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ŽINIOS IS LIETUVOS
•t

Geria Eterį
NAUMIESTIS (Taur.) mie

stelyje ir apylinkėje plačiai 
vartojama vietoje degtinės ete
ris, kuris čia pargabenamas 
kontrabandos keliu iš Vokieti
jos. Yra tokių, kurie eterį gali 
gerti stiklais. Eterio kvapas vi
sur jaučiamas ne tik turgadie
niais, bet ir kaimų vestuvėse, 
vakaruškose ii- kitur.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sckm idienių

Vienykitės! Jūs Nieko •; 
-U]

N e p r a I almėsite, Tik j 
Retežius, o Islaimėsito ’ 
Pasaulį!
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KAUNAS.—Vieną 

viename kieme žmonės 
sniege begulint), beveik nuogą, 
gyvą kūdikį. Kūdikis buvo Vy
riškos lyties, kaip vėliau nusta
tyta, vos prieš 15 minučių pa
gimdytas. Jį tuojau pristatė 
apskr. ligoninėn. Netrukus į 
vietą atvyko policija ir netoli, 
viename tvarte, atrado ligonę— 
kūdikio motiną. Kvota jau baig
ta ir perduota teismo tardyto
jui.

vakarą 
rado i PUSES ETH10PU ŽEMES ITALIJAI, 

O KITOS PUSES SVETIMAI GLOBAI
PIRM NEGU ITALIJA EISIANTI Į DERYBAS, 

ETHIOPIJA TURĖSIANTI NUSILEIST

Komunistų Pozicija
1936 Metais

I

Bėdos su Elektra
Jau kuris laikas Pasvalio gy

ventojai nusiskundžia elektra: 
tamsiai dega, labai mirksi, gen
da. Normali šviesa gaunasi 
vartojant 190 voltų lemputes, 
bet jos dėl srovės įtampos ne
pastovumo perdega, o 220 vol
tų lemputės tamsiai šviečia. 
Koncesininkas gyventojų nusi
skundimų nepaiso, nes sutar
tis yra jam labai palanki ii- jo
kių pabaudų už netvarkingą 
elektros teikimą nenumato. 
Elektros tiekimo laikas sutar
tyje tiksliai nenustatytas ir 
koncesininkas tuo moka 
naudoti.

ROMA, kovo 4.—Prane
šama, kad Mussolini sutik
siąs derėtis per Tautų Lygą 
apie taiką su Ethiopija, jei
gu ethiopų imperatorius 
Haile Selassie išanksto pasi
žadės padaryt Italijai “tin
kamu” nusileidimu. V t

Mussolini neatsisakysiąs 
nuo pirmiau paskelbtų to
kių savo reikalavimų:

Pervest Italijai apie pusę 
Ethiopijos, būtent, tas vie
tas, kurios esančios apgy
ventos “netikrų ethiopų, o 
užkariautų genčių”; nugin- 
kluot likusią Ethiopijos da
lį ir pavest ją tarptautinei 
priežiūrai, paliekant tik 
vietinę šiokią tokią savival-

i

Radio Kalba Ėdri Browderio, Komunistų Partijos Sekreto
riaus, Visai Šaliai per Columbia Broadcasting (Radio) 

Tinklą,—Kovo'5 Dieną, 10:45—11 Vai, Naktį
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STALIN ŽADA MONGOLU LIAUDIES , 
RESPUBLIKAI SOVIETU TALKĄ, J0 

JAPONIJA UŽPULTU MONGOLIJĄ f
AMERIKINĖ DEMOKRATIJA IR SOVIETAI GALI 11 

PALAIKYT GERUS SANTIKIUS

Ki

pas i-
Tokius draskūniškus rei

kalavimus Mussolini dabar 
| vėl pakartojęs Francijos 
I ambasadoriui Romoj.

Sovietu Fabrikuose!
Kiek Motery Dirba

MASKVA, kovo 4. — So
vietų fabrikuose ir dirbtu
vėse dabar dirba 2,627,000 
moterų ir merginų darbi
ninkių. Pirm karo Rusijoj 
tik 600,000 moterų tedirbo 
fabrikinėje gamyboje. Da
bar moterys sudaro trečda
lį visų pramonės < 
kų, kaip skaitliuoja N. Y. 
Times korespondentas.

Washington, kovo 4. — 
Amunicijos fabrikantai du- 
Pontai reikalauja, kad val
džia jiem sugrąžintų $617,- 
317 taksų, kuriuos jie būk 
tai “permokėję!”

Kaune Suėmė du Komu-
o urecaa- • . p ■ -i 
darbinin- mstu su Spaustuvėlė

Ilgėja Ausys, Beinant 
Žmogui Senyn

WASHINGTON, kovo 4. 
—Einant žmonėms senyn, 
jų ausys darosi ilgesnės, lū
pos platesnės, nosis truputį 
ilgėja ir žymiai platėja, 
kaip kad atranda Dr. Ales 
Hrdlicka, Smithsonian In
stituto mokslininkas, kuris 
yra išmieravęs tūkstančius 
žmonių veidų.

Jis sako, kad ypač karš
tose šalyse išsivysto plačios 
nosys. Siauriausias gi no
sis turi kalnų gyventojai.

KAUNAS, vas. 17.—Žval
gyba padarė kratą pas P. 
Leją Bikaitę. Pas ją rado 
rotarinę mašinėlę su spaus
dinti paruoštu atsišaukimu 
“Į Visus Lietuvos Darbinin
kus ir Tarnautojus.”

Smetonos organas “Lietu
vos Aidas” rašo, kad ir dau-

Italai Užmuša 2 Ethiopų, o 
Giriasi, kad Visą Diviziją
ADDIS ABABA, kovo 4. 

— Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie masiniame 
mahometonų susi ri nkime 
atsišaukė, kad žmonės neti
kėtų italų pasigyrimams. 
Sako, kur fašistai užmuša 
du ethiopų, tai pasigiria, 
kad sunaikinę visą diviziją. 
Apsigynimo karas nėra bai
giamas, kaip italai pasako
ja; lis dar tik prasideda, sa
kė Haile Selassie.

ASMARA, Eritrėja. — 
Italų komanda sako, kad 
dar reikės trijų dienų, iki 
iie pasieks Takkaze upę, 
šiaurvakarėj nuo Tembien 
kalnų.

O pagal pirmesnius fašis
tų praneš., tai ethiopai jau 
kelios dienos atgal, girdi, 
“pabėgę iki Takkazės.”

Pora dienų pirmiau faši
stai skelbė, būk Imru va
dovaujami ethiopai likę “iš
taškyti” ir betvarkiai pabė
gę o kovo 4 d. pats italų 
vyriausias k o m a n d ierius 
pripažino, kad ethiopai pui
kioj tvarkoj traukėsi į nau
jas pozicijas, nuolat atsi
šaudydami į bandančius vy
tis italus.

Numuša WPA Darbinin
kų Skaičių iki 3,000,000

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Svarbiausias klausimas 193$ 

metais yra, kaip sugrąžint' 
žmonėms darbus Amerikoje. 
Mes turime dvyliką iki penkio
likos miliomj bedarbių. Dau-, 
giau kaip 16 milionų žmonių! 
gyvena iš alkanos pašalpos. O/ 
tai reiškia algų kapojimą tiems, 
kurie dar turi darbo. Tatai 
baigia bankrūtuot farmer i us. 
Tatai spiria mažuosius biznie
rius ii- profesionalus prie sie
nos. Milionai jaunuolių užbai
gia mokyklas be vilties gauti 
užsiėmimo. Pusė šalies gyvento
jų jau dabar stovi žemiau bied- 
nystės lygio. Nedarbo vėžys 
ėda visos šalies širdį.

Būtent šio klausimo ir ven
gia politikieriai, kurie užpildo 
orą savo įkaitusiomis kalbomis. 
Įvairių rūšių demokratai ir re- 

, publikonai, visi kaip vienas, 
stengiasi užslėpti šį klausimą, 
žadindami viltis savo pareiški
mais apie kylančią gamybą ir 
išreikšdami nepasitikinčias nuo
mones apie viens kitą. Jie rė
kia, kad gerieji laikai jau vėl 
žiūrį štai iš už kampo. Jie nu
rodinėja į keliais šimtais pro?, 
centų pakilusius pelnus. Bet 
jie nepasako jums, kad gami
nimą padidino daugiausia maši
nerija, kuri pavaduoja darbi
ninkus; kad jinai išmeta iš dar
bo dar po kelis darbininkus 
daugiau vietoj kiekvieno, kuris 
laikinai gauna darbo.

Net jeigu mes vėl pasiektume 
1929 m. gamybos lygį, vis tiek 

, dar liktų gatvėse devyni milio- 
i nai darbininkų be

Gerovė, taip! 
tiktai bankieriams 
pramonininkams.

Kokia tai beprotystė! Koks 
tai baisus kriminalis fiusikalti- 
mas prieš žmoniją! .Mūsų šalis 
turi pusę viso pasaulio turtų ir 
gamybos pajėgų. Mes turime 
dirbtuves ir įmones, kurios ga
lėtų pagamint visko įvalias pa
tenkinti visus reikalus. Mes 
turime milionus darbininkų ir 
farmerių, galinčių gaminti ir 
norinčių gaminti. Bet mūsų 
turtus yra sumonopolizavus sau
jelė vadinamųjtj “geriausių šei
mynų.” O valdžia atsisako sta-, 
tyt žmones į darbą, kad jie ga4 
mintų, ko mums reikia. Valdžia 
sako, kad jeigu jinai ir ... 
duot žmonėm darbo, tai jie turi j" 
gaminti tokius daiktus, kokių 
mums nereikia. Jinai kasosi 
sau galvą iš rūpesčio, kaip čia 
išlaikyt milionus žmonių skur
de ir be darbo, idant jie nekliu
dytų Wall Stryto augančių pel
nų. Tuo tarpu valdžia, vardu 
“sulyginimo” šalies iždo išlai
dų su įplaukomis, eikvoja bilio- 
nus dolerių prisirengimams ka
rui ir Wall Stryto paramai, ka
poja bedarbių pašalpas, atmeta 
senatvės ir bedarbės apdraudą 
ir perkelia mokesčių naštą nuo 
turčių ant varguomenės pečių, 
kaipo tiesioginius taksus, pirki
nių aptaksavimą ir taksus, ima
mus už lauko ūkio produktų 
perdirbimą į vartotinus dalykus.

/Ivies, komunistai, reikalauja
me, kad valdžia pasiimtų atsa-

Francija Reikalauja Anglų 
Talkos Karo Pavojuje

LONDON, kovo 
Francijos valdžia 
griežtą reikalavimą, 
nai ultimatumą, Anglijai, 
kad Angių vyriausybė turi 
tikrai pasižadėt eit į kariš
ką talką Francijai, jeigu ją 
kas užpultų. Kitaip, girdi, 
pavojinga būtų Francijai 
prisidėti prie aliejaus už
draudimo Italijai, nes tokia- 

atsitikime Mussolinis

fakti-
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darbo.
Bet gerovė 

ir didiesiems

Lenkų Fašistų Teroras 
Prieš Žydus Studentus
VARSA V A, kovo 4. — 

Neribotam laikui tapo už
darytas Varšavos Universi
tetas del fašistinių lenkų 
studentų ir studenčių riau
šių prieš žydus. Jie sužei
dė apie 30 žydų studentų ir 
mėtė nedidelius sprogimus 
ir smirdančias bombas kla
sėse į žydus.

Mieste fašistai išdaužė 
daugelį langu toms žvdų 
krautuvėms, kurios atsisa
ko laikyti pardavimui įga
bentus iš Vokietijos tavo- 
rus.

Austin, Tex.—Pereita tre
čiadienį buvo pirma oficialė 
“uošviu dienos” šventė Te
xas valstijoj.

galėtų tinkamomis kainomih 
parduoti savo produktus, rei\ 
kalingus visiems žmonėms. Mes\ 
reikalaujame, kad visiems dar 
šitaip neaprūpintiems žmonėms 
būtų įvesta federalė SenatvėsJ 
Bedarbės ir Socialė Apdrauda, 
tokia, kad jos užtektų pragy-J 
venti sulig amerikoniško gyve/ 
nimo laipsnio ir kad pinigai ta| 
apdraudai būtų paimti iš kapi
talistų pelnų.

štai kodėl jie mus vadina 
“raudonaisiais” ir taip piktai 
mus užsipuldinėja. štai kodėl 
Hearstai ir MacFaddenai kurs
to govėdas, kad mus lynčiuotų.
Kiekvienas Wall Stryto agentas 1 me 
reikalauja sukriušinti komunis- galėtų susidėt SU Hitleriu ir 
tus todėl, kad komunistai nuo
lat kelia šį bedarbės klausimą 
tarp šalies gyventojų.

Kuomet jūs girdite su krau
jais ir 
keiksmus 
siminkite, jog tie patys kaltini
mai buvo statomi Lincolnui, ka-1 
da jis vedė kovą prieš vergiją.

Neapsigaudinėkime! Mes ne
galėsime net pradėt 'bedarbės 
klausimą išspręst, iki mes im
sime laužyti Wall Stryto viešpa
tavimą šioj Šalyj. Morgano 
kompanija yra tikrasis šalieš 
valdovas šiandien. Jis viešpa
tavo prie pirmojo Roosevelto, 
prie Tafto, prie Wilsono, prie 
Hardingo, prie Hooverio. Jis 
sustiprino savo viešpatavimą 
prie dabartinio Franklino D. 
Roosevelto.

Prezidentai ateina ir praei
na, bet Morgano kompanija 
nuolat vyrauja ir vyraus—iki 
Amerikos žmonės prisirengs 
padaryt pamatinę permainą 
dabartinėje santvarkoje, kuri 
išaugino Morgano Kompaniją 
ir kitus monopolistus—Rocke
feller!, du Pontą, Melioną. 
Republikonai ir demokratai 
vieni kitus pavaduoja val
džioje, apsimainydami, bet 
Morgano viešpatavimas eina 
vis drūtyn ir juo labiau viską 
apima. Su Wall Stryto augan- 
čiąja galia auga ir žmonių 
skurdas ir alkis. x
/ Naujoji Dalyba, kuri buvo 
sukėlus tokių vilčių žmonėse, 
yra sugriuvus ir nusibankru
tavus. Dabar visos reakcin-

• turi giausi°s jėgos šalyje, susirin- 
i Į kusios iš abiejų senųjų parti

jų Liberty Lygoje, su jos 
agentais, kukluksiniais Tal- 
madge’iais, Hearstais, Cough- 
linais, Hooveriais, stengiasi 
urmu nuvaryt nusiminusius, į 
desperaciją įpuolusius žmones 
į tokį kelią, kokį Hitleris pra
vedė Vokietijoj, fašistai Itali
joj, militaristai Japonijoje.

Tarsi nepaliečiamoj tvirto
vėj, tie ponai įsidrūtino už 
Augščiausio Teismo nugaros, 
kuris, nušluodamas šalin Nau
jąją Dalybą, paskelbė netei
sėtais ir visus socialius įstaty
mus, kurie tik galėtų būt iš
leisti ateityje. v

Komunistų Partija šaukia 
amerikiečius sumušti tą reak
cinį bloką, kaipo didžiausią

“iškirst šposą” Francijai.

Lermas Kongrese prieš 
prieš” komunistus, at- Browderio Radio Kalbų

Scripps-Howard laikraščiu 
direktorių pirmininkas, Roy 
W. Howard turėjo ilgą pa- 
sikalbėjimą su drg. Stalinu 
Maskvoj. Be kitko, Ho- 
ward pastatė klausimą: ką 
Sovietai darytų, jeigu Japo
nija pradėtų karą prieš Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies Respubliką?

Drg. Stalinas atsake? 
“Jeigu Japonija bandys už
pult Mongolijos Liaudies 
Respubliką, mes turime su- 
gebėt duoti pagelbos tai 
Respublikai.”

Stalinas priminė du di-/ 
džiausiu karo pavoju pačiai 
Sovietų Sąjungai—vienas iš 
Japonijos pusės, antras iŠ 
Hitlerio pusės. Jis nurodė, 
kaip Sovietai stengiasi iš
laikyt taiką ir kreipė dėme
sį į augančią pasaulvj žmo
nių nuomonę prieš karą.

Howard statė klausimą 
ryšy j su primetimu, kad, - 
girdi, Sovietai siekią pada- ,
ryt pasaulinę revoliuciją. Į 
tai drg. Stalinas atsakė:

“Bandyt įvežt revoliuciją 
į užsienį yra nesąmonė. Be 
žmonių pageidavimo revo
liucijos savo šalyj, nebus 
nei revoliucijos.” ‘

Buvo klausiama: Argi 
Sovietų tvarka nėra valsty?. 
binis social-kapitalizmas, 
panašus į Hitlerio ir Mus- 
solinio programą?

Drg. Stalinas parodė, kad 
Sovietuose nei iš vieno at
žvilgio nėra valstybinio so
cial-kapitalizmo, o vykdo
ma tik socializmas, ir išaiš
kino, kad sovietinis .socializ
mas absoliučiai nieko ben
dro neturi su Italijos bei 
Vokietijos fašistų bandy* 
mais. X;;

Kas liečia santikių tarp s 
Amerikos ir Sovietų, drg. 
Stalinas, be kitko, pareiškė:

“Amerikinė demokratija 
ir Sovietų sistema gali gy
vuoti ir vesti ramias var
žytines, bet viena sistema 
niekad negali išsivystyti į 
kitą.” (Reiškia, kapitalisti
nė demokratija be revoliu
cijos negali išaugti į Sovie
tus, o apie Sovietų “persi- 
vystymą į kapitalistine de
mokratiją” tai nedali būt 
nei mažiausios minties.)

(Kitą kartą “Laisvė je’J 
bus platesnių ištraukų iš

WASHINGTON, Kovo 4. 
—Kongnesmanas McClellan, 
demokratas iš Arkansas 
ėmė kongrese rėkti, protes
tuoti prieš Columbia radio 
'kompaniją, kaipo “šalies 
išdavikę” del to, kad ji su
tiko leist kovo 5 d. kalbėt 
iš savo stoties E. Browde- 
riui, Komunistų Partijos 
generaliam sekretoriui. Ki
tas demokratas kongresma- 
nas Pierce patarė jam nu- 
siramint ir išreiškė abejo
nę, ar McClellan žino ką jis 
šnekąs, matyt, visai nieko 
nesuprasdamas apie komu
nizmą. Pierce stojo už žo- 

Į džio laisvę.
Kongr. McCormack iš | 

Mass, reikalavo išleist įsta
tymą prieš “maištininkus.” 
Kongr. Blanton iš' Texas 
piktinosi, kad kongreso ga
lerijoj laužiama būti “Dai
ly Woffiterio”, komunistų 
dienrašoįo, korės p o n d e n- 
tui, ir reikalavo “jį išspirt 

* laukan.” Kongresman. Ma
verick pasipriešino Blanto- 

, nui.

U

WASHINGTON, kovo 4. 
—WPA. valdiškų pašalpinių 
darbų administratorius H. 
L. Hopkins į^akė numušti 

j tuose 
darbuose iki 3,000,000 iš vi
so. Del to vien New Yorke 
40,000 pašalpinių bedarbių 
išmetama iš tų darbų.

Visais Garais Statoma
Karo Laivai Anglijoj

LONDON, kovo 4. — An
glijos laivyno ministeris 
Monsell skaitliuoja, jog lai
vų statybai šiemet reikėsią 
išleisti bent 49,400,000 dole
rių daugiau negu pernai.

Kitąmet bus pradėta du 
nauji milžiniški karo laivai 
po 35,000 tonų įtalpos, o 
per sekančius trejus metus 
dar trys tokie didlaiviai, ne
skaitant jau dabar statomų 
karo laivų, šarvuotlaivių, 
submarinų ir kt.

Mažai Tebalsuoja už Fašistų 
Kandidatą į Prezidentus

ęiau rasta paruoštų; spaus- sįaičių darbininkų
dinimui priešfašistinių atsi
šaukimų, kuriuos jis vadina 
“priešvalstybiniais.”

Buvę rasta dar įvairių 
gatavų “komunistinio turi
nio” atsišaukimų Jr laikraš
tukų. Pasak “Lietuvos Ai
do,” tai

“Tiriant, nustatyta, kad 
tuo rotatoriumi ir tąja rašo
mąja mašinėle, kuria į rastas 
matricas įrašytas tekstas, 
yra pagaminti ir tie atsišau
kimai, kurie prieš kelias 
dienas buvo išplatinti Vy
tauto Didžiojo universite
te, Technikos ir Teisių fakul- 
tetij patalpose. Be to, šiomis 
pat priemonėmis buvo spaus
dinami komunistų inteligentų 
periodinis leidinėlis “Kova” 
ir Kauno rajono komiteto lei
dinėlis “Revoliucinis darbi
ninkas.” Bikaitė sulaikyta; 
ji atsisakė suteikti žinių apie 
šAvo užsiėmimą. Drauge su
laikytas ir pas ją kambaryje 
tuo metu buvęs pil. įsakas 
Aronavičius, batsiuvis.” 
Suimtiem gręsia ilgi me

tai kalėjimo.
Šis areštas pabrėžia, kaip 

Lietuvos komunistai pasi
aukojančiai darbuojasi re
voliucinei savo spaudai, ne
žiūrint aršiausių bausmių iš 
fašistų pusės.

DONALSONVILLE, Ga., 
kovo 4.—Bandomuose prezi
dentų pasirinkimo balsavi
muose Seminole apskrityje, 
Georgijos valstijoj, Roo.se- 
veltas gavo 661 balsą, o fa- 
šistuoiantis gubernatorius 
Talmadge, Hearsto kandi-į 
datas, tiktai 120 balsų.

Bergždžiai Bus Palikta 
30,000,000 Akru?

•»

f

Komybę duoti darbą kiekvie- pavoj? mūsų.laisvėms ir mGsM
nam fiziniai tinkamam darbi
ninkui, su unijine alga. Mes 
reikalaujame, kad farmeriams 
būtų užtikrinta rinka, kur jie

gyvenimo reikalams. Bet mes 
esame giliai įsitikinę, kad įo 
negali sumušti demokratų

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

MEMPHIS, Tenn., kovo 
4.—Žemdirbystės tvarkymo 
valdininkai iš Washingtono 
pranešė, kad šiais metais 
jie planuoja palikt neužsė
tų, neužsodintų laukų 30 
milionų akrų. *

Už tą bergždžiai palieka
mą žemę neva jos “gerini
mui,” Roosevelto valdžia 
ketina dvarininkams ir far
meriams išmokėti apie 
$500,000,000 atlyginimo iš 
šalies iždo, šio plano tiks
las yra palaikyti augštesnes 
kainas lauko ūkio produk
tams. O iš to daugiausia 
naudos būtų tik stambiem 
žemės savininkam ir pro
duktų spekuliantams.

drg. Stalino pasikalbėjimo 
su Howardu.)

Dvynukė Gimė už Dvie- 
• iv n ijų Dientį Po Dvynuko
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PASSAIC, N. J. — Fr. 
Oosdykienė pereitą sekma
dienį pagimdė sūnų namie 
Clifftone, N. J., o antradie
nį po operacijos pagimdė • 
dukterį General Hospitalėj 
Passaic’e. Vienas ir kitas 
dvynukas yra sveiki.
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Kuopos turėtų pasekti Centro Komite
to pavyzdžiu ir suruošti jubilėjinių pra
mogų.

Stiprindami APLA, stiprinsime visą 
darbininkų judėjimą. x

go, tai tuoj po krūtine skau
da ir atsirūgsta čystais 
kais.

“Taip,—bet jis vis ne ir

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

Tel.: Humboldt 2—7964

ubagais. “D.” redaktorius turėtų žinoti, 
kad ir tuos pačius kunigus užlaiko tie 
“ubagai”—darbininkai. Labai negražu 
iš jų rankos maitintis ir paskui juos ne
gražiai kolioti.

LDD Kuopų Atstovų ir " N. G- ”

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

of March 3, 1879.
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tyilwaukes Socialistų Nedarbinin
kiškas Pasielgimas

Šioje vietoje nesenai atžymėjome, kad 
Komunistų Partijos organizacija Mil
waukes mieste nutarė savo kandidatų 
nestatyti, bet rems Socialistų Partijos 
kandidatus. Mūsų partija tatai padarė 
su tuo įsitikinimų, kad Milwaukes mies
te suskaldymas darbininkų balsų pasi
tarnautų reakcionieriams. Taip ištikrų- 
jų ir būtų.

Bet Milwaukes socialistai, kurie prie
šingi bendram frontui, šitą komunistų 
draugišką žygį pasitiko ne tik nędrau- 
giškai, bet tikrai priešdarbininkiškai. 
Jie pareiškė, kad jie neprašą komunistų 
paramos rinkimuose. Jie net kaltiųa ko
munistus norėjime socialistų kandida
tams pakenkti. Kaip? Well, girdi, bur
žuazija nusigąs ir pradės staugti, kąd so
cialistų kandidatai yra^ “raudonieji,” 
“Maskvos agentai” ir t.tf

Vadinasi, Milwaukes socialistai nori 
pasirodyti tikrai nekaltais avinėliais, 
nieko bendro neturį su revoliuciniu ju
dėjimu. Jie nori pasigerinti fabrikan
tams ir reakcionieriams. Niekas iš to 
neišeis. Tokiu nedarbininkišku keliu jie 
toli nenueis. Vokietijos ir Austrijos so
cialdemokratai šitokiu prisigerinimo ir 
pataikavimo keliu žygiavo ir, matote, 
prie ko privedė tų šalių darbininkus. Jję 
irgi bijojo komunistų, griežtai atmetė 
bendrą frontą su komunistais, manyda
mi, kad Hitleris, Hindenburgas ir kiti 
panašūs sutvėrimai tik su komunistais 
apsidirbs, o socialdemokratus paliks ra-

I iqybeje.
Lietuvos socialdemokratai ir liaudinin- 

. kai taip pat nenorėjo Smetoną užrūstinti 
? ir atmetinėjo bendrą frontą su komunis

tais d.el nuvertimo Smetonos diktatūros. 
Dabar gi, kaip žinoma, Smetona uždarę 
irstąs dvi partijas.

Ne tuo keliu ręikia eiti. Reikia eiti 
bendro fronto ir kovos keliu. Tik šis 
keliąs veda prie laimėjimo.

Dar taip nesenai newyorkiškė-Heąrsto 
spauda visus socialistus vadino “raudo
naisiais Maskvos agentais” ir atvirai agi
tavo juos, kaip ir komunistus, išnaikinti. 
Ir šis Milwaukes socialistų vergiškas pa
taikavimas tokiems Hearstams ilgainiui 
neišgelbės juos nuo reakcijos atakų. Vis
kas, ką jie tuomi atsieks, tai padrąsins 
amerikinius fašistus. Jeigu dar ir šian
dien jie to nesupranta, tai labai liūdna.

J ^un*8*l “Darbininkas” apie 
Darbininkus
~ 9 f *

So. Bostorib. “Darbininkui” labai nepa
tinką prolętarinė diktatūra. Ir abelnai 
“D.” pažiūros į darbininkus yra tikrai 
kunigiškos. Sako tas kunigų laikraštis: 
“^rolętąriatas tai—driskiai, ar lietuviš
kiau kalbant, elgetos-ubagai.”

Taigi, jūs, milionai ir šimtai milionų 
fabrikų, ofisų ir laukų darbininkų, esa
te “elgętos-ubagai.” Taip sako klerikalų 
spauda. Taip linkui jūsų atsineša ku-

■ nigai ir So. Bostono “Darbininkas.”
Nenorime sakytį kąd “D.” redaktorius 

‘ yra toks ignorantas, jog ištikrųjų nežino 
L to, kąs yra proletariatas. Juk jis palotų 

atsiversti kad ir tokį “Funk Wagnalls” 
žodyną ir atrastų, kad proletariatas yra 

/ “alginiai-darbininkai, arba dirbančiosios 
y klasės.” Taigi, “D.” sąmoningai panieki

na visus darbininkus, vadindamas juos

Del Savęs KUąip.
Dvylikos metų Raulukas

> J motiną:
^/ “Mama, ar tu prašei tė- 

; v vo, kad jis'man nupirktų

ne. Iš tęs prįežasties mudu 
net^ susįbarom,”' aiškino mo
tina.

Raulukas: “Didelis ten 
dalykas susibarti! Kad tai 
būtų del tavęs,—tu būtum 
ąpsipylusi ašaromis ir porą 
kartų apalpusi,” rūgojo mo
tinai Raulukas.

Surinko J. šilingas.

Ąųįįščiausios Prieglaudos Lietuviu 
Amerikoj- Jųbilėjus

Šiemet Amerikos lietuviuos daug jubi- 
lėjų. Be kitų organizacijų ir laikraščių, 
šiemet/sukanka 25-keri metai nuo oficia- 
lio įsiKūrimo (čarterio gavimo) Augš- 
čiąusj.Q£ Pvicglaudos Lietuvių Amęriio- 
je. Kovo 27 dieną APLA švęs savo sidab
rinį jubįlėjų.

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoje šiandien būtų kur kas stipresnė 
organizacija, jei nebūtų jos apvogęs įūląs 
žuljkas, buvęs organizacijos sękrętęrium. 
Jis nunešė keliolika tūkstančių dolerių— 
paskutinius organizacijos pinjgus. Tik 
dėka pažangiesiems AP A nariams ir vei
kėjams, organizaęija buvo ątstęigtą ir 
šiandien ji gyvuoja su keliolika šimtų 
narių, ir virš $30,000 turto.

ĄPįA daugiausiai veikia labiausiai 
užuitam ir nualintam lietuviškam kam
pe—plieno. ir anglies pramonių apimtam 
—Pittsburghe ir apjelinkėję. Ir dėlto 
organizacijai prikįauso didelis kreditas. 
Neatsižiūrint į' nępątogumųs ir skerspai- 
nes, tenkamas pergyventi, ji per ilgus 
metus buvo pažangi organizacija, ve
mianti darbininkų judėjimą. Kiekvie
nam seime APLA pasisakė už nesitenki
nimą tiktai išmokėjimu pašalpų ir ap- 
draudų, bet už dalyvavimą įvairiose dar- 

z bo žmonių kovose del bęndęų reikalų 
pravedimo gyvęniman.

Jau kelinti metai APLA laukia palan
kesnių sąlygų įvykinti vienybę su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimu. Tai bus 
didelis laimėjimas abiejų organizacijų 
nariams ir visam lietuvių darb. judėji
mui. Kad susivienijimas įvyks—niekas 
neabejoja.

B,et laukti susivienijimo, d.ąbąr nieko 
neveikiant, būtų, žinoma, kriminale klai
da. APLA Centro Komitetas gerai pa
darė paskelbdamas speciąlį sidabrinį ju- 
bilėjų, minint vajų už gavimą naujų į 
APLA narių. Vajus prąsįdėj.o su kovo 
mėn. 1 diena ir tęsis iki liepos 1 dienai, 
š. m. Kiekvienas ap.likantas, įstodamas 
laikę vająus į APLA, sutaupys pusę 
įstojimo mokęsčių.

Pats APLA Centro Komitetas rengia 
iškilmingą jųbilėjinį koncertą Pittsbur- . 
ghe, balandžio rrmn. 26 d.

Dedamos pastangos šį sidabrinį jubilė-1 
jų plačiausiai išnąudęti sustiprinimui or
ganizacijos ir jos iždo.

“Laisvė” šaukia visus APLA narius 
ir veikęj.us darbąn: budąvokitę Aukš
čiausia prieglaudą Lietuvių Amerikoje, 
gaudami naujų narių, stiprindami jos

Mussoįivio- Padėka Amerikos 
Kongresui

Benito Mussolini pažįsta savo drau
gus, kurie vienokiu ar kitokiu būdų pa
deda jam vesti kąrą Afrikoje. Šį sykį jis 
labai dėkingas Jungtinių Valstijų kong
resui, kuris atmetė pąsiūtymą ^ie?tai. 
uždrausti bi kokių produktų, liečiančių 
karo, vedimo reįkąlus, išvežti iš Ameri
kos Italijon. Jis to savo džiaugsmo vi
sai heslępia. Ko.vo 3 d. jis išleido pa
reiškimą, kuriame šitą savų džiaugsmą 
viešai išreiškia ir padėdavo ja Jungtinių 
Valstijų kongresmanams.

Prezidento pęosevelto .valdžia faktinai 
padeda Mussęjijniui tęsti karą prieš Ethi- 
opijįą. Kuomet tos šalys, kurios sudaro 
T&utįų Lygą, gerokai sumažino savo pre
kybą su Italiją, kuomet Tautų Lyga pra
dėjo sankcijomis bausti Italiją, tai Ame
rikos kapitalistai, su valdžios žinia, biznį 
su Italija padidino keleriopai.

“Laisvėje” skelbiąnt ALD.L 
D (Į k p., Woręęstęr,| Mass., 
narių stovį, įvyko kląida. 
Kuopa 1934 metais turėję 73. 
narius, o 19.35 metais ne 59, 
bet 72* narius.

Šeštadienį įvyksta “N. G.” šėrininkų 
suvažiavimas, o sekmadienį—Lietuvių 
Darbininkų Draugijos kuopų atstovų su
važiavimas. Esame tikri, kad abiejuose 
suvažiavimuose apvienijimo lietuvių są
moningų darbininkų klausimas sudarys 
centrinį klausimą.

Tiesa, dabartiniai opozicijos priešaky
je stovį asmenys bando vienybės klausi
mą užgniaužti ir stato gaires dar griež
tesnei kovai prieš Komunistų Interna
cionalą, vienok didžiuma LDD narių ir 
“N. G.” šėrininkų yra vienybės šalinin
kais ir jie už tą vienybę kovos.

Kad vienybė visų klasiniai sąmoningų 
lietuvių darbininkų reikalinga ir yra ne- 
ątįdėlįęjam.a, rodosi, aišku kiekvienam, 
trękštąnčiam. darbininkų klasei laimėji
mo. Ar prisieina aiškinti apie karo ir 
fašizmo pavojaus grūmojimą? Ar ten
ka įrodinėti fašistinių ir klerikalinių 
elementų vienijimąsi lietuviuose kovai 
prieš pažangiąją visuomenę? Pagaliau, 
ar mes nematom Francijos ir Ispanijos 
darbo žmonių laimėjimų, dėka jų pasiek
tai vienybei kovoje prieš fašizmo pavo
jų, ir ar nesuprantam, jog prie to turi
me eiti ir Ąm(erikoję, jei norime nugalė
ti reakcines ir fašistines pajėgas?

Vienybė reikalinga. Už vienybę nuo
širdžiai stoja mūsų revoliucinis judėji
mas, ęsąs Amerikos Komunistų Partijos 
ideologinėj vadovybėj. Vienybė—dvasio
je Komunistų Internacionalo Septinto 
Pasaulinio Kongreso tarimų.

Vienybės klausimu kalbėta-diskusuota 
pas jus ir pas mus. Komunistų Parti
jos Lietuvių Centro Biuro pasiūlytos ir
ALDLD jr LDD Centro Komitetų suda- • 
rytos vienijimuisi išlygos pilnai atsako, 
vienybes įvykinjmui. LDD suvažiavimas, 
mūsų nuomone, turėtų tąją sutartį už- 
girti ir eiti prie praktiškos vienybės vy- 
kinimo. ALDLD minėtą sutartį užgyrė 
referendumu ir tuo visos gyveniman re
alizavimui vienybės sąlygos yra paruoš
tos.

/ Penkerių metų kovoje, virusioje tarpe 
I opozicijos ir pozicijos, aišku, buvo neiš

vengta, kaip t iš vienos, taip ir iš kitos 
pusės išsikarščiavimų, nepamatuotų už- 
metinėjimų, pasivadinimų nedraugiškais 
vardais. Galimas daiktas, tūli opozici
jos draugai jaučiasi neteisingai užgauti 
aštresniais žodžiais, pasirodžiusiais mū-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NESVEIKA KIAUSIDS. 
NERVAI, VIDURIAI

Drauge gydytojau, aš 
“Laisves” skaitytojas, 
man davėt patarimą apie
no ligą, ir aš taip užsilaikiau, 
ir jaučiaus daug geriau. Kad 
aš būčiau senai jūsų pasiklau
sęs, būtų nereikėję operaciją 
daryti. Daug būčiau sveika
tos. ir pinigų sutaupęs. Tariu 
jums širdingai ačiū.

Dabar aš norėčiau paklaus
ti apie savo moterį. Ji yra 5 
pėdų ir 2 colių, 171 svaro, 31 
metų. Turi dvejetą vaikų: 
4 metų ir kitą 7 mėnesių. 
Vedusi jau 10 metų. Jai skau
da dešinį šoną jau kokie 8 
metai; beveik kožną dieną už
eina skaudėti'. Prieš mėnesi
nes daugiau,' ir retkarčiais 
naktį kad užeina, vargiai gali 
ant antro šono apsisukti. Ir 
ant drabužių išeina geltona, 
kaip kada peršti prie išeina
mos.

Buvo pas kelis gydytojus. 
Vieni sako, kad apendikas, ki
ti ne. Ir jos labai prasti ner
vai. Jai po visą kūną kaip 
tik bėginėja kas arba, kąip 
sakyti, lyg koks šaltis vaikš
čioja po skūrą. Ir spuogiukai 
pasidaro, kaip tik nuo šalčio. 
Ir kaip tik ką riebaus užval- 

ATSAKYMAS

Bę asmeninio ištyrimo, žino
ma, negalima tikrai tarti: Ga
limą tik bendrai spręsti, kad 
Jūsų moteris da tebėra pusėti
nai išsemta po gimdymų ir 
nuo žindymų. Gal da ir dabar 
tebežindo 7 mėnesių kūįiikį. 
Nėštumas, žindymas labai iš
semia moteriai organizmą, at
ima jai daug mineralų, vita
minų. Ir, jei ji negauna tų 
visų vitaminų ir mineralų su 
maistu, tai sparčiai jai prade
da silpti ir gesti tai šis tai tas 
organizme.

Galimas daiktas, kad jai ta
me dešiniame šone yra nesvei
ka kiaušidinč liauka (ovari- 
nč). Ant vietos gydytojas tu
rėtų ją pakartotinai 
kad persitikrinus, ar 
kiaušidė nesvęika ar 
trūksta.

Jai prasti nervai, 
jau visai aišku, kad 
pasėka jos motiniškų
Taipgi ir viduriai. Jie irgi ap
silpsta dėl tų pačių trūkumų, 
—dėl stokos vitaminų, kurie 
ypačiai greit išeina iš moterį 
organizmo ir pereina kūdikiu^* 
laike nėštumo ir žindymo.

sų spaudoj; jie jaučiasi nuskriausti. Mes] 
sakome tiems draugams: kovoje neskai
toma, kiek katras katram iš galvos plau
kų išraus. Kova yra kova. Galimas 
daiktas, kad neretai pasitaikė joje ir vi
sai nekaltam nukentėti. Bet ar dėlto

svės” bendradarbių, tai ap^ 
sukriai suderintos Šypsenos 
Šaipoko. Geistina būtų ma
tyti jo daugiau šypsenų ar
ba kad ir straipsnelių.

-O-Q-O-O- . .
Neatsimenu, jsad būtų ka’- ’ 

d a pirmiau taip smarkiai 
augusi Komunistų Partiją 
narių skaičiumi, kaip dabar, 
kad auga New Yorke. Nau-...
jų narių eilėse labai daug 
profesionalų: mokytojų,..

dyti?
Kai tik mes atsistojome tam pačiam 

politiniam kelyj, nustatytam Septintojo 
Kongreso, tai pamirštam visus tuos 
smulkius nesusipratimus. Mes, draugai 
iš opozicijos, pamirštame, ką jūs sakėte 
ant mūs ir jūs—tą patį darykite! Tuos 
mažmožius, tuos išsišokimus pamirški
me ant visados!

Susivieniję, bendrai veikdami, daly
vaudami bendrose kovose su tuo pačiu 
priešu, džiaugdamiesi tais pačiais bend
rais laimėjimais, gindami tuos pačius 
principus, bųdavodami tas pačias orga
nizacijas, pamiršime tuos smulkius daly
kėlius ir pasijausime esą artimiausiais 
kovos draugais.

Apie jokią diskriminaciją prieš nieką 
nei viena mūsų įstaiga negalvojo ir ne
galvoja. Tą aiškiai parodo ir pasako 
buvusios LDD Centro Komiteto daugu
mos ir ALDLD Centro Komiteto pada
rytoji sutartis.

Netiesa, kad Centro Biurui nerūpėjo 
tarp ALDLD ir LDD tikroji vienybė, o 
tiktai opoziciją padalinti, suardyti. Mū
sų judėjimo vadovybės (Centro Biuro) 
vyriausiu troškimu buvo ir yra: tvirtai, 
organiniai suvienyti visus klasiniai są
moningus lietuvius darbininkus. Tai aiš
kiai nusako padarytoji tarp ALDLD ir 
LDD Centro Komitetų vienybės sutartis.

»

Draugai! Mes nuoširdžiai dėjome ir 
dedame savo pajėgas įvykdymui vieny
bės. Jei jūsų suvažiavimuose laimės 
vienybės šalininkai, vienybės sutartį už- 
girs—vienybė įvyks sklandžiai ir greit. 
Tai bus darbininkų judėjimo laimėjimas!

O jei nuvažiavimuose kokiais nors bū
dais atmestų siūlomą vienybę, tai jūsų 
organizacija ir laikraštis būtų panaudo
ti kovai prieš Kominterną ir iš to tega
lės pasidžiaugti tik darbininkų judėjimo 
priešai.

Štai, kodėl mes karštai kreipiamės į su
važiavimų dalyvius pasisakyti už vieny
bę, kaip ji sudaryta vienybęs dokumente!

t. t.\ Kuopų mitingai juo to
liau), tuo labiau darosi im- 
teresingesni. Kitur net ma
noma laike mitingo turėti 
sveikatos klausimu trumpas • 
prelekcijas.

Kažin kodėl mūsų lietu/ 
viškas jaunimas dar to ne- 
įmato?

' -o-o-o-o-
Man rodos, kad mes apie 

opoziciją vėl perdaug rašo.-., 
me. Atrodytų, kad mes 
riktuojarųę anuotas žvirb
lių šaudymui. Neabejoju, 
kad opozicijoj priklausanti 
darbo žmonės savo širdyje •• 
nieko priešingo neturi prieš' 
komunistinį judėjimą. Ir 
ar vėliau ar anksčiau mes • 
būsime kartu po raudona 
vėliava, su opozicijoje esan
čiais rimtais žmonėmis.

-o-o-o-o-
Paskutiniu laiku teko pa- .. 

stebėti, kad “Keleivis” visai 
pakeitęs savo taktiką linkui 
komunistinio nusistatymo.... 
žmonių. Be to, paduoda ge
rų žinių iš Brazilijos, tei
singai apibūdina Lietuvos 
dabartinę padėtį. Taipgi , 
nieko įtariančio netalpina
ma apie Sovietų Sąjungą. 
Bet visai kitas klausimas su 
“Vienybės” turiniu.

Vęismūniškis.

Apie \Vnierikos Mokyklas •
Klausi
Aš dažnai • girdėjęs 

bolševikų kalbėtojus aiški- 
nant, kad Amerikos moks? 
lo sistema gyvenanti krizį,....
smunkanti. Man tas nesu-, 
prantama.

Jai daugiausia padės žmo
niškas maistas. Paprastas 
gamtinis, gyvas, nesugadin
tas maistas. Daugiau žalių 
šviežių daržovių ir kitokių ne
civilizuotų valgių. Išeis ir pen
ketas metų, kol moteriai or-, 
ganizmas pilnai atsipildys po 
gimdymo, po žindymo. - Tai 
ima laiko. Tegul ji bent per 
tą laiką nepastoja vėl nėščia.

Organizmui atsigauti padės 
netik geras maistas, bet da ir 
dapildomasis maistas: mielės 
(Brewers yeast tablets), žuvų 
aliejus, iodas, na, ir skydinė 
liauka: Thyroid gland, l/2 gr., 
1OO tablets. Tegul ima po vie
ną prieš valgi. Ir tegul ji po 
truput; suliesėja, valgydama 
kuomažiausia riebalų, krak
molų, ir saldimų.

Tegul ji dažniau pasilsi, po
gulio paguli, ilgiau miega. 
Reikia jai ir pasivaikščioti. Ir 
tegul ji vengia nuovargio, 
prisivargina taip daug.

Kažin, ar kiti “Laisvės” 
skaitytojai pastebi, kad šiuo' 
tarpu Bostono Žinios pra
lenkė kitų miestų žinias ir 
korespondencijas savo įdo
mumu. Pąsirodo, kad bosto
niečiai turi vikriai plunks
nas valdančių veikėjų. Man 
rodos, kad jų žinios savo 
įdomumu gali pralenkti 
Brooklyno vietines žinias. 
Tai kreditas tenka naujai 
sutvertam jų Koresponden
tų Biurui.
L -o-o-o-o-
^Taipgi iš naujesnių “Lai-

Kiek aš žinauy- •• 
tai, rodos, mokyklos pilnos ’ 
vaikų. įrašau apie tai pla
čiau paaiškinti per “Lais
vę”.

Skaitytojas.
/ Atsakymas:

Užteks, kad paduosime;..., 
keletą skaitlinių apie Ame- / 
rikos mokyklų padėtį 1935 
metais. Palyginus su 1934/ 
metais, pernai Amerikoje, 
buvo 40,000 mokytojų'mar 
žiau viešose mokyklose.. 
Pernai tik 18-koje valstijų/ < 
buvo uždaryta net 2,400 mpr,... 
kyklų tik todėl, kad valdžia. 
nedavė pinigų joms palak....
kyti. O 24 valstijų 31,672-: 
mokyklų distriktuose moks- ' 
lo periodas sutrumpintas. ‘ M

Gal kas mano, kad Ame- . 
rikos mokytojai gauna labai/.., 
dideles algas. Bet štai kį;.., 
parodo, faktai:

200,000 mokytojų uždirba 
mažiau negu po $750 per 
metus.

85,000 mokytojų uždirba 
mažiau kaip $450.

45,000 mokytojų gauna; 
mažiau negu $300.

Yra 40,000 mokytojų, ku
riems valdžia nėra išmokė-1 
jus algų sumoje $4,000,000.’

Tai matote, ką parodo tik/' 
vienų metų skaitlinės. O 
jeigu paimtumėme mokslo *’ 
sistemos nusmukimą nuo 
pat pradžios ekonom. krizio’ . 
(nuo 1929 metų), tai pa
dėtis atrodytų tikrai tra-' ' 
ginga. Amerikos valdžia - 
šimtus milionų dolerių išlei- ' 
džia karo reikalams, o kas
met kapoja išlaidas mokslui 
ir kultūrai.
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Worcester, Mass.—Naujanybė—Worcester, Mass

ETHIOPAI NEPASITIKI 
LYGOS PASIULYMU

PO VAIDINIMO ŠOKIAI 
GRIEŠ GURSKIO ORKESTRĄ

Taipgi dainuos Liet. Lavinimosi Ratelio Mišrus ii 
Vyrų Chorai, vadovaujant L Yermolavičiutei-Kugel

A. Sirotkinaš.
Iš rusų kalbos verte Juraiti

Stalino kūrinius jūs 
žing- 

du žingsniai at- 
— “Kapitalas” I

Kai turėsime dar
umo s pj*i ta

mes Į p ravesime gyve- 
tokiu tvirtu^ 
Hmm—Lokiu

PAAIŠKINIMAS PRIE 
ANKIETOS

jo vienos savaites paliaubas 
(arba pertaiką) su Italija, 
tai esą gudrybė Italijos ša
lininkų Tautų Lygoj. Sako, 
kad tuo pasiūlymu jie norį 
tolyn nustumti klausimą dė
lei aliejaus sustabdymo Ita
lijai iš Lygos šalių.

13. Ar studijuojate sveti
mas kalbas? Mokinuos vokie
čių kalbą, mokaus skaityti ir 
rašyti.

14. Ar išlaikėt jūs visuome
ninį - technikinį egzaminą, ko
kį pažymėjimą gavote? Labai 
<erai (“Otlično”).

15. Ar jūs stachanovietis ? 
Ant kiek nuošimčių jūs išpildo- 
te normą? Taip, aš stachano
vietis. Mano pamaina išpildo 
planą ant 265,2%. '

16. Jūsų darbo užmokesnis 
kuž paskutinį mėnesį? 625 rub-

PROGRAMĄ Iš DAINŲ IR MUZIKOS PILDYS SEKAMI ARTISTAI:
Ig. Kubiliūnas iš Bostono, radio dainininkas; seserys Vaitkiūtes, J. Lathnor 

M. Alikoniūte, J. Kalakauckas, J. žalimas ir broliai Sukackai
PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE; ĮŽANGA 50c. r

Gerbiami Worcesterio ir apielinkės lietuviai! Kviečiame visus dalyvauti ii 
linksmai minėti Literatūros Draugijos dvidešimt metinį jubilėjų.

Kviečia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Kuopa.

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

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 75 centai

17. Kiek aukščiau uždirbda- 
♦ vot? 400-500 rublių.

18. Kokias jūs esate per pas
kutinius 3 mėnesius perskaitę 
knygas? L. Tolstojaus “Anną 
Kareniną”, černiševskio—-“Kas

4daryt?”, Okad. Obručevo “San- 
nikovo žemė” ir kit.

19. Kokius laikraščius ir žur
nalus jūs reguliariai skaitote?

“Pravdą”, “Izvestiją”, “Komso-

dirbate čelia 
zavode ir i: 

Čelia

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass

ADDIS ABABA, Kovo 4. 
—Tūli Ethiopijos valdinin
kai išsireiškė, kad Tautu 
Lygos komisijos dabartinis 
pasiūlymas paskelbti bėgy-

Nedelioje, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, 

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

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

mojimus, kokių nebuvo ma
tyti žmonijos istorijoj. Ji 
pašalino nedarbą ir užtikri
no plačiausias demokrati
jas, nes ji išviio laukan sa
vo Laisvės Sąjungas (Li
berty Leagues), Hearstus 
ir Wall gatves. Štai kodėl 
šiandien Sovietų Sąjunga 
yra didžiausia kovotoja už

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.

NORWOOD, MASS, 
e

Bus Teatras, Koncertas ir Vakarienė

Sekmadienį, Kovo 15 March
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Dainuos Ignas Kubiliūnas ir Adele Mickevičiūtė
Bus perstatyta teatras

“ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS”

' ■■■■’ T"-
** ' •/ ' ’ ' ‘'Vv

Puslapis ^refcias.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
partija ir Rooseveltas. Jie yra 
užleidę reakcijai visus strate
ginius punktus.

Pirmasis žingsnis tikroj ko
voj prieš Wall Strytą ir jo 
agentus reikalauja, kad mes 
atsimestume nuo Wall Stryto 
mašinerijos viešpatavimo—nuo 
senosios dviejų partijų siste
mos, kur republikonai mainosi 
su demokratais, vieni antrus 
pavaduodami, o savininkas 
abiejų šių partijų yra Wall 
Strytas. Tai yra senasis žaidi
mas centais pagal šitokią tai
syklę: jeigu viena pusė vir
šuj, tai laimi Wall Strytas, o 
jeigu antra pusė viršuj, tai 
pralaimi žmonės. Makamolnin- 
kas ir Malimalikas vis dar te
bėra dvynukais, net kada vie
nas dėvi sustingusią Hooverio 
maską, o kitas nešioja profe
sionalę Roosevelto šypsą.

Kiekvienas didelis Ameri
kos istorijoj krizis reikala
vo naujos partijos jo iš
sprendimui. Senosios par
tijos istoriniam pasisukime 
visuomet suklupo. Liaudis 
visuomet turėjo sukurti 
naują partiją ir jai pavesti 
valdžios sudarymą. Milionai 
Amerikos darbininkų, far- 
merių ir vidurinės klasės 
žmonių prieina tos pačios 
išvados dabar. Milionai pa
siruošę priimti paprastą 
programą, galinčią tučtuo
jau pagerinti sąlygas. Mes, 
komunistai, siūlome, kad 
1936 m., visi šitos nuomo
nės žmonės kiekvienam 
miestelyj ir mieste, kiekvie
noj valstijoj ir nacionaliai, 
sudarytų Farmerių - Darbo 
Partiją.

Tokia Farmerių-Darbo 
Partija neturėtų reikalauti, 
kad mes visi sutiktum suda
ryti tam tikrą pilnutėlę pro
gramą. Jinai nesiimtų su
daryti programą socializ
mui, . revoliucijai, kuriai 
daugelis žmonių dar nėra 
pasiruošę. Tokia programa 
turėtų apimti kelis papras
tus reikalavimus, su kuriais 
milionai žmonių sutinka. 
Kai tik kur kapitalistas už
darė .fabriką ir išmetė iš 
darbo savo darbininkus, tai 
Farmerių Darbo Partija,

Socializmo tvarkoj, kurią 
komunistai siūlo, kiekvienas 
sugalįs ašmuo tuojau galė
tų pradėti dirbti. Algų ska
lė socializme galėtų būti, 
sulyg dabartinėmis kaino
mis ir vertybėmis, mažiau
siai $2,000 metams ir siek
ti iki $12,000. Kad tą reali
zavus, reikalinga žmonėm 
pasirįžti, organizuotis ir 
nusispręsti pašalinti visas 
kliūtis iš kelio ir sutrėkšti 
Wall gatvės bankierių val
džią, ir atiduoti žmonių 
masėms jų pačių kraštą.

Šitokia, trumpai, galuti
na Komunistų Partijos pro
grama 
bo žmonių 
rimą 
niman ją 
m u 4ir pasi 
Washingtonas ir jo vieniai-' 
kiai pravedė revoliuciją, i 
įsteigusia mūsų kraštą; su 
tokiu visiškumu, kokiu Lin- 
colnas panaikino vergiją. 
Mes užtikriname didžiusiu 
rimtumu, kad laike dviejų 
mėnesių po to, kai didžiu
ma darbo žmonių užgirs 
komunistinę programa, mes 
visiškai panaikinsime šalyje 
biednatvę.

Sutinkate jūs su pilna ko
munistine programa ar ne. 
mes, tačiaus, įsitikinę, kad 
milionai jūs dabar esate 
pasirengę paremt organiza
ciją ir jos programą, kurią 
mes siūlome—Farmerių— 
Darbo Partijos. Tegu Mr. 
Hamilton Fish, kai jis at
sakys man rytoju naktį, 
atsako j mano pąsiūlyma 
atidaryti fabrikus, pravesti 
senatvėje ir nedarbe an- 
draudą. ir tegu jis patiekia 
tuo reikalu savo partijos 
programa, o ne krečia špo
sus apie raudonuosius. 
Kiekvienas radio klausyto-1 
jas, norįs daugiau informa
cijų, terašo man: 35 E. 12th 
S t., New York City. Man 
bus smagu suvesti jus su 
tos pačios nuomonės žmo
nėmis jūsų gvvenamoioj 
vietoj ir suteikti visokias 
informacijas, kokias tik ga
lėsiu. Skaitykit “Daily Wor
ker” ir “Sunday Worker”, 
įžymiausius kovotojus už 
darbininkus ir farmer!us. 
Komunistu Partija neturi 
skirtingu interesų nuo jūsų. 
Mes nesiūlome jokių veiks
niu, anart tų, kuriuos Ame
rikos žmonės yra pasiruošę 
pravesti gyveni man del sa
vo interesų. Meš įsitikinę, 
iog milionai iūs esate pa- 
si rengę organizuoti Farme
rių-Darbo Partija 1936. 
Stokime m si draugėn ir sip 
vienytomis mūsų pastango
mis padarykime tai tikrove!

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedėlioj, Kovo 29 March
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI

jaunuoliai įnešė per paskutinį 
atskaitų-perrinkimų susirinki
mą? Komjaunuoliai grupes or
ganizatoriai patarė daugiau 
įdomautis jaunimo gyvenimu, 
jo sąlygomis, kuriose jis gyve
na. z

27. Kuo jūs ateityj norėtu 
mėt būt? Norėčiau būti inžinie 
rium.

28. Ką jūs skaitote pačiu ryš
kiausiu iš to, kas jums pasise 
kė padaryti įmonėje ir komjau
nimo organizacijoj? Tapau mei
steriu—stachanovietiška pa
maina.

29. Kokius pasiūlymus kom-

SOUTH BOSTON, MASS.
Subatoje, Kovo 14 March

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto

Komunistų Partija 1936 
metais stato svarbiausiu sa
vo pasiūlymu Amerikos 
liaudžiai: organizuotis į to- 
kifi Farmerių-Darbo Par
tiją, su augščiau išdėstyta 
programa. Mes turime pil- 
niausį pasitikėjimą Aipaeji- 
kos liaudyje. Mes jaučia
me, kad ilgainiui, pats gy
venimas, pagaliau, prives 
jos didžiumą prie parėmimo 
pilnos komunistinės progra
mos už pamatinį pertvarky
mą šalies sulyg Sovietų Są
jungos pasekmingiausiu pa
vyzdžiu, socializmo pagrin
dais. Sovietų Sąjunga įro
dė, jog tai teisingas kelias. 
Kai kapitalistines šalys lin
do j krizį, socialistinė So
vietų Sąjungos sistema pa
darė didžiausius laimėj i- 

gyvenimo

30. Nuo ko jūs komjaunuo
lių grupėje pradėjote savo dar
bą, ką artimiausiu laiku nuta
pėt nuveikti? Iš pat pradžios 
nutariau patikrint savo kom
jaunimo grupės ūkį ((bilos, do- 
kum/ntai, nuomų mokestys ir 
t. t(). Kiekvienam komjaunuo
liui ^daviau uždavinį, po to pa
tikrinsiu juos ir padėsiu jiems 
jų darbe.

31. Kokius šiandien jūs savo 
komjaunimo darbe jaučiate 
sunkumus? Kokie klausimai 
jums neaiškūs? Aš turiu norą 
dirbti, bet ne viską žinau kas 
daryt, noriu iš komiteto pusės 
pagelbos.

32. Kokiomis dovanomis jūs 
ir jūsų komjaunuolių gnupė 
sutinka X VLKJS suvažiavi
mą? Visi komjaunuoliai stacha- 
noviečiai.

MINĖJIMUI 20 METŲ A.L.D.L.D. JUBILĖJAUS

Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos Motery 155 ir 11 Kuopos.

Nedėlioję, 8 d.Kovo--March
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

29 ENDICOTT ST. WORCESTER, MASS

BROOKLYN, NEW YORK
Laisves” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi 

Ičjinis banketas ir prak albos bus

Tokia valdžia tikrai garan 
tuotų lygias teises negrams, 
nepasitenkinimų verdan
tiems del su jais blogos elg
senos, kuri blogesnė ir už 
Hitlerio elgseną su žydais. 
Tokia valdžia užtikrintu 
jaunimui bent pačius svar
biausius jų gyvenimui rei
kalingus dalykus, pabrėžtus 
Jaunimo Akte, pagamintam 
Amerikos Jaunimo Kongre
se. Tokia valdžia elgtųsi 
su augščiausiu šalies teis
mu, kaip Lincolnas elgėsi, 
ir griežtai atimtų iš jo dik
tatorišką galią. Tokia val
džia padarytų negalimu da
lyku, Morganams ir Hears- 
tams įtraukti mus į kitą im
perialistinį kąrą; jinai sto
tų su visom kovojančiam 
už taiką jėgom pasaulyje 
suvaldyti Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos" karo dary
tojus; jinai palaikytų taA, 
koje Ameriką, padėdama 
palaikyti taikoje visą pa-

Visi šitie punktai, nors ir 
nerevoliuciniai, suorgani
zuotų žmonių mases prieš 
Wall gatvės valdžią, padė
tų žmonių atstovus valdžio
je, palengvintų gyventojų 
sunkią būklę.

33. Kokius jūs norėtumėt 
įnešti pasiūlymus prieš X kom
jaunuoli ų s u v až i a v i m ą ?

Aš norėčiau, kad komjauni
mo darbininkai gerai žinotų 
komjaunuolių mintis ir galvo
seną ir padėtų jiems sunkiuo
se klausimuose.

Gerbiama Lietuvių Visuomene:—Būtinai matykite 
šią operetę, nes yra viena iš parinktfnių operečių. Tokio 
įdomaus veikalo ir taip įspūdingai vaidinamo, Eliza- 
bethe dar nėra buvę. Todėl iš Elizabetho ir.apielinkės 
susirinkite pamatyti šio veikalo.
Įžanga asmeniui 45c; Vien tik šokiams 25; Vaikams—15 centų. 

Širdingai Kviečiame Visus.—L. D. P. KLIUBAS.

Įvyks Sekmadienį, 8 Kovo (March), 1936
LIBERTY HALL

269 Second Street Elizabeth, N. J.

Minėjimui Parengimai
PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

Šią ankietą užpildė vienos iš 
šimto naujai išrinktų komunis
tinio jaunimo grupių (žemiau
sia organizacijos vienetą) or- 
ganizatoriu^L

Vagonai—redakcija pravedė 
tokią knkietą ųirp 90 grupės 
organizatorių — charakterin- 
jjiausiasankieta čia paduodama. 
Jš šios ankietos matyt, koks 
kultūringas, apsišvietęs, turi
ningas yra sovietų jaunimas.

Kiekvienam Sovietų Sąjun
gos jaunuoliui yra laisvas ke
lias pakilti į .tokius žmones, 
kaip Sirotkinaš. Tai juk tik 
kvalifikuotas darbininkas. Mes 
jau nekalbam apie tuos, kurie 
įšeinh mokslą. Sovietų Sąjun
gos mokslas—jaunimo rankose.

Vienas iš šimto
Komjaunimo grupės organi

zatoriaus A. J. Sirotkino atsa
kymas į ankietos klausimus.

1. Pavardė ir vardas? Sirot- 
kinas. Andriejus, Jonas.

2. Gimimo metai? 1914.
• 3. Kuomet jūs įstojote į ko
munistinio jaunimo sąjungą? 
1930 metais.

4. Komjaunuolių grupės pa
vadinimas, kurią jūs vadovau
jate (kokiam centre, kokioj 
pamainoj, kokiame agregate) ? 
Instrumentalinis cechas, šlipa- 
vimo skyrius.

5. Jūsų pamatinis darbas 
įfnonėje? Skyriaus meisteris.

6. Jūsų profesija ir katego
rija? šlipavimo dabbų 
teris.

7. Ar senai jūs 
binsko traktorių 
kur atvykot į zavodą 
binsko traktorių zavode aš nuo 
1932 m. Atvykau iš Taškento 
karines mokyklos.

8. Ar buvote anksčiau išrink
ti Komjaunimo grupės organi- 
|orium, ar tai pirmas kartas? 
-Grupės organizatorium išrink
tas pirmą karta. \

k 9. Kokį komjaunimo darbą 
jūs atlikdavote iki išrinkimo 
grupes organizatorium? Buvau 
tarp komjaunimo karinio dar
bo organizatorius.

10. Jūąų mokslo cenzas:
a) ^Bendras (kiek klasių kur

taus jūs baigėte) ? Pabaigiau 9
grupes.

b) Technikinis? Kursai kva
lifikacijai paaugštinti.

c) Politinis? mokslą išeinu 
vidurinėje komjaunuolių mo
kykloj.

a) Politinis? Toj pačioj mo
kykloj studijuoju Bolševikų 
Partijos istoriją.
• 11. Kur jūs dabar mokinatės, 
kur didinot savo mokslo žinias?

b) Technikines? Užsiimu sa- 
■^lavinimosi darbu, skaitau 
techninę literatūrą.

c) Bendras mokslas? Mo
kinuos vidurinėje mokykloje.

12. Kokius Markso, Engelso, 
Lenino,

< perskaitėt? V. I. Lenino 
snis pirmyn, 
^al”, Markso
tomaš. Stalino—straipsnius ir 
kalbas.

pasisakytų už atidarymą 
fabriko ir sugrąžinimą dar
ban darbininkų, mokant 
jiems unijines algas, kai ji 
bus valdžioje. Tokia Farme- 
riti-Darbo valdžia padarytų 
nelegališkais t. v. yellow
dog kontraktus ir komna- 
niškas unijas; ji padėtu 
darbininkams suumjizuoti 
mūsų pramones ir žemdir
byste 100 nuošimčiu. Ir, pa
velykite man pasakyti žodi 
apie Komitetą Pramoninei 
Organizacijai, kuriam vado
vauja John L. Lewis: nors 
mes nesutinkame su jo už- 
gyrimu Roosevelto, mes pil
nai remiame kovą už pra
moninį unijizmą.

Farmerių Darbo valdžia mus gamyboje, 
aptaksuotų bagotus naudai gerinime ir kultūroje, 
beturčiu; ji pravestų tikrą 
senatvėje, nedarbe ir socia- 
lės andraudos įstatymą, su
lyg kuriuo ištikrųjų būtu 
užtikrintas saugumas vi
siems, negalintiems dirbti; 
istatvmą, panašu i Frazier- 
Lundeen biliu dabar esantį 
kongrese, bilių, kuris, kaip 
žindma. buvo pirmiausiai 
komunistų suformuluotas.

r ■ -r-..

P^tadienis, Kovo 6, 1936^^T^?

KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ

INKVIZICIJA’
PARAŠĖ PA LANTA; MUZIKA ŠALINAITĖS IR ADOMTAN

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Elizabethe;
Suvaidins Sietyno Choras iš Newarko ' 

\ Rengia Lietuvių Darbininkų Progresyvia Kliubas

molskają Pravdą”, “čcliabins- 
kyj Rabočyj”, “Naš traktor”.

20. Koks literatūrinis veika
las jums labiausiai patiko? 
“Sannikovo žemė”.

21. Jūsų mylimieji rašytojai, 
poetai? Puškinas, Lermonto
vas, Fedinas, Majakovskis.

22. Jūsų mylimas herojus.
a) iš perskaitytų knygų? če- 

pajevas.
b) iš gyvenimo? Stalinas, 

Bliucheris.
23. Jūsų mylimiausias mu- 

zikalinis kūrinys? Čaikovskio 
kūriniai, Glinkos.

Jūsų mylimas užsiėmi- 
Sportas.
Kaip jūs ilsitės poilsio 

dienoj, ką darote? Būnu kino, 
teatre, vaikštau į svečius pas 
pažįstamus ir draugus, vaikš
tau su merginom. ,

26 Kiek kartų jūs už pasku
tinius 2 mėnesius buvote teatre, 
kino, koncerte? Kokius 25 kar
tus kino ir 8 kartus teatre.

fr'-,
ir • .* -‘.t* Am. ’

ei-7*’i/s2M> i •
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Jeigu Tautų Lyga pavartos 
tas* sankcijas; tai mes įšei* 
simę iš T4utų Lygdš, suši
lsime su Vokieti ja:”

• ” p.

Ęthiopiją, kaip Afrikoje lie
jasi žmonių kraujas, eina 
karas. Mussolints gyrėsi, 
kad jis į šešias savaites lai
ko užkariaus Ęthiopiją. Bet 
gyvenime visai kas kita at
sitiko. Ethiopai, nepaisant 
savo ekonominio ir politi
nio atsilikimo, parodė labai 
didelės drąsos kovose. Jie 
dramini gynė ir gina savo 
tautinę laisvę, nės žino, kad 

^^fašistams užkariavus jų 
' XWtą. dar bolgesnis gyve- 
: Senimas pasidarytų.
; Italijos fašistai prieš Ethi-

— opiją sutraukė apie 500,000 
J kareivių armiją, su kokiais 
>*•500 karo lėktuvų ir apie 
.. ^.tiek tanku. Jie turi viso- 
"~kių kanuolių, liepsnos meti

kų, įvairiausių naujausios 
mados ginklu. Kiekvieną 
dieną desėtkai orlaivių 

' bombarduoja Ethiopijos ka
reivius ir ramius gyvento-

. jus. Italai naudoja nuodin
gus gazus.

Italai, būdami daug ge
riau ginkluoti, turėdami vi
sokias mašinas ir ypatingai 
kanuoles, su orlaiviais ir 
tankais, turi didelę pirme
nybę prieš ethiopus. Fašis- 

- tai jau ne kartą buvo {ši
tai vienur, tai kitur 

pdiokai į Ęthiopiją, bet 
kiekvienu kartu jie buvo at
mesti atPral ir nanešė dide
liu^ nuostolius. Taip ethio- 
nni italus išvijo iš savo že- 

Francu?" Somab’- 
ni^t’1 fronte Mhos to-

^tmetė nuo Dnrrah Bur ir

Jeigu jau kartą italai buvo 
užėmę tą miestelį, tai jis ne- 
taip baisi tvirtuma.

Abelnai apie karo padėtį 
štai ką galima pasakyti. 
Pietų fronte italų fašistų 
armijos, vedamos generolo 
Graziani, negali pulti ethio
pus, nes patys fašistai labai 
išsidraikę ir priversti vesti 
apsigynimo mūšius.

Šiaurių fronte ethiopai 
atmesti* nuo Makale, jie bu
vo priversti pasitraukti į 
geresnes pozicijas, bet jie 
nėra sunaikinti. Ethiopai 
apleido Amba Alaji kalną be 
mūšio, nes italai jį galėjo 
apsupti ir ten visus ethio
pus išžudyti. Fašistai šau
kia, ^kad jiems kelias atida
rytas linkui Dessya ir Addis 
Ababa, bet tikrumoje jie 
atras dar daug kliūčių. Vien

nepkteisirianias. JaU šeštas 
tnėnūo barška apie ntibau- 
člimą užpūolikės Italijos, bėt 
rimtu žingsnių nepadarė. 
Ęthiopiją .palieka Italijos 
fašistų sūmėŠinėjimuL ’

Tas dar kartą patvirtina, 
kaip teisinga' Sovietų Są
jungos "apsigynimo pozici
jos tvirtinimo politika gre
ta taikos politikos. Juk ir 
Sovietai galėtų ' kreiptis į 
Lygą prieš Užpuolikus, bet 
pagelbos negautų, apart 
paprasto barškėjimo.

Sovietų Sąjunga Tautų 
Lygoje atvejų atvejais rei
kalavo panaudoti reikalin
gas bausmes prieš fašistinę 
Italiją, bet kol kas tas bal
sas nebuvo išklausytas " ir 
paremtas.

D. M. š.

Lawrence, Mass.
Vasario 16 d. sandariečių

12 k p. surengė Lietuvos nepri-

y Ąpgauti
____ :-------c.—-------

Draugai jaunuoliai 
nuolės!

Jau senai fašistų 
rengiasi' sukurt taip

ir jau-

valdžia 
vadina

muosius darbo rūmus. Ji visą 
laiką nuduoda, jog ji rūpina
si darbininkų reikalais ir dėlto 
esą siiitiane įsteigti darbo rū
mus darbininkų’ labui, darbi
ninkų reikalams ginti. Tikre
nybėj gi fašistų valdžia suma
nė sukurt tokią organizaciją, 
kurios pagalba lengviau būtų 
darbininkus apgaut. Tam tiks
lui nutarė įsteigt darbo rūmus. 
Dar daUgiAu, ji nutarė tuos 
darbo rūmus įsteigt da|6iftįnkų 
ir darbininkų jaunim 
ton. Juk nuo ši U metų

organizacijas, “Darbo Jaunimo 
sąjungos” narius ir visą dar
bininkų jaunimą į bendrą 
frontą protesto kampanijai 
bravest prieš fašistų smurto 
žygį ir apgavimą. Visose orga- 
nižacijošė ir įmonėse, susirin-

dapiiųnKų 
imck sąsjkai- 
netiįBąąusio

kiniuose, pasitarimuose pakel-j ištekėjusiems 
kit savo protesto balsą prieš, vaikams, 
fašistu valdžios žygį.

Šalin darbo rūmų < 
paskyrimas! Mes reikalaujam 
plačių rinkimų į darbo rūmus! 

' Tegyvuoja bendras jaunimo 
frontas!

Lietuvos Komur.'jilnes Jau
nimo Sąjungos' Centro- u Komitetas.

mėn. 1 dienos darbininkai P^Ldj 
verčiami mokėt ne vien ligonių 1 
kasoms, bet dar atskirą' mo
kestį darbo rūmams išlaikyt. '

Kad nuramint darbininkus, 
fašistų valdžia prižadėjo pra
vest plačius rinkimus į darbo :

1 rūmus. Dar tik pora savaičių : 
atgal fašistų valdžia paskelbė 
laikraščiuose, esą ji norinti 
taip pravest rinkimus į darbo '• 1
rūmus, kad juose dalyvautų 
“plačiausios darbininkų ma-

Mažiau Imigrantų Įlei
džiamą į Jung. Valstijas

Kaip sunku šiandien išgauti 
imigracijos vizas Amerikos 
konsulatuose užsienyje, tai aiš
kiai parodo vizos ir kvotos sta
tistikos del m’etų, baigiant bir
želio 30 d., 1935 m., kurias ką 
tik išdavė Valstybės ; Depart-

Iš viso buvo galima pėr me
tus įleisti į Jųngt. Valstijas net 
153,774 imigrantus. Bet yra 
faktas, kad tik 17,291 viza, arba 
11 nuoš. išduota. Iš tų, 6,062 
buvo “pirmenybės vizos,” tai vi
zos duotos tėvams Amerikos 
piliečių ir žmonoms ir nepilna
mečiams vaikams apsigyvenu
sių ateivių. Apart to, 20,855 
nekvotinės vizos Išduotos per 
metus didžiausias skaitlius Am
erikos piliečių žmonoms ir ne

liepi Inamečiams

Kaslink atskirų šalių, tai 
atstovų imigrantai, arba 18 nuoš., bu- 

t vo įleista iš Vokietijos, kurios 
kvota yra 25,957 ir, apart to, 
712 nekvotinių imigrantų įleis
ta iš Vokietijos.

Iš Italijos atvyko 2,207 kvoti
niai imigrantai (38% metinės 
kvotos — 5,802), tik 4,824 as
menys, daugumas iš jų giminės 
Amerikos piliečių, buvo įleista 
kaipo nekvotiniai imigrantai.

Lenkijos kvota yra 6,524, bet 
įleista tik 1,756 arba 27%, ir 
dar 794 nekvotinės giminės.

Lietuvos kvota buvo 386, 
įsileista 217, arba 56 nuoš.

Valstybės Departmėntas ro- 
kuoja, kad nuo spalio 1 d. 1930 
m., iki birželio 30 d. 1935 m., 
imigracija sumažinta per milio- 
ną, tai del varžingo užlaikymo

o

sulaikė 
kurie tik ga- 
Amerikos ill-

reikalavimas

£6 imigracijos punkto, kiuris 
skaitos: “gali tapti visuomenių 
ka sunkenybe”, kuris 
visus aplikantus, 
lėtų tapti našta 
stituciįoms.

Užregistruotas
del vizų vis pasilieka augštas; 
pagal informacijų nuo Ameri-< 
kos konsulų užsienyje birželio^ 
30 d., 1935 m. 238,790 prašy
mų užregistruota ir 45% šitų 
aplikacijų paduota Vokietijoje 
ir Lenkijoje.

IR VĖL ATĖJO j 

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoję cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

Čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

T

AĮ-r ] L u n-r-'-rę-l
fronte atoko'"is linkui Nar- 
heli savo “pekla ant ratų.” 

..C*' ’ Bet po to nutilo ir nieko ne
sigirdi. Visi žino, kad ita- 
Lai ten laiko siaura liežuvį

■ X terį^rijo'’ apie 180 mylių 
(h"-*, .cpdio. bet jiems iš šonų ir 

'užpakalio iau grūmoja 
FT, ethiopai. Vėl ethiopų armi

ja vra ties Lamas-cilindi, 
A,/i L kuris randasi tik 45 mylios 

V nuo Dolo ir grūmoja ’ ita- 
\ lams uždaryti susisiekimą.

Italijos fašistai garsiai
* šaukia, kad jie kiek laiko 

atgal labai sumušė ethiopų 
‘Mulugheta armiją ir užėmė

twTAmba Alajį.
Dabar Italijos

* -garsiai sušuko, 
"•300,000 armija,
' fronte, Tembien kalnuose, 

. veik visai sunaikino ir iš- 
blaškė ethiopų dvi armijas 

U**—generolų Ras Kassa ir Ras 
į>~7Seyoum. Sako, kad ten bu

vo apie 45,000 ethiopų, iš 
fe*' kurių italai apie 10,000 už- 
gĮ^mušė ir sužeidė. Likusius iš

blaškė ir fašistų orlaiviai 
‘ . „ . vaiko ir šaudo iš kulkasvai- 

dzių bei mėto ant jų bom
bas. Tie patys italų praneši
mai šaukia, kad fašistams 
kelias jau atdaras į Ethio
pijos sostinę Addis Ababą.

•Pilnai ' galimas daiktas, 
kad ethiopai panešė nema
žus nuostolius, bet kartu 
y?a fašistų perdėtos ir labai 
išpūstos žinios apie jų per
gales. Tų patvirtina ir tas, 
kad fašistai labai daug gi
riasi, kad jie “apsupo ethio
pų drūtą tvirtumą Abbi 
Addi.” Juk piriuiaus ita-

fašistai 
kad jų 

šiaurių

Addi ir po didelio mūšio

daug jų 
.yra

nej. A. 
ruoštame 
kviesta:

svotai- ii; štai sausio 21 'd.
buvau sandariečių 

minėjimo. Kalbėti 
d r. Mikolaitis, k u n. 

Valadka ir adv. S. Bush-Bau-
šiutė. Tautiškos parapijos cho
ras sudainavo Lietuvos himną.

kelias eina per didelius kal
nus, vietom i tūkstančiais 
pėdų pravestas prie kokio 
nors didelio kalno: iš vienos 
puses baisus kalnas, o kitoj 
—baisi pražūtis, čin užten
ka keliems ethiopa'ns l nr 
nors augščiau pa?* 
kulkasvaidžiu ir 
nepraleisti italus,
išmušti. Ant šio kelio 
penkios eilės didelių kalnų. 
Pirma tuojaus netoli nuo 
Amba Alaji kalno ties Be- 
lao’o. čia iš nbieių imsiu ke
lią pertveria anie 8 000 pč- 
'M, aukščio kMnak Antroji 

pile tips ež‘';,n 
Avhangi, apie 9,000 pėdų 
-vn-ččio: trečioji eile tie* 

pnv •'matinrrnj
nėdv 

kalnu 
Amba ...... -
9.Q00|to, nurodė, kad mes neužgi- 

H]p riant dabartinės fašistinės val- 
d žios; LiętuVOj,r neš' ji ’ šifiuftu

ligonių

reiškia, 
fašistai

STOKITE Į

LietuviŲ Darbininkų Susivienjinig

■in'p 1 0 ^50 
m’o: ketvirtoji 
ties Merta, kur 
kalnai vra anie

Baušiulc. T • 
ii palietė tas > 
gyvena Lietuvos žmonės—
skurdą ir priespaudą (Ji Lie
tuvoj buvo pereitą vasarą). Be

x</ to

ožeru Haik.
o p; n q OQQ pg- 

t ’ k'nUu rUno’
Palčių ĮūTŽiičiu, ku- 

Knrtnfc vra net iki 
° ooo nrba 2.500 rėčiu gylid. 
Tai kelias tik linkui Dessye, j pavalgyti. Kun Valadka ne- 
n rMio Dessye iki Addis Aba- I pasirodė. Buvo pasiųsta du as- 
Ln dnr vra vėl virš 150 my- menys atvesti Vž^ladką, bet jis, 
’’’u, kur trirH baisūs kalnai sakoma, kaip pamatė juos at- 
ir visokios prapultys.

Italijos fašistai gali gir
tis, kiek nori, kad jiems ke
lios jau atdaras, bet iš to 
bus tiek naudos, kaip iš jų 
pasigyrimų, kad jie ethio
pus j šešias savaites laiko 
sumuš. Šiuo laiku italams 
fašistams buvo reikalingi 
garsūs pasigyrimai dar ir 
todėl, kad Tautų Lyga vėl 
svarsto uždarymą įvežimo į 
Italiją aliejaus, plieno, an
glies ir geležies, be ko Ita
lija negalėtų kariauti. Fa
šistai šaukė: “Neverta Tau
tu Lygai jau maišytis, nes 
ethiopai sumušti, išvaikyti. I

1n. pasigrobė galią. ’*? ' " ' ‘
'Antras kalbėjo dr. Mikolai

tis. Nurodę, kad Lietuvos val
dininkai gyvena gražiai ir ba
getai, o minios dąrbo žmonių 
vargsta ir daugelis neturi, ko 

Kun Valadka ne-

einant, ' movė per kitas duris 
laukan. Kėdei jis taijp elgia
si ? Manoma, todėl, kad jum 
nerūpi padėt Lietuvos' paverg
tai liaudžiai, bet rupi paturėt 
Smetonos valdžią Lietuvoj. Ki
taip negalima išaiškinti jo 
veiksmo. Su darbininkais kun. 
Valadka nenori turėti nieko 
bendro.
mokytas žmogus gali turėki su 
paprastais darbininkais.

Man rodosi, jei aš būčiau 
parapijonąs, pasakyčiau Val- 
adkai: “Tu, kunigėli, mokytas, 
o mes nemokyti, tai tu mūsų 
duonos nevalgyk, ale eik pas 
mokytus ir susitverk sau para

piją ir iš jų valgyk duoną. C) 
įmes pajėgsime palaikyti baž-

Jo nuomone, ką gi

ivol Bet darbininkai liko apgau- 
fašistai 

pranešė, jog pagal tik ką iš
dirbtą darbo rūmų statutą rin
kimų į darbo rūmus visai ne
bus. Pagal šį statutą atstovus 
į darbo rūmus skiria 
kasų tarybos.

Ką tai reiškia? Tai 
kad i darbo rūmus
neįleis ne vi' no darbininkų at- 

■ einančio darbininkų rei- 
. -Ink Ir omų kasų tary- 

■ ' (aklinai nerinktos.
r. di:r atsimenam ligo

nių kasų tarybų rinkimų ko
mediją, kuomet ligonių, kasų 
nariai net negalėjo išstatyt sa
vo kandidatus. Tad aišku, kad 
fašistinės ligonių kasų tarybos 
į darbo rūmus siųs vien fašis
tus.

Kodėl fašistų valdžia nutarė 
skirt atstovus į darbo rūmus, o 
nepravest rinkimus? Todėl, 
kad ji gerai žino, jog darbinin
kai yra nusistatę prieš ją. Ji 
gerai žino; kad darbininkai 
rinks ne fašistus, o savo atsto
vus, ginančius darbininkų rei
kalus. Fašistų valdžia net bi
josi pravest tokią rinkimų ko
mediją, kaip prie ligonių ka
są rinkimų.

Tas fašistų apgavimas su 
darbo rūmais liečia ir darbi- 
riiilkų jauiiimą. ’Darbininkų 
jaunimui^ne vis tiek, kas bus 
darbo rūmuose. Todėl turim 
griežtai protestuot prieš fašis
tų smurtą su darbo rūmais ir 
reikalaut plačių rinkimų į dar
bo rūmus.

Mes šaukiam “žiežirbos”, 
S i j onistų—socialistų jaunimo

nytėlę ir be mokytos asabos. 
O jeigu negalėsi gyventi su 
mokytais, galėsi eiti į fabriką 
padirbėti”.'

x L. K. Biuras

Oi

NAUJAS TAUTŲ I K C ŽENEVOJ

DABAR GALITE SUTALPINTI NUO $2 IKI $5
Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo, nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes įsto
jimas į apdraudos skyrius žyfniai 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
• i 1, *>r •*» ■ a ♦ »>r <*..?»1

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 serga'nčių narių 
aprūpino tinkama pašalpa.

Del virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteikė progų 
pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpų ir apdraudų.

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 i ‘ « j. • . • • •
Kuopos gyvuoja visose lietuvių didesnėse kolonijose, nuo Maine valstijos

iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

K

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

, veltui’gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą.

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

Tuojaus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimų ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

Pašalpą ir apdraudą jūs čia gauąite 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 antrašo:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
119 Lorimer Street Brooklyn, N. Y



Valstijų prezidentui RooseveL 
tui, prašant jo, kad paliuosuo- 
tų Stilsoną. Su ta rezoliucija

Stilsono Reikalu 
Rezoliuciją

istorija. 
prislen-

jam tenka prašyti pinigų. Man 
kevičius net pavardžių aukoto 
jų į ’“Vilnį” ' iiėatšiūfitė; “ Tai

Aš visai nemanau kiek pa-ljome susirinkimą ir vis nėra 
Anurinn j t? T>..4 laiško iš Brooklyno. Strazdienė

tikrino, kad A. Jankauskas pri
sius rezoliuciją ir prašė, kad 
laukti ateinant rezoliucijos, ne
rašyti nuo savęs, nes gali pa
kenkti kaliniui. Taip ir pada
rėme, laukėme. Atėjus į prakal
bas Kemešienė pasakė, kad jau 
ji turi rezoliucijos net dvi kopi
jas. P. Grigaitis skaitė rezoliu
ciją. Priėjau ir paprašiau, 
kad noriu pamatyti jos turinį. 
Jos turinys maldaujantis. Gali
te pasiskaityti, štai jos kopija:

RESOLUTION
At a meeting held this .... 

day of February, 1936 at .... 
................. City of ................ 
State of ............. comprising

nors su paties kalinio politiniu j the following organizations, to 
nusistatymu toli gražu nesutin
ka, ir surengė masinį mitingą.

Tenka pasakyti, kad aš dau
giau pasidarbavau del J. Stil
sono laisvinimo mitingo suren
gimu negu patys Strazdo kali
bro sklokininkai ir jų kaimynai 
socialistai.

Mitingo istorija tokia. Naujų 
metų bankięte, kurį rengė Nau
jos Gadynės Choras ir LDD. 
organizacija, teko dalyvauti* ir 
kalbėtis su J. Klastausku, Juk- 
niu ir kitais. Jie, kaip ir aš, iš- 
sireiškėme už surengimą masi
nio mitingo. Tai nebuvo viešas 
pareiškimas, bet asmeniškas 
pasikalbėjimas. Tą klausimą 
pakėliau ALDLD 1-mo Apskri
čio komiteto susirinkime, ant 
ko susirinkimas sutiko ir išrin
ko mane, A. Jurį ir Dijokienę 
į komitetą tartis su LDD. 3-čio

- Apskričio komitetu del mitin
go. Teko kelis kartus per te
lefoną kalbėtis su Klastausku ir 
Jukniu apie tai. Pagaliaus ėmė
si veikti LDD. 4-tą kuopa. Su
sitarėme su jais. Bet tik dvi 
organizacijos. Nutarėm, <kad 
kreipsimės į socialistų kuopą. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos apskričio 
vardu jau buvau rašęs LSS. 
Centro kuopai laišką. Kuopa 
buvo nusitarus nesiimti rengi
mo J. Stilsonui prakalbų. (Taip 
skelbė “Naujienose”). Asme
niškai nuėjau pas jų kuopos or
ganizatorę Kemėšienę. Ji pa
reiškė, kad vėl tarėsi su saviš
kiais ir sutiko ji ir Maukus, 
kuopos sekretorius, dalyvauti 
mitinge.

. Tuo klausimu atsiliepė ir Ro
seland© ’ laisvamanių kuopa ir 
prisiuntė savo atstovą į susirin
kimą. Taigi keturios organi
zacijos (galima sakyti, nuo ke
turių sriovių atstovai) susita
rė tame susirinkime rengti ma
sinį mitingą E. Butkaus laisvi
nimui. Taip pat vienbalsiai 
nutarėme pasiųsti laišką A. 
Jankauskui, J. Stilsono gelbėji
mo Komiteto pirmininkui, su 
reikalavimu, kad komitetas bū
tų praplatintas, įsileidžiant at
stovus nuo kitų sriovių. Aš bu
vau išrinktas prakalbų rengimo 
sekretorium ir man pavesta ra
šyti laiškas, pasiųsti mūs komi
teto tarimus ir reikalauti infor
macijų. A. Jankauskas į laiš- 

. ką neatsakė. Beje, jis vedė su- 
/ sirašinėjimtis slaptai su kitais 

' komisijos nariais ir bandė pai
nioti paties mitingo ir gynimo kad paskui niekas negalėtų vie- 

reikalą. Strazdienė vėlesniame 
mitinge prisipažino, kad ji turi 
susisiekimo kelius.

Jeigu ne ALDLD. 1-mo Ap-J imti, 
skričio komisija, kurioj man 
teko veikti, tai masinio mitin
go nebūtų buvę, o jei būtų bu
vęs, tai kur kas mažesnis.

Dabar Del Strazdo Pletkų 
Apie Rezoliuciją

Komitetas rengėsi pagaminti 
rezoliuciją ir pasiūlyti susirin
kimui. Tuo klausimu buvo ra
šytas laiškas A. Jankauskui, 
kad veikti sutartinai. Bet jis 
sabotažavo darbą. Tris dienas 
prieš prakalbas komitetas ture-

matingiau nagrinėti E. But
kaus-J. Stilsono areštavimą ir 
jo laisvinimo reikalą, šia pro
ga vienok tenka padaryti kele
tą rimtų komentarų del S. 
Strazdo pletkų apie Chicagoje 
įvykusį J. Stilsono masinį pro
testo mitingą ir tariamą rezo
liuciją, kuri buvo priimta ta
me mitinge.

Paties Mitingo Istorija
Chicagos lietuviai darbinin

kai visai nepaisė S. Strazdo ir 
A. Jankausko varijavojimų, pa
skelbimų “neįsileisti” nuo Cen
tro Biuro kalbėtojų ir tt. Matė 
reikalo tarti žodį del areštavi
mo žmogaus, kuris kovojo prieš 
karą ir padėti jį išlaisvinti,

serve the 
the Court

than eigh-

which period 
V. STILSON has 

abiding and has been 
honest and peaceful 
his wife and child,

JOSEPH V. 
gained the res

■ wit:
Whereat, there at said meet

ing .... . . persons, the follow
ing resolution was unanimously 
adopted:

WHEREAS, JOSEPH V. 
STILSON, was in the year 
1918 convicted of the violation 
of the Draft Act and was the
reupon sentenced to serve a 
term of three years, by a 
Judge of the United States Dis
trict Court in Philadelphia, and

WHEREAS, the said JO
SEPH V. STILSON was re
cently apprehended for the pur
pose of having him 
sentence imposed by 
and,

WHEREAS, more
teen (18) years have elapsed 
from the date of said convic
tion and the time or his appre
hension during 
JOSEPH 
been law 
living an 
life with 
and

WHEREAS, 
STILSON has 
poet and admiration of his pe
ople, it is

RESOLVED that the orga
nizations hereinbefore mentio
ned and persons assembled do 
hereby respectfully petition His 
Excellency, FRANKLIN * D. 
ROOSEVELT, President of 
the United States of America 
to grant a pardon unto JO
SEPH V. STILSON; and it is 
further

RESOLVED that the Secret
ary incorporate said resolution 
in the minutes of this meeting 
and a true copy of said resolu
tion be forwarded to His Ex
cellency, FRANKLIN D. ROO
SEVELT, President of the 
United States of America.

« Chairman ...................
Rezoliuciją 'susirinkimo pir

mininkas 
skaitė ir 
meniškai Gugis laike susirinki-1 biuriai 
m o man 
ei ja netikusi, neoficialė (nead
resuoja į nieką), maldaujanti ir 
jam sarmata po ja pasirašyti ir 
nepasirašė.

Paėmiau iš jo rezoliuciją, kad 
nusikopijuoti ir pasakiau Ke- 
mėšienei, kad ji gali rezoliuci
ją gauti sekamą dieną po pie
tų. Ko aš norėjau, tai rezo
liucijos kopiją turėti ant rankų,

advokatas Gugis per- 
mitingas priėmė. As-

pasakė, kad rezoliu-

nais ar kitais sumetimais apie; 
jos turinį sakyti. Kemešienė 
greit neatėjo rezoliucijos pasi

jai atidaviau susitikęs 
už kelių dienų Lietuvių Audi
torijoj.
“Naujoji Gadynė” Vasario 

20 Dieną Rašo
Chicagos susirinkimas išėjo 

sėkmingai ačiū vilniečių su
manymui bendrai susirinkimą 
šaukti. Apie tai visi žino. Da
bar apie rezoliuciją. Iš Chi
canos “Korespondentas” Straz- 
do-Jankausko organe plepa:

“Prakalbose buv6 priimta re
zoliucija, adresuota Jungtinių

išėjo visai negraži 
Priėmus rezoliuciją, 
ka prie Gugio vienas kalbėto
jų, Abekas, ir prašo ją parody
ti. Gugis, nieko nemanydamas, 
rezoliuciją padavė. Bet tiek ją 
ir matė prakalbų rengimo ko
misija. Abekas nepaisęs net d. 
Kemėšienės protesto—ot, jam 
dar reikia tos rezoliucijos ir 
gana!

“Ant rytojaus mes sužinojo
me, kam toji rezoliucija buvo 
reikalinga. Abekas ir jo f ren
tai nusitarę patys ją siųsti pre
zidentui Rooseveltui!”

Negana to, kad “Korespon
dentas” sutvėręs savo galvdj 
nebūtus dalykus, rašo insinu
aciją, bet Steponas apžvalgoj 
sekamai pritūravoja:

“Kiek tai liečia pačią rezo
liuciją, ji tokia, kaip ir Brook
lyn© masiniam mitinge priimta. 
Joje nieko blogo. Tik klausi
mas: ką daugiau jie tepė prie 
tos rezoliucijos? Aišku, kad ji, 
'buvo pavogta ir dabar siunčia
ma grynai provokaciniais tiks
lais! Centrabiuriai geriausiai 
žino, kad visos rezoliucijos ei
na per Komiteto advokatą.”

Apie pačią rezoliuciją neten
ka kalbėti. Jūs matėt ją augš- 
čiau ir žinote jos turinį. Ta- 
čiaus tenka atkreipti visuome
nės atydą del S. Strazdo varija- 
vojimo. Jis mato “vagis ir pro
vokatorius”. Visai nebus nuo
stabu Brooklyno gyventojams, 
jei kurią nors dieną pamatysi 
S. Strazdą ant Roebling St. 
gaudant savo šešėlį ir bekal
bant apie “centrabiurių provo
kacijas.”

Brolužiai, niekas provokaci
jų nedaro. Tų darbų jūs esate 
augščiausio laipsnio meisteriai. 
Niekas nesiuntė ir tos netiku
sios rezoliucijos prezidentui,Ro
oseveltui. Galite būti spakai- 
ni: Steponėliai, Augustėliai ir 
Kaziukai. Jeigu J. Stilsonui 
teks kiek ilgiau būti kalėjime, 
tai del jūs žioplumo, aroganti- 
jos, machinacijos, kurias darote 
nuo dienos žmogaus: jkalinimo.

Kas liečia Chicagos 'komitetą, 
tai turiu pasakyti, jog dabar 
už jo neveikimą yra atsakomirt- 
gas drg. Mankevičius. Įvykusia
me komiteto susirinkime prieš 
prakalbas nutarėme, kad jis 
bus sekretorius, paims pinigus, 
ves reikalus ir sušauks tuoj po 
prakalbų kitą susirinkimą. Jau 
bus trys savaitės, o mitingas 
dar nesušauktas. Komitetui nė
ra išduota pilnas raportas, re
zoliucija veikiausia tebėra dr- 
gės Kemėšienės šernolėj, nes 
anot jos susirinkimo pirminin
kas nepasirašė, siųsti ją nega
lima. Tiesa, susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją, bet kuomet ant 
jos nėra susirinkimo pirminin
ko parašo, kuomet rėzoliučija 
neišpildyta, tai ji yra bevertė, 
ją negali priduoti nei preziden
tui, nei kuriai kitai valdiškai

labai negražu iš jo pūsės. Ku
rie turėjo progą pamatyti 
“Naująją Gadynę”, tai daugelis 
pasipiktinimą išreiškė, kad jie 
aukavę po dolerį ar kiek” m'a- 
žiau, bet jų' pavardžių 'neskel
bia. Aš pats - girdėjau, kaip 
Kėmėšienė atėjo su aukomis ir 
kalbėjo, kad iš to ir to gūvį, 
bet nespėję užrašyti. Nėra dy- 
vų. Taip pasitaiko. Bet kam čia 
niekinti žmones, kurie buvo šir
dingi padėti kaliniui?

Iš apie 80 paskelbtų pavar
džių ir tik paviršiui pažiūrėjus 
matome surašė: Salavėičikienę, 
Balutienę, Petrutį šarkiuną, 
Stalioraitį, žolyną, Deikų, Sur- 
vilienę, Plečkaitį ir tt.

. Tie žmonės prieš strazdinį 
varijavojimą. Jie aukavo net 
tada, kai buvo niekinami, šau
kiami provokatoriais. Ir muiti
ninkas nebūna taip moraliai su
puvęs, kaip strazdinė politika. 
Šaukti ant žmonių, kad jūs pro
vokatoriai, mes jūs nenorime ir 
vejame nuo pagrindų, bet jūs 
pinigai saldesni mum ir už me
dų. Mes jum tų kolionių nepa
vydime, galit brist giliausiai į 
purvyną, nes ten jūs ir vieta.

F. Abekas.

Kulpmont, Pa.
v *. • I , » 4

sklypo,, pagal kurį toks curb 
buvo išpilamas. Nuo dabar gi 
bus sekamai: 'savininkas škly-as skly
po dabaf tūręs parūpinti tik 
matėriolą, o darbas bus apmo
kama per W. P. A. Reiškia, 
sklypų’savininkams už išpyli- 
mą tokio curb atsieis daug pi
giau.

Gi pereitais metais už iš- 
pylimą tokio curb miesto ad
ministracija Petrui $iaulinskiui 
prisiuntė bilą ant $17(x2Š. Tai 
gana’ daug už 450 pėdų ilgio 
Curb'.

Bon Ami.

it L A I K US RADINYS V IL-
1 NIAUS DOMININKONU

rutu- ženFes. Dešinė ranka sulen
kime buvo perkirsta baisiu 
kalavijo siūčiu. Perkirstos 
gyslos draikėsi kaip sudras
kytos gitaros stygos. ST

Rastojo riterio kilmę tuo

Lavono rankos gulėjo pa
laidai išilgai kūno, pirštai 
buvo sugniaužti, lyg bai
saus mėšlungio priepuolyje, 
ir atrodė tarsi būtų kasę1 tarpu dengia paslaptis.

•«

Nežinau ar Strazdas gavo 
drignių ar ne, bet jis varijavo- 
ja, kalbėdamas, kad “cehtra- 
____ i” laikė susirinkimą, “tū
pė” į rezoliuciją ir “siunčia” 
prezidentui. Tai bjaurus, šlyk
štus melas, tai pliauškalai,, ku
rie tinka tokiam subjektui, kaiį) 
Steponas Strazdas.

Dabar Del Aukų
Buvo, buvo iki bent kokio 

padorumo strazdinių dugnas iš
puvo. čia turiu omenyj žmo
nių koliojimą, kad mažai aukų 
davę. Apie tai korespondėnei- 
joj skaitome:

“Beje, dar vienas dalykas. Į 
prakalbas atvyko geras skaičius 
oficialių komunistų ir jų prita
rėjų. Renkant aukas, aš ir dar 
vienas draugas tėmijOm, kaip 
jie elgsis. Mat, apie porą sa
vaičių atgal mačiau Centro 
Biuro instrukcijas. Biuras įsK- 
ko saviškiams, kad jie neauko
tų Stilsono gelbėjimui. Tų in
strukcijų laikytasi ir šiame mi
tinge. Ir ‘vadovybė’ ir 
niai’ vengė kolektorių, o 
neišvengė—metė kepurėn 
tą-kitą ‘ir užbaigta.”

Ir prabaščius drovėtųsi 
vais drabstyti žmones, iš kurių

Susquehanna Coal Co. ir ki
tos ir vėl užsimojo prieš tuos 
darbininkus, kurie neturi pa
stovaus darbo ir kurie užsi
ima bootleg mining (nelega
liai kasa anglį). Tiesai ir pir
miau kompanijos visaip ban
dė tokį darbininkų praktika
vimą sustabdyti,’ bet vis buvo 
be pasekmių. Visuomet tokius 
kompanijų užsimojimus dar
bininkai atmušdavo sėkmin
gai. Gi dabar, nei iš šio nei iš 
to, tūla Stevens Co., kuri nuo 
Susquehanna kompanijos ran
davo ją (leases) Čameron ka
syklą su jos apielinkėmis, iš
gavo iš Northumberland dis- 
trikto teismo injunction prieš 
darbininkus Edgewood trakte 
Shamokin distrikte. Tai pir
mas tokis įvykis šioje apielin- 
kėje. lįci šiol ne tik lokalų, ne 
tik dištriktų teismai, bet ir 
pats Rennsylvanijos guberna
torius Earle nepersenai tokį 
kompanijų reikalavimą atme
tė.

Tokis injunction giliuosius 
per 30 dienų, kaip ir išbandy
mui. Buvo jau ir areštų.

Yra manoma, kad kompa
nijos ir šiuo tarpu nieko ne
atsieks, nes independent m'ai- 
nieriai geriau organizuoti ir 
jų daug ir pakol jie neturės 
nuolatinio darbo, jie bus pri
versti bootlegeriauti.
• • • • * ‘ • - ', J I

Kovo 1 d. vyskupas Matu
lionis šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj M t. Carmel.,’1 atsis
veikinęs ir palaiminęs toš' pa
rapijos parapij'onūs,’ sakęs 
grįšiąs Lietuvon. Buvo ten ne
mažai ir iš Kulpmonto lietu
vių, kurie taip gi” aplaižė tą 
“palaiminimą”. Dalyvių tarpe 
buvo net ir tokių tipų, kunė 
skaito save laisvamaniais.......

Pažymėtina, kad vyskupas 
Matulibiiis, ant kiek teko pa
stebėti, visur skelbiasi-titulub- 
jasi save vyskupu iŠ Lemtigra- 
db, Rusijos. Kuomet visiems 
jau žinoma, kad jis iš Rusijos 
buvo ištremtas pakaitos ke
liu. ’ ..............

—Turbūt jis Lietuvoj jau 
nebe vyskupu,—pastebėjau aš.

—Bolševikai jį ‘razzalovaii’ 
—atsakė vierias iš draugų, 
juokdamasis.” '

—Jis ir postulato jau neturi 
—įsikišo da vienas.

—-Bolševikai konfiskavo, — 
atkirto katalikas*. ‘ .

’•* POŽEMIUOSE 
•; f .m

Lietuvos laikraščiai rašo:
Vilniaus doniininkonų po- j 

žemiuose šiomis ^ienomis I 
buvo padarytas naujas at
radimas, kuris buvo sukėlęs 
ypatingo susidomėjimo, nes 
iš* pradžių buvo • manyta, 
kad galų gale pavyko at
kasti 'dingusius domihinko- 
ntį’ vienublib ’ Melčhiert) pa
laikus, kurie ‘pasak* ‘ Šenbs 
iradicijoš, buvę palaidoti 
pas ’ dominįnkonys!''' Požė- 
Įriiuose, negiliai užkastas, 
buvo aptiktas karštas, ir 
kadangi jo antvožas b.uvo 
apmuštas • brarįgią gelumbe, 
buvo tarta, kad čia ištik- 
rųjų esama senai dingusių 
palaimintojo palaikų.

Neprikąltas antvožas, pa- 
judihtas^'ktkritd, ir pasiro
dė’ karšto ’ vicius. Pašvietus 
elektrinė lempute, požehiių 
tyrinėtojai atšoko paš'ibai- 
sędami, nes nuo reginio, 
kurį pamatė, tikrai galėjo 
sustingti kraujas gyslose. 
Net prie klaikaus “Hado” 
p i’jp ra tusiems 'tyrinėtojams | 
karste jpįivęs lavonas galėjo 
pasirodyti baisūs. Baisiai 
atvertos lūpos su eile svei
kų, jaunų dantų, 1 sutvars
tyta- galva ŠU‘ ■ tvarsčiu pa
laikoma pažiaune, o iš šono 
didelė skylė*, pro kurią, 

■ gfrėičlausiai, įėjo kulka, kad 
išeitų 'iš priėsingos' pusės 
prie smilkinio kaulo. Ant 
galvos žalsva kdhfederatė... ... ; -r • j ’-f •

Lavonas buvo augšto 
ūgio, raumeningo vyriškio, 
kuris turėjo žūti pačiame 
gerume. Ant pakaušio dar 
buvo likę plaukų, o ties lū
pomis— ųšų likučiai.

Iš visko matyti, kad jau
nuolis žuvo •' kovos lauke. 
Tačiau buvo iš karto sunku 
nustatyti gadynę, kurioje 
jis1 susilaukė mirties,—gal 
Chovanškio,' o gal Bėro 
konfėdėracijos laikais, p-kN . // v..,.-.

Įjąvonas buvo apvilktas 
plačiomis odinėmis kelinė
mis ir apautas augštais ba
tais, kuriė buVo visai gerai 
išsilaikę? Vilnonio, • ilgo 
bronzinės spalvos ‘žiupono, 
taip1 p^t1 blitįžėš buvo liku
sios tik skiautės. Prie ju’oš- 
tdš J)uvo ’’prikabintos Saga 
užsegtos dvi odinės kišenės. 
Viena buvo tuščia, o k i to j e 
Ęūvb kazkbks rupėstirigai Į 
šikšnelę suvyniotas daiktas. 
Tyrinėtojai suskato ryšuliu
ką rišti/ tikėdamiesi, kad 
jis gal nusvies gadynę, ku
rioje lavonas žuvo. Blausio
je žibintėlio šviesoje kažkas I 
žibtelėjo. Iš pradžių tyri
nėto jai'* tarė,’ kad "sužvilgo 
brangakmenis, \bėt kaip pa- į 
sirbdė, ' ten Yviškėjb gyvši- 
dabHb—dar jiidfaūs, ‘nesii- J' *: /u v

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystohe—Main 9669 

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

- manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street 

1 Philadelphia, pa.
e- i . k .1 .

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

WILLIAMSBURGtyE, 
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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd SL

MĄTĘUSAS SIMONAVIČIŲS
Gražiai įrengta susiėjimam įstaiga

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

Kiekvieną subatj 
karšta vakarienė 
Atskiras kamba 
rys, užėjimui si 
moterimis. Nedė 
liomis atdaras 
nuo 1 valandoj 
diena iki vėlai c

ustį likučiai

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8881

NAUJOJE VIETOJE..-A .___ _______ :_ T - T *__l

LJBJVISK4
n^Žį.MRldUSIA DUONA
Z^^SCHOLES BHK1NG

532 Grand St., Brooklyn
...... c.._ y*. z.f V \ ■ ■■ ■ ■

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

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

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

musų

gydytojui.
krautuves

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

LĄISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N

kuk* 
cen-

pur-

Kovo 2 d. vietos Įconcelmo- 
nų sueigoj tapo nutarta vie
šuosius darbūs praplėšti. Iki 
šiol šaly gatvių ‘ užtvarus 
(curb) dedant visus kast ūš 
tuVėjo padengti iaviiiinkas

Albany, N. YAlbany, N. Y. — Įvairių 
bažnytinių katalikų organi
zacijų' vada? dart) spaudimą 
valstijos šėiniūi, kad rieišlei- 
stU ' Įstatymo;' palengvinan
čio potlskyrtiš.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pataniavi 
. mas bus užtikrintas ir už Driekiama kaina.
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Moterų Žinios Lawrence, Mass.
ALDLD 7-to Apskričio

• Moterų Posėdis
KoVtf B-ta yra pasaulinė mo

terų diena. Tą dieną visose myn.
šalys© susirenka darbininkės 
moterys apkalbėt savo klasės 
reikalus, pasvert savo nuveik
tus darbus, iškelt trūkumus- 
klaidas, kad nuoširdžiai jas iš- 
diskusūot ir iš jų pasimokint, 
ir, svarbiausia, nutiest planą 
ateities veikimui. Mes priva
lom veikt planingai, kad mes, 
kaipo darbininkų klasės dalis, 
galėtume sėkmingiau dalyvaut 
jos kovose už savo ir visos 
darbininkų klasės būvio page
rinimą--ir drauge su ja žygiuot 
prie galutinos pergalės.

TaLJ&kią svarbią dieną mū
sų Amerikos Lietuvių Darbi- 
ninki/'JUteratūros Draugijos 7- 
to Apskričio Moterų Komite
tas pataikė sušaukti mūsų ap
skričio posėdį.

Jau senai mes, draugės, bu-
vom ^susiėjusios iš skirtingų 
kolonijų į vieną susirinkimą, 
kad Apkalbėti savo reikalus. 
O, kaip daug mes jų turim! Ir 
visi svarbūs. Pusėtinai mes 
susnūdom per šį laikotarpį, tai 
yra nuo susivienijimo LDSA su 
ALDLD. Bet gyvenimas kaip 
tik priešingai—šuoliais eina

Reakcija taipgi kelia galvą 
su visu kartumu, grūmodama 
Užgniaužt šiokį tokį bespyk- 
santį demokratizmą ir užkarti 
faŠizijro terorą, kuris skandi
na kraujuose darbininkų kin

esės kovingiausias dalis ir nu-i 
stumia moterį į viduramžių pa
niekos gadynę tose šalyse, ku- 

’ rioseįis jau įsigalėjo.
Šioje šalyje irgi graso rim

tas pavojus fašizmo. Klasiniai 
sąmosingi darbininkai šaukia 

j liaudy burtis į bendrą frontą, 
’kad -pastojus fašizmui kelią.

Mūsų’- yra pareiga planuoti,' 
kaip geriausia mes galim'atsi- 

. liepti^į tą šauksmą, šis mo-k 
tery. posėdis kaip tik ir yra 
šaukiamas apsvarstymui tokių ■ 
svarbių reikalų.

Pofėdis Įvyks ŠĮ sekmadienį, 
8 kovo, 1 vai. dieną, L. P. K.

i svetainėj, 376 Broadway, So. 
' Boatome. Draugų ir draugių 

pareiga prižiūrėti, kad kiek-
■ viona’lietuvių kolonija ALDLD 

7-to Apskričio ribose būtų at
stovauta šiame posėdyje.

Būsianti Delegatė

Motery Suvažiavimas Yra 
Motery ir Vyry Pareiga

^Šiomis dienomis Am. Lietų
jų, Darbininkų Literatūros 

Draugijos Centro Moterų Ko- 
’mitet^s išsiuntinėjo kvietimą į 
moterų suvažiavimą. Jisai sių
sta ne vien ALDLD kuopoms, 
bet taib-pat ir kitų organiza- 

bcijų Talpoms bei lokalinėms 
^draugijoms, kurių tik gauta 

antraš^jy Kvietimas bus pa
siekęs ALDLD, LDS, LDD kp. 
bei chorus rytinėse valstijose.

Bet negana. Kiekvieno
je žymesnėje kolonijoje yra 
SLA irSĮLRK kuopos bei dau- 

s vijtinių draugijų. Jų pa- 
etirrjp pareiga gula ant vie

nų draugų ir draugių. Mo
terys ir^vyrai privalo darbuo
tis už suvažiavimo sėkmingu-

PavySis Gero Ruošimos!
EASTON, Pa.—Yra nedide- 

• 18 liet®ų kolonija, bet ten 
dfUUgėC, ir draugai suprato 
Lietuviu Moterų Suvažiavimo 
svarbu.**-štai ką jie tuo klau
sau praneša:

‘•^Siuomi pranešame, kad 
rtitbų ALDLD kuopos išrinkta
sis męterų komitetas jau pra- 

fpnkcionuoti su neblogais 
itiltątais. Pereitą savaitę iš- 

•flfotinėjome atsišaukimus į
• organizacijas (LDD, SL 

A|lr>R. Kat. Sus.) reikale 
ĮUmL Slot erų Suvažiavimo”, ra- 

yflfeb B. E. Senkevičienė. Jos 

$

ti kiši, kad LDD draugės pa 
dės darbuotis suvažiavimo rei (
kale.

Reiškia, darbas eina pir 
Visų kitų kolonijų pa

reiga darbuotis toje linkmėje, 
kad pasiekti visas vietos orga
nizacijas. Negalima pasiten
kinti vien tik ALDLD kuopos 
dalyvavimu suvažiavime.

Waterbury, Conn., Bus 
Perstatymas Kovo 8-tą

Kovo 8 d. turėsime gražų 
perstatymą “Motinos širdis”. 
Jį rengia ALDLD 28 kuopa. 
Geistina, kad kodaugiausia at
silankytų į šį perstatymą.

• Įžanga labai maža, tik 35c. 
Lošime dalyvauja gabiausi lo
šėjai. Vieta: Venta Hali, 103 
Green St. Pradžia 7 vai. va
karo. (Draugės turėtų pakal
bėt apie 8-tos Kovo reikšmę— 
Red.)
Reikėtų Moterų Susirinkimo

Nežinau delko mūsų drau
gės Moterų Komiteto narės 
nešaukė moterų susirinkimo 
iki šiolei? Rodos, jau reikėjo 
šaukt, nes jau nedaug beturi
me laiko iki 4-tos balandžio, 
iki Liet. Mot. Suvažiavimo ir 
“Laisvės” šėrininkų Suvažiavi
mo* Brooklyn©.

Mačiau, kitų kolonijų drau
gės jau rengiasi prie rinkimo 
delegačių ir kelionės lėšų su
rinkimo. Pas mus palikta iki 
ALDLD 28 kuopos susirinki
mo, kuris įvyks 10 d. kovo. 
Visos draugės būtinai sueiki
me į tą susirinkimą, nežiūrint, 
koks bus oras. Gal išrinksim 
delegates ir ką nors gerą nu- 
tarsim suvažiavimui ir paden
gimui kelionės iškaščių.

M. K.

Gauta Nauja Paskaita

Amelia* Jeskevičiūtė, jauna 
mūs veikėja, pati pirmoji jau 
pridavė naują paskaitą, kuri 
nušviečia moterų kovą už tei
sę apriboti savo šeimyną ir už 
pašalpą motinystėje. Prade
dant su 8-ta kovo paskaita bus 
paruošta siuntinėjimui.

Paskaita suteiks gerą dalį 
programos platiems moterų su
sirinkimams, šaukiamiems dis- 
kusuoti suvažiavimo reikalus 
prieš suvažiavimą ir po suva
žiavimo, kadangi tie klausimai 
yra ir suvažiavimo dienotvar- 
kyje.

Kitų dviejų paskaitų irgi ti
kimės ne už ilgo.

Tūlos draugės prašė paga
minti daug kopijų paskaitos, 
kad nereikėtų siuntinėti. To 
negalėsime išpildyti. Spaus
dint nėra ištekliaus. Gi maši
nėle nurašymas kelių puslapių 
paskaitos ima gana daug laiko 
ir nevertėtų jį tam sunaudot. 
Galima pasidalinti. Užsisakiu
sioms bent savaitę prieš var
tojimą visuomet užtikrintas 
gavimas.

Chorai Renka Delegates Į 
Motery Suvažiavimą

Darbštusis Sietyno Choras, 
Newarke, kuriam vadovauja 
ALDLD Centro Moterų Komi
teto narė d. B. L. šalinaitė, 
jau išrinko penkias delegates 
į Liet. Moterų Suvažiavimą.

Choruose yra daug jaunimo. 
Iš chorų kur išgalima, reikia 
nesigailėti pasiųsti skaitlingas 
delegacijas, nes suvažiavimo 
rišami klausimai ypatingai 
daug paliečia jaunas moteris.

S. Sasną

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. S.—Apie “č e p a j e vą” 

mūsų spaudoj jau buvo rašy
ta keliais atvejais, tad jūsų ži
nute nepasinaudosime. Visvien 
ačiū už parašymą.

Petrukevičiai Susilaukė 
Sūnų

Lawrenco ir Haverhillio 
darbininkiškų chorų mokyto
jas, B. Petrukevičius ir jo 
draugė susilaukė sūnų. Visa 
šeimyna drutuoja gerai. Lin
kime sėkmingai užaugti jau
nam Petrukevičiui.

Seserys Černauskaitės
Besimokinant veikalą “Du 

Broliu”, kuris buvo ruošiamas 
penkių pašalpinių draugijų 
bendrai ir suvaidintas vas. 23 
d., teko arčiau susipažinti su 
seserim černauskaitėm. Tai 
mandagios, draugiškos ir veik
lios, energingos merginos. O 
labiausia smagu, kad geros, 
talentingos aktorkos ir daini
ninkės.

Seniau jos dainavo ir veikė 
bažnytiniam chore, bet dabar 
jokiam chore nedainuoja ir 
neveikia. Delko jos pasitraukė 
nuo bažnytinio choro, neteko 
sužinoti, bet iš jų nuoširdaus 
darbavimosi del draugijų' mi
nimo parengimo, atrodo, kad 
ne del aptingimo jos pasitrau
kė, bet buvo kokia nors kita 
priežastis.

Mūsų chorai ir draugijos 
pasikvietę jas į savo parengi
mus palinksmintų publiką gra
žiomis dainelėmis, sutartinu 
dainavimu, kurias jos- atlieka 
savo thlentingais gabumais.

Mums, lawrencieciam, labai 
smagu, kad jos mielai pasiža
dėjo pagelbėti veikime dailėj 
čia ant vietos. Ypatingai jos 
entuziastiškai stoja už veiki
mą visų sriovių bendrai; už 
parinkimą gabiausių scenos 
talentų ir lošimą didžiųjų 
gražiųjų veikalų.

Taip, mes su jomis sutinka
me ir stojame už tą patį, kad 
pakelti dailę ir kultūrinį veiki
mą.
N e p rigulmingiečių Parapijoj 

Dideli Neramumai

Pereitais metais kun. Va- 
ladka surengė “debatus” klau
simu : “Komunizmas Ar Kapi
talizmas?”, kuriuose komunis
tai ir jiem pritarianti buvo iš
koneveikti, išbjauroti. Sovietų 
Sąjunga perstatyta atbulai, 
žymiausi veikėjai, ištikimiau
si darbininkų, vadai prilyginti 
“arkliavagiams” ir tt. Tas ne
atnešė jokios naudos kun. Va- 
ladkai.

Gal tie “debatai” būtų ir 
pasilikę bereikšmiais. Bet ko
munistai, jausdami skriaudą, 
iššaukė kun. Valadką ir kitus 
jo debatorius stoti į debatus 
tuo pačiu klausimu su komu
nistu A. Bimba. Nuo čia daly
kai virto visai kitaip: kun. Va- 
ladka pabijojo stoti prieš pub
liką. Taipgi ir Dr. Mikolaitis 
su Bagočium atsitraukė. Likę 
parapijonai, darbininkai, vieni 
negalėjo sudaryti oponento 
Bimbai, kuris daugiau prasi
siekęs pasauliožvalgoj už pa
prastus darbininkus, o kun. tą 
dieną visai išvažiavo iš Law
renco. |

Aišku,, Bimba nepasigailėjo j 
Valadkos savo kalboj. Nė jo, 
nė komiunistų, čia negalima 
kaltinti,) nes juk ne jie pradė
jo virtTą košę, bet pradėjo ku
nigas, kuris Bimbai atvažia
vus, paliko ją valgyti savo pa- 
rapijonams, o pats sėdęs į au
tomobilių nudulkėjo sau.

Sumanymas rengti tokius 
debatus buvo negudrus Valad
kos ir jo pasekėjų sugalvoji- 
mas eiti purvinais čebatais per 
komunistų nugaras, kad pa
niekinti juos ir sau pasidaryti 
kelis desėtkus dolerių pelno,

Vot, už šį kun. negudrų, 
kerštingą sugalvojimą ir pas
kui pabėgimą nuo debatų, kilo 
parapijonuose n e p a sitenkini- 
mas: viena, kad kun. suruošęs 
komunistams “pirtį” pabėgo 
nuo debatų ir tuomi pasirodė, 
jog pats būtų gavęs joje va
noti. O antra, kad komunistai 
visuomet su parapijonais drau
giškai sugyveno, lankydavosi į

laikosi Lawrence. Kiti kelia 
klausimą, kaip ilgai Valadka 
čia išsilaikys?

Aišku, kad neprigulmingos 
parapijos parapijonai yra kie
tesni kunigui lankstyti už ry
miečius parapijonus. O atsi
žvelgus į Lawrenco neprigul
mingos parapijos parapijonų 
praeities istoriją kovoje su 
kunigais, matome, kad parapi
jonai vis buvo “laimėtojais.” 
Juk ir kun. Sleinis ne iš geros 
valios atsiskyrė nuo pasaulio.

Beje, kun. Valadka nori 
diktuoti ne tik parapijonams, 
bet ir profesionalams, biznie
riams ir individualams. Kaipo 
pavyzdį, galima paminėti vie
tinį lietuvį graborių, Čiurlio
nį, kuris ką ten nepaklausė 
kunigo ir nuo to laiko kunigas 
savo parapijonams jau įkalbi
nėja nelaimėj imti tūlą italą 
graborių, kas jau ir buvo pa
daryta.

O juk Čiurlionis yra visiem 
lietuviam gerai žinomas kaipo 
mandagus, patyręs, tinkamai 
atliekantis pareigas. Mes jį 
visuomet matome įvairių drau
gijų parengimuose. Jis lietu
vių veikimą ir draugijas daž
nai paremia visokiais būdais.

Tai koks gi Valadkos išaiš
kinimas gali būti del atmetimo 
saviškio ir piršimo kitataučio, 
kurio lietuviai niekur savo 
veikime nėra matę ir nema
tys.

Mes nepriešingi turėti rei
kalus su kitataučiais, jei tam 
yra visomeniškų. išrokavimų, 
bet kaip Valadka daro, jokio 
išrokavimo nesimato, išskiriant 
jo asmeninį išrokavimą.

L. K. Biuras.

vieni kitų parengimus, sykiu 
dalinosi bėdomis ir smagumais 
ir tt.

Gal ir šis kunigo negražus 
sugalvojimas būtų praėjęs be 
didelės bėdos pačiam kunigui. 
Bet va, visos Lawrenco drau
gijos bendrai susitaria ir su
rengia prakalbas Lietuvos ir 
Klaipėdos reikalais.

Visų draugijų delegatai bu
vo rinkti tuo tikslu, kad su
rengti tokias prakalbas Law
renco lietuvių vardu, idant 
pareikalauti pilietinių teisių 
savo broliams Lietuvoj, tarti 
žodį už Klaipėdą, ir abelnai 
pagelbėti Lietuvos žmonėms, 
prispaustiems ( po Smetonos 
valdžia.

Bet kunigas atsistoja ant 
pagrindų ir išeina prieš kitus 
kalbėtojus, prieš Lawrenco lie
tuvių draugijas • ir prieš visą 
visuomenę, sakydamas, kad 
Lietuvoj viskas gerai, kad ne
reikia reikalauti Lietuvos žmo
nėms laisvių ir palengvinimu 
gyvenime.

Šis kunigo išėjimas prieš 
Lietuvos žmonių teises sukėlė 
daugelį vietos darbininkų ir 
pačių parapijonų. Draugystė
se per susirinkimus iškelti 
klausimai nepasitenkinimo to
kiu kunigo pasielgimu. Para
pijoms pasidalino į dvi dalis, 
regis, didžiuma prieš kunigą.

Surengtam Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime, vas. 
16 d., kunigas jau bijojo kal
bėti savo žmonių rengtam pa
rengime. Nepaisant, kaip bė
giojo, važinėjo ir tūpčiojo 
prieš kunigą jo pusės palaiky
tojai, Baumila ir Indila, kuni-‘ 
go negalėjo atvežti į Lietuvos 
paminėjimui surengtą iškil
mę.

Aišku, kad kunigas žinojo, 
jog jo sąžinė neleis jam tame 
parengime kalbėti prieš Sme
toną, už Lietuvos žmonių, lais
vę, o kaip tik spės atidaryti 
burną prieš Lietuvos žmones, 
už Smetonos diktatūrą, bus 
nušvilptas didžiumos susirin
kusių darbininkų jr parapijo- 
nų. Tai todėl jis visai nepasi
rodė Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjime.

To dar neužtenka, penkios 
Lawrenco pašalpinės draugi
jos rengė bendrai perstatymą 
Dviejų Brolių. Komisija dėjo 
pastangas, kad parengimas iš
eitų kuogeriausia: rinko ge
riausius aktorius, neatsižvel
giant, kuriai sriovei aktorius 
priklauso ar pritaria, palaikė 
geriausį, draugiškiausį susita
rimą dalyvių tarpe. Bet kuni
gas ir čia išėjo priešingai. 
Mat, jis norėjo, kad pas jį pa
siklaustų komisija, kuriuos ak
torius galima imti ir kuriuos 
ne. O komisija į jo norus ne
kreipė domės.

Prisiartinus vaidinimo die
nai kunigas iš ambono agitavo 
parapijonus neiti ant draugijų 
perstatymo, prakeikė draugi
jas ir perstatymą jų. Bet pub
likos prisirinko pilna svetainė. 
Negalima sakyti, kad kunigas 
nepakenkė minimi] draugijų 
parengimui. Aišku, kad pa
kenkė, dalinai, nes dalis jam 
pritariančių, parapijom] susi
laikė nuo atėjimo į parengi
mą.

Parengimas pavyko visais 
žvilgsniais. O tai pasekmė su
tartino veikimo. Visų sriovių 
aktoriai ir komisijos nariai 
dirbo taip sutartinai ir drau
giškai, kad rodos visi vienos 
organizacijos nariai. Publika 
gėrisi aktorių tinkamu suvai- 
dinimu. Sakoma, kad dar pir
mą sykį taip gabiai ir tinka
mai čia buvo suvaidinta.

O kunigas Valadka neriasi 
iš kailio, drumsčia viską. Mat, 
jam nesvarbu, kad sykiu vei
kiant galima tinkamiau nu
veikti, pakelti lietuvių vardą, 
padaryti daugiau naudos drau
gijoms, jam svarbu, kad kas 
tik veikiama būtų pas jį pasi
klausta ir veikiama sulig jo 
nurodymų. O jo nurodymai, 
tai į bažnytinį skiepą.

Iš viso to matosi, kaip silp
nai kun. Valadkos “sostas” |

Uždengkite Savo Kosėji
mus ir Čiaudėjimus
Jeigu kiekvienas žmogus už

dengtų jo kosėjimus ir čiaudė
jimus, tai mažiaus žmonių sirg
tų paprastu šalčiu, mažiaus 
sirgtų plaučių uždegimu ir nuo 
jo mažiaus žmonių mirtų.

Mes žinome, kad daugumoje 
atsitikimų taip vadinamas “pa
prastas šaltis” yra oru perne
šama liga ir kad užkrėtimą pla
tina neatsargūs ir saunaudiški 
žmonės, kurie visuomet ii’ visur 
kosti ir čiaudi, viešuose kam
bariuose, gatvekariuose, teat
ruose ir visur. Sveikas žmogus 
įkvėpdamas užkrečiamus gema
lus už dienos arba dviejų jau 
šalčiu irgi serga.

Jeigu tik būtų galima šian
dien studijuoti šalčio gemalus ir 
juos auginti laboratorijose, kaip 
daroma su kitais gemalais, tai 
medikališkas mokslas galėtų su
laikyti šitą erzinantį ir tankiai 
pavojingą užpuolimą kokia 
nors “vaccine” forma. Bet gai
la, kad tas gemalas, iki šiam 
laikui, nėr žinomas. Yra visų 
priedermė sulaikyti išsivysty
mą to gemalo, ypatingai neleis
ti gemalus užteršti visą orą. 
Tad, jeigu esi priverstas kosė
ti arba čiaudėti, tai su skepe
taite uždeng burną. Tai yra 
priverstinas mandagumas.

Jeigu turi šaltį, tai ant syk 
atsigulk ir pašauk savo gydy
toją. Neleisk kitiems šeimynos 
nariams prie tavęs prieiti, ypa
tingai neprisileisk vaikų ir kū
dikių. Pilnas poilsis lovoje po 
priežiūra šeimyniško gydytojo 

"Laisvės” Jubilėjinis
BANKIETAS

Bus Sekmadienį

5 d. Balandžio-April, 1936
GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALEJE

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak.

Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
vės suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilėjinis, 

tai jame dalyvaus šėrininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALE PROGRAMA
. ■ - . . , ..............   ..į ■ • r< ■■

~ Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė
ONA LEVONAVIČIUTE, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-sopranas

Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra
ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad neprAleiskime 
jos neišgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu ktfrtu savo 

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisves” bankiele.

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros OrkesĮros
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12MĖTŲ—50c.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.

paprastai užbaigia šaltį į kelias 
dienas. Prasišalinimas nuo ki
tų sulaiko išsivystymą užkrėti
mo. Ypatingai kūdikiams šal
tis yra pavojingas.

Paprastas šaltis yra rimtes
nė liga, negu dauguma žmonių 
tiki. Papratimas duoti šalčiui 
laiko sau išsibaigti kartais iš
baigia ligonį. Turėdamas šaltį, 
būk atsargus. j

Virš viso kito, uždengk savo 
kosėjimą ir čiaudėjimą.

Dr. John L. Rice.
' F.L.I.S.

Waterbury, Conn.
Užuojautos Žodis

Užuojautos žodis drg. M. 
Vaitonaitei ir J. Vaitoniui. 
šiomis dienomis mūs draugė 
M. Vaitonaitė aplaikė iš Lie
tuvos liūdną žinutę, kad mirė 
jos brolelis Lietuvoj. Apie ke
turi metai atgal nuo sunkaus 
sužeidimo darbe dar pačioj 
jaunystėj mirė drg. M. Vai- 
tonaitės brolis Canadoj. Ir, ne
spėjus šiek tiek apsiraminti ir 
vėl skaudus smūgis ir vėl šird
gėla pergyventi netekus antro 
brolio, kuris tai pat, kiek gir
dėti, tik pusamžio sulaukęs, 
apleido pasaulį.

Mes reiškiame, kaip M. Vai
tonaitei ir J. Vaitoniui, di
džiausią užuojautą jų liūdesio 
valandoj.

W aterburietė.

skaityk “Laisvę”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.
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=S?= $15.58. Aukautojams komis! 
ja taria širdingą, ačiū.

BOSTONO ŽINIOS Į
_ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS IĮ

Į lietuvišką laikrąštį, nes abudu į 
'bosai myli ir remia lietuvių; prOgrama, Valgiai buvo labai 
spaudą, tik reikia juos pakai-j geraį pagaminti, tai kreditas 

priklauso mūsų kliubo pirmi
ninkui Antanui Jenkevičiai ir 
kitiems, kurie pagelbėjo. Pro
gramą išpildė vaikų choras va
dovaujant II. žukauskiutei. 
Reikia pasakyti, kad šis vaiku
čių choras yra publikos labai 

j mylimas, nes netik, kad gerai 
dainuoja, bet ir prie tam tikrų 
dainų vaikai daro ir judėjimus 
-veikimus, kas labai gerą įspū
dį daro publikai. Už tokį ge
rą vaikučių sumokinimą kredi
tas priklauso sugabiąi mokyto
jai, II. žukauskiutei. O dau
giausiai kredito priklauso Jo
nui Burbai, nes jo pastangomis 
buvo tas choras suorganizuo
tas ir palaikomas. Vėliau daug 
prigelbėjo organizacijos ir ki-j 
ti draugai bei draugės.

Viena iš Komisijos.

Kliubo Vakarienė ir Vaikučių 
Choras

Gerai Pavyko Laisvės 
Choro Koncertas

Kovo 1 d., So. Bostono Lie
tuvių svetainėje įvyko Laisvės 
Choro koncertas ir buvo per
statyta vieno veiksmo dramą 
“Partizanai.” Publikos atsi
lankė gana daug ir visi buvo 
patenkinti koncerto programa 
ir vaidinimu. Visi programos 
dalyviai atliko, savo pareigas 
labai gerai. Dainavo Laisvės 
choras po nauja vdovyste drg. 
Iz. Yrmalavičiutės? kuri yra 
talentinga muzikos mokytoja 
ir dainininkė, baigusi aukštus 
muzikos mokslus. Jos vadovy
bėj Laisvės Choras padarė di
delį progresą. Taipgi daina
vo Emilija Rudokiutė, Rožė 
Merkeliutė — duetus ir solo; 
Iz. Yarmalavičiutė, Albinas 
Juodaitis ir Ig. Kubiliūnas. Vi
si jie padarė “hit” ir buvo pu
blikos aplodismentais priversti 
duoti magaryčioms dar po ke
letą dainų ekstra, v fr

Emilija Rudokiutė ir R. Mei;- 
keliutė pasirodė turinčios stip
rius ir malonius soprano bal
sus. Jos man .patiko labiau, 
negu taip vadinamos profesio
nalės dainininkės. Albinas 
Juodaitis, dar jaunas vyras, 
bet turi malonų ir stiprų basso 
balsą. Jis gražiai išpildė Zum- 
Zum ir Sleep in the Deep dai
nas, lietuviškuose vertimuose. 
Albiną esame ne kartą pir
miau girdėję, bet šiuo sykiu 
jis dar labiau visus žavėjo, nes 
pasirodė dar labiau išsilavinu
siu. Tokio dainininko nenusi-| 
bostų klausyti per visą vaka
rą. Linkėtina, kad Albinas 
dažniau dalyvautų koncertuo
se. Ignas Kubiliūnas, kaip vi-. 
suomet taip ir dabar, publikai 
padarė . geriausio įspūdžio, 
žmonės jį gerai pažįsta ir my
li jo daitfavimą tAip*,>kad ^os 
p a s i r o d ž ius gtnt’' estrados., 
griausmingais delnų- plojimais 
visi jį sveikina.

Pačiame Laisvės chore pas
tebėjau dainuojant kitus labai 
gerus dainos talentus, kaip 
drg. Rainardienė, 
pridėjus prie jų
Merkeliutę ir mokytoją Yar- 
malavičiutę, 
stipri sopranų sekcija, nes juk 
tai/visos geros solistės., Todėl 
Laisvės Choras gali išpildyti 
gana sunkius muzikos kuri
nius. Gal kiek menkesnė 
yra vyrų sekcija, kadangi juos 
moterų balsai nustelbia, bet ir 
vyrai ne kartą pasirodė labai 
gerai, dainuodami vieni, kaipo 
Vyrų Grupė. Reikia tikėti, kad 
dabar Laisvės Choras darys 
didelę pažangą ir gal neužilgo 
galės pasirodyti ne tik su ge
rais koncertais, bet ir su ope
retinių vęikalų statymu, kaip 

~^>J<ad pirmiau pasirodydavo.
Veikalą “Partizanai” para

šė mūsų gabus rašytojas, poe
tas, V. Rimkus. Jis buvo ir re
žisierium. Vaidino Ona Petri- 
Kiutė, J. Matulis, P. Kubiliū
nas, M. Kazlauskas, Ch. Ar- 
monas, Ig. Kubiliūnas. Buvo 
atvaizduojama, kąip Rusijoj 
liaudis kovojo prieš baltgvar- 

t diečius, kuomet bolševikai pa
ėmė valdžią proletariato kon- 

*■ trolėn. Drg. Rimkui visiškai
gerai pavyko parašyti šį veika- 
liuką. Mano manymu ir kitų 
draugų nuomone, šis vęikaliu- 
kas turėtų būti paverstas į 
operetę, su muzika. Jis turi 
svarbią prasmę, istorinę—apie 
tai, kas buvo netolimoj praei
tyj, ir sykiu jis yra svarbus 
ateičiai—kupmet čionai priei
sime prie partizaniškos gady
nės, kad žinotumėm, kaip ge
riau kovoti su priešais. Taigi, 
jis turi ir pamokinančią pras
mę. Prie “Partizanę” negali 
prilygti visa eilė kitų veika- kostumerių. 
liukų, kuriuos dabar statoma agentas galėtų jiems užrašyti

Zavišiene.
Rudokiutę,

mūsų darbininkiškoj scenoj.
Vaidintojai savo roles išpil- 

dė gerai ir padare gilaus įspū-Si“prič'to' Per Laisvės va- 
džio žiūrėtojams, išaiškinant, jų jje Laisvę tikrai užsirašys.džio žiūrėtojams, 
kas yra partizanai, kodėl jie 
atsiranda ir už ką jie kovoja. 
Kadangi vaidintojų sąstatas 
nelabai didelis, ' 
reikėtų perstatyti 
Bostono apylinkės

Įžangos tikietas buvo tik 45 
centai. Bet už tokį gerą kon-; 
certą galima buvo imti daug 
daugiau. Vienok pelno atliks, iV()S politiniams kaliniams. Au- 

• kavo sekantieji:
A. Barčius, B. Geruševičius, 

M. Gedvilienė po 50c; J. Šū
kis, K. Juška, A. Kripaitis, S> 
Žauga, J. Balčiūnas, A. Kups
tis, A. Ivaška, A. Stravinskas, 
J. Uscvięius, J. Vąrąnauskis, 
S. Transkevičius ir Zaula po 

i 25c.
Viso su smulkias surinkta

“Partizanus” 
ir kitose 

i kolonijose.

Aukojusieji per Adv
Baušiutes Prakalbas

Vasario 23 d. adv. Bušiūtės 
prakalbose buvo renkamos au
kos padengimui lėšų ir Lietu-

nes publikos susirinko gana 
daug.

Rep.

Tamyla
So. 
bus

šeštadienį, 28 d. kovo, 
Bostono Lietuvių svetainėj 
vaidinamą 5-kių veiksmų melo
drama Tamyla. Perstatys Dai
lės Ratelio Ųramos Skyrius iš 
Montello; rengia ALDLD 2 kp. 
Prasidės 7 :30 vai. vakare. Ta
myla yra operetė, atvaizduo
janti arabų ir kabulų papro
čius—kaip kabulai pardavinė
ja savo dukteris ir su pagelba 
Alaho ir marabuto sulaužo ve
dybų sutartis delei godumo ir 
vėliau parduoda kitiem. Vai
dintojai bus arabiškuose ir ka
bulų kostiumuose. Veikalas la
bai įspūdingas ir geri artistai 
jį loš. Įžanga 40 ir 73c. 
tartina visiems pamatyti 
operetę.

Staigi Mirtis

Pa- 
šia

mir-Pereita savaitę staigia 
timi mirė George Ambrozas, 
gero ir linksmo būdo lietuvis, 
siuvėjas, Iki mirties dienos ne
sirgęs ir dirbęs, dar gana jau
no amžiaus vyras. Iš vakaro 
dar su savo duktere lig vėlai 
fcažyriavo, o jįyte jau buvo ras- 
tast negyvas. t Velionis laisvas 
žmogus, , atsiskyręs nuo savo 
pačios, bet turėjo daug drau
gų ir simpatizavo pažangie
siems darbininkams. Sakoma, 
kad mirė nuo širdies ligos.

Tą 
tuvių 
savo

pačią dieną vakare Lie- 
Piliečių Kliubas turėjo 
pramogą—vakarienę su

Tai Kas Gi Reikią Daryti, Kad 
Nuo Tokio Pavojaus

l Apsisaugoti?
remti
sąrasą:
Gugį,

paž angių jų
Bagočių, 

Jurgeliutę, 
Mikužiutę

remti ne

Laisvoji Sakykla

Washington, kovo 4.—Iš 
valdiškos Jaunuolių Admi
nistracijos 109,000 vargingų 
studentų gauna kolegijose 
po $15 paramos per mene
sį. Tai labai mažai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pranešimas

Draugai ir 
nešu visiem,

Visiem Laisves Choro 
Nariam

drauges choriečiai, pra
kali lankytumėtčs ant

[praktikų, nes operetė “Tamyla” įvyks

kolonijų draugams pamatyti jį. Už
kviesta visus DL1) 28-tą
kuopa.'

(56-57)

MONTELLO, MASS. |
ALDLD 6 kp. rengia Latvišką 

Silkių vakarienę su muzika ir įpj „ 
kiais. Įvyks subatoj, 7 d. kovo, Ikie**’ 
tuvių svetainėje. Įžanga tik 25c. 
džia 7 vai. vak. Kviečiam visus skait
lingai atsilankyti, skaniai užkasite 
ir linksmai pasišoksite prie geras t; 
orkestros, tuom pat kartu paremsita 
ir organizaciją.

Komitetas, y#
(5£>$6,)..

BAYONNE, N. J.
Vięšas susirinkimas atsibus 8 ČL. 

kovo, 2 vai. po pietų, 10 W. 22nd St.-’ 
Šis susirinkimas Šaukiamas tikfijų,. »!*»' 
kad suorganizuoti vietinę anglišku 
pašalpinę kuopą—I. W. O. Kalbės 
keletas gerų kalbėtojų; visiems bus 
svarbu ir žingeidu juos išgirst. • » v

Kviečia Rengėjai^ ,, 
(55-M^

MONTELLO, MASS. ” •
Bendras Frontas prieš karą ir f»4” 

šizmą rengia viešas prakalbas ir pr^. , • 
lekcijas, kurios neįvyko 23 d. vasario. 
Dabar šios prakalbos atsibus neda
lioj, 8 d. kovo, 2 v. po pietų, Lietu
vių Tautiškam name. Gerai prisiren
gęs prie prakalbų kalbės Rev. P. Pal
šis, jo tema: Father Coughlin ir fa-', 
šizmas. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvauti ir išgirst daug svarbių Ž4*; 
nių.

‘g 1
v '

iri

Reikia 
kandidatų 
Mažukną, 
D'-rą Stanislovaitį, 
ir Miliauską.

Mes turim juos
vien tik dėlto, kad jie stoja už 
demokratinę tvarką ir pilną

‘laisvę Susivienijime, bet ir del 
to, kad jie pasirodė daug ga
besni ir teisingesni organizaci
jos vedėjai, negu buvę tauti
ninkai. Šitą parodo aukščiau 
paduoti faktai.
Kaip Tautininkai Nubankrūti-.mokti, kad Hartford ir apielinkės vi- 

no Kitas Organizacijas "" |sl">mCTS ku° PasigSreti.

Reikia pažymėti, kad tauti
ninkai palaidojo jau visas or* pos susirinkimą# įvyks pirmadienį, 
ganizaęijas, kurioms jie vado
vavo. Jie palaidojo Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją; jie palai
dojo “Vienybės” bendrovę, 
kuri nunešė apie $32,00.0 Su
sivienijimo pinigų ; jie palaido
jo Resursino B-vę; jie išpustė

i Lietvos Ats. B-vę ; jie praūžė 
(Liet. Ats. B-vę; jie pražudę 
jo Baltic States banką New 
Yorke; jie palaidojo Univer
sal Banką Chicągoj; jie palai
dojo “Lietuvos” laikraščio ben
drovę ir visą eilę kitų. Kartu 
su tomis bendrovėmis tautinin
kai pražudė apie $1,000,000 
biednų lietuvių pinigų. Ir da
bar tik per plauką jie nepas
kandino mūsų Susivienijimą!

Ar galima tokius graborius 
rinkti į SLA. viršininkus?

Mos sakom—NE! Mes turim 
remti pažangiųjų kandidatų 
sąrašą!

Šalin fašistai ir šnipai nuo 
SLA. vairo!

Lai gyvuoja laisvas ir demo
kratinis Susivienijimas!

Pasirašo:
EILINIŲ SLA. NARIŲ 
KOMITETAS RYTUOSE:

J. Taurinskas, 
South Boston,

S. Uždavinis,
•Haverhill,

V. Pesliakas,
E. Chelmsford,

Kitas žodis ALDLD 68-tos kuopos 
nariam. Gal ne visi žinote, kad kup-

kovo 9-tįą d. Visi nariai būtinai atsi
lankykite, nes bus fribai svarbių da
lykų aptarti, o specialiai būkite ger
biamos draugiją moterys, nes bus 
renkamos delegates j suvažiavimą, 
kuris įvyks 4 d. balandžio.

(56-57)

WATĘR$URY, CONN.
Matykite veikalą “Motinos širdis”. 

Įvyks 8 d. kovo (Mįąrch). Pradžia 
7-tą vai. vakare, Venta Hall, 103 
Green St. Įžanga 35č. šis veikalas 
yra labai įdomus ir patartina, kąip | 
waterburieciams, taip ir apielinkės I

Komitetas,, 
(55-56) ,

tt
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‘ f K .»NAUJA GRAŽI OPERETE:

Kaimiečiai
PARAŠĖ J. STEPONAITIS

Muzikos Naujenybės! Kosliumptas Koncertas
Tai Yra Bendras Lietuvių Artistų Parengimas

Kaip Mes Žiūrim Į SLA. | Olšauskams apie $50,000.
4. Iš viso savo bičiuliams 

tautininkai išdalijo morgičiais 
apie $425,000, kurių apie 
$300,000 jau forklozuota.

5. Draugiški tautininkų su
važiavimai 1932 metais kašta
vo Susivienijimui $10,073.80, 
gi 1933 metais—$8,907.15. 
(žiūrėk sekr. Viniko raportą 
38-tam seimui).

6. Lėšų Fondą, kuriamo 19- 
29 metais buvo $61,066.00, 
tautininkai taip nugaspadoria- 
vo, kad 1Q32 metais jame pa
sidarė jau $11,480.00 deficito, 
(žiūrėk sekr. Viniko raportą 
38-tam seimui, V5 puslapį).

Tai tokie yra gryni faktai. , 
Bet tai da ne viskas.

Reikia Saugoti® Nuo Fašistų 
Ir Šnipų.

Mums, eiliniams SLA. na
riams, turi rūpėti da ir tai, 
kad mūsų Susivįenijmas nevir
stų fašizmo lizdu. Todėl mes 
negalim remti,.to “šlcito”, kurį 
kaip pati “Vienybė” prisipaži
no, yra užgyręs šnipas Pilėnas 
ir kurį remia vadinamas “Sar
gybos komitetas”, nes tas “šlei
fas” yra tikrai fašistiškas. Ei
na gandai, kad propaganda už 
tą “šleifą” yra vedama Lietu
vos žvalgybos pinigais. Jei 
tas “šleifas” laimėtų, tai mūsų 
Susivienijimas tuojaus būtų 
paverstas reakcijos įrankiu. 
Eiliniams nariams tuojau būtų 
uždaryta burna, tuojau# būtų 
panaikinti balsavimai, ir mūsų 
organizacijoj ų ž v i e špatautų 
tikra diktatūra. Mes turėtume 
tiktai mokesčius mokėti ir ty
lėti, taip kaip dabar yra Lietu-' 
voje- Šitoks rėžimas reikštų 
Susivienijimui mirtį, nes kas gi 
norėtų prie tokios organizaci
jos prigulėti?

Rinkimus
Dar niekuomet SLA. istori

joj nėra buvę tokios piktos 
kovos už vadovybę, kaip šiais 
rinkimais. Mūsų Susivieniji
mas pasidalijo į du priešingu 
abazu: vienoj pusėj stovi va
dinamieji pažangieji, o kitoj— 
fašistai ir klerikalai. Kiekvie
na grupę turi išstačius! savo 
kandidatei sąrašą. Kiekviena 
savo kandidatus giria, o kitus j 
kritikuoja.

šitaip dalykams stovint, 
mums eiliniams SLA. nariams 
sunku susivokti, kurioj pusėj 
daugiau teisybės.

Taigi mes, eiliniai SLA. na
riai iš Bostono apylinkes, susi- 
rinl^ne a$# dięną pasitarti, 
kaip mums vaduotis ir kurią 
pusę remti. Bešališkai ir nuo
dugniai viską išdiskusavę, nu
tarėm, kad nereikia tuščių kal
bų ir agitacijų klausyti, 
reikia žiūrėti aiškių faktų, 
faktus mes randam štai 
kius:
Ką Nuveikė Bagoęiąus-Mažuk- 

nos-Gugio Vadovaujama 
Pildomoji Taryba?

1. Visų pirma ji sumažino 
pati sau dienpinigius už suva
žiavimus.

2. Ji sustabdė komisijų su
važiavimus ir paretino savo 
suvažiavimus, kurie pirma su- 
ėsdavo tūkstančius dolerių.

3. Ji atgavo Susivienijimui 
ląisnį New Yorko valstijoj 
(prie St. Gegužio tas laisnis 
jau Buvo sulaikytas).

4. Ji nepadarė nei vieno 
nuostolingo investmento Susi
vienijimui.

5; Prašalindama iš “Tėvy
nės*’ nenaudingus skyrius, ji 
sutaupė mūsų organizacijai 
apie $4,000.00 į metus ant or
gano spausdinimo.

6. Narių skaičiaus 
m,ui, ji suorganizavo 
Jubilėjaus vajų.

7. Apie 
gegužinių, 
ant tokių 
vienijimo 
200 tūkstančių dolerių.'

Tai tik trumpu laiku nuveik
iu užsibrėžti darbai.
O dabar pažiūrėkim:

Ką Davė Susivienijimui Tauti
ninkų Šeimininkavimas?

1. Brook lyno tautininkų 
“Vienybei” jie sukišo apie 
$32,000.

2. Deveniui vienas prezentas 
duotas apie $3.0,000 sumai, o 
kitas apie $20,000.

3. Ęamarauskui Edwardsvil- 
lėj, užfundyta apie $8,000 iš 
SLA iždo. Makaveckui sukiš
ta apie $20,000, o Kuliams ir [L

bet 
O 

ko-

ui g

Sekmadienį, Kovo-March 15
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949-959 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y,
Svetainė atdara 3:30, programa prasidės 4:45 p. p.

<Ųj|

Mass.

Mass.

Mass.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

t'.' ’/*< ■.

KOMBINUOTAS EDVARDO 
LEVANDOS ORKESTRAS

O. Mažeikaitė, gitaristės 
Fl. Bovio-Lazuk, baleriną
H. Retikevičiutė, pianistė
B. Petrov, pianistas
T. Sadlauskas, pianistas

PROGRAMOS DALYVIAI:
M. česnavičiutė/ sopranas ’

F. Stankūnas, bass-baritone
A. Raišis, art.-smuikininkas
K. Hofmanas, tenor-barit.
J. Gail-Galgauskas, tenor

F. Stank,ū|na^ 
operetėje vaidins Vinco rolę

Viktoras Vaitaitis Nau 
jame Biznyjepasidaro labai

Visiems gerai žinomas Vik
toras Vaitaitis, kuris turėjo ga- 
radžių ir gazolino stotį ant 
Old Colony Ave., pardavęs sa
vo seną biznį užsidėjo saliūną 
ant K St., So. Bostone. Jo vie
ta nėra didelė, bet jauki ir vi
suomet pilna kostumerių, nes 
Viktoras turi labai daug drau
gų. kurie dabar apsilanko pas 
jį, nepaisant kaip toli jie gy
ventų. Beveik visi Broadway’s 
kostumeriai lankosi pas Vąi- 
taitį. Tas parodo, kad reikia 
būti draugišku, nepaisant ko
kiame biznyje ęsi, 
nuopelnai ateina 
darbus, nepaisant, 
tu nebūtum.

DIDELIS NUPIGINIMAS
M

Dviejų dolerių vertės knyg 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinson* 
knyga, kurią D-rąa Ka^kiau^hy 

" pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, neš mįnesn 

' vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adjresuokit:
J. BĄRKUS, 

lll-4O~128th St., 
So. Ozone Park, N- Y

Pasibaigus programai

BUS ŠOKIAI
Tai pirmas toks parengimas, į kurį jeinja visos geriausios lietuvių 
meno jėgos, kaip tai: dainininkai, smuikininkas, gitaristės, šokikė-'1 
balerina, orkestras. Koncertinė dalis, kaip ir operetė, bus kostiu*Ų 
muota, Tame vakare pamatysite daug naujenybių. , o
Ręzęrvųųtųs Sėdynės po 5Qc., 75c. ir $1.00. Šokiams 40c.
Programa prasidės kaip garsinama. Pavėlavę nematysite pradžius^

u>
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nes

kur

netikusių

mė

ti

vėliau 
gerus 

ir kas

padidini- 
Auksinio

Amerikoj “Priekalą” galima 
. išsirašyti per “Laisvę.”

$225,000 
bonų buvo iškeista 
vertybių, kad Susi
vartė pakilo apie

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Jzdatelstvo Inostranych 

/ rabpčich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 ’P* tuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenes Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos dom$? kreipia vystymui ir”auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimų. ii’ atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

u '.'I

ti:

■M

William Taruška su 
Moliu

“Linksmas kaip pilnas 
nulis”, Bill Taruška susidėjo 
su Petru Moliu, kuris nesenai 
atpirko Kiburio saliūną ąnt 
Broadway, ir dabar abudu (Ja
ro gerą biznį, nes abudu yra 
labai ęlraugiški ir gero būdo 
lietuviai. Bilius pirmiau dir
bo pas. International Cafe ir 
Blinstrubų įstaigoj, kur jis pa
sidarė daug gerų draugQ, kos
tumerių. Dabai; šie visi drau
gai ateina pas Tarųšką. Nors 
jų. laisniąi iki kol yra tik vien 
vyraųt, bęt biznis vistiek ge- 
rąs, sąliunas vi^uoųiet pilnas 

Gęras laikraščio

Lietuvių Augliii Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilkas svoris—2000 svarų 
tonas, tai lėgališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1$61 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

1
“PRIEKALO” KAINA:

SSRS:
Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 mėn.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street ; Brooklyn, N
Telefonas: EVergreen 7*1661

•. •< - . -.*<• f ....



Puslapis Aštuntas Penktadienis, Kovo 6, 1936NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS d., 8 vai. vakare, ir kovo 7 d., 2 vai. 
po pietų, pas U. N. T. Co., 9211—71st 
Ave., Forest Hills, L. I. (Privažiuo
jama Metropolitan Avė. gatvekariu.) 

(54-56)

L™’ ‘-iVakar? ^‘e kDD ir ALDLD
Vienybės Reikalus

Bendras Lietuvių Artistų 
Parengimas—Operetė

.Williamsburgo Bedarbių Ta
ryba turėjo demonstraciją 
prieš šalpos biuro stoties 65- 
los, 1066 Lorimer St., Green- 
pointėj. Čia tapo suareštuo
tas bedarbių komitetas, J. Si- 
man, Al Stone, F. Cinilia, J.

Cohen, 
šaipos 

M Mc

dabar 
ir vie- 
pasau-

Zajankauskas ir H. 
Jie areštuoti skundu 
biuro stoties viršininkės 
Namara, kaltinant “netvarkos
kėlime“. Juos teis šiandien, 6 
d. kovo, 11 vai. ryto, Bridge 
Plaza teisme. Darbininkai šau
kiami užpildyti teismabutį ir 
tliOmi apginti bedarbių vadus.

Williamsburgo Bed. Lok.
* 413 South 4th St.,

Vienybės klausimas 
plačiai diskusuojamas 
nybė vykdoma visame 
lyje. Tas lygiai svarbu ir lie
tuviams darbininkams, nes 
vienybėj daug galima atsiekti, 
o pasidalinime pralaimėti. Mes 
matėme, kaip darbininkų pa
sidalinimas davė progą įsi
galėti fašizmui Vokietijoj ir

Iš kitos pusės, matėm, 
darbininkų vienybė at- 
fašizmą Franci joj, 
rinkimuose Ispanijoj

Demonstruokite Prieš 
Naziy Terorą!

kitur, 
kaip 
mušė 
mėjo
atsiekia laimėjimų visur.

Dabar eina tarimasis tarp 
Liet. Darb. Draugijos ir Am. 
Liet. Darb. Literatūros Draugi
jos, kad suvienyti tas dvi orga
nizacijas. žinia apie planuo-

jamą vienybę pasklido po vi
sus lietuvius. Visi įdomauja
si, kokioje padėtyje dabar 
randasi vienybė? Ar ji gali
ma? Ar ištikrųjų įvyks?

Į tuos klausimus atsakymus 
išgirsite šį vakarą būsimose 
prakalbose, kurias sakys žy
mūs kalbėtojai ir vienybės pa
dėties žinovai dd. A. Bimba ir 
L.' Pruseika. Yra kviesti tar
ti savo žodį ir kiti minėtų or
ganizacijų veikėjai.

Prakalbos įvyks penktadie
nį, 6 kovo, lygiai 8-tą vai. va
karo, Liet. Am. Piliečių Kliu- 
be, 80 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga veltui. Rengia ben
drai LDD 2-ros kuopos ir AL- 
DLD 1-mosį kuopos valdybos.

Šiandieną, tai yra penkta
dienį, 6 kovo, lygiai 4 v. va
karo, New Yorko ir priemies
čių darbininkai, tiesiai iš dar
bo, trauks prie Vokietijos kon
sulato, 17 Battery Place, New 
Yorke, kad pareikšti savo pro
testą prieš nazių naujus žudy
mus nekaltų žmonių.

E Demonstraciją šaukia Ko
munistų Partijos New Yorko 
Distriktas. Tai bus atsakymas 
į naujas nazių žiaurybes, ku
rių pasekmėje vėl penki dar
bininkai nusmerkti myriop ir 
apie 150 areštuota ir nuteis
ta ilgiem metam kalėjimo.

Daugelis organizacijų jau 
pasisakė dalyvausiančios šioje 
demonstracijoj. Tarp jų ran
dasi Am. Lyga Kovai Prieš Ka
rą ir Fašizmą, Vokiečių Dar
bininkų Kliubai, Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
kitos. Tikimasi, kad ši bus 
viena iš didžiausių priošfašis- 
tinių demonstracijų.

Policija Puola Streikieriiis; Siunčia 
Žvalgybą Kamantinėti Streiko Vadus

Vietiniai lietuviai artistai, 
bendromis pajėgomis, ruošia 
gražų, tikrai artistišką paren
gimą. Jisai įvyks sekmddienį, 
15 kovo, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Programa sudaryta įdomi ir 
graži. Bus perstatyta naujutė
lė operetė “Kaimiečiai,“ kurią 
parašė J. Steponaitis. Kifa da
lis programos užvadinta “Mu
zikos Naujenybes.“ Tos nau
jenybės, tai bus kostiumuotas 
koncertas. Kiek teko reporte
riui nugirsti, tai sulyg dainų 
bei išpildomos muzikos turinio 
artistai perstatys apdainuoja
muosius tipus.

Reikia priminti, kad progra
moje bus dainininkai, smuiki- 
ninkaSj gitaristės, šokikė, or
kestrą. Iš to suprasite, jog tai 
bus įdomi programa. Progra- 

i mos pildytoji! surašė randasi 
M. česnavičiūtė, F. Stankūnas, 
A. Raišis, K. Hoffmanas, J.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pusė ar vjsas biznis. 

Gražiai įtaisyta užeiga ir restauran- 
tas, galima gerą pragyvenimą pada
ryt. Atsišaukite sekamai: Jonas Ju
revičius—Antanas Milius, 148 Grat
tan St., kampas Varick Ave., Brook
lyn, N, Y. Telefonas: Pulaski 5-9826.

(55-57)

Cortlalult, 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hull 

NEW YORK, N. Y, 
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

Iš Lietuvių Am. Piliečių 
F”, Kliubo Mitingo

( Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyko pereitą antradienį Kliu
bo patalpose. Iš svarbesnių 
jame įvykių galima pastebėti 
tas, kad komisija, kuri buvo 
išrinkta pereitam mitinge pa
tikrinti vakarienės rengimo 
komisijos raportą, išdavė savo 
raportą. Kaip žinia, nuo vaka- 

.. rienps kliubui liko apie 19 dol.
nups,tolių.. .
..pabart i n ės (tyrinėjimo) ko
misijos vardu, J. Buivydas ra
portavo, pabrėždamas tą fak- 

kad sulyg visų davinių 
Sh Kliubui nuo vakarienės liko 

m.’Ob pelno ir tie pinigai ran
dami vakarienes rengimo ko
misijos pirmininko Jackaus 
Įdšeniuj. Komisijos raportas 
buvo priimtas vienbalsiai ir 
nutarta reikalauti iš minėto 

■ asmens pinigus kliubui sugrą
žinti; Kadangi Jackus ėjo par
eigas Kliubo vice-pirmininko, 

t tOs iš ten turėjo pasitraukti.
Narys.

Ketvirta streiko diena atžy
mėta žiauriu policijos puolimu 
ant pikietų bildingų darbinin
kų streike.

Kada streikieriai sužinojo, 
jog derybos dar neduoda tei
giamų pasėkų, jūros pikietų 
pasipylė po gatves, su pasiry
žimu iškovoti pergalę, laimėti 
streiką. Keturiuose streikierių 
centruose susiformavo < 
būriai pikietų ir norėjo 
monstratyViai pikietuoti, 
prie durų juos užpuolė 
policija, .kuri draskė jų 
ir naikino iškabas, 
daugeliui jų pavyko 
kverbti pro kordoną policijos 
ir sustiprinti jau esamus tūks
tantinius pi kietus.

Iš unijos centro, 28 E. 32nd 
St., pasiųsta policijos komisio- 
nieriui Valentine protestas 
prieš puolimą “ramių pikieto 
linijų.”

Unijos centre, trečiadienį, 
gauta 1,200 telegramų nuo 
įvairių unijų po visą šalį, ra- 
pribuvo tarptautinės unijos 
prezidentas Jerry Horan. Jisai 
pareiškė, kad unija dės visas 
spėkas streiko paramai, ir 
kad šauks visos šalies namų 
aptarnautojų generalį streiką 
New Yorko streikierių para
ginant drąsiai laikytis ir pa
žadant paramą. Iš Chicagos 
mai, jei tas bus reikalinga.

dideli
i de- 

bet 
raita 
eiles 

Tačiaus 
prasis-

7 1 I
Galgauskas, A. šertvietytė, O. i į
Mažeikaitė, F. Bovio-Lazuk,
H. Retikevičiūtė, B. Petrov, T.
Sadlauskasi

Rezervuotos sėdynės po 50, 
75c. ir po $1. Vien šokiams 
įžanga 40c.

Tel. Slagg 2-0783 NOTARY
Night 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.

k'

Bambrick

Kamantinėja Vadus

Tarp unijistų kilo didelis 
pasipiktinimas, kuomet sužino
ta, kad distrikto prokuroras 
Dodge stojo laužyti streiką, 
pasiųsdamas tris žvalgybinin
kus atvesti James J. Bam
brick, Bildingų Aptarnautojų 
Darbininkų Int. Unijos t 32-B 
Lok ai o pirmininką, ir George 
A. Scalise, tos unijos vice-pir- 
m i n i n k ą, k am anti n ė j im u i.

Į tokį Dadge’o pareikalavi
mą unijos vadas
atsakė prokurorui pasiūlymu 
u ž s i d a i* yti savo 
agentūras, kurios atsiuntė šim
tus kriminalistų į ramius na
mus.“ Jis pasmerkė Dodge 
veikimą, kaipo streiklaužišką.

Dodge šaukęs unijos vadus 
kamantinėti pasiremdamas ad
vokato F. C. Bellinger kaltini
mu. Tas advokatas griežtai 
stoja už ginkluotą puolimą 
ant streikierių ir pats savo i 
Park Avenės apartmento kel
tuvą operuoja su šautuvu ran
koje.

Atskiri Savininkai Taikosi
Unija praneša, kad jau 1182 

bildingai, samdanti 20,000 
darbininkų, pasirašė sutartį, 
išpildydami darbininkų reika
lavimus, pakeldami algas ir 
duodami 48 valandų darbo sa
vaitę.

mušeikų

N. Yorke Mažai Gauna Skebų; Importuoja

Iš APLA 22-ros Kuopos 
Susirinkimo .

Nežiūrint didelės bedarbės 
ir skurdo, New Yorko skebų 
agentūroms prastas biznis, 
darbininkai neina skebauti. 
Prisieina tenkintis profesiona
liais, kurie negali užimti tūks
tančių darbininkų vietas.* To
kių profesionalių mušeikų at
vežama iš Chicagos ir jos apie- 
linkės.

Profesionaliai mušeikos geri 
galvas daužyti streikieriams, 
bet darbe nesėkmingi. Vienas 
tokių, tūlas Sam Galio, išneš
tas iš 151 Central Park West 
apartmento sutrėkštas keltu
vo. Net antrašo nepaduodama.

t Galimas daiktas, kad tai vie
nas iš importuotų.

Skebų kupčiavimo agentū
ros skundžiasi neturinčios pa
sėkų. American Confidential 
Bureau, 150 W. 52nd St.; Ber- 
goff Agency, Inc., 113 W. 
42nd St.; ir Drummond Detec
tive Agency, 521 Firth Ave., 
laukė kandidatų
kambariuose —jie nepasirodė. 
Sakoma, tokia pat nesmagi pa
dėtis buvusi ir- kitoms skebų 
jieškojimo agentūroms, susirū
pinusioms dabar laužymu bil- 
dingų aptarnautojų streiko ir 
pasipelnymu Jš streiko.

tuščiuose

«>___________________

Newark, N. J
Rep.

Nuo Reumaiiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsej tįsio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

MIRĖ ALEKAS STANIULIS

Trečiadienio rytą mirė Ale- 
kas Staniulis, “Laisvės“ skai
tytojas ir didelis rėmėjas “Lai
svės” ir visų darbininkiškų or
ganizacijų, viso darbininkų ju
dėjimo. Pašarvotas savo 
muose, 33 
ark, N. J. 
šeštadienį, 
Draugės ir 
skaitlingai

Liko liūdni žmona, duktė ir 
sūnus. Jo žmona Donąįcėle Sta
niulienė yra Sietyno Choro na
rė. Mūsų širdingiausia užuo
jauta d. Staniulienęi ir šeimy
nai liūdesio valandoje.

S. Sietyniete.

na- i
Paterson St., New-' 

Laidotuves įvyks 
7 kovo, 8:30 ryto, 

draugai prašomi 
palydėti.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJII3ŠKAU savo brolio, Povilo Ado

maičio. Kilęs iš Lietuvos, Šiaulių 
apskričio, Radviliškės ; valsčiaus, 
Šniuraičių kaimo. Iš Lietuvos išvykęs 
1914 m., ir 1928 m. gyveno Detroit, 
Mich. Prašau ji patį atsišaukti arba 
kas apie jj žinote, malonėkite pra
nešt, už’'ką būsiu dėkingas.

A. Adomaitis,
R. O. del Uruguay-Montevideo, 
Villa del Gerro, 
Calle Rep. Argentina. No. 1884

PAJIEŠKAU Augustino Bernoto, 
kilęs iš Lietuvos, Šiaulių apskr., 

Gruzdžių valsčiaus, Dimšių kaimo. 
Iš Lietuvos išvykęs 1913 m. Seniau 
gyveno N. J. Prašau jj patį atsišaukt 
arba kas apie ji 'žinote, malonėkit 
pranešt, už ką būsiu dėkingas.

K. Orvidas,
R. O. del Uruguay-Montevideo, 
Villa del Cerro Calle Cuba 
946 Esquina, Peru.

(56-57)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrus mergina arba 

moteris dirbt prie namų darbo. Bus 
duodamas kambarys ir gera alga. 
Atsišaukite greitai sekamai: Candy 
Store, 571 Lorimer St., Brooklyn,

(55-57)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Dr, JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

----------------------------------------------
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

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

Tel. Mansfield 6-8787

VA LANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

IŠVALYKI! SAVO VIDURIUS
. Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

tai yra‘ privalumas iš- 
. NATURAL - LAX.—

4 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
Į j ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky- 
|1 rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
'A HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš- 

valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

išvengti tas nelemtas ligas, 
valyti ir sutvarkyti vidurius.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpo If.th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

ves1 
grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu te 
kio dydžio, ko 
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom
STOKES 
kamp. Broadway

paveiks-

JONAS
512 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jis įvykę pereitą pirmadienį. 
Vakarėlio (įvykusio ' šeštadie
nį) rengimo komisija pranešė, 
kad 22-rai kuopai liko virsi 
$20 pelno.

Gauta iš Centro ilgas laiškas' 
del APLA sidabrinio jubilėjaus' 
ir pora knygučių tikietukų. 
Kuopos nariai paėmė ir ten 
pat .ant vietos beveik abi iš- 

f parduota.
■ Dr-gė Kaulinienė išrinkta 
moterų suvažiaviman, būsian- 

’ čian pradžioj balandžio mėn., 
SgfcSwoklyne.

Lituanica Square
Brooklyno lietuviški patrio

tai, “tautos vardo pakėlimui,“ 
išsiprašė iš miesto duoti jiems 
Lituanica Square, Brooklyne. 
Na, ir mūsų patriotiškos gal
vos, tikrai sulyg savo skonio, 
pasirinko ir Square’^ (aikštę). 
Palaikėj sekcijoj, kur susidu
ria Union Avė. su Hewes St., 
siaurtį kampelį, kaip sūrmai-

riogso gramėzdiškai pamūry
ta, jau griūvanti, protestoniš- 
ka bažnyčia ir užpakalyj tos 
bažnyčios pakabinta iškdbukė 
su smulkiu užrašu: Lituanica 
Square.

Antroj pusėj Union Avė., 
prie to kampuko, yra miesto 
sanitacijos (Sanitation) de
partment© namas. Čia suva
žiuoją užsiregistravimui į dar
bą sanitacijos department© 

1 darbininkai, kurie išvežioja
šiuką, pasirinko sau už Litu- nuo gatvių pelenus, visokias 
anica Square. Ant to> kampelio atmatas (garbage) ir ant Li-

Reikalaujama kelių bendrininkų, 
galinčių įdėti po $500 del atidarymo 
tekstiliaus medžiagų išdirbimo fabri
ką. Biznis beveik be kompeticijos ir 
pelnas didelis. Atsišaukite kovos 6

Narys.

tuanica Square, vidurdieniais, 
susistato po kelioliką miesto 
trokų su pelenais ir visokiomis 
atmatomis, šiltesnėm dienom 
tie vežimai sudaro tokią at
mosferą, kad praeiviai, nosis 
užsiėmę, skubinas prabėgt pro 
Lituanica Square.

Iš to galite spręst, koks tai 
“tautos vardo -pakėlimas“ išsi
prašius iš miesto tokį Square’ą.

Ilgakaklis.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

Patenkinančios ir 
. greitus pasekmės. 
1 Kreipkitės į Dr. 
| Zins gydymui 
I Kraujo, Odos ir 
’ Nervų Ligų, Slogų 

ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš- 

. sisėmimo, Skilvio i 
ir Žarnų Ligų, He-1 
morrhoidų bei Ki- Į 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas-i 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reuma/riški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalius 
(JALINSKAS) 

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kištų. 
Purini puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. N. Y.

BAR and GRILL
nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduliai, Serumų 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZJNS
110 East 16 St., 'N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

ir

M

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

-ii. wi>4l

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate rno dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITQNE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re- 

! zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui., 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ nr-A 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Mau.’er Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.




