiavime 
bankiete. Ir jie žino, ką d 
nes vertingiausio ir 
ginusio susitikimo senų drau- i tč balotus 584-tam lokalui, ne 
gų ir pažįstamų galima tikė-! kompanijai, atsisakydami bal
tis tik tokioje sueigoje, kokia ! 3UOįj 
bus šis istoriškasis “Laisvės”;
suvažiavimas ir bankietas.
' Be abejo, nuo pačių brook-; 
lyniečių už vis daugiausia 
priklauso to bankieto sėkmin
gumas. Visa eilė darbščių 
vietos veikėjų pasiėmė tikietus! 
platinimui. Tūli jau pasipirko | 
ir savo šeimynoms. Būtų gra- i 
žu ir naudinga, jei visi “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai to
je srityje pasidarbuotų sulyg 
išgalę, tai yra tuojau paim-į 
tų tik i etų platinimui arba bent l 
aprūpintų iš anksto savo šei-1 
myną. Taip rengiantis, su
ruošime smagią ir naudingą 
pramogą.

Unijistai pieno išvežiotojai 
prašo ir tikisi vartotojų para
mos toje kovoje. Pranešama, 
kad jau dabar daugelis varto
tojų atsisako toliau vartoti tos 
kompanijos produktus,
nešdami kompanijai, kad boi
kotuoja iki kompanija 
tars su darbininkų unija.

pra-

Pikiete Sumušti Unijos 
Viršininkai

susi-

politinis šal-

Ii ilgai 
pinigų, 
m as

upio $1,000,000 žmonių 
tuo bildu nedaleisda- 

reikai ingus bedarbius

nėra reikalo, uos kurie atsilan
ko pas aidinčius pasisvečiuoti, 
tai gerai žino, jog Aido cho
ristės visada pavaišina vaka
rienės dalyvius pagal tikinto 
kainą tinkamiausiu maistu.

Aido Choras nuoširdžiai už-

Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų

Komitetas
Visom darbininkiškom organizaci

jom Brooklyno, Ne\v Yorko ir New 
Jersey. Prašome visų organizacijų, 
kad nerengtų piknikų ant šių dienų. 
June 14, rengia Brooklyno

I Org. Parengimų Komitetas
I.,,.,. OO AT IVT R O

Greenpoint Coke Pikietas 
Prie Centralinio Ofiso

Trys Rakandų Apmušėjų 
Unijos 7G Lokalo viršininkai 
nuvežti Cumberland ligonbu- 
tin pereitą trečiadienį. Sako
ma, jų padėtis kritiška. Juos 
sumušė plaktukais streiklau
žiai, kada tapo užpulta pikie-

Brooklyn Union Gas Co. 
darbininkai, dirbusieji Green- 
point Coke ša po j e, veda pi kie
tą ir prie kompanijos centrali- 
nės raštinės. 17G Remsen. St., 
kur pasiektu gaso naudotojų 
akis. Sykiu tebepikietuojania 
ir užstreikuotoji šapa Greeii-

apmušimo šapos, Kosciusko ir 
Throop Avenues, Brooklyne. j 
Sužeistieji yra Morris Peiser, j 
Jack Hochstadt ir Moris Mus-j

Minėta šapa jau nuo senai 
žinoma užsispyrime 
nelinijines sąlygas

Streikieriai įsistei; 
virtuve 385 Jay St. 
tos blokų nuo šapo

ir kovoti
Ji jau kartą iš tos

tai mainosi kas valanda. Mais

unijinių krautuvių Brooklyn! 
pagelbstint Pieninių, < roseri 
ir Vaisių Darbininku Unijai.

pan i jos vedamos virimo mo
kyklos. Daugelis moterų, per
skaičiusius pi kietų dalinamus 
lapelius ir iškabose užrašus, 
susilaiko nuo pirkimo kom
panijos gaminių.

kad suktybių daviniai randasi 
rankose WPA administrato
riaus Ridderio, apyskaitų ko- 
misionieriaus Blanshardo, po
licijos komisionieriaus Valen
tine, šalpos direktores Carr ir 
kitu.

Eikvoja Fondus

ketą įeina padirbtiniai WPA 
liūdymai ir visuotinas netiks
lumas vartojime šalpos pinigų.1 
Toks netikslumas yra ir šalpos 
fondų naudojime perdėm visą 
šalį, ypač padalinime WPA 
laidymų, kuriuos kartą gavęs 
bile vienas imama WPA dar
bui be tolimesnio tyrinėjimo.

Komisionierius Blanshard 
sako, kad tik 1,000 žmonių 
esą nelegališkai WPA surašė. 
Tačiau jis pasisakė žinąs du 
lizdu “fikserių ir falsifikuoto
ji! ”, veikiančių WPA ribose 
New Yorke ir Brooklyne.

Benjamin pasižadėjo prista
tyti liudininkus įrodymui savo 
kaltinimų. Jis taip pat savo 
kaltinimus pasiuntė naciona- 
liam WPA direktoriui Hop
kins, reikalaudamas greito ir 
nuodugnaus ištyrimo, kuriame 
dalyvautų šalpos ir projektų 
darbininkų organizacijų atsto
vai, taipgi kitos nesurištos su 
Demokratų Partija visuome
niškos organizacijos.

Crempa Bylos Eiga
Trečiadienį buvo liudininkų 

suole šerifų nužudytosios far- 
merkos vyras John Crempa ir 

Jiedu Kū
jų namų 
kad šau- 
iš šerifu €

jo duktė Kamelia. 
dijo, kad niekas iš 
nešovė į šerifus, ir 
dymas buvo tiktai 
pusės. Apart to, j
kad jam niekad nebuvo įteik
tas arešto varantas.

Visu jo liūdymo laiku kal
tinamųjų žudeikų gynėjai per- 
traukinėjo jo kalbą, kaip tik 
jis spiulkmeniiigai norėjo api
pasakoti kai Imamiesiems “ne- 

I’ikietai pasakoja, kad pats! malonius liūdymus;.” 
šapos savininkai Mildrun iš-1 
ėjęs nešinąs peiliu, o su juo! 
esantieji 8 streiklaužiai buvę i 
apsiginklavę žirklėmis. pei-; niekad nebuvo jam 
liais ir plaktukais. Jų 'atakai būių perduoti džiurei. Jis teis- 
vyriausia buvus atkreipta; 
prieš unijos viršininkus. Kiti 
sužeisti pikietai apraišioti ir

Dabar vėl sugrįžo ir 
įstatė pikietą, kuriame

unijos viršininkai.

I parvykę namo.

BALIUS SU KONCERTINE PROGRAMA

Subatoje 29 Vasario (Feb.), 1936 

“Laisvės” Svetainėje, 427 Lorimer Street, Brooklyn 
šokiai prasidės 6 vai.,, programa—9 vai. vakare

Dainuos Alekas Velička, Lillian Kavaliauskaitė 
ir Aldona Klimaitė

.Šokiams Grieš Keturių Kavalkų Orkestrą
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI ASMENIUI

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje yra pa- 
šelpinė organizacija, šiame parengime bus priimami 
nauji nariai. Kurie norite apsidrausti ligoje ir mirtyje, 
prašome būti šiame parengime ir įsirašyti.

Taip pat svarbu dalyvauti ir todėl, kad čia bus puiki 
programa ir bus smagu pasišokti prie geros muzikos.

r

Baigdamas savo liūdymą, 
John Crempa pareikalavo, 
kad varantai jo areštui—kurie 

įteikti—

mo vedėjo tapo greit nutildy
tas. Tačiaus tie varantai lig

Esantieji teismabutyje žiū
rėtojai ir reporteriai nustebo, 
kada tapo pašaukti liudyti už 
šerifus tūli iki šiol byloje ne
girdėti Kopiau ir Morgelever, 
kurie sakė, būk Crempa palei
dęs pirmą šūvį, tuomi duo
dami progą teisinti kaltina
muosius.

Brooklyno Ir Apielinkės Liet. 
Veikimo Komiteto Nariams

Darb.
Ulmer 

kviečia visus darbininkų dai-|Park. June 28, ALDLD 2 apskr. ir 
lės mylėtojus ir jos rėmėjus į «Pskr. rengia pikniką Crystal

'.v.. , Lake, Eagle Rock, West Orange,nepamiršti savo įdėjimų drau-j 
gų vakarienės ir sueigos aug-į 
ščiau minėtą dieną, 
kaina vienas doleris
Laike vakarienes bus gera dai-i 
nu programa, o po vakarienes j 
smagūs šokiai prie W. Norris į 
orkestrus.

Tikietus jau dabar galima

i 3-čio
j Lake,
i N. J.

Antro apskričio piknikas įvyks 16
'rikioto'd- August, Vauxball Rd., Union, N. J. 

Burnett Ave.
J. Ruseckas.

i sale

gauti pas visus Aido choris- j siveskite 
tus. Prašome įsigyti iš anks
to tikietą, kas palengvins va
karienės gamintojam, nes bus 
žinoma, kiek atsilankys žmo
nių.

Užkviečia Aido Choras.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 2 d. kovo, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” raštinėje, 427 Lorimer St. 
Visi nariai dalyvaukite ir naujų at- 

prirašyti prie kuopos.
A. Bakaitis.

(50 f>l)

PARENGIMAI

i

r---------------- .................................... i
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI k

VALANDOS:
Dr. J. S. MISEVIČIUS 12—2 p. p.

6—8 vakare
270 BERRY STREET Tel. Evergreen 8-8707

•
VALANDOS:

Dr, JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak.
šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

-------------------- ;-------------------------------------------------------------- ---- - , ..  ....  — "• ■ - ------—
VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.
6—8 vakare

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj
Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA šLUPAS VALANDOS:

(ŠLIURAITĖ) nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki/ 8 vakarais

179 SO. 2nd STREET Sekmadieniais—susitarus.
BROOKLYN, N. Y. Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ
VALANDOS:

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tol. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare
1 499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040

-4

So. Brooklyn, N. Y

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystes 

metų Jubilėjaus vakariene i., 
nedėlioję, 26 d. balandžio (April),! 
147 Thames St. Brooklyn. N. Y. j 
Įžanga $1.00. Pradžia 4 vai. po pie
tų. Piknikas Įvyks 21 d. birželio 
(June) Hoffman Park, Glendale. 
Draugystė prašo kitų organizacijų 
nieko tą dieną nerengti.

; 30 
atsibus'

šį sekmadienį visi linksmi 
žmones trauks į South Brook- 
lyną,* kadangi ten įvyks sma
gūs šokiai, kuriuos rengia Lie-į 
tuvių Darbininkų Susivieniji-1 
mo 50-ta kuopa. Įvyks Darbi-;r>er 13 nJetų vieta, i 
ninku Centre, 723—5th Avė. 
Brooklyne. Įėjimas iš 23rd 
Durys atdaros nuo 4 vai. 
pietų, šokiai prasidės G 
“Hat check”.30c.

Trumpos Žinutės

po

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių krautuve, 

ir geras 
pragyvenimas galima padaryti, ge
rais ir blogais laikais. Pardavikas 
serga ir negali prižiūrėti savo biznio, 
todėl nori greit parduoti, ir už labai 
žema kainą. Būkite pirmas—pasi
naudokite taip puikia proga. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės seka
mai: V. Januška, 127-17 Liberty 

j Ave., Richmond Hill, N. Y.

u z

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Nors didžiųjų dangorėžių 
aptarnautojų, streiko 
p asi rašy ta sa v i n i n k ų 
su unija, tačiaus 
Aptarnautojų Unijos 
kalo pirmininkas 
praneša, kad šį 
ruošiamasi iššaukti 
65,000 darbininkų,
8-se tūkstančiuose bildingų.

sutartis

32-B Lo- 
Bambrick 

pirmadienį
į streiką 
dirbančių

kelios eksplozijos.
17 kompanijų
kad sulaikyti ugnį ir nedaleisti 
i šalimais esamus garadžius, 
kur gazolino tankai galėjo būt 
priežastimi dar pavojingesnių 
eksplozijų.

Parsiduoda bučernė-groserne 
labai prieinamą kainą. Vieta apgy
venta lietuviais ir galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Atsišaukite grei
tai sekamu antrašu: 339 Wythe 
Ave., kampas So. 3rd St.

FOTOGRAFAS.
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus faniilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir 
kio 
kio 
ma.
maliavoju p 
riom spalvom 
STOKES
kainp. Broadway

Sutraukta 
gaisrininkų,

Užsidegus. Safety
Rubber Co. šapai, 20-29 40th

Mrs. Emma Cordes, 7306 
3rd Ave., Brooklyne, nusižu
dė gasu, bet sykiu su savim 
vos nenusivedė visai nenorin
čius mirti. Susiedama suuo
dus gasą, policija rado ją ne
gyvą, o kitą 5 žmonių šeimy
ną pritroškusius. Manoma, 
kad ji žudėsi iš liūdesio, nes 
jos vyras miręs pora mėnesių

Už nenuvalymą nuo šali
gatvių ledo ir sniego 40 gy
ventojų, Bridge Plaza teisme, 
nubausti užsimokėti po $2.

Antradienį, dienos šviesoj, 
pačiam Brooklyno judėjimo 
centre, 998 Broadway, du plė
šikai užpuolė Tony Boris, 
kriaučių šapą ir, išnešę į tro- Į 
ką $6,000 vertės prekių—nu
važiavo. Langų valytojas pa- 
liuosavo surištą Borisą tik už 
15 minučių.

Nepaprastas susirinkimas 
įvyks subatoj, 29 vasario, 3 
v. po pietų, “Laisvės” name. 
Visi komiteto nariai privalote 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Turime žinių iš Lietuvos, kad 
Smetonos fašistinė valdžia už
darinėja visokias liaudies įs
taigas, kurios tik nešoka pagal 
fašistų muziką. Mes turime 
pasisakyti prieš Smetonos fa
šistų terorą ir tartis su kitomis 
srovėmis Lietuvos klausimais.

Komit. Sekr. Geo. Kuraitis, j suko tiesiai į krautuvę, 3.9-09

nė apsieiti be draiverių. Pieno 
trokas prie Maril ir Saunders 
St., Forest Hills, užvažiavo 
patį savininką. Gi Woodsidej 
gatvių valytojų trokas užsima
nė išbandyti “hold up” ir pa-

JONAS
Marion St.

esant 
padidinu to 

dydžio, kr 
pageidauja- 
Taipgi at-

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-ine 

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 
KIRPIMAS ZfO"

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Klius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NAUJOJE VIETOJE

SKUTIMAS

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

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na- 
Ynus 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

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

t .
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