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Studentų Streike

į atsaukt sa- 
heino srities

Lenkijos Naziai Kvietė 
Hitlerį Atimt “Vokiš

kas Žemes” iš Lenkų

vėtų atgriebimas Klaipėdos 
nuo Lietuvos, o gal ir visos

Didelis Potvinis Kaune; 
Vanduo Pakilo 20 Pėdų; 
5,000 Liko Be Pastogės

Naziai Krečia Protestonų 
Kunigus, Kuriems Ateina 
Komunistinė Literatūra

5,000 
iš di- 
mies-

Pavienis Anglų Karalius 
Reikalauja Algos Savo 
Galimai “Pačiai”

ANGLUOS MINISTERS KABINETAS PRIEŠ 
VOKIETIJOS BAUDIMĄ, TIK UŽ PAPEIKIMĄ

Italai Būk Negalį Užtiki 
Ethiopų “Sumušt”?

atidengta; todėl nusprendė 
gaut tikrą kūdikį parody
mui savo vyrams.

Už d a 1 y v a v imą tame 
žmogžudystės ir vaikvagys- 
tės darbe bus teisiamas ir 
kitas Bannisterienės .sūnus 
Daniel, 18 metų amžiaus, o 
paskui ir jinai pati.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekni idienių

Italija Remia Nazius, 
O Hitleris — Italijos 
Karą prieš Ethiopiją

DORCHESTER, N. B. — 
Teisme Arthur Bannister, 
20 metų, tapo pripažintas 
kaltu kaipo dalyvis sąmoks
lo, kur trys asmenys buvo 
nužudyti ir pagrobta 6 mė
nesių amžiaus mergaitė.

Bannister užmušęs Phil- 
lipą Lake, jo moterį ir 'jų
dviejų sūnų, idant Banniste- 
rio motina galėtų pasisavint 
minimą mergaitę. O mer
gaitės jai reikėjo štai ko-

Bannisterienė turėjo ly
tiškų ryšių su dviem vyrais, 
kurių vienas nežinojo apie 
kitą. Bannisterienė norėjo 
pasirodyt su mergaite tai 
vienam, tai kitam atskirai 
ir reikalaut, kad duotų pi
nigų “jo prigyventam” kū
dikiui užlaikyt.

Iš pradžių jinai nešiojosi 
didelę lėlę, nuduodama, būk 
tai kūdikis. Bet suprato, 
jog ši gudrybė galės būt

FRANCIJA KIETAI REIK ALAUJA IšVYT NAZIŲ 
ARMIJAS Iš R HEINO SRITIES

Jaunimas smarkiai 
kalba apie didelę

BUENOS AIRES, ko 
11. — Paraguayaus laikii 
ji valdžia su pulkininku 
Franco priekyje paskgi 
įvedimą “totalitarinės,” ' 
būtų fašistinės “tvark( 
šalyje ir suspendavo vist 
skirtingą politinį veiki] 
vieniems metams. Be kiti 
visais pramones pervedė į* 
daus reikalų minister!; 
kontrolę ir pašaukė po gii 
lu atsarginius kareivi 
Žada toliaus sušaukti st 
giamąjį seimą naujai koi 
titucijai išdirbti.

Paraguay turi tik 85 
000 gyventojų, taigi rnaĮi 
negu bet kuri kita respį 
lika Pietų Amerikoj. P 
kininkas Franco įėjo į ga 
po š. m. vasario 17 d. ari 
jos sukilimo.

KAUNAS, kovo 11.,— 
Nuo greit tirpstančio snie
go ir ledų užsigrūdimo, Ne
muno, vanduo ūmai pakilo 
20 pėdų augščiau paprasto 
savo lygio. ^Vandeniu ap
semtos visos gatvės žemuti
nėje miesto dalyje; kai ku
rios gatvės net miesto cen
tre randasi visai po vande
niu, kuris vis dar neatslūg-

Del potvinio liko be pa 
stogės daugiau kaip 
žmonių. Tai vienas 
džiausiu potvinių šio 
to istorijoj.

Newark, N. J. — Atrado 
gesu užtroškusius Wm. Rol
le, 73 metų, ir jo žmoną 
Marę, 67 metų amžiaus, jų
dviejų busto virtuvėj 
num. 427 So. 18th St. 
tyt, nusižudę.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

14 Metų Berniukas L Tool 
tas Užmušė Savo Tėvą

READING, Pa., kovo-J 
d.—Louis Toontas, 14 mel 
amžiaus High Schoolės m< 
kinys, teisme prisipažii 
kaltas užmušime savo tėv 
Iš pradžios jis sakė, kad t

jis gerbia Vokietijos sutar
tis, parodo dabartinis jo su
laužymas Locarno taikos 
sutarties.

Sovietiniai laikraščiai iš- 
si reiškia, kad, veikiausia,, 
dar nebus karo iš dabartinių 
kivirčų delei Vokiet. armi
jų pasiuntimo į Rheino ruo
žą. Bet Sovietų vyriausy
bės organas “Izviestija” 
primena, jog įvairios salys 
turi padariusios tarpsavinės 
apsaugos sutartis prieš pa- 
vojų iš Vokietijos pusės; to
dėl naziai turės įsitikint, 
kad jiems “nėra viskas ga
lima.”

Apie Hitlerio pasiūlymą 
atskirų nepuolimo sutarčių 
rytinėj ir vakarinėj Euro
poj “Izviestija” sako, kad 
jis tuomi bando tik “paskir- 'į" 
styti galimus savo priešus 
ir monyti taiką mylinčias 
minias, idant pats gautų 
daugiau laiko prisirengti ir

TIK UŽSIENINIS MINIST ERIS ANTHONY EDEN 
REIKALAVĘS B AUSTI NAZIUS

ROMA, kovo 11. — Itali
jos delegatai Tautų Lygos 
Tarybos posėdyj šį šeštadie
nį Londone priešinsis bau
dimui Vokietijos už Locar
no sutarties sulaužymą, kaip

BERLYNAS, kovo 11. — 
Tūli protestonų kunigai 
gauna per paštą komunisti
nės literatūros, ir tuojaus 
po to nazių žvalgyba daro 
pas juos kratas. Paprastai 
taip daro pas tuos kunigus, 
kurie nepritaria hitlerinin
kų kišimuisi j jų bažnyčios 
reikalus.

Nežinia, girdi, kas jiems 
siuntinėja komunistinę lite
ratūrą; gal kartais patys 
naziai, kur užtikę ir pasi
grobę darbininkiškos litera
tūros, paskui ją provokato
riškai siuntinėja tokiems 
kunigams.

Kai kurie protestonų ku
nigai, todėl, dabar paštinin
ko akyse atplėšia siuntinio 
voką, ir suradę komunisti
nio skaitymo, atiduoda jį 
atgal paštininkui. •

Pirmiausia naziai kaltino 
ir areštavo katalikų kuni
gus ir veikėjus už vadina
mus ryšius su komunistais.

Nors, žinoma, ir tarp ka
talikų veikėjų gali rastis 
žmonių, pritariančių įvai
riems tojautiniams komu
nistų reikalavimams, bet 
abelnai hitlerininkai juos 
persekioja todėl, kad jie 
priešinasi nazių kišimuisi į 
religines mokyklas ir orga
nizacijas.

KRISLAI
Vienybės Vykdymas.
Ranka Ranką Mazgoja.
Jaunimo LDS Vajus.
Olympiada Rochesteryj.

Kad tiksliai įvykdžius drau
gų buvusių opozicionierių vie
nybę su Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, reikia veikti pagal se
kantį nurodymą pareiškime, 
kurį savo atskirame susirinki
me priėmė vienybės šalininkai 
delegatai, apleisdami Jankaus- 
ko-Strazdo mašinuojamą LDD 
suvažiavimą Brooklyne:

“Mes kviečiame LDD na
rius kuo greičiausiai ir rū
pestingiausiai pradėti prak
tišką vienijimosi darbą, su
sisiekti su ALDLD kuopomis 
ir nariais ir su mūsų šio su
važiavimo išrinktuoju Cen- 
traliniu Komitetu vykinimui 
vienybės.”
Organizaciniai tuojaus besi

vienijant draugams iš opozici
jos su ALDLD, tačiau, kaip 
primena “Laisvės” redakcija, 
reikia nesutraukyti šiaip drau
giškų ryšių su “tais darbinin
kais, kurie šiuo tarpu dar te
bėra nusistatę prieš vienybę. 
Reikia juos pertikrinti, kad ei
na klaidingu keliu” ir įrody
ti, kur yra jų vieta, kaipo kla
siniai sąmoningų darbininkų.

VARŠAVA, kovo 11,— 
2,000 studentų per tris die
nas turėjo užėmę Technikos 
Kolegiją ir gynėsi nuo poli
cijos, streikuodami, kad pri
verst valdžią nupigint mo
kestį už mokslą. Studentų 
pritarėjai jiems nuleido 
šiek tiek maisto iš lėktuvų, 
bet alkis, pagaliaus, priver
tė studentus išeiti į gatvę. 
Tada jie demonstruodami 
patraukė linkui švietimo 
ministerijos; bet jiems pa
stojo kelią policininkai. Įvy
ko smarkus susikirtimas, 
kur daug studentų tapo su
žeista.

Mūsų jaunimas LDS kuopo
se pradėjo smarkiai veikti 
LDS vajuje. Jie pageidauja, 
kad tas vajus būtų pratęstas, 
kad turėtų progą bent 200 
naujų narių prisirašyti prie 
jaunimo kuopų. O tai būtų 
didelis laimėjimas visai LDS 
organizacijai ir darbininkiš
kam judėjimui Amerikoj. Dar
buokimės, kiek tik galime, da
bartiniu laiku. 
kuo daugiausia naujų 
nes vajus gal ir nebus

Lenkija Išstoja prieš
Bausmes Vokietijai

VARŠAVA, kovo 11. — 
Lenkijos valdžia nepritaria 
Francijos reikalavimui, kad 
Hitleris ištrauktų savo ar
mijas iš Rheino srities; sa
ko, kad Hitleris vis tiek ne
pasiduos tokiam reikalavi
mui.

Tarp lenkų vyrauianti to
kia nuomonė, būk Franci j a 
“pakenks” pačiai Tautu Ly
gai, jeigu reikalaus baus
mių prieš Vokietiją.

ASMARA, Eritrea, kovo 
10. — Italų komandierius 
Badoglio giriasi, kad jie pa
sirengę supliekti Ethiopijos 
imperatoriaus Haile Selas
sie gvardiją, bet tik “negalį 
jos užtikti,” nes nežinia, kur 
ji randasi. Pirmieji fašistų 
būriai jau, girdi, perėję ana
pus Alaji kalno ir pasiekę 
ežero Ashangi sritį.

QUORAM,JEthiopija, 'ko
vo 10.—-Ethiopai praneša, 
jog per keturias paskutines 
dienas italai jų neatakavo, 
ir ethiopai tebesilaiko savo 
pozicijose į pietus nuo Ala
ji kalno.

Taigi italai negalėjo nuei
ti iki Ąshangi ežero, kaip 
jie giriasi. Fašistai iš lėk
tuvų yvėl bombardavo Ergą 
Alemą ir užmušė bent 20 
moterų.

Ethiopija siunčia dau
giau kariuomenės sudrūtin- 
ti savo pozicijas prieš ita
lus Takkaze upės klonyj.

dentas A. Cortesi. Fašistai 
abelnai esą linkę daugiau 
paremti Vokietiją, negu 
Franci ją. Jie negalį už
miršt, kad Franci ja Tautų 
Lygoj balsavo ekonominiai 
bausti Italiją už jos karą 
Ethiopijoj.

Nesutikdama bausti Vo
kietijos, Italijos valdžia 
taipgi reikalaus panaikint 
ligšiolines bausmes pačiai 
Italijai. Mussolini tikisi, 
kad Vokietija todėl nebus 
baudžiama; o tada jis turė
siąs argumentą, būk nega
lima bausti ir Italiją už jos 
kara prieš Ethiopiią.

Hitleris daro viską, kad 
Italija pasiliktų bent “beša
liška” dabartiniame kivir
če tarp Francijos ir Vokie
tijos.

Hitlerio a m b as a d orius 
Ulrich von Hassell Romoje 
pereita šeštadieni oficialiai 
užtikrino, kad iei^u Vokie
tija ir sugriš į Tautų Lv- 
gą. ji niekad neišstos.nrieš 
Italijos kara Ethiopijoj.

LONDON, kovo 12. — 
Francijos atstovai konfe
rencijoj Locarno sutartį 
nasirašiusiu šalių (Angliios, 
Francijos. Italijos ir Belgi
jos) griežtai reikalauja, 
kad Hitleris atšauktų savo 
kariuomenę iš Rheino sri
ties. Ta sutarti, kaip jau 
žinoma, buvo liuosa valia

taipgi 
sporto 

Olympiadą laike LDS^eimo 
Rochestery liepos mėnesyj.

Reikia suaugusių talkos irgi, 
kad sąlygos būtų sudarytos, 
idant kuo daugiausiai sporti
ninkų, apart jaunuolių delega
tų, dalyvautų. Tai bus dide
lis dalykas jaunimo judėjime.

J. Ormcinas.

o®

Kaip tik Tautų Lyga ėmė 
truputį ekonominiai bausti 
Italiją už Mussolinio karą Et
hiopijoj, Vokietijos naziai, 
siųsdami dėžes savo parduoda
mų produktų Italijai, pradėjo 
sykiu į jas dėti ir siuntinėti 
lapelius su tokiu obalsiu : “Lai
kykitės iki pavasario.”

Daugelis italų tada nesupra
to, ką reiškia tas raginimas. 
Bet Mussolini žinojo, jog tuo
mi naziai sakė: tęskite karą 
prieš Ethiopiją bent iki pava
rto, o tada Hitleris iškirs tokį 
tarptautinį šposą, kad padės 
jums laimėti karą Ethiopijoj.

Nazių sulaužymas Locarno 
sutarties ir pasiuntimas jų ar
mijų į Francijos pasienį dabar 
visiems parodė, ką reiškė tas 
hitlerininkų šaukimas “laiky
tis iki pavasario.” Tuo žygiu 
naziai beveik visai nukreipė 
Tautų Lygos kapitalistinių ša
lių dėmesį nuo Ethiopijos į 
Europą ir tuom labai parėmė 
Mussolinį, kuris užtat remia 
Hitlerį.

Prirašykime 
narių, 

pratęs-

Paryžiaus Fašistų Studentų 
termas prieš Ethiopų Draugą

PARYŽIUS, kovo 11. — 
Fašistiniai studentai sukė
lė lermą Paryžiaus Univer
sitete prieš advokatūros 
profesorių Gastoną Jeze už 
tai, kad jis buvo Ethiopijos 
patarėjas Tautų Lygoj. Uni
versiteto valdyba, todėl, su
spendavo prof. Jeze pa
skaitas universitete ir per
kėlė jas į Pedagogijos Ins
titutą.

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik ; 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

ti Italiją už jos karą prieš 
Ethiopija.

BERLYNAS, kovo 11. — 
Anglijos ambasadorius Vo
kietijoj pasiuntė savo val
džiai perspėjimą prieš Hit
lerio planus. Sako, jeigu 
Hitleris bus dabar nuglosty
tas už Locarno sutarties su
laužymą ir savo kariuome
nės pasiuntimą į Francijos 
pasienį, tai neužilgo jis pa
reikalaus, kad Vokietijai 
būtų sugrąžintos kolonijos, 
kurias ji valdė pirm karo.

Pati Anglija dabar turi 
daugumą buvusių Vokieti
jos kolonijų.

Fašistinis Perversmą? 
Paraguay’uje?

pasirašius ir Vokietija, bet 
Hitleris dabar ją sulaužė. 
Francijos atstovai pareiš
kia, kad jie tol neis į jokias 
derybas su Vokietija, iki 
bus ištrauktos nazių armi
jos iš Rheino ruožo.
Franci ja Stiprina Orlaivy ną

PARYŽIUS, kovo 11. — 
Francijos seimo karinė ko
misija pasiuntė šešių savo 
žmonių delegaciją apžiūrėti 
Francijos tvirtoves Vokieti
jos pasienyj.

Valdžia reikalauja pa
skirt extra 650,000,000 fran
kų pinigų Francijos oro lai
vynui stiprinti per ketve
rius metus. Ši suma neįei
na į pirmiau paskirtas gink
lavimosi lėšas 1936 m.

Francijos karo ministeris 
L. F. Maurin sako, kad šio
mis dienomis Vokietija su
traukė 90,000 savo kareivių 
į Francijos pasienį.

Dabar Francija turi 700,- 
000 kareivių namie, įskai
tant ir žandarmerija, ir dar 
200,000 kolonijose. Vokieti
jos pasienyj sustatyta jau 
100.000 Francijos kareiviu.

Pranešama, jog Franciios 
reikalavimą, kad Vokietija 
atšauktų savo armijas iš 
Rheino srities, remia Mažo
ji Santarvė (Čechoslovaki- 
ja, Rumunija ir Jugoslavi
ja) i r Balkanų Santarvė 
(kurion įeina Graikija ir 
Turkiia, apart Rumunijos ir 
Jugoslavijos).

Sovietų Sąjungą nuo pat 
pradžios stojo už nazių ar
mijų ištraukimą iš Rheino 
ruožo.

LONDON, kovo 11. — 
Naujasis Anglijos karalius 
Edwardas kreipėsi į seimą,

LONDON, bovo 11.—An
glijos užsienių įreikalų mini
steris A. Ederi pilname mi- 
nisterių kabinįto susirinki
me siūlė priimti Francijos 
ir Belgijos reikalavimą, kad 
panaudotų ekonomines bau
smes prieš Vokietiją, idant 
priverst Hitle 
vo armijas iš ]
Bet kiti ministerial neprita
rė bausmėms prieš1 Vokieti
ją, o tik sutiko išreikšt jai 
papeikimą už Locarno su
tarties sulaužymą.

Eden sakė, kad jeigu lei- 
i džiama Hitleriui sauvaliau- 
| ti, tai nelogiška būtų baus-

VARŠAVA, kovo 11. — 
Lenkijos valdžia uždarė hit
lerininkų organizaciją De
utsche Vereinigung Pomo- 
rze provincijoj, t “Lenkiška
me Koridoriuje.” Tos orga
nizacijos vadai, mat, per- 
smarkiai apvaikščiojo Hit
lerio armijų pasiuntimą į 
Rheino upės ruožą, Franci
jos pasienyj.

Savo iškilmėse jie sakė 
prakalbas prieš Lenkiją ir 
tvirtino, jog Hitleris. grei
tai privienys Vokietijai “vo
kiškas žemes” iš rytų pusės, 
reiškia, atims iš Lenkijos ir 
minimą “koridorių.” (Kad 
naziai planuoja prijungt 
Vokietijai Klaipėdą, tai sa- 
vaimi suprantamas daly
kas.)

HAGA, Holandija, kovo 
11.—Valdžia sustabdė kar
eivių paleidimą šeštadie
niais namo paviešėti. Ka
riuomenė prirengta gali
miems žygiams iš Vokieti- vas žiauriai elgdavosi 
jos pusės,

Užmušta Trys Žmonės, Daugelis Sužeista Lenkę 
Kad Pasisavinti Kūdikį

mirštu, jog jis dar galįs ap
sivesti, ir todėl šeimas turė
tų taipgi pridėti jo pačiai 
ir šeimynai.

Darbietis atstovas Will 
Thorne užklausė, kur užtik
rinimas, kad jis apsives?

Dabartinis karalius yra 
42 metų amžiaus. Jo tėvas 
Jurgis gaudavo po $2,350,- 
000 algos per metus ir dar 
pasiimdavo po $410,000 me
tinių įplaukų iš savo Lan
caster grafystės dvarų. ,

Jurgio našlė Marė gauna 
po $350,000 per metus. Ed
wardas, dar būdamas Wales 
princu, apart šimtų tūks
tančių dolerių reguliarės 
algos, dar imdavo po $50,- 
000 per metus ant tos inten
cijos, kad jis gal apsivesiąs.

Be to, iš šalies iždo išmo- 
po karna šimtai tūkstančiu do- 

Ma- lerių ir kitiems karališkos 
veislės parazitams.

Sovietų Perspėjimas. 
Lietuvai Nepasitikėki 
Sutartimi su Hitleriu

SUŠAUDYTA aS’ 
KOS BAND

MEXICO CITY. — Mek
sikos kariuomenė užklupo 
ir sušaudė 15 žmogžudžių 
plėšikų Jalisco valstijoj. Pa
siųsta bombiniai lėktuvai 
prieš dar likusius banditus 
kalnuose.

PRIE PIRMOS PROGOS J IS SULAUŽYS NEPUOLI- 
MO SUTARTĮ, KURI Ą SIŪLO LIETUVAI

MASKVA, kovo 11. — 
“Journal de Moscou,” soviė- 
tinis laikraštis francūzų 
kalba, pašiepia nazių siūlo
mą nekariavimo sutartį Lie
tuvai. Sako, kad Hitleris 
tokią sutartį sulaužytų, 
kaip tik jam atrodytų, jog 
tatai galima ir naziams nau
dinga. ””” *
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: Ispanijos Reakcija Nerimsta
' Ispanijos Liaudies Fronto laimėjimas
- ir išlaisvinimas 30,000 politinių kalinių 
. įvarė desperacij^n klerikalines-fašisti- 
7. nęs spėkas. Jos ruošiasi prie atvirų pa- 
’ stangų paskelbti fašistinę diktatūrą. Jos
* užpuldinėja darbininkų ir valstiečių de-
- monstracijas. Tokiuose užpuolimuose 
;• jau žuvo keletas desėtkų žmonių. Jos ir
* šiaip veda terorą, idant sukėlus viduri- 
? nes klasės žmones prieš darbininkų fron- 
;• tą. Padegimus ir žudymus žmonių bur- 
;; žuazinė spauda bando suversti ant komu-
* nistų ir socialistų.

Tuo tarpu mažai tesigirdi apie darbi-
* ninku fronto veiklą. Negalima tikėti, 

kad komunistai ir socialistai nieko ne- 
veiktų ir leistų fašistinėms gaujoms ruo-

!: štiš ginkluotai kovai už fašistinį reži
mą. Reikia laikytis tos vilties, kad dar
bininkų frontas irgi ruošiasi atmušimui 
reakcijos. Ispanijos proletariatas pasi
mokino iš praeitie&Jcarčių prityrimų. Iš 
vienos pusės, jisai nesiduos pirmlaikiniai 
būti išprovokuotam į neprirengtą galuti
ną mūšį, iš kitos, reikia tikėtis, jisai ne- 

; bus sučiuptas bemiegant.
; Kaip mes pabrėžėme tuojaus po 

Liaudies Fronto laimėjimo parlamento 
rinkimuose, be ginkluotos revoliucijos ir 

; prievartingo nuvertimo buržuazijos vieš- 
:: patavimo nebus apsieita Ispanijoje. Į 

Liaudies Frontą įėjo kairiosios buržuazi- 
. nes partijos. Jos dabar sudaro valdžią 
7 su Azana priešakyje. Ta valdžia, kaip at- 
7. rodo, svyruoja, nesiima griežtų priemo-
- nių suvaldymui klerikalinių-fašistinių 

spėkų. Šis laikotarpis yra laikotarpis
. Ispanijos proletariato prisirengimo galu- 
I tinam mūšiui su kapitalu, mūšiui už 
! įsteigimą Sovietinės Respublikos. Besi

artinant tai valandai, buržuazinės parti
jos iŠ Liaudies Fronto pasitrauks ir iš
stos prieš proletarinę revoliuciją. Tas 
procesas bferods jau prasideda. Azana 
būk jau pareiškęs, kad jis ir jo partija 
išpildę tuos prižadus, kurie buvo sudėti 
sudarant Liaudies Frontą. Dabar jis ne
beatsakąs prieš marksistus (tai yra, so
cialistus ir komunistus). Jis eisiąs ne
priklausomu keliu. Eina kalbos, kad de
šiniosios (klerikalinės-fašistinės) parti
jos Azano partijai siūlo talką, kad iš
traukus ją iš Liaudies Fronto.

Kas laimės ateinančiam galutinam 
mūšyje? Į šį klausimą dabar negalima 
atsakyti. Mes trokštame, kad laimėtų 
proletarinės spėkos. Daug priklausys 
nuo to, kaip šitam prisirengimo laiko
tarpyje nusiteiks Ispanijos Socialistų

Jau Prasidėjo Lietuvos Pardavi- 
mas Vokietijai

Berlyno pranešama, kad ten jau 
prasidėjo derybos tarp Lietuvos smetoni
nes valdžios ir Vokietijos hitlerinės val
džios atstovų. Pirmiausiai esąs svarsto
mas klausimas uždarymo spaudos bur
nos. Smetonos agentai sutinką uždraus
ti Lietuvos spaudai ką nors neprielan
kaus rašyti prieš Vokietiją ir prieš jo už
sienio politiką. Tokį prižadą duosianti 
ir Vokietija Lietuvai.

Kodėl taip staiga Hitleris susirūpino
Susitaikymu su Lietuva? Atsakymo į šį 
klausimą nereikia toli jieškoti. Lietuva 
iki šiol buvo toj pusėj tarptautinės dip
lomatijos barikadų, kurioje randasi So
vietų Sąjunga, Franci j a ir čechoslovaki- 
ja. Hitleris nori ja iš ten išplėšti. Kaip 
tik tuo laiku, kuomet jis pasiuntė armi
ją į Rhinelandą ir sudaužė Locarno pak- 
<ą, jisai pasigavo į savo bučių Smeto- 

valdžią. Jrs stengiasi Pabaltijos val- 
.Mybes laimėti Vokietijos pusėn. To ne- 

matyti tiktai visai aklas.

. Smetona veda Lietuvą į Vokietijos ka
rinės politikos orbitą. Jisai stiprina Vo
kietijos karinį pasirengimą. Jisai tiesia 
Vokietijai kelią per Pabaltijos valstybių 
lavonus į Sovietų Sąjungą.

“N” Redaktorius Vėl Apsivertė
Visus šiuos aštuoniolika metų “Nau

jienos” tvirtino, kad Sovietų Sąjungoj 
esanti partijos (Komunistų Partijos) 
diktatūra ant proletariato. Tai buvo to 
laikraščio išeities punktas visoms jo filo- 
zofijoms apie Sovietų Sąjungą.

Bet kaip niekas nestovi ant vietos, 
taip ir “N.” redaktoriaus smegenys. Jos 
irgi kaitaliojasi. Tai natūralūs dalykas. 
Nelaimė tik tame, kad kiekvienas pasi
keitimas pagimdo naują nesąmonę. Taip 
irylabar. Kovo 6 dienos “Naujienose” 
jau štai kas užgiedota. “Ta partija,” 
sako “N.” redaktorius, “be to, nėra lais
va organizacija. Ją absoliučiai kontro
liuoja diktatūra. Ji yra diktatūros įran
kis—toks pat įrankis, kaip ‘raudonoji’ 
armija arba policija.” Taigi, jau išgara
vo iš qN.” redaktoriaus galvos ir parti
jos diktatūra ant proletariato. Dabar 
nebėra nei proletarinės diktatūros, nei 
partijos diktatūros.

Dar daugiau. “Sovietų valdžia irgi 
yra tos pačios diktatūros įrankis,” šau
kia “N.” filozofas.

Tai kas gi yra ta stebuklingoji dikta
tūra? Ogi Stalinas, atšauna “Naujie
nos.”

Stalino “diktatūros” klauso visa So
vietų Sąjungos Komunistų Partija.

Stalino 
valdžia.

Stalino 
Armija!

Stalino
000,000 gyventojų!

Stalinas, pagaliaus, “yra visas bosas 
Komunistų Internacionale!”

Jeigu Stalinas nugriūtų, tai subyrėtų 
visas tas svietas. Ar “Naujienų” redak
torius pats tiki šitai kvailystei? Ne, ne
tiki, nes, mes manome, jis dar nėra taip 
suvaikėjęs, kad tokiai nesąmonei tikėtų. 
Bet, ot, tauškia, kas ant seilės užėjo.

“diktatūros” klauso Sovietų

“diktatūros” klauso Raudonoji

“diktatūros” klauso visi 175,-

Baltagvardiečiai ir Tolstojus
Minint Sovietų Sąjungoje 25-tus me

tus nuo Levo Tolstojaus mirties ir 100 
metų nuo jo gimimo, buvo plačiai apie jį 
rašyta. Neatsiliko ir rusai kontr-revo
liucionieriai, baltagvardiečiai, gyvenanti 
užsieniuose. Baltagvardiečių biuras 
Charbine, Mandžurijoje, išleido pareiški
mą, kuriame, tarp kitko, sakoma:

“Mes negalime nepasmerkti filosofi
nius Tolstojaus klaidžiojimus ir visas 
tveriamąsias jo mintis, pasmerktas baž
nyčios. Pasmerkiant Tolstojų, kaipo 
mąstytoją, mes jo griaunančiame darbe 
surandame idėjinių bolševizmo šaltinių, 
kuom ir išaiškinamas apvaikščiojimas 
Sovietų Sąjungoje jo jubilėjaus.

“Lai Tolstojaus jubilėjų apvaikščioja 
bolševikai. Anti-bolševikiški emigrantai 
turi susilaikyti nuo to minėjimo.”

Šitaip kontr-revoliucinės išmatos, gy
venančios Japonijos imperialistų globoje, 
atsiliepė apie tą garsų rusų rašytoją.

“Draugo” Redaktorius Mokos 
Komunizmo

Mums labai smagu girdėti, kad Chica- 
gos “Draugo” redaktorius Šimutis esąs 
perskaitęs Stalino pasakojimus Howar- 
dui ir išklausęs drg. Browderio prakal
bą, pasakytą per radio kovo 5 d. Tas 
reiškia, kad Šimutis mokosi komunizmo. 
Tai didelis progresas palyginus su tuo, 
kas seniau būdavo, kuomet jis bijodavo 
paties žodžio “komunizmas” daugiau, ne
gu velnias kryžiaus.

O ką gali žinoti, gal laikui bėgant ir 
per jo suakmenėjusias klerikalines sme
genis prasimuš šviesos spinduliai. Kaip 
ten nebūtų, turime pripažinti, kad “D.” 
redaktorius toli pralenkė “Darbininko” 
redaktorių, kuris dar ir šiandien didžiuos 
jasi tuomi, kad jis nieko neskaito apie 
komunizmą ir nieko nenori žinoti apie 
jį. Jis manąs, kad jis daug daugiau pa
sitarnausiąs “dievui ir tėvynei,” pasilik
damas amžinu ignorantu.

Ot, Kur Draugai Mo 
ka Darbuotis!

Penktas puslapis šios mū
sų dienraščio laidos parodo, 
kad kur yra sumanumo ir 
darbštumo, ten ir geri re
zultatai. Mažas miestelis 
Norwood, Mass., surengė 
“Laisvės” Jubilėjaus minė
jimui konce.rtą ir vakarie
nę kovo 15-tą. Negana to, 
jie padarė savo “Laisvės” 
Jubilėjaus paminėjimą gar
siu visoj Amerikoj ir net 
užsieniuose. Užėmė dien
raštyje visą puslapį žinio
mis iš savo kolonijos ir ga
vo bizniškų pasiskelbimų 
už virš $50.00.

Draugas J. Grybas, žy
mus veikėjas visais fron
tais darbininkiško judėjimo, 
rašo, kad gegužės mėnesio 
laidom skelbimų gausiąs 
daugiau, negu tai, kiek ma
tome jų iš Norwoodo šioje 
dienraščio laidoje. Tokie 
atsiliepimai į prašymą mi
nėti “Laisvės”., 25 Metų Ju
bilėjų taip, kad jis būtų gir
dimas ne tik Amerikoj, bet 
ir užsieniuose, yra sveikin
tini su karščiausiu entuzi
azmu.

vickiene, iš Montello, Mass., 
už $2.00, ir Antanas Sta
niulis, Hampton, N. J., už 
$2.00. O po vieną dolerį už 
certifikatus gavome nuo 
šių draugų:

John Podjun, Luther, 
Mich.

V. Kobort, Coreton, W.

J. Banaitis, Brooklyn, N.

Sofija Petkienė, Great 
Neck, N. Y.'
\Qna Lukauskienė, Great 
Neck, N. Y.

Julia Lauzades, Brook-

Juozas Kupčinskas, Great 
Neck, N. Y.

Frances Kazokiene, Ja
maica, N, Y.

P. Tamelis, Maspeth, N.

Alfonsas Maželis, Brook-

M. Maželienė, Brooklyn,

Minėtas, Sudbury, 
Canada.Ont.

Už certifikatus gauna- 
mom įplaukom bus paden
giama “Martos Vilkienės 
Divorsas” išleidimo lėšos.

Girdėjome iš autoriaus, 
kad apysaka iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo “Martos 
Vilkienės Divorsas” bus ga
tava už apie poros savai
čių. Veikalas jau ištisai pa
rašytas, dar tik autorius 
nori atydžiai peržiūrėti ir 
gal kai ką patobulinti. 
Spausdinti tą knygą pradė
sime už poros savaičių. 
Vien tik popiera “Martos 
Vilkienes Divorsui” kainuos 
virš $500.00. Ir ta suma 
jau dabar reikalinga.

P. Buknys.

Streikai Žiloj Senovėj

PROTOKOLAS
LDD III Suvažiavimo 
Už Vienybę Stojančiu 
Delegatų Susirinkimo

Šį šeštadienį, 14 d. kovo 
(March), įvyksta šaunus 
balius ir So. Bostone, Lie
tuvių salėj. Labai svarbu 
jame dalyvauti draugam iš 
apielinkės miestelių, nes ir 
tas balius yra rengiamas 
minėjimui “Laisvės” Jubilė
jaus. Būsiu ir aš So. Bos
tone ir Norwoode minėtuo
se parengimuose ir prašy
siu draugų įsigyti Jubilėji- 
nį Certifikatą. >

Paskutiniu laiku certifi
katus įsigijo sekamai: Liet. 
Darb. Literatūros Draugi
jos 200 kuopa, Hillside, N. 
J., už $15, ir ALDLD 25 
kuopa iš Baltimore, Md., 
už $2.75. Asmeniškai įsigi
jo: A. M. Metelionis iš De
troit, Mich., už $5.00; Leo
nas Tilvikas iš Easton, Pa., 
už $5.00; J. Gabal iš Bloom
field, N. J., už $3.00; B. Na-

Sovietų Raudonosios Armi
jos maršalas draugas Va

sily Bluecher.

Streikaį, kaipo būdas pa
veikime į išnaudotojus, bu
vo žinomi dar gilioje seno
vėje. Bet istorija mažai 
duoda mums žinių apie 
juos, o dar mažiau, kada 
streikieriai atsiekdavo savo 
tikslą. Didelėje didžiumoje 
atsitikimų streikieriai bran
giai užmokėdavo už strei
kus.

Pirmas streikas, apie ku
rį istorijoje randame da
vinių, įvyko prie budavoji
mo piramidų Aigipte, veik 
apie 1,500 metų pirm da
bartinės metų skaitlinės. 
Apie 50,000 žmonių nuo ry
to iki vėlyvo vakaro sun
kiai dirbo, prižiūrėtojų. ra
ginami botagais. Jokių ma
šinų ir prietaisų nebuvo, ir 
milžiniškus akmenis, iš ku
rių buvo būdavojamos pira- 
midos, reikėjo krauti ir į 
viršų gabenti grynomis 
rankomis. Prie to, vergus 
blogai maitino, maistas su 
kiekviena diena darėsi blo
gesnis ir blogesnis. Vergų 
nepasitenkinimas augo, bet 
jų prašymai pagerinti mais
tą tik dar žiauresniais darė 
užveizdas.

Tada vergai paskelbė 
streiką, kuris greitai buvo 
nuslopintas faraono armi
jos. Tūkstančiai darbinin
kų užmušta čia pat prie bu- 
davojamų piramidų. “Ra
mybė ir paklusnumas grei
tai atsteigta,” sako raštas, 
užsilikęs iš tų laikų.

900 metų vėliau įvyko di
delis streikas Chinijoje, 
Chuange, kur sustreikavo 
30,000 darbininkų, dirban
čių prie užtvankos. Jie su
streikavo reikalaudami pa
kelti algas. Chinijos impe
ratorius įsakė kapoti strei- 
kiėriams galvas tol, kol jie 
pradės vėl dirbti, kol “liuo- 
sa valia” stos į darbą. 
Streikas baigėsi tik po to, 1 
kaip 1,700 darbininkų nuka
pojo galvas.

Ryme, 64 metais dabarti
nės skaitlinės, įvyko strei
kas tarpe mūrininkų, kurie : 
a t b u d a v o dinėjo miesto ; 
kvartalus, sudegintus Nero- < 
no. Streikieriai buvo iš-

mušti imperatoriaus karei
vių. Bet tas nepakenkė še
šiais metais vėliau įvyki
mui kito streiko tarpe žydų, 
atgabentų iš Jeruzalės, bū
davo jimui triumfališkos ar
kos (vartų) pagerbimui im
peratoriaus Titus. Šiuom 
kartu streikieriai buvo nu- 
kryžiavoti ant kryžių.

Reikia atžymėti, kad se
novės streikus daugiausiai 
surengdavo mūrininkai ir 
žemių kasėjai. Laike viešpa
tavimo imperatoriaus Kon
stantino Bizantijos mūri
ninkai sustreikavo prie bu- 
davojimo bažnyčios. Kon
stantinas tame įžiūrėjo be
dievystę ir pagal jo įsaky
mą daug streikierių buvo 
pakarta prie būdavo j amos 
bažnyčios. Pakartųjų kū
nus paliko ilgam laikui ka
boti, kad daugiau įbauginus 
tuos, kurie stojo atgal į 
darbą.

Keli šimtai metų vėliau, 
imperatorius Karolius Di
dysis, o vėliau Vilius Užka
riautojas, žiauriausiais bū
dais slopino mūrininkų 
streikus, kurie sustreikavo 
prie budavojimo karališkų 
palocių, iš priežasties ma-

Pirmas streikas žemdir
bių įvyko Anglijoje 1272 
metais. Jis ant tiek suju
dino valdžią, kad asmeniš
kai pribuvo karalius, idant 
dalyvaut ceremonijose kori
me streiko vadų. Paskui di
delis žemdirbių streikas bu
vo Graikijoje 1495 metais.

Iki pabaigai XVIII šimt
mečio streikai buvo skaito
mi tokiu prasikaltimu, kaip 
šalies išdavystė arba sukili
mas. Išnaudotojus pakeisti 
atsinešjmą linkui streikie
rių privertė tik tais, laikais 
labai išsiplėtęs sindikalisti- 
nįs judėjimas. Bet dar ir 
dabar yra šalių,. kuriose ir 
vėl nepripažįstama darbi
ninkams teisė ginti savo 
reikalus pagelba streikų. 
Tos šalys neva eina progre
so keliu, bet tikrumoje prieš 
streikierius griebiasi fara- 
oniškų priemonių.

Iš “Ogonek”

Kovo 8 d., 1936, LDD III 
Suvažiavimo delegatai, sto
janti už vienybę su ALDLD, 
apleidę oficialį suvažiavimą, 
skaičiuje 25 delegatų, susi
rinko j “Laisvės” patalpą, 
Brooklyne, ir atidarė savo 
sesiją, kurioj nemažai daly
vavo ir “Naujosios Gady
nės” šėrininkų, stojančių 
už vienybę.

Pirpiininku išrinktas Ig. 
Beeis, sekretorium — V. 
Paukštys. Išrinkta komisi
ja pagaminimui pareiški
mo, kodėl mes apleidome 
LDD oficialį suvažiavimą.

Paimta svarstyki vieny
bės sutartis, pagaminta 
pereitais metais LDD Cen
tro Komiteto didžiumos ir 
ALDLD Centro Komiteto. 
Perskaityta sutartis. Visa
pusiai apsvarsčius, sutartis- 
užgirta, pridedant dešimtą 
punktą, kuris skamba:

“Po 1931 metų skilimo, 
kaip iš vienos pusės, taip ir 
iš kitos pusės buvo įsikarš
čiavimų, netinkamų ir ne
pamatuotų vienų ant kitų 
užmetimų, įžeidimų ir tam 
panašiai, todėl mes, abiejų 
pusių organizacijų komite
tai, atšaukiame visus tuos 
netinkamus ir nepamatuo
tus vienų ant kitų užmeti
mus.”

Komisija perskaitė paga
mintą pareiškimą; kuris 
vienbalsiai tapo priimtas.- 
Nutarta šio pareiškimo at
spausdinti 1,000 kopijų ir 
paskleisti kolonijose tarpę 
LDD/ųąrįų.

I Svarstyta klausimas, kaip 
pasekmingiau kolonijose vy
kinti vienybę. Daugelis de
legatų nurodinėjo įvairius ' 
būdus. Konkrečio nutari
mo nepadaryta, palikta" 
kiekvienos kolonijos draugų • 
nuožiūrai.

Į ALDLD Centro Komi
tetą paskirti keturi drau
gai: L. Prūseika, M. Paukš
tienė, J. Kuodis ir A. Ma
tulevičius.

“Laisves” gaspadorius d. 
P. Buknys pranešė, kad. 
spaustuvei reikalingas darr • 
bininkas ir kad jis nori 
gaut d. J. Kuodį. Susirin
kimas išreiškė pageidavimą, 
kad d. Kuodis eitų dirbt 
“Laisvės” spaustuvėj. Drg. 
Kuodis pareiškė,, jog jis šį 
reikalą apsvarstysias ir tik ,,, 
vėliau administracijai pra
nešiąs.

Prie užbaigos visa eilė 
draugų pasakė prakalbėles, 
pasižadėdami darbuotis del 
vienybės.

Sesija užsibaigė 8 vai. 
vakare.

• Ig. Beeis. Pirm.
V. Paukštys, Sekr.

P. S.—Pirmiau “Laisvėj” - 
įtalpintam šios sesijos’pa
reiškime praleista vardas 
Eastono kuopos vieno dele
gato drg. eMisono V. P.

SLA PAŽANGIŲJŲ
NARIŲ KANDIDATAI

Anglijos Vaidmenis Europinėse 
Audrose

Anglijos imperialistinė diplomatija už* 
pylė vandens ant Hitlerio karinio malū
no. Ji jau pareiškė, kad nepritars uždė
jimui bausmių ant Vokietijos už pasiun
timą gurban Versalio sutarties ir Locar-r 
no pakto. Matomai, kad Hitlerio armi
jos žygiavimas į Rhinelandą buvo Angli
jos pavelytas. • Be Anglijos sutikimo vei-

■ /

kiausia Hitleris nebūtų išdrįsęs sulaužyti 
Locarno paktą.

Taigi, Anglija vėl lošia dviveidę poli
tiką. Iš vienos pusės ji neva palaiko 
Franci ją, iš kitos pusės talkininkauja hit
lerinei Vokietijai, kurią Hitleris ruošia 
naujam karui. Anglijos imperialistiniai 
intrigantai tupi sukišę savo pirštus į pas
kutinių poros metų Vokietijos žygius 
tarptautinėje diplomatijoje.

Rinkimuose kovo ir ba
landžio mėn., 1936, už juos 
padėkite kryžiukus!

Prezidentas
Adv. F. J. Bagočius, 

Vice-Prez. J. K. Mažiukna, 
Sekretorė, P. Jurgeliūtė, 
Iždininkas Adv. K.P. Gugis, 
Iždo Globėjai:

E. Mikužiūte,
J. Miliauskas, 

Kvotėjas,
J. S. Stanislovaitis.

D r.



Ką Turėjau Pasakyt ’’Naujosios 
Gadynės” Suvažiavimui

Iš “N. G.” Bendrovės ta
pau išmestas, per “Naująją 
Gadynę” ir pačiam suvažia
vime apipurvintas, o ne tik 
neduota nei kelių minučių, 
pasiteisinimui, bet nei į su
važiavimo svetainę centrali-1 
nė mašina neįsileido. Tarp 
kelių policistų už durų iš- 

• stovėjau pusdienį ir pusnak
tį. Tik pirmosios sesijos 
pabaigoj jau buvau įsivogęs 
pro duris, bet sargybinis 
Nargela tuoj norėjo išvaryt 
laukan. šiaip-taip jį nura
minau. Teko išgirst Stepo- 

p navičiaus raportą. Gi antroj
sesijoj tas pats Nargela su 
policija ištolo nei prie durų 
neprisileido. Jankausko ir 
Steponavičiaus mašina, taip 
garsiai deklamavusi apie su- 

k važiavimo valią, neleido su
važiavimui išgirst nei kelių 
minučių mano pasiteisinimo. 
Kaip silpna politiniai ir mo
raliai ta mašina jaučiasi!

Del Steponavičiaus
Finansinio Raporto

Iš Steponavičiaus raporto 
suvažiavimo dalyviai vargiai 
galėjo ką nors suprast. Rapor- 

>tas jam pačiam yra visai sve
timas. Kadangi jis užėmė ma
no vietą tik septyniom dienom 
pirm metų pabaigos, tai tikroji 
įstaigos padėtis jam ir negalėjo 
būt pilnai žinoma. O dar blo- 

' giau su Steponavičium yra, kad 
jis nei nenori tikrąjį stovį ra- 
portuot. Todėl ir nenuostabu, 
kad iš jo raporto išplaukė ko
medija. Draugas Prapiestis 
Steponavičiui pastebi, kad jis 
apskričio konferencijoj sakė, 
jog “Naujosios Gadynės“ turtas 
siekiąs $8,000, o dabar jo ra
porte pasakoma, kad Šerų išvi- 

r so yra išparduota už virš $3,- 
000, taigi dabartinė Šero vertė 
turėtų būt jau arti $15. Ir 
Steponavičius į tai atsakė su
simaišymu, nes jis pats akaun- 
tanto padarytam raporte paži
no ir įskaitė tik skaitlines, o 
tie turinį. Bile pradinės mo
kyklos vaikas galėtų prikišt 
pirštu į tą raporto vietą, kur 
parodoma bendrovės turtas. O 
jo suma yra tik tokia, kad Še
ro aktualė vertė vargiai siekia 
tris dolerius.

Kaip yra su prenumeratomis, 
kokias jėgas laikraštis turi — 

^apie tai suvažiavimas nepain
formuota. Kad įplaukų šalti
niai išdžiūvo, kad žmonės pa
tys laikraščio neatsinaujina, 
kad laikraščio darbuotojų ener
gija nupuolus — Steponavičius 
visa tai paslepia. Dar tuo lai-

>

ku, kai mes vedėm aštrius gin
čus su pozicija, kai apie vieny
bę dar nebuvo jokios kalbos— 

pereitų metų No. 41 sučekia- 
vau skaitytojų listą ir radau 
štai ką: 31 nuošimtis viso lis- 
W) buvo jau pasibaigęs ir pa
raginimai atsinaujint buvo ig
noruoti, lyg susitarus. O pabai
goj metų išsibaigusių prenume
ratų skaičius buvo didesnė pu • 
sė viso listo; geram stovyj skai- 

• tytojų galėjo būt apie 900.
Šito visko bene vyriausia 

. ^priežastimi buvo tas, kad po 
Kominterno VII Kongreso mū
sų draugų didžiuma jau laukė 
kaip iš dangaus nukrintant tai
kos ir vienybės, nes ilgesniam 
atskiram veikimui jau neliko 
politinio pagrindo.

Ir šitą teisybę nauja vado
vybė stengėsi kietai užgniaužt, 
o tik agituot mūsų draugus 

*prieš vienybę ir už panaujintą 
karą Kominternui naujais poli
tiniais skirtumais, nepaisant 
net, jei mūsų organizacijos bū
tų privestos prie negarbingo 
pakrikimo.

* Aš negalėjau būt bloferiu ir 
savo . draugų apgaudinėtoju ir 
veržiausi kaip nors painfor-

* muot juos apie tikrąją padė
tį. Ir tuomi užsitraukiau Jan- 
kausko-Steponavičiaus mašihos 
rūstybę. Kurie gavot mano 
SOS aplinkraštį, tai žinot, kad 
tai buvo širdingiausias atsikrei- 
pimas išlaikymui mūsų laikraš
čio. Bet Jankausko-Steponavi-

* čiaus mašinai tas aplinkraštis 
baisiai nepatiko del to, kad ten 
pasakyta teisybė. Pradėta prieš 

mane suokalbiaut nuo pat to 
laiko, kai patyrė, kad iš manęs 
bloferį padaryt negalės. Ir 
savo raporte suvažiavimui Ste
ponavičius man purvo nesigai
lėjo.
Del “Betvarkės” Spaustuvėj

Steponavičius primeta man 
“betvarkę” spaustuvėj, bet ne
duoda nei vieno pavyzdėlio. 
Jei betvarkės ir nesutikimų 
spaustuvėj buvo, itai dauL 
giausiai del to asmens, kuris 
net šiame suvažiavime bandė 
sukelt betvarkę, išprovokuot 
muštynes, be niekur nieko šo
kant ant sprando draugui Ka- 
pickui. Juomi yra linotypistas 
Elmanas. Jis ilgą laiką strei
kavo prieš statymą angliško 
skyriaus, kurį turėjome statyt 
pasimainant mudu su Butkum. 
O kai prasidėjo diskusijos del 
vienybės, tai Elmanas ištisus 
pusdienius streikavo prieš sta
tymą raštų už vienybę. Bet 
kadangi jis yra Steponavičiaus 
mašinos pastumdėliu, anot drg. 
Šalaviejaus tuo futbolu, ant ku
rio visi margiai..., tai Steponą 
vičius jo darytą betvarkę ban
do primest man.

“Progresas”
Steponavičius giriasi padaręs 

“progresą.“ Prie manęs įstaigoj 
dirbę penki darbininkai, o prie 
jo — “tik trys.“ Pažiūrėkim. 
Strazdas, naujas linotypistas J. 
Steponaitis, Eįmanas, Jankū
nas, pats Steponavičius — tai 
ir penki. Tai kur tas “pro
gresas“? Steponavičius gal sa
kys, kad jis pats nėra pilnas 
darbininkas. Bet prie manęs 
irgi vienas buvo mokinys, dir
bęs tik už $13-14 savaitinės al
gos. Steponavičius užimdamas 
vietą sakėsi dirbsiąs—atvažiuo
siąs įstaigon porą kartų per sa
vaitę—be algos. Bet ne po ilgo 
Jankauskas padiktavo ir direk
toriai nutarė mokėt ir jam al
gą, rodos, $15. Steponavičius 
sako, kad Steponaitis priimtas 
tik laikinai. Taigi Steponaitį 
atleidus vistiek dar bus keturi 
darbininkai, o ne “trys.“ Prie 
manęs visą laiką buvo du re
daktoriai, o dabar vienas. Bet 
tada’vienas redaktorius veik vi
suomet važinėdavo tai su pra
kalbom, tai su bizniu, ypatingai 
draugas Prūseika, o dabar iš 

įstaigos tais reikalais jau nėra 
kam važinėt. Tai kur tas “pro
gresas” ?

Del Mano Rezignacijos
Nepaisant net, kad Elmanas, 

kuris yra direktorium ir iždi
ninku, savo aplinkrašty pasako, 
kad mane direktoriai atstatė 
iš administratoriaus vietos, 
Steponavičius drįsta suvažiavi
mui meluot, būk aš rezignavau. 
Direktoriai nusitarė jieškot ki
to administratoriaus dar lapkri
čio 27 d. susirinkime. O jau į tą 
susirinkimą suokalbio būdu, be 
direktorių žinios, buvo atkvies
tas drg. Senas Vincas. Tik po 
tokio nutarimo, po apie pusan
tros savaitės, direktorių pirmi
ninkui Kriaučiukui laišku pa
sakiau, kad iš ofiso pasitrau-1 
kiu su ta savaite, nes jau ži
nojau, kad jie jau turi kitą 
žmogų mano vietai—J. J. Dul- 
kį.

Priežastis, del kurios nega
lėjau ilgiau administratorium 
pasilikt, buvo štai kokia. Drau
gas Prūseika parašė diskusi
nį straipsnį. Elmanas prieš jį 
sustreikavo. Imt kitą darbinin
ką į jo vietą nedrįsau, nes jis 
buvo direktorium, vienu tų, ku
rie sudarė didžiumą, kuriai aš 
buvau nepageidaujamas ir kuri 
jau buvo nutarus mane atsta
tyt. O vyriausias jų vadas 
Butkus tą savaitę buvo išvažia
vęs į Baltimorę su prakalba. 
Jau baigėsi savaitė, buvo penk
tadienio vakaras, o laikraštis 
tik pradėta statyt. Gi sekma
dieny laikraščio banketas, ku
ris irgi turėjo prisidėt prie dar
bo sutrukdymo. Išrodė, kad 
laikraštis tą savaitę neišeis. 
Tvarkos nėra, o ją atsteigt 
jaučiausi negalinčiu, nes tą sa
botažą darė viršininkas, žmo
gus tos frakcijos, kuri įstaigą 
valdė. Maniau net, kad tai But
kaus įsakymas—nestatyt raštų 
už vienybę iki jis pats su
grįš. Tai tokia atmosfera ir 
privertė parašyt Kriaučiukui, 
kad kuogreičiausiai pastatytų 
mano vieton savo naują žmo
gų, kad aš ilgiau kęst negaliu.

Steponavičius sako, kad jis 
manęs prašė pasilikt savo vie
toj. Tai tiesa. Bet aš jam at
sakiau, kad tai ne nuo manęs 
priklauso. Neigi tas priklausė 

nuo Steponavičiaus. Direkto
riai nutarė mane atstatyt ir tik 
direktoriai galėjo mane palikt 
ant toliau, iki suvažiavimo. Bet 
nei vienas iš direktorių, nei jų 
pirmininkas man nieko nesakė 
—laikėsi savo nutarimo. Bu
vau prašytas pasilikt iki su
važiavimo tik zeceriu. Sutikau. 
Bet kuomet suvažiavimas nu
kelta, o alga už penkias savai
tes nemokėta, tai pasitraukiau 
ir iš spaustuvės. Steponavičius 
begėdiškai meluoja, būk man 
užmokėta už visą laiką, dargi 
ir už “nedirbtą laiką,“ būk aš 
penkias dienas neatėjau į dar
bą, o tik šeštoj atnešiau rezig
naciją. Dirbau iki paskutinės 
dienos, iki sausio 24, ir tik tą 
dieną įteikiau rezignaciją ir iš
ėjau iš darbo, nes tuomet 
spaustuvėj nebuvo ką veikt.

Steponavičius sako, būk vi
siem darbininkam mokėjęs al
gas lygiai. Aš tam netikėjau 
ir turėjau pagrindo.

Grobimas Iždo
Mūsų įstaigoj pasireiškė to

ki dalykai, kokių nebuvo girdėt 
niekur kitur, jokiuose kituose 
frakciniuose nesutikimuose. Tu
rėjau gana kantrybės viešai 
apie tai nekalbėt iki šiol, bet 
priešvienybinės mašinos nacha- 
liškumas verčia mane prabilt.

Dar man ofise esant, būnant 
atsakomingu už visus įstaigai 
priklausančius pinigus, Bdtkus 
jau pradėjo grobt bizniškus 
laiškus, su pinigais, čekiais bei 
money orderiais. Neįtariu But
kaus asmeniniam piniginiam 
neteisingume nei už centą. Jis 
tatai darė savo frakcijos nau
dai ir jos mašinos nusitarimu. 
Ir tik kuomet Butkus tapo 
areštuotas, tai pas jį bei jo ži
nioj atsirado laiškų su čekiais 
bei money ' orderiais už virš 
šimtą dolerių. Ir jie,.buvo ofi
sui priduoti ne tuoj aus, bet tik 
Steponavičiui ofisą užėmus.

Tą dieną, gruodžio 23, mudu 
su Steponavičium, padarę są
skaitą, nuėjom į telegrafo ofi
są, pasiuntėm telegramas “Ke
leiviui“ ir “Naujienom” But
kaus reikalu, o paskui nuėjom 
pietų. Bepietuojant nusitarėm 
išmokėt Butkienei visą užvilktą 
Butkaus algą, kurios buvo $53, 
nepaisant, kad kitiem po kele
tą savaičių nemokėta. Sugrįžę 
ofisan radom ir Butkienę. At- 
mokėjom jai nutartus pinigus 
ir su tuo jaučiausi, kad visas 
mano darbas ofise pasibaigė. 
Po valandėlės Steponavičius 
šaukia mane prie deskos. Sa-

t ' t
ko, ve, draugė Butkienė atnešė j 
pas Butkų buvusius laiškus, če
kius, money orderius, kvitas, 
bet $16 trūksta; jis nežinąs 
ką dabar daryt. Atsakiau, kad 
turi įrodymus, jog tų žmonių 
pinigai čia atsiųsti, tai jų mo
kesčius turi įrekorduot; bet sy
kį tuos pinigus į knygas- įra
šysi, tai turėsi už juos ir atsa- 1
kyt. Steponavičius sako, jis to 
nenorįs. Tai, sakau, daryk ką 
nori, nes tu dabar esi bosas. 
Jis sakb, reikią reikalaut, kad 
Butkienė iš jai išmokėtų pini
gų tą $16 sugrąžintų. Reika
lauk, sakau. Bet Butkienė at
sako, kad ji turėsianti apie tai 
pasikalbėt su Butkum, gal esą 
j^kia klaida. Tada Steponavi
čius sako: “štai ką aš pada
rysiu. Pas mane yra Cliffsi- 
dės vakarienės aukų $31.15,,tai 
iš jų paimsiu tą $16, o į knygą 
aukomis įrašysiu $15.15.“ At
sakiau, daryk ką nori. Ir taip 
padaryta. Laikrašty paskelb
ta aukų nuo tos vakarienės 
$31.15, o knygoj gruodžio 23 
įrašyta tik $15.15. Ir tas da
lykas niekur neraportuota!

Man rūpėjo patirt, keno tie 
pinigai atsiųsti, kokiu adresu ir 
kiek jų yra. Matomai, Stepo
navičius to sekreto pats dar 
nežinojo i/ todėl mane prie to 
prisileido. Konvertų jau nebu
vo. Bet tame pluošte radosi 
daugelis prenumeratų iš Chica- 
gos ir čekis už Peoples Fur
niture Co. skelbimą ant $25, 
atsiųsta Strazdo; prenumeratų 
iš DeKalb, Ill.; taipgi 24 dole
rių čekis aukomis iš Eastono, 
atsiųsta drg. švelniko, ir tt.

Kadangi reikėjo Steponavičių 
supažindint su ofiso sistema, 
tai man pačiam teko dar ir 
kvitas už tuos pinigus išsiun- 
tinėt.. Nepakvitavau tik Straz
dui, nes buvo pranešta, kad jis 
jau kely į Brooklyną. Kuomet 
Strazdas atvažiavo, tai jam 
apie tai papasakojau. Stebėjo
si. Sako, jam buvę rašyta ne
siųst laiškų “Naujosios Gady
nės“ adresu, bet suteiktu kitu 
adresu.

Kuomet suvažiavimo laiku su
tikau drg. švelniką Brooklyne 
tai prie liudininkų užklausiau 
keno vardu ir adresu jis easto- 
niečiu aukas siuntė. Atsakė 
kad “Naujosios Gadynės“ vardu 
ir adresu. Tai reiškia, kad 
Butkus ne tik kad buvo įsakęs 
saviškiams siųst laiškus slaptu 
adresu, bet net į ofisą atėjusius 
“Naujosios Gadynės“ laiškus 
atidarinėjo ir juos ėmėsi sykiu 
su pinigais.

Tikslas suprantamas: suda
ryt slaptą archyvą ir iždą. Kam 
tas reikalinga? Reikalinga bu
vo paslėpt nuo mūs jų pagau
tas įplaukas, kad paskui, turint 
saviškį administratorių, galėtų 
algas išmokėt tik saviškiam, o 
mudviem su Prūseika: jei galit 
dirbt be algų—dirbkit, jei ne 
—eikit laukan, nes pinigų nėra.

Tai ot, kaip elgtasi! Algos 
nemokėta, pinigų nėra, o čia 
įplaukos kniaukiama slaptam 
iždui I

Tūli laiškai ir čekiai buvo 
veik dviejų savaičių senumo 
Pavyzdžiui, detroitietės draugė? 
Masytės laiškas su dviem skai
tytojais buvo datuotas gruo
džio 9, gi ofisą pasiekė tik 
gruodžio 23.

Kokią teisę jie turėjo taip 
daryt, kuomet aš buvau atsa- 
komingas už įstaigos įplaukas? 
Gerai, kad man neteko ilgiau 
pasilikt ofise. Jų suokalbiai 
galėjo man daug nesmagumų 
pridaryt.

Šį dalyką iškėliau LDD Cen
tro Komitete pirm pat suvažia
vimo. Steponavičius drįso 
pasakyt, kad jis tokių įplaukų 
nežinąs. Tuomet jam atsakiau: 
tai aš dabar žinau, su kokiu 
žmogum reikalą turiu. Kas no
ri, lai pasižiūri, į administra
toriaus knygą ir ten tą viską 
ras gruodžio 23 užrašuose. Tai 
pirmi Steponavičiaus ranka 
užrašai. J. Kuodis.

Puslapis Trečias.

Lawrence, Mass

išrinkęs

Pirmosios Gegužes

DIDELIS NlIPIGINIMAS

bet jau- 
veik ne

ii?!#

bus dar Įspūdingesnis

kokios apstrakčios fan- 
iš realaus gyvenimo.

C

Balandžio mėnesį šiais metais sukanka 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė.“ Minėdama savo Jubilėjų, gegu
žės mėnesį “Laisvė“ išeis kasdieną 8 puslapių. Bus 
turininga gerais raštais, moksliniais straipsniais, dai
liąja literatūra, prozoje ir poezijoje. Bus duodama 
“Laisvės“ 25 metų gyvavimo istorija, bus pabrėžta 
jos svarba Amerikos lietuvių istorijoje ir “Laisvės“ 
rolė darbininkų judėjime. Todėl gegužės mėnesio 
“Laisvės“ laidos bus labai svarbu perskaityti ir 
turėti jas po ranka visuomet, kaipo didelės reikšmės 
dokumentus^

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS 
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

Tai bus originališka apysaką iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Ją patieks mums* pasižymėjęs rašytojas

MIKAS RASODA
Autorius garsiojo scenai patiekto veikalo “Spartako”; taipgi 
autorius apysakos “Slekerio,” ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
Jurkos.” ’Kurie skaitė yirŠui minėtus Miko Rasodos veika
lus, visi laukia “Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto
jas, savo mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz
dinti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo. Todėl 
jo raštai žavėja skaitytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra 
tazijos, ale tikri vaizdai, surinkti

Choriečiai Myli Operetę 
“Vestuvės Pušyne“

Sekmadienį, kovo 8 d., Liau
dies Choras, turėjo sėkmingas 
dainų pamokas operetės “Ves
tuvės Pušyne“. Dainos lengvai 
mokinasi ir choriečiai jas myli.

Rolės jau veik visos išdalin
tos. Aktoriai, didelėj didžiu
moj, bus jaunuoliai ir jaunuo
lės. Atrodo, kad šią operetę 
susimokinsime gerai ir į labai 
trumpą laiką.

Choro pamokos įvyksta 
kiekvieną sekmadienį, 1 vai. 
po pietų, L. U. Kliube. Dabar 
yra laikas naujiem nariam sto
ti į chorą ir bendrai dalyvauti 
su senaisiais operetėj.- Chorie
čiai, visi dalyvaukite kiekvieną 
pamoką ir atsiveskite naujų 
narių.

Viso Lawrenco darbininkiš
kos draugijos ir organizacijos, 
šiais metais, rengiasi bendrai 
apvaikščioti darbininkų šventę 
Pirmą Gegužės.

Jau dabar išsiuntinėti atsi
šaukimai į draugijas ir organi
zacijas, kviečiant prisidėti 
prie apvaikščiojimo išrenkant 
delegatus į prisirengimo kon
ferenciją, kuri įvyks kovo 22 
d., 2 vai. po pietų, Workers 
Cooperative Hall, 112 Newbu
ry St.

Visos draugijos, unijos, or
ganizacijos, kliubai, dailės ra-’

MARTOS VILKIENĖS D1V0RSAS

J Brooklyn, N. Y

“Laisvė Per Gegužės Mėnesį 
TIK UŽ VIENĄ DOLERĮ

“Martos Vilkienes Divorsas”
ir už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

Autorius deda labai daug atydos, kad šį veikalą 
padaryti pažiba savo kūrinių. Nes knyga “Mar
tos Vilkienės Divorsas“ bus duodama “Laisvės“ 
skaitytojams kaipo Jubilėjinė dovana. Užtat 
Mikas Rasoda ją rašo su dideliu atydumu. Ta 
knyga bus veltui duodama “Laisvės“ skaityto
jams ir ją gaus tie, kurie užsirašys “Laisvę“ tik 

gegužės mėnesiui už $1.00.

Jau Laikas Rinkti “Laisvei” 
Gegužines Prenumeratas

Prašome draugų darbuotis, kad gauti “Laisvei” kuo dau
giausia Gegužinių bei Jubilėjinių prenumeratų. Kurie gaunate 
gegužinių prenumeratų arba, kurie patys manote užsirašyti, pra
šome tuojau siųsti mokestį už tas prenumeratas sekamu antrašu:

427 Lorimer Street

teliai ir tt. yra prašomi prisi
dėti prie suruošimo darbinin
kų šventės apvaikščiojimo. 
Reikia tikėti, kad ir lietuvių 
darbininkų draugijos neatsiliks 
nuo kitų tautų darbininką 
draugijų ir prisidės prie šio 
svarbaus apvaikščiojimo.

Kur Mūsų Jaunuolių 
Korespondentai ?

LDS jaunuolių kuopa turėjo 
išrinkusi savo korespondentą 
rašyti į jaunuolių skyrių. Taip
gi choras turėjo išrinkęs net 
kelis korespondentus, 
nuolių skyriui žinučių 
simatė.

MB
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Dabar choras turi 
vieną generalį korespondentą, . 
aprašyti choro veikimą ir įvy
kius, bei organizuoti kitus, 
kad rašytų, bet veik nesimato 
žinučių. Kodėl jūs, jaunieji, 
nieko nerašote, juk yra daug 
kas rašyti?

L. K. Biuras.

Dviejų dolerių vertės knvgq 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiauči”® 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reika|avimu5 su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

Hl-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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LAISVI Penktadienis, 13 Kovo, 193(?

.i.
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Dvasiški ja, Karas ir Fašizmas
Dvasiškija* sako, būk kada 

rtai dievas prisakė, “mylėk artiJ 
mą savo, kaip pats save.” O 
kas gi nemato, kad kunigija 
savo artimiems liepia kantriai 
nešt gyvenimo vargų kryžių, o 
ji pati nuo to vargų kryžiaus 
iš tolo kratosi—gyvena pertek
liuje kuogeriausiai!

Kitos labai aiškios kunigijos 
ypatybės, tai godulystė, kas, 
anot jų, tai mirtina nuodėmė. 
Jie sako, “nekraukit turtų, nes 
juos kandis—rūdis suėda.” O 
jie patys su^ikrauja turtus mil
žiniškose sumose, šiuos du ti
kybinius punktus, kuriuose dva
siškija veidmainiauja ir, kaipo 

tikinčiuosius apgau
čių tik trumpai paminė- 

. Ttnka pasakyti dar apie

paprastai 
dinėja, či

pri-
Tas 
tei-

nedaro

draudžia nuo bet kokio išstoji
mo prieš karą, liepia atsiduot 
ant “dievo valios.” Aišku, jie 
tai daro, kad, karo rengėjų bū
tų liuosos rAnkos, kad mobili
zacijai Užklupus minias, būtų 
lengva bugdyti žmones pašarui 
į nasrus karo mašinerijos! 
Liepimas melstis, atsiduot ant 
“dievo”, yra dvasiškijbs veid
mainystės) nes jie žino, jog jų 
remiami tie karihiai draskunai, 
nepaiso jokių dievų. Tadgi reik 
neklausyt tų raminimų, draudi
mų, nei ten kokių patriotinių 
šauksmų, kiekvienas, kas tik 
nenori, kad įvyktą tos viršmi- 
nėtos baisenybės^ turi stoti ir 
kitus traukti į bendrą masinį 
judėjimą—daryti didesnes ma
ses, galingiems išstojimams— 
kovoms prieš karą ir fašizmą.

A. Arbačiauslcas.

per eiles metų užgyventus, 
kultūros tvarinius į niekus 
verčia. Visa, ką tik galima iš
reikšti blogingiausio pražūtin- 
giausio, karas žmonijai atneša.

šiandien, kaip matom, kita 
pasaulinė karo katastrofa grę- 
sia labiau, negu kada pirmiau 
—jinai būtų daug baisesnė, 
daug žiauresnė. Europoj, Afri
koj, Azijoj, pasaulinio karo 
provokatoriškos vilnys pašėlu
siai kunkuliuoja; by momentu 
gali išsiveržti eksplozijos. Tą 
labiausia iššaukia kruvinasai 
fašizmas! Ir jei ne prieškarinis 
priešfašistinis masėse judėji
mas, kovos, jei ne Sovietų Są
jungos galingumas ir jos ve
dama taikos politika, tai tos 
imperialistų fašistų provokaci
jos senai būtų virtusios pasau
linio karo liepsnomis, masinė
mis žudynėmis.

Todėl dabar, kuoveikiausiai, 
šaukiama plačiausios masės be kurie prisideda prie darbininkų

ra-! kovų su tuo pavojum. Pav.,
[Trečiajam Anti-Fašistiniam ir

Jų 
pa

Zčet/. Pastaba.—Ne visa dva- 
siškija reikia skaityti karo ir 
fašizmo rėmėja. Mes matome 
Jungtinėse Valstijose ir kitur 
atsiranda tam tikrų dvasiškių,

Visi žino penktą “dievo 
įkymą”, “NEUŽMUŠK”! 
atinka žmonijos dorai ir 
ngumui. Ir tas prisakymas

jokių išimčių, ar užmu- i skirtumo srovių, tikėjimų,
i vieną, ar daugelį, ar dau- šių, prie bendro veikimo: šau
'bę žmonių ; ar taikos metu,' kiami suvažiavimai, kongresai: Anti-KariniAm Kongrese, Cleve-

našiai

ir karuose, žinoma, nėra nuo- 
iėmės, jei apsigindamas savo 
gyvastį, užmuši užpŪoliką. Toks 
pateisinimas gali būt ir vaisty
ki, kuri priversta teisingai 
gintis nuo užpuolikų—kitų ša- 
ių. Taip logiškai išeina. Pa- 

ipškTha tą “dievo prisa- 
’ kartais ir bažnyčiose

igai bei jų viršininkai. Bet 
daro ta pati dvasiškija, kuo

met imperialistai provokuoja, 
rengia karą, pagaliaus mases 
žmonių terioja, žudo? Ar jie 
(dvas.) daro ką nors apsaugo
jimui to prisakymo “neuž
mušk”? Ne. Tai parodė jų elgi- 

. masis ir darbai praeities karuo
se: pav., iš Ruso-Japonijos ir 
pasauliniam kare. Dvasiškija 
visuomet ranka-rankon ėjo su 

— išnaudotojais ir svarbią rolę lo
šė, palaikydama imperialistus— 
karo tvėrėjus.

gar0 pavojus jau rimtai 
gręsia, ir žmonės pradeda bruz- 
dėti, tai dvasiškija, dar turėda- 
ma miniose įtakos, griebias jas 

—-- raminti, šaukiant poteriaut, iš 
"'širdies melsti dievo valdonus 

apšviesti. Kai karas prasideda, 
dvasiškija kalba jau kitu tonu, 
sako: “tai jau tokia dievo valia, 
gal jis baudžia žmones už jų 
nedorybes, už neklausymą jo 
žodžio. Todėl jam priešintis ne
galima, reik eiti ir kariauti už 
savo šalį.” Nors ta šalis būtų ir 
razbaininkiška užpuolike, 
tiek, anot jų, ji su dievo 
kariauja.

. Virš minėtuose karuose 
matė, kaip dvasiškiai skiepino 

a r i u o m e nėse užmušėjystės 
Pagal jų pasakojimus, 

kunigija amuniciją—gink
lus šventino, kareivius laimino, 
katalikų kunigai ten kokius ag- 
nasėlius kabino ant kareivių 
kaklų ir sakė, “tai apsauga nuo 
priešo kulkų.” Būna net taip, 
pav., vienas pasakojo: “įvyksta 
mūšių pertrauka, mūsų frontas 
su priešu taip susiartina, kad 
vieni kitus matom. Pribuvo iš 
Užfrončių dvasiškiai su švente
nybėmis, abeji, atlaikė pamal- 

Mas, pasakė kariškus pamokslus 
*4r grįžo vėl į užfrontį. Už kiek 

laiko vėl prasidėjo pasiutę mū- 
šiai!’ ’ Vadinas abeji prašė to 
paties dievo, kad jis padėtų 
kuodaugiau užmušti priešų—to
kių pat, kaip jie!

Kartą rusų pusėje buvo su
rengta procesija su visokiom 
šventenybėm ir altorėliais; dva
siškiai vedė kariuomenę per 
Jalo upę. Tą nutėmiję Japo- 
liki, kaip šiuptelėjo granatų 

- ugnimi, tai viskas ir su švente- 
---nybėmis, sugramzdėjo vande-

K ...

x'i s- 
valia

buvę
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Kunigai bažnyčiose giedoda- 
Jtli šaukia: “Nuo pavietrės, ba- 
db, ugnies ir vainos, išgelbėk 
mus, viešpatie!” Na ir kaip ma
tėm, jie patys talkininkauja 
tvėrime tų visų baisenybių. 

2 i Juk karas pagimdo visą tai: 
epidemijas, badus,epidemijas, badus, pragarines 

*»’ ugnis. Dar daugiau: paplukdo 
Žmoniją klanuose kraujo! Su- 

-----naikina žmonių darbo vaisius

KELETAS 
MŪSŲ “BOSŲ”

ir įvairūs demonstratiški išsto- lando, buvo net keletas protes- 
jimai prieš karą ir fašizmą. Iš į tonų kunigų kaipo delegatai.

Taipgi ten buvo atstovauta visa 
eilė religinių organizacijų. Tie
sa, katalikiška kunigija, ypatin
gai lietuviškoji, tuo klausimu 
pasirodė labai dešini, reakcinga.

kitos pusės, be kitų imperializ 
mo-fašizmo rėmėjų
tyčiojas iš to žmonių visuotino 
judėjimo: vadina tik komunis
tų triukšmu. Jie savo tikinčius

kunigija

IŠ LAIKRAŠČIU

plenumas. “O 
bendradarbiavi- 
ir rimtas užka- 
pakol tas' ben- 
gyvudja^ mūšų

“Raud. Artojas” rašo:
Vasario 10 d. ordenuotos 

BSSR sostinėj Minske pradėjo 
savo darbą III Sovietinių Ra
šytojų Sąjungos Valdybos ple
numas. Plenumai! atvažiavo 
sovietų literatūros atstovai, 
“žmonių sielų inžinieriai” išri
šimui eilės kūrybinių klausimų. 
Plenumas svarsto kūrybos ko
kybės pagerinimą, bolševikiš
ko optimizmo literatūros sukū
rimą.

SSRS plenumas—tautų ben
dradarbiavimo 
SSRS tautų 
mas — didelis 
riavimas. Nes 
dradarbiavimas
Šalies tautos bus laisvos ir ne
nugalimos; niekas mums nebai
su, nei vidujiniai, nei išoriniai 
priešai, kol tas bendradarbiavi
mas veikia ir gyvuoja” (Sta
linas). Jau pirmas plenumo 
posėdis išsiliejo į galingą li
teratūros vienybę Visų Sovietų 
Sąjungos tautų, į socialistinės 
tėvynės galingą tautų demons
traciją.

Didžiulė staliniška tautų šei
ma, atstovaujama tame plenu
me geriausių, talentingiausių 
sūnų, bendru džiaugsmu pareiš
kė čia, prie Vakarų kapitaliz
mo rubežių, savo meilę ir bega
linį atsidavimą Lenino-Stalino 
partijai, pareiškė savo pasiruo
šimą gint savo socialistinę tė
vynę kardu ir plunksna.

Po Lenino-Stalino partijos

vadovavimu, mūsų šalies darbi
ninkai ir valstiečiai, rusų dar
bininkų klasei ir Raudonajai 
armijai padedant, sukūrė Bal
tarusijos SSR. Amžiais slėgta 
baltarusių- tauta, išsilaisvinusi 
iš socialinės ir tautinės prie
spaudos, užtraukė mums nau
jas dainas. Baltarusijos darbi
ninkų klasė po BKP (b) CK 
Vadovavimu su drg. Gikalo 
priešakyje kovoj su buržuazi- 
hiais naciohalistais pasiekė bal
tarusių (ir Baltarusijos tauti- 
hių mažumų) kultūros žydėji- 
ino—nacionalės savo forma 
ir socialistinės savo tūriniu. 
Drg. Klimkovičius savo išstoji
me pabrėžė, kad broliškos BS 
SR tautų šeinioš literatūra,— 
baltarusių, žydų) lenkų, lietu
vių ir rusų,—padėdamos viena 
kitai, kartu kovodamos už leni- 
nistinę tautiilę politiką ir su 
jos priešais—Visų rūšių nacioy 
nalistais, kartu kovoja Už augš<- 
tos literatūros meistriškumą. 
BSSR tautinių mažumų litera
tūra, kartu su baltarusių; au
ga ir žydi.

Mūsų socialistinėj statyboj 
kultūros klausimai užima čeh- 
traliilę vietą. Kultūros, va ko 
trūksta proletariatui,—sakė Le
ninas, kuomet partija pb pilie
tinio karo ėmėsi tiesioginės 
ūkio statybos. Mūsų šalies dar
bo masės užkariauti kultūros 
aukštumą sugebėjo tik politinę 
valdžią užkariavusios. Ir tą kul
tūrinį augimą mes dabar ryš
kiai juntame.

Akrono šerifas Jaunės Blowef duoda Goodyear 
gumo sfreikiėriatris įsakymą nepikietUoti, grū
moja policija. Bet strtiikiMHai jam atsakė tūk
stančiais susirinkdami ant pikitito linijos ir tas 
fabrikantų agentas nedrįso ant jų pulti.

Jūs—vyras ar moteris, 
haudbdamiesi mūsų ap
tarnavimu—esate mūsų 
pirmas bosas.
PO jūsų seka daugiau 
kaip 100,000 vyrų ir mo
terų, draudimo kompani
jų, ligoninių, bažnyčių ir 
kt., įdėjusių savo pinigų 
į šią kompaniją, perkant 
jos Šerus.
Jūsų bažnyčia, jūsų ap- 
draudos kompanija, jūsų 
kolegija, veikiausia turi 
po keletą ščrų.
Didžiausias skaičius Šerų, 
kibk turi bet kuris vienas 
astnuo, yra mažiau kaip 
penktadalis vieno nuošim
čių visų išpirktų Šerų.
80% žmonių, kuriems ji 
priklauso, turi po 50 ar 
inažiali Šerų kiekvienas.
Taipgi yra, turbūt, kokie 
125,000 pirkusių mūsų 
bonus.
Jūsų Bankas ar Bažnyčia 

ar Labdarybe
Tarp 100,000 ar daugiau 
šėrininkų yra 184 kolegi
jos, universitetai, kitos 
švietimo jstaigos.
TAIPGI 149 religines or
ganizacijos ir . bažnyčios 
visokių tikybių, taip pat 
misionierių tarybos.
IR TAIPGI žymiausios 
ligonines, privatines pa- 
šalpdavystės ir socialio 
patarnavimo organizaci
jos. Labiausia jums pa
tinkanti labdarybe vei
kiausia yra viena iš mūsų 
šėrininkų.
TAIPO PAT 261 apdraų- 
dos kompanija šičia ir vi
same pasaulyje.
IR virš 5,500 bahkų ir 
kredito kompanijų turi 
mūsų ščrų, bonų kaip už
tikrinimą indelių ir kitų 
atsiskaitymų.

Jie Paliečių Jūsų 
Gyvenimą

šio laikraščio 
yra vienu ar 

susidomėjęs 
kurių šių or-

Kiek vienas 
skaitytojas 
kitu būdu 
gerove kai 
ganizacijų.
ŠIE žmones Įvesdino savo
pinigus pas mus todėl, 
kad jie jaučiasi tikri dė
lei ateities bile viešo ap
tarnavimo įmones, kuri 
suteikia puikiausią aptar
navimą kainomis, einan
čiomis vis žemyn.
JŲ pinigai padarė galimą 
pati jūsų aptarnavimo 
jmonės egzistavimą.

40,000 Darbų
Pagaliaus, be kitų bosų, 
mes turime atlikti parei
gą del daugiau’ kaip 40,- 
000 vyrų ir moterų dar
bininkų, kurie užsidirba 
pragyvenimą šiame dar
be .
PAMĄSTYKITE apie Šiuos fak
tus, o atrasite kad jūsų viešo- 
io aptarnavimo įmone nėra “ke
tų žmonių” nuosavybė, bet 

šimtų tūkstančių vyrų ir mo
terų dalykas.ii

UŽSISTATYKITE WEAF 
Kas Sekmadieni Vakare 

6:30 iki 7:30 
Echoes of 

New York Town 
“Senasis New Yorkas 
Dainoj ir Pasakoj”

Į Iii Visasąjunginį plenumą 
Baltarusijos literatūra atėjo su 
didžiausiais pasiekimais kaip 
poezijbs, prozos, taip ir drama
turgijos srityj. BSSR litera
tai parašė eilę jaudinančių kū
rinių apie mūsų tikrovę, apie 
mūsų herojišką liaudį, kuri po 
genialaus Stalino vadovavimu 
pakeitė mūsų šalies išvaizdą.

Baltarusijoj iškilo eilė jaunų 
talentingų rašytojų. Mūsų ra

išy tojų vardai gerai žinomi pla
čiosioms darbo inasėms. Skait
lingas įvairiatautis BSSR ra
šytojų būrys pasekmingai dir
ba kuriant socialistinę literatū
rą. Mes su pasitenkinimu pa
žymini, kad šiandien geriausi 
senosios kartos rašytojai, kaip 
Janka Kupala ir Jakub Kolas 
tapo socialistinės liaudies dai
niais.

Socialistinės statybos perga-| 
lė ir Sąryšyj su tuo darbo ma
sių gerbūvio augimas lydimas 
socializmo šalies tautų kultūri
niu augimu. Auga jų kūrybi
nės jėgos. Iš liaudies gelmių 
iškyla žymūs talentai—sovietų 
rašytojai, poetai, muzikantai, 
menininkai, artistai.

Išlaisvintų Sovietų Sąjungos 
tautų, tame skaičiuje ir Balta
rusijos, literatūra yra pati pir
maeilė ir pati revoliucingiausia 
literatūra pasaulyje. Sovietų 
Sąjungos literatūra veda ko
vą už priešakines žmonijos idė
jas, už komunistinės visuome-

Jeigu jūsų darbo valandos būtų tiek numuštos,

(NUO 1914 M.)
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—jūs “trenktumėte darbą” apie 2 P. M. dabar!
Mes tarėme savo jaunam mit
riam paveikslėlių b r a i žytojui: 
“Kaip galima būtų geriausiai pa
rodyti, jog vidutinė elektros kai
na butuose ėjo žemyn ir žemyn, 
iki dabar ji pasiekė 43% žemiau 
negu 1914 m.?” šie braižiniai tai 
buvo jo atsakymas. Nors jūsų 
pragyvenimo kitos išlaidos tuo 
laikotarpiu PAKILO 48%, pen
ki* elektros nupiginimai darė ją

pigesne ir pigesne. Vėliausias nu- 
piginimas (galiojąs nuo Rugpjū
čio) nustato ne tik žemiausias 
kainas, kokias tik NeW Yorkas 
kada turėjo, bet teikia “bargenų” 
kainas sriovei, kai jūs pavedate 
daugiau naminių darbų atlikti 
laiką-tau panti erh, darbą-taupan- 
tiem elektriniam tarnautojam.

♦Tūlose miešto dalyse bnvb net septyni.

Mažiausia kaina $1 (u®
10 kw. vai. menesiui)
— 5ę

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE- -----------------------
Dešimt kilowattų-valandų įeina į mažiausią mėnesinę kainą $1.00; 5c už kw. vai. per 35 kitas; 
4c už kw. vai. per 40 kitų; 3c už kw. vai. per 40 kitų; 2c už kW. vai. per dar kitas kw. vai.;

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

nes pastatymą. .
Pasiekimų literatūros fronte 

mes turime nemažai. Bet tais 
pasiekimais pasitenkint mes ne
galime. Pasitenkinti pasiektu- 
reiškia trypti vietoje. Darbo 
masės vis daugiau pareiškia 
reikalavimų mūsų dailiajai li
teratūrai. Tai iššaukta bendru 
mūši] šalies augimu. Rašyto
jams reikalinga dirbti žymiai 
daugiau ir geriau, kad paten
kinti augantį masių pareikala
vimą. Jau dabar darbininko ir 
kolchozininko bute galima rasti 
biblioteką, patefoną, dažnai ir 
rojalį. Dailiosios literatūros 
reikalavimai vis auga ir auga. 
Jau dabar esti, kai gera knyga 
10 ir 100 tūkst. tiražo išperka
ma laike 5—10 diėnų.

Mūsų šalyje išsivystė galin
gas stachanoviškas judėjimas. 
Ir mūsų rašytojai privalo pa
rodyti masiiį herojižmą, kurios 
kovoja už pasaulio pertvarky
mą.

BSSR darbo masės ir meno 
fronte daUg atsiekė. Pas mus 
išaugo teatro menas, tapybos, 
muzikos, kino. Plačiai išsivys
tė meno saviveiklos rateliai.

Iki Spalio revoliucijos balta
rusių tauta ir joj gyvenančios 
tautinės mažumos nieko netu
rėjo teatro, muzikos, tapybos ir 
kino srityj. Dabar Baltarusi
ja turi šitoj srityj didelių pa
siekimų.

BSSR išplėstas didelis mo-

I kyklų, augštesnių mokslo įstai
gų tinklas. Išaugo Baltarusi
jos Mokslų Akademija, kuri 
tampa socialistinės kultūros 
centru.

Visasąjunginis plenumas pa
dės BSSR literatams išrišti eilę 
sudėtingų kūrybos klausitnų, 
padės pakelti mūsų literatūrą 
ir meną į nepasiekiamas aukš
tumas.

Waterbury, Conn
! Vargas ir skurdas vargina 
vargdienius darbininkus, ale 
darbininkai vistiek dirba, 
bruzda, nepasiduoda nei skur
dui, nei vargui ,nei šalčiui. Per 
žiemą visokių parengimų atsi
buvo svetainėse. Pradedant pa
vasariui aušti, visi susidomėjo 
gamtos surėdymu, Visi žiūri, 
kad greičiaus pavasaris ateitų 
ir gautų tyru oru kvėpuoti. 
Taigi, daugelis ir laukia viso
kių pavasarinių parengimų.

Aš manau, kad sunkioji 
našta nuo darbininkų spran
do tUrės būt sutrinta ir dar
bininkams laisvės vėliava tiž- 
plevėsuos. Vergijos retežiai 
turės sutrūkti. Mūsų prabočiai 
da sunkiau turėjo, o iš bau
džiavos retežių išsiliuosavo. 
Mums yra lengviau kovoti 
šiais laikais, nes mus niekas

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

rykštėmis neplaka. Turėkime 
tvirtą vienybę darbininkuose, 
tada atsieksime savo tikslą. 
Vieningumas reiškia galingu-r 
mą. Pažiūrėkim alkanas į al
kaną, tai tada būsime tikrais 
kovotojais už demokratines 
teises ir už darbininkų reika
lus. Tik tada mes būsime lai
mingi.

Turiu tarti garbės žodį, ger
biamai M. Marinienei. Tai tik
rai pasišventusi moteris, kuri 
atjaučia darbininkų klasės rei
kalus ir turi draugišką ir bro
lišką širdį. Mano moteris ser
ga jau apie porą metų, tai M. 
Marinienė kožną diehą aplan
ko ir atsiveda kitas drauges. 
Tai yra draugiškas atjautimas. ■ 
Ačiū drg. M. Marinienei, Li- 
deikienei ir Krasnickienei ir 
visiems, ,kurie mano moterį ap
lanko ligoj esančią.

P. B. Šilkauskas.



Puslapis Penktai

Norwood© Lietuvių Judėjimas
Ėishop, kuri, sakoma^ mėgštan- kraUtuvrilnkų škundlh

Žvalgas

MANDAGUS PAtARNAVIMAS

NdbWdttd, Matt;1137 Washington St

Distributors of Meats, Milk, GrttteHfes Ahd PfoYHlbtU.

Taipgi remia visas darbininkų kovas prifeš dafrbinihkų išhdudbtOjUSi

OLDE COLONIAL CAFE
ALĖS, WiNĖS, LIQUORS

33 Savin Avft
Tel. NdrWood 1405

Kepa Duoną, Pyragus ir Visokius Keiktis

Svarus ir malonus patamavihias dėl visiį

1097 Washington St. Norwood, Mass.

1148 WASHINGTON ST NOkwoot), MASS

Cafe Trianon
james Petraitis

CUSTOM TAILOR

DR. JOSEPH M. HIRSCH

Norwood, Masių

Viena Gegužine—Vienas 
Paminėjimas

prasi- 
iš vis

1146 WASHINGTON STttEtt NORWOOD, MASS.

(Kaip ir Feljetonėlis)
Na, kad jau išsižiojau, 

sakant, iki ausų, tai ir papo 
rysiu labai-labai svarbių daly

kai ir V>iznieriai šukele atikų 
Lietuvos politiniam kaliniam 
$15.00.

Aukavo: Krasauskai, Kara
liai, 'Zarūbai, D. Valma, J. 
Kasparas, Sarapai, Trečiokai, 
K. Valma, S. Tamošiūnas, Gal- 
gauskai, ir Grybai. Tai šitaip 
Norwoodo skirtingos srovės 
paminėjo Lietuvos 18-kos me
tų sukaktuves.

J Norwoodo darbininkus! 
Liet Kom. Frakcija, šaukia 
lietuvius darbininkus, šių metų 
Pirmą GegUžės apvaikščioti 
sUviehytu frontu.

Pirmoji Gegužės yra dar
bininkų klasės šventė, todėl 
turim bendrai suvienytu fron
tu ruoštis prie paminėjimo jos. 
Kapitalistų klasė 
tfUstuš, vieningai 
darbininkus ir aštriai 
kiekvieną darbininkų 
mą. Atsiminkim kad 
darbininkų karingą

Kairieji Darbininkai Parėmė 
Lietuvos Politinius Kalinius

ALDLD $ kp. ir LDS 3 kp. 
priėmė užgyrimus buvusių 
Lietuvos prezidentų, reikalau
jant atsteigti Lietuvoj demo
kratiją. Pažangūs darbinin-

Sveikina darbinirikų dienraštį “Laisvę 
25-kių mėtų sukaktuvėmis.

per savo 
išnaudoja 

slopina 
išstoji- 

ir odos 
streiką.

lį<

Matėme kaip valdančioji klasė 
sutraukė visas ginkluotas spė
kas, kad pagelbėti išnaudo
tojam sutriuškinti darbinin
kus. Tik ačiū darbininkų vie
ningumui, buvo atsilaikyta, ir 
Unija gyvuoja. Ypatingai so
cialistai, opozicionieriai ir 
šiaip sąmoningi darbininkai, 
turi vienyti darbininkų spėkas 
prieš keliantį galvą fašizmą 
čia pat Amerikoj. Mokinkimės 
iš praeitų klaidų. Nepakarto- 
kim pernykščio negražaus pa
sielgimo Pirmąją Gegužės. Lai 
gyvuoja darbininkų vienybė 
prieš kapitalizmą!

Komunistų Partijos,
Liet. Frakcijos Sekr.

siejo atpakūtavoti, bolševikam 
malkas 
jam su 
sidaryk 
nes čia

nėti, mėgsti, dabar smarkiai 
mokinasi veikalų “žingsnis prie 
Šviesos”, kurį perstatys “Lais
vės” jubilejiniam parengime 15 
d. kovo.

Patartina draugėms mote
rims savo susirinkimuose, nors 
ir trumpai, pasikalbėti ir bė
gamais gyvenimo klausimais, 
kurie paliečia darbo žmones 
abelnai. Taipgi labai naudinga 
ką svarbesnio kad ir iš “Lais
vės” paskaityti, o po to padis- 
kusuoti. Reikia diskusijos ves
ti taip, kad viena nuo antros 
pasimokintume.
A.L.D.L.D. 9 kp. Kliubo Nare.

S.L.A. Jubiliejaus 
Albumas

šiais metais Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje sueina 50 
metų nuo jo įsikūrimo. Tai 
yra pirmutinis Amerikos lietu
vių gyvenimo istorijoj įvykis, 
kad organizacija, kuri tiek 
daug atsižymėjo j savo darbais 
lietuvių reikaluose, jau sulau
kė 50 metų,

Pildomoji Taryba jau perei
tais metais pradėjo rūpintis, 
kad tas sukaktuves paminėti 
kuoiškilmingiausiai. Apart ki
tokių' tos šventės atžymėjimų 
—nutarta išleisti istorinis SLA. 
Albumas.

Tam reikalui yra išrinkta Ju
biliejaus Komisija, kuri jau 
kartą buVo išsiuntinėjUsi SLA. 
kuopoms tam tikrus atsišauki
mus su plačiais paaiškinimais, 
kviesdama Kuopas prisidėti prie 
šio Albumo išleidimo su darbu. 
Tinkamiausiai būtų pavesti 
kuopų organizatoriams pagelbė
ti surinkti medžiagą, parinkti 
prenumeratų Albumui ir gauti 
profesionalų ir biznierių atvaiz
dus į Albumą su nustatytu at
lyginimu už atvaizdų klišių pa
darymą.

1. Labiausia- yra reikalihgi 
SLA. kuopų valdybų ar geriau
siai visų kuopų narių grupių 
paveikslai. Tad, kurios kuopos 
dar nesate pagaminę savo pa
veikslų, esate prašomos kogrei-y 
čiausiai pasirūpinti juos pagąZ 
minti ir prisiųsti į SLA. Centro 
raštinę.

2. Reikalingi paveikslai Ame
rikos lietuvių įstaigų, kliubų, 
bankų/svetainių ir tt.; Ameri
kos lietuvių visuomenės veikė
jų, profesionalų, biznierių; kul
tūrinių ir teatralių grupių, cho
rų, orkestrų, visuotinųjų seimų 
ir tt.

Grupės ir pavieniai asmens, 
kurių paveikslai bus dedami į 
Albumą, turi prisiųsti 
padarymo apmokėjimui 
mai: pavienių asmenų

Kifekvieiias Gali Įsigyti 
Albumą

Visi tie", kurie norės turėti šį 
istorinį ir nepaprastą Albumąj 
dabar gali užsiprenumeruoti tik 
už $2.50 vieną egzempliorių. 
Išleidus Albumą, jo kaina bus 
mažiausiai $3.50. Užsiprenume
ruoti Albumą reikia tuojau; 
kad žinotume, kiek jų spaus
dinti; Pasivėlavusieji užsipre
numeruoti vėliam kartais, ne
galės ir už pinigus gauti.

SLA. kuopos; grupės, profe
sionalai ir bendrai visi, kurie 
norite įsigyti Albumą ir norite 
matyti savo atvaizdus jame— 
įsitėmy.kite, kad laikas paveiks
lų prisiuntimui nustatytas iki 
gegužės 1 d., 1936 m. Vėliau 
prisiųstų paveikslų nebus gali
ma patalpinti, nes Albumas jau 
bus paduotas spaudai.

Kuopų organizatoriai, sU- 
kruskite prie darbo, nes labai 
mažai laiko beliko.

Visi suinteresuoti Albumo 
reikalais, tuojau ki'eipkitės šiuo 
antrašu:

SLA. Albumo Komisija,
307 W. 30th Street,

New York, N. Y. 
SLA JUBlLiĖJAUS 
KOMISIJA:

Adv. F. J. feagočiuš,
Dr. M. Ji Vįnikus,
S. E. Vitaitisy
A. B. Strimaitis,
S. Cibulskas.

Didžiausia Lietuvių Apšvi- 
tos Organizacija Pasaulyj
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugija. 'Nor- 
wbode yra A.L.tl.L.t). 9 kp. Tai 
dalis tos milžiniškos apšvietos 
organizacijos, ši Okgahizacija 
užsiima leidimu darbininkiškai 
moksliškų knygų ir žurnalo 
“šviesa.” Nario pilna mokes
tis metams: $1.50. Priimami 
vyrai, moterys ir jaunimas. 
Jaunimas gaurta angliškoj kal
boj knygas. Dabar, laike va
jaus, nėra jokių įstojimo mo
kesčių. Todėl, mylinti apšvie- 
tą ir organizuotą darbininkų 
veikimą kviečiami stoti į vietos 
A.L.D.L.D. 9 kp. Apart apšvie
tos darbo; A.L.D.L.L. 9 kp. vei
kia plačiai ir abelnai darbinin
kų judėjime

dabartinių laiku moterys ge
rokai sujudo pkie veikimo. Jos 
susiorganizavo į A.L.D.L.D. 9 
kp. Moterų Kliubą. ŠUsirehka 
sykį Savaitėje, mokinasi siuvi-

1096 Washington St
Tel. Norwood 0565—R.

Stok j Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 3 Kuopą

Norwoodo darbininkams ir 
biznieriams: jei nori turėti ge
rą ir stiprią savo nelaimėj pa
ramą, tai stok dabar į L.D.S. 
3 kp. Tai yra viena iš lietuvių 
pašalpinių organizacijų; kuri 
taip stipriai stovi finansiškai. 
Turi virš $110;000 kapitalo ir 
apie 6,000 narių. Dabar eina 
vajus už naujus narius. Pri
imami už labai nupigintą įsto
jimą. Norinti įstoti į L.D.S. 
3 kp., kreipkitės pas mūsų or
ganizatorius, J. Grybas, L. Tra
kimavičius ir A. Žaruba. Jie 
suteiks visas smulkmeniškas in
formacijas ir išpildys aplikaci-

klišių 
seka- 
klišių 

pagaminimui $5.00 ; grupių, už
imant ketvirtą dalį puslapio, 
$10.00, pusę puslapio—$15.00, 
visą puslapį—$25.00. Pavie
niams bus duodama po Albumą. 
Grupėms bus duodama Albu
mas už kiekvienus $5.00, taip 
kad grupės, prisiuntusioš $25.- 
00, gaus penkis Albumus vel-

490 Washington St 
Railroad Atėhbe
TeL Norwood 0565—W,

SPECIAL PARTIES ACCOMMODATED 

Bobthš—Ilihg SferHteė

ALUS, VYNAS IR DEGTINES 
Degtinė 10c štiklAs.

tūlas 
farmazonas pradėjo nei šį nei 
tą man į ausį pliurpti. Esą, tai 
ir vyskupas Matulionis prasi
kalto dievui už pasipriešinimą 
Sovietų tvarkai, už ką jam pri-

SOUTH END BAKERY
SAVININKAS A. KAZLAUSKAS

skaldant. Kumštelėjau 
alkūne ir sakau: “už- 
savo tokią armoniką, 
yra tribunolas ir gali 

būt nubaustu. Pagaliaus, kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, bet vis
gi dievas davė ir dribtelėjo, kad 
mūsų jaunimas paliko nenubau
stas ir už ką gi bausti, kad mū
sų jaunimas augščiausiam tri
bunolui įrodė nesugriaunamų 
argumentų: iškėlė rąžančių, 
parodė maldaknyges, pasigyrė 
beeinąs ausinės. Klausąs kuni
gėlio, aplankąs bažnytėlę ir ant 
viškų užlipąs, pažįsta vargo- 
ninką; zagristijoną, ir tt.

Taip, vadinasi, jaunuoliai 
įrodė tai, ko patys teisėjai apie 
save įrodyti negalėtų. Kaip jau 
pradžioj sakiau, kad tasai tri
bunolas sujudino visą mūsų res
publiką, taip ir buvo. Tdm fak
tų yra, kaip šiėhO. Ant rytojaus 
nebuvo dviejų žmonių, kad ne
plepėtų apie teismą.

Kovo 2 d. net Jurgiriės mitin
ge kilo teismo klausimas. NekU- 
rie net pradėjo karščiuotis. Esą, 
panašūs teismai užgauną kata
likiškus jausmus, bet mudu su 
Klemensu sakėva ir sakova, 
kad viskas buvo O.K. Pasipra
šęs balso, sakau, vyrai; juk 
ekscelencija k. yra mūs dvasios 
vadas ir jisai geriau už mus su
pranta katalikų Skohį ir tą teis
mą suruošė pagal geriausią savo 
sUpratimą. ' Tai ko čia dabar 
karščiuotis? Su manO išvadom 
sutiko ir Klemensas. Tiktai 
jam nepatiko, kad į teismą pri
gužėjo raudonųjų.

Taip, taip, sakau, Klemensė- 
li. Tie raudonieji ir man nepa
tinka, tai da aršiau, kaip trU- 
cizna su imbieru.

Vasario 29 d. klausau ausis 
pastatęs So. Bostono “Darbinin
ko” radio programos, būtent, 
kaip gavėnios bei pasninko die
nomis nurodo; kur galima gau
ti geriausios degtinės. Be to, 
išgirstu užsakymą, kad tokis 
pat teismas įvyksiąs ir Cam
bridge, Mass. Taigi pasirodo, 
kad tokių teismų epidemija gali 
apimti ne tiktai rytus, bet ir 
vakarus;

Teismo Reporteris.

‘'MB

A. K. NEV1ACKAS
Insurance Agentas 

Patarnauju lietuviams jau per 
21-hus metus. 
Reprezentuoja: 

stuck & Mutual co.
Perkant insurance Mutual Co. 

galima sutaupinti 20%.
Parduoda laivakortes visų laivų 

linijų
Teisingas patarnavimas visiems 

lygiai
1122 WASHINGTON ST.

NORWOOD, MASS.

East 57th St. knygų krautu
vėj suareštuota turtinga ponia

Japonijos buvęs finansų 
ministeriš Takhhashi, kli- 
ris tapo nužudytas laike 
armijos sukilimo prieš 

valdžią.

Tautininkai su Socialistais 
Pagelbėjo Fašizmui

Per S.L.A. vietinę kuopą, 
kurioj bendrai darbuojasi san- 
dariečiai ir socialistai surengė 
vakarienę su programėlių. 
Kalbėtojum-'- pasikvietė atvirą 
fašistą kunigą Kubilių iš So. 
Bostono ir Kubilius atvirai gy
nė smetoninį fašizmą. Man ne
suprantama, kaip socialistai, 
būdami dar vakarienės komisi- V *
joj, galėjo dąsileisti iki to, kad 
pasikviesti fašistą kalbėtoją, 
kuomet pačiam So. Bostone 
yra kur kas geresnių kalbėto
jų iš “Keleivio” štabo. Argi 
gražu jums, socialistai, Stot? 
už fašizmą? Kuomet net ir ka
talikai protestuoja prieš Sme
tonos režimą, o jūs užginate 
tą bjaurų smurtą Lietuvoj, da- 
leisdaini tokiems Kubiliams 
advokatauti už Smetonos reži
mą, ir dar taip ignoraUtiškai. 
Sako, Lietuvoj Smetonos reži
mas nėra sušaudęs nei vieno 
saVo politinio priešo. Tai me
las ir gynimas fašizmo.

“THE SAMOVAR”
VALGYKLA

Gera vieta gardžiai paValgyti. 
gera vieta išsigerti

Alaus, Vyno ir Degtinės 
pasirenkant

MOTERIMS IR VYRAMS
Visus užprašo atsilankyti.

1121 WASHINGTON ST
So. Norwobd, Mass.

Tel. Cortn. 1117
VEDĖJAS K. J. VlfiSULA

United Co-operative Society 
of Norwood 
47 Savin AvertUfe

ti gražius raštus, bet niekad ui 

jtiOS išmokanti; Ji afgStfioUį

Skirtingai Minėta Lietu
vos Nepriklausomybė
NORWOOD, MASS.—Para- 

pijonai su kunigu Kneižiu 
priešakyj—turėjo sUruošę pa
minėjimą 18-koš metų Lietu
vos nepriklausomybės. Kalbėjo 
kunigas Kneižys ir “Darbinin
ko” redaktorius Kneižys. Abu 
broliai pasirodė dideliais He- 
arsto pasekėjais, neapkentėjai 
Sovietų Sąjungos.

Iš jų kalbų gauni suprati
mą, kad didžiausis priešas Lie
tuvos, tai Sovietų Sąjunga. 
Prisiminė, kad Vokietija ir 
Lenkija, taip jau yra Lietuvos 
neprieteliai. Redaktorius Knei
žys pasiūlė rezoliuciją, mal
daujančią, kad Smetona duo
tų Lietuvos katalikiškoms or
ganizacijoms laisvę veikimui 
Lietuvoj.

Reiškia, Kneižiukai sutinka, 
kad kitos srovės gali būti po
litiniai smaugiamos, bet tik 
katalikams reikia laisvės. Re
zoliucija priimta vienbalsiai. 
Gražiai dainavo parapijos šv. 
Cicilijos Choras.

Bet kodėl aš sakau svarbių; 
reikia sakyti: sunkių dalykų, 
kurių nepaneši ir net nepaju
dinsi. Taigi, klausykite, žmo
nės.

Vasario 23 diena bus mums 
minėtina, ligi užmiršime. Tai 
buvo kaip ir katastrofa, suju
dinanti visą Norwoodo lietu
višką respubliką. O jau mūsų 
jaunimą, tai kaip drugys nu
krėtė ir dieglys net per kulnis 
nusmelkė. Mat, kun. Kliagu- 
tis pašaukė visą jaunimą stoti 
prieš augščiausią tribunolą pa
siteisinimui, kodėl jaunimas 
negerbiąs visokių tėvų ir viso
kiu vyriausybių. Ir prieš tą 
kukli) jaunimą buvo pastaty
ta net 2 advokatai, daktaras; 
kunigas ir redaktorius. Publi
kos prisikimšo pilna pobažny- 
tinė svetainė, o ypač ant tų 
dyvų prigužėjo visokių smal
suolių, raporterių. Mačiau 
kiurksojo ir J. Grybas. Vy
riausiu prokuroru, žinoma, bu
vo patsai kun. Kliagutis, jisai 
ir įžanginę taip sakant turtin
gą kalbą įnešė ir savo nuo
sprendį teisėjui įteikė ir visa 
ta konfliuzija skambėjo, kad 
visokią vyresnybė ir- viskas 
priklauso huo dievo ir kas nė- 
klauso vyriausybės, tas 
kaista dievui. Velnio 
neminėta.

šalę manes sėdintis

Atžymėjimas 25 Mėlti 
“Laisvės” Gyvavimo

15 d. kovo, Lietuvių svetai
nėje įvyks teatras, koncertas 
ir vakarienė. Teatrą sulos 
ALDLD 9 kp. Moterų Kliubaš. 
Pačios moterys loš vyrų ir mo
terų roles. Veikalas geras, 
“žingsnis Prie šviesos”. Daly
vaus: Adelė Mickevičiūtė, kuri 
dainuos iš operų ir liaudies 
dainas, komikas Ignas Kubi
liūnas šiame koncerte dainuos 
visas komiškas dainas; L. L. 
R. Mišrus Choras ir Vyrų Cho
rai dainuos šioje iškilmėje. 
Taipgi Kubiliūnas ir Micke
vičiūtė dainuos ir duetus. Kon
certas bus puikus, žavejantis.

Programa prasidės 3-čią va
landą po pietų. O vakarienė-— 
6-tą valandą vakare. Būkim 
patys ir kitus l^vieskim būti. 
Geras skaičius biznierių su 
“Laisvės” Jubilėjum sveikina 
“Laisvę”, duodami “Laisvei” 
savo skelbimus. Daugelis iš jų 
dalyvaus ir pačiam parengi
me.

15 d. kovo, Norwoodas bus 
oro bangose^ L.L.R. Vyrų Cho
ras, I. Jermolavičiutė-Kugel, 
J. Pakarklis su J. Grybu (pa
starieji duos dialogą). Visa 
programa eis per stotį WHDII, 
pono Minkaus vedamoj pro
gramoj. Lietuviška visuome
nė turės progos pasiklausyti 
skambių dainelių.

Reporteris.

NORWOOD, MASS
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UŽLAIKO VISOKIŲ DRABUŽIŲ: 
VAIKAMS, MČTĖttlMS to VyRaMs

| PRIEINAMA KAINA

| DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS DEL VISŲ

= 1156 Washington St. Norwood, Mass.
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bedarbių eiles, o kiti, laimin-1 iškovoti Lietuvos darbininkams 
• M * "1 • V 4 * 1 —— *** • 1 j • • • • V "| •

išpildom 
aukas 7

išrastų, peklos kančių su 
(peklos) plieniniais var- 
ir pergalingai eis ne tik 
pagerinimo savo ekono-

kvotą 
mūsų

metų sausio 
del sušelpimo 
doleriai ir 12 
negu praeitų

su 
aps.

ALDLD 7

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

kuria pasirašo “Lewis-, 
Jaunuolis.” Viename 
draugas Lewistono Jau- 
rašo: “Aš aiškiau už 

ir tt. Aš

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

IŠVALYKIT SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
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, \> mes jums už tai 
pasiųsime, per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite Šiaip:

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

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

A. Taraška.mankštytas.

Įvairios Žinios ir Pastabos

uni-1

jauni-

Jonas.

d.,-

IKUi■a

var- 
uni- 
per 
jūs 

kad

ameri- 
įvairių

Subatos vakare, kovo 14 
į “Laisvės” jubilėjinį parengi
mą suvažiuos svečių iš visos

Streikierių Pasiryžimas 
Užtikrina Laimėjimą

Jau baigiasi savaitė laiko, 
kfcip Bbštone tęsiasi didelis 
streikas moteriškų drabužių 
siuvimo industrijoj. Trys šapos 
su 4l)0-'Streiklaužių dar dirbo, 
bet 4,500 šios industrijos dar
bininkų streikierių kovojo gat
vėse. " International Ladies *1
Garment Workers unijos vir- 

streikui 
kad

«

šinjnkai, kurie šiam 
vadovauja, užtikrina, 
streikas bus laimėtas. < * ■ ' * * ♦ •

Fabrikantai bando atkakliai 
priešintis ir Hubright Co. rei
kalavo indžionkšino, uždrau
dimo pikietuoti, bet jos reika
lavimas tapo atidėtas. Gub. 
Curlejr irgi “spiria” fabrikan
tus taikytis su streikieriais, 
grasindamas atimti policijos 
apsaugą streiklaužiams. Taip 
bent Mkelbė vietinė geltonoji 
spaudu. Bet iki šiol guberna
toriaus visi taikos žygiai bu
vo bergždi ir jie baigėsi Par- 

iker Bouse valgykloj toliau1 
' v. r\ m! i. n ‘ i O 11 V i L ';tęsti pasitarimus su “pietaukit 
mano sąskaitom”

4,500. simpatizatorių iš Am
algamated Clothing Workers į 
unijos pereitą utarninką su- i 
rengei didelę demonstraciją,! 
kuri parodė Bostonui, kad or- 
ganizljbti darbininkai kaip 
mūrafclstovi už streikierius. 
Du sfcebai buvo nutėmyti ne
šiojantis peilius. Unijos virši- 

ininkaj juos patraukė atsako- 
'mybėn, į teismą. Philip Kra
mer, i'bendrosios tarybos gal- 

(va, buvo padėtas po $500 kau- 
I cijos neva už sumušimą streik
laužio. Piliečių Komiteto na
rei, Mrs. Rupert Emerson, 
grąsidta peiliu, bet policija at
sisakė už tai ką nors daryti, 
aiškirtdamasi, kad kol peilis
nebūiĮa įvarytas į pašonę, bile nes liežuvis jo iš
kas galįs nešiotis peilį.”

Di^na po dienai, iš šapos po 
šapai; neunijistai siuvėjai de
dasi prie International Ladies 
Garment Unijos ir dapildo pi- 
kietuetojų eiles. Po vadovys- 

[tei Jaek Halperin ir Phillip 
Krtimer streikas vedamas prie 
laim^jmo, nenusileidžiant nei 
vienoj'colio nuo uhijos reika
lavimu, kad visose šapose dar- 
bininįai būtų unijistai pilnu 
100 nmošimčių. “Mes kovosime 
iki kiekviena šapa pataps 
jos šapa,” sako Kramer.

Trumpai
•» ____ _H,

“Sunday Worker’iu 
mas Somisi. Jis jiems patinka. 
Ištiknųjų laikraštis gražiai ve- 

is. Labai gerai prisitai- 
JJprie amerikiečių dva-

Vienas mūs draugų 
kartąrman sako:

rkdavau savo vaikams 
Masses” ir kitus žurna- 
glų kalboje. Neskaity-I 

padlos. Bet dabar,
Workerį” skaito ir 

(> nupirkti, štai, šiandien 
ečią egzempliorių per- 

iš jų atidaviau airių 
ką pas mane gyve- į Bostono apielinkės ir net iš to

limesniųjų kolonijų.

SOUTH BOSTON, MASS., SUKATOJE, 14 DIENĄ KOVO (MARCH), 1936
IŠKILMINGAS BALIUS SU 5 DOVANOM PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

Tai Bus Paminėjimas “Laisves” 25 Metų Jubilėjaus
me visus darbininkiško judėjimo rėmėjus: profesionalus, biznierius ir darbininkus dalyvauti Šiame 

iškilmingame parengime, kuris bus
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, KAMPAS E IR SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.

ŠI ŠEŠTADIENI, 14 D. KOVO (MARCH)
Viršutinėj svetainėj grieš Al Stevens Orchestra, apatinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.

ĮŽANGA VYRAMS 35c., MOTERIMS 25c.

Pasimokykim iš šito draugo 
visi. Penktuką galim paau
kuoti ir nesusipratusiam jau
nuoliui pakišti “Sunday Wor
ker” egzempliorių. Toliau jis 
pats nusipirks, kuomet pa
mėgs jį.

šituo būdu mes galim daug 
atsiekti savo idėjos išplatini
me.

“Sunday Worker”, 
konų papročiu, deda 
galvosūkių. Aną kartą, žiū
ri ,u, paskelbta, kad J. Kru- 
konio, 12 metų berniukas, iš 
skaitlinės “4” nupiešęs vyku
sią Hitlerio karikatūrą ir už
tai laimėjęs 2-rą prizą—dėžu
tę dažų.

Dovana, rodos, nedidelė, bet 
kiek ji malonumo teikia jau
nuoliui ! Pas jį pakyla ūpas, 
ambicija ir noras toliau veikti 
ir atsiekti ką nors dar geres
nio.

Visi pratinkim savo vaikus 
prie to.

Moterų kliubas gyvuoja ge
rai. Kiekvieną ketvirtadienį 
jos laiko mitingus. Yra gra
žus būrys narių ir tai įvairių 
įsitikinimų. Taigi pradžią ben
dram veikimui pas mus pada
rė moterys.

Gaila, kad atsiranda tokių 
“korespondentų” ir “Naujojoj 
Gadynėj” vapalioja:

“Kliubą kontroliuoja pp. 
Barčienė ir Ceikienė. Jos, sa
ko, mankštysią ir per galvas 
versis. Kliube priklauso ir 
biznierkų, kurioms reikalinga 
mankštytis. Kliubo valdyba iš
plovė grindis ir kvepalų nepa
sigailėjo. Dabar tik laukiama 
viešnių.”

Aišku, kad tai ciniškas pa
sišaipymas.' Mankšta labai bū
tų naudinga ir tam peckeliui,

Dirbantieji ant WPA susi
laukė griežto cirkuliaro. Ja
me sakoma, kad už nepaklau- 
symą, ar atsikalbėjimą bosui, 
darbininkai bus suspenduoja
mi mėnesiui ar daugiau. Jei 
ko, jie bus visai atleidžiami iš 
darbo ir daugiau valdžios dar
bo negausią.

Darbininkai kalba, kad tai 
yra gązdinimas.

Ponas Kubilius žmonėms 
skundžiasi, kad jį spaudoj pe
šioja ir pešioja. Girdi, aš vi
siems gerą darau, o jie blogai 
apie mane atsiliepia.

Dalykas ir yra tame, kad 
negalima tarnauti “dievui ir 
mamonui” kartu. Jei žmogus 
tuo pat laiku nori būti geras 
ir fašistams, ir socialistams, ir 
komunistams, ir visiems, vi
siems—tai jis bus netinkamas

aną į nei vieniems.

Sukatoj Pasimatysime 
South Bostone

Rengėjai šįos pramogos irgi 
permato, kad “kraudė” bus di
delė, nes nusamdymas viso 
Lietuvių Svetainės namo tą 
liūdija, o nusamdymas dviejų 
orkestrų, ruošimas užkandžių 
ir gėrimų liudija, kad rengia
si visus svečius ir namiškius 
pilniausia patenkinti.

Laisviečių skaitlingai daly
vaus :

Iš West Lynn, draugai Kar- 
pičius, Putrius, Berželionis, ku
rie darbavosi laike “Laisvės” 
vajaus, pribus į pokilį su skait
lingu būriu savo draugų.

Iš Cambridge, draugė Staš- 
ienė, su kurios pagelba dau
giausia buvo gauta “Laisvei” 
naujų skaitytojų, pribus su di
deliu skaičium cambridgiečių.

Draugai Andreliūnai gyve
na Cambridge priemiestyj, So
merville, kur nedaug lietuvių 
randasi, bet jie niekur vieni 
nevažiuoja, tad reikia tikėti, 
kad ir šį sykį atvažiuos su bū
riu savo draugų. Draugai An
dreliūnai sėkmingai darbavosi 
ir “Laisvės” vajuje.

Brightoniečiųs laike laisvės 
vajaus buvo užklupę dd. Ši
maitis ir Grybas, bet į šį poki
lį rengiasi atvažiuoti taip 
skaitlingai, kad ir didžiausį 
“nevierninką” įtikins, jog jie 
stoja su Bostonu.

Nėra ko rašyti apie dorčes- 
teriečių, roxburiečių ir kitų be- 
sirengimą, nes jie niekada ne
praleidžia didžiųjų parengimų.

Lawrencieciai pasirengę at
važiuoti ne tiek į “Laisvės” po
kilį, kiek del “ciekavasties”, 
kad pamatyti ar iš tikro gali
ma surengti tokius didelius šo
kius Bostone, kada Lawrence 
negalima jokiu būdu atprašy
ti žmonių į šokius.

Well, greitai visi pasimaty
sim, pasišoksim, pasismagin- 
sim.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Per paskutinius trejus me
tus į šiuos du miesteliu atbė
go iš kitų valstijų, o daugiau
sia iš Massachusetts valstijos 
daugiau kaip 20 čeverykų 
dirbtuvių. Priežastis atbėgimo 
yra ta, kad pasislėpti nuo or
ganizuotų darbininkų. Nes 
čia jokių unijų nėra, didžiu
ma gyentojų-darbininkų kana- 
diniai francūzai, kurie aklai 
tiki, ką jų katalikai kunigai 
per pamokslus sako. Jeigu sy
kiais kunigai sužino, kad jų 
parapijonai skundžiasi ant 
savo vargingo gyvenimo ir di
džiausio išnaudojimo per vie
tinius ir atbėgusius fabrikan
tus ir pradeda darbininkai tar
tis, kad reikia jieškoti išeities 
iš skurdo, bado ir visokių 
gų jūros ir organizuotis į 
jas, tai tuojaus kunigai 
pamokslus surinka, kad 
dievui turite dėkavoti, 
dievas tuos fabrikantus atsiun
tė iš kitų valstijų į mūsų mies
tą, bet jeigu jūs organizuositės

ir maištus kelsite, tai užteks 
pragare del jūsų anglių ir ge- 
zolino, kur svilsite per begali
nius amžius (Visgi čia, Ame
rikoje, yra progresas, nes Lie
tuvoje kunigai sakydavo, kad 
smaloje velniai pekloje vi
rins, o čia, mat, angliais ir ge- 
zolinu šutins). Na ir tie varg
šai, nenorėdami numirę gyven
ti ir ant degančių anglių basi 
vaikščioti, susilaiko nuo orga
nizavimosi į unijas. Čeverykų, 
fabrikantai, matydami, kad jų 
vergai yra neorganizuoti, pra
ilgino darbo savaitę ligi 52 
ir pusės vai. į savaitę, bent 
kelius sykius nukirto užmokes
tį ir dabar daugelis čeverykų 
dirbtuvių darbininkų, išdirbę 
pilną laiką, nepaprastai sku
bėdami, padaro į savaitę tarpe 
6 ir 9 dolerių. Reiškia, ir dirba 
ir badauja, žinoma, yra dar
bininkų, kurie uždirba ir dau
giau, bet tokių laimingų ne
daug yra. šią korespondenci
ją skaitydami, kitų miestų dar
bininkai gali manyti, kad, ne
žiūrint, to, kad darbininkai čia 
mažai uždirba, bet darbas ga
lima gauti, nes daug pabėgė
lių čeverykų fabrikantų su sa
vo kurpaliais čia atsikraustė. 
Taip manyti būtų klaida: nes 
čia, apart čeverykų dirbtuvių, 
yra bent kelios audinyčios ir 
viena iš audinyčių moderniš
kiausia ir gražiausia dirbtuvė 
Bates Manufacturing Co., ku
rioje laikuose “prosperity” 
dirbdavo iki penkių tūkstan
čių darbininkų, dabar didžių
jų skyrių pusę uždarė; maši
nas, vienas pardavė, o kitas 
sudaužė ir pardavė į “junk- 
štorius,” kurie tas geležis par
davė1 Italijos fašistams perdir
bimui į kanuoles ir bombas. 
Pirma tos pačios mašinos pa
laikė gyvybę daugelio vietinių 
darb. ir jų šeimynų. Tos gi 
dirbtuvės gražūs būdinkai stovi 
tušti ir vėjas staugia ir laks
to po tuos rūmus, kur pirma 
dirbo darbininkai. Dabar gi, 
tie darbininkai, vieni įstojo į 

gesni, nuėjo dirbtinas pabėgė
lius fabrikantus. Kad čia be
darbių skaitlius padidėjo, rodo 
oficiališkos Lewistono miesto 
valdžios skaitlinės, nes, norint 
bedarbiams pašalpas labai ap
karpė, bet šių 
mėnesį išleista 
bedarbių 6,642 
centų daugiau, 
metų sausio mėnesį. Tiesa, yra 
daug atvažiavusių darbininkų 
iš kitų miestų, nes kai bėgo 
fabrikantai, tai sykiu atsivijo 
juos ir jų darbininkai ir stu- 
bos dabar yra perpildytos, bet 
bėda tame, kad daugelis stu- 
bų savininkų bėdoja, kad gy
ventojai randų nemoka, nes 
vieni nedirba, o kiti kad ir 
dirba, bet negali galo su galu 
sumegzti, nes ubagiškas algas 
gauna, per tą priežastį ir ran
dų negali užsimokėti.

Lewistono miestas pasken
dęs skolose, nes tūri daugiau, 
negu tris miliohus dol. skolos. 
Ir, nežiūrint, kad ima iš ban
kų skolų, bet visų, išlaidų nega
li padengti, nes 1935 metais 
turi ,62,239 doįberips deficito, 
žinoma, kad atmpkėti bankie- 
riams skolas ir padengti defi
citą, turės miestas dar labiau 
sumažinti pašalpas bedar
biams ir apdėti taksais namų 
savininkus, žinoma, dalis na
mų savininkų bandys tą taksų 
naštą užkrauti ant savo ran-

dauninkų. Pastarieji ir dabar 
jau nebegali išsimokėti randų, 
taip, kad dalykų bėgis susi
daro labai painus ir kompli
kuotas ir ateitis, ypač darbi
ninkams, yra labai tamsi. Gy
venimo bėgis darbininkus va
ro prie to, kad jie turės or
ganizuotis ir kovoti. O kada 
susiorganizuos į unijas ir į ki
tas darbininkiškas organizaci
jas, tai tada nebebijos ir ku
nigų 
jos 
tais 
prie
miško būvio, bet ir prie pa
naikinimo kapitalistinės ver
gijos ir įsteigimo darbininkų 
valdžios, — Sovietų valdžios 
Amerikoje.

“Laisvės” num. 39 tilpo iš 
Lewiston, Me., korespondenci
ja, po 
tono 
daikte 
nuolis 
d. L. negaliu rašyti, 
gi jums, drauge L. J., turi pa
sakyti, kad jūsų mintis toj ko
respondencijoj yra išdėstyta 
prakilniausiai ir yra labai 
smagu skaityti, kad mūsų 
jaunuolių tarpe pradeda atsi
rasti, kurie taip drąsiai pa
smerkia tuos tėvus, kurie pri
taria karam ir žmonių žudy
nėm. Aš girdėjau nuo draugų, 
kad jūs, drauge L. J., stengia
tės organizuoti Lewistono 
jaunuolius į darbininkiškas or
ganizacijas, bet aš tikrai neži
nau, ar jūs esate tas pats, ku
ris rašė tą korespondenciją, 
ar ne. Būtų labai malonu su 
jumis, drauge L. J., ypatiškai 
pasikalbėti ir pasitarti apie 
įvairius darbininkų reikalus.

komitetas nuo mūs maloniai 
priima, bet kalbėtojų pas 
mus tai, galima sakyti, nieka
dos neprisiunčia. žodžiu, 7 ap. 
komitetas mus laiko užtveręs 
Kinijos siena. Per paskutinį 
laiką Bostone ir apielinkėj 
lankėsi daug kalbėtojų, kaip 
tai: draugas Guoba iš Kana
dos, draugė Mažeikienė, iš 
Clevelandoj ir daug kitų, bet 
pas mus, kokiu tai būdu per
bėgo per tą 7 aps. užtvarą tik 
vienas draugas J. Mažeika. Ir 
aš pats draugą J. Mažeiką pa
klausiau; del ko jūs, drauge, 
žmona pas’ mus neatvažiavo, 
gal laiko labai neturėjo? 
Draugas J. M. atsakė, kad 
kaip jis pats, taip ir jo žmo
na esą bedarbių eilėse ir laiko

NedėlioJ, kovo 1 d., Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
31 kuopa laikė savo susirinki
mą. Laike susirinkimo atsilan
kė nuo ALDLD 31 kuopos de
legatai ir kvietė prisidėti prie 
bendro fronto prieš karą ir fa
šizmą čia Amerikoj ir padėti 

ir valstiečiams civiles laisves 
ir demokratišką valdžią įsteig
ti Lietuvoje. Draugai SLA 31 
kp. maloniai išklausė atsilan
kiusių delegatų, pranešimus ir 
apsvarstę reikalingumą bendro 
fronto, vienbalsiai nubalsavo 
prisidėti prie to taip svarbaus 
dalyko ir išrinko draugus, A. 
Laučių ir J. žilinskį delegatais 
į vietinį bendro fronto komi
tetą. Aš pirma nei nesvajo
jau, kad draugai SLA 31 kp. 
yra tokie rimti ir taip aiškiai 
permalanti dabartinę pasauli
nę padėtį. Bet laike diskusijų 
persitikrinau, kad kaip drau
gės, taip ir draugai, yra su to
bulomis mintimis. Toje pačio-' 
je kovo 1 d. laikė susirinkimą 
LDS kuopa- (numerio neži
nau). čia ir gi atsilankė tie 
patys delegatai su tuo pačiu 
reikalu. Bet LDS kp. susirinki
me mes, delegatai, jautėmės 
gan jaukioje atmosferoje, čia 
nereikia nei pranešimą daryti, 
nes patys LDS draugai gerai 
supranta reikalą bendro fron
to ir patys pakėlė tą klausimą 
ir vienbalsiai nubalsavo prisi
dėti ir išrinko du draugu, F. 
Apšegą, ir V. Martinką dele
gatais į vietinį bendro fronto 
komitetą.

Dabar greitoje ateityje turė
sime susirinkimą bendro fron
to komitetas ir išdirbsime 
planus sušaukimui visuotino 
vietinių lietuvių susirinkimo. 
Laike visuotino lietuvių susi
rinkimo turėsime priimti rezo- 
’iucijas prieš budelio Smeto
nos valdžią ir prieš karą ir 
pašizma. Bet kad sutraukti 
daug publikos, turėsime suda
ryt programą, pakviesime vie
tines dainininkes ir muzikan
tus. Toliau turėsime pakvies
ti kalbėtoją iš kito miesto.

Apie kalbėtojus, tai turiu 
truputį plačiau parašyti. Mū
sų ALDLD 31 kp. -priklauso 
prie ALDLD 7 apskričio ir ko
kias tik 7 apskričio komitetas 
kada renka aukas, mes visa
dos savo 
kaupu, ir

Penktadienis, 13 Kovo, 1936

turi užtektinai, bet jos, d. Ma
žeikienės, niekas nesiuntė pas 
mus. Ve, kad ir dabar, mum 
neatbūtinai reikalingas kalbė
tojas ir sykiu su šia korespon
dencija siunčiu laišką pas drg. 
D. M. šolomską, ALDLD Cen
tro Sekretorių ir prašau, kad 
jeigu greitoj ateityje pasiųs 
kokį kalbėtoją į 7 apsk. ribas, 
kad jis (kalbėtojas) atvažiuo
tų ir pas mus. Bet klausimas, 
ar draugai 7 aps. komiteto 

Todėl ant galo 
ypatingai drau- 

aps.
sakau: jeigu jūs

praleis jį? 
draugam, o 
gui Grybui, 
sekretoriui,
nuo mūs su mielu noru priima
te aukas, kodėl gailite mums 
apšvietos ?

Gamtos Sūnus.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn. N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn,
arti Taylor St.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitšmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
—.................  Rašo Gamtos Sūnus —..............——■■■ ■■ ——

(Tąsa)
Lietuvos baltagvardiečiai, ateedę į tą 

miškelį tuos darbininkus, liepė išsikasti 
sau duobes, o paskiaus, surišę rankas ir 
kojas, sušaudė ant jų pačių iškastų duo
bių ir užkasė. Pirma tų lietuvių darbinin
kų, tame miškelyje buvo palaidotas-už- 
kastas Sovietų Rusijos raudonarmietis, 
kuris buvo sušaudytas viename vienkie
myje.

Kadangi tie sušaudyti revoliucionie
riai buvo bolševikai-lietuviai, tai tarpe 
tikinčiųjų gyventojų eina visokios pasa
kos ir legendos. Nuo kelių tamsių katali
kų girdėjau sekantį pasakojimą: Tie su
šaudyti lietuviai-bolševikai buvę ’ pra
keikti kunigų, o ruskis—popų. Tai jų ne 
tik dūšios, bet ir kūnai esą “po velnio 
globa”. Toliaus: Jie (katalikai) pasako
ja sekančias nesąmones: Kadangi tie be- 
dieviai-bolševikai mirė ne savo mirčia, 
bet buvo sušaudyti, tai dabar jų dusių 
ir velnias nepriimąs į savo rezidenciją. Ir 
jų dūšios turės be vietos išbūti ligi to 
laiko, pakol jie būtų mirę naturališka 
mirčia. Nes, esą, kožno žmogaus, ar 
pats nusižudęs, ar nužudytas, kuris prieš 
mirtį neatlieka išpažinties, dūšia turi 
vaidintis ir klajoti. Tai ir apie tuos bol
ševikų kapus naktimis po krūmus lan- 
džiojančios šmėklos. O ant tos pievos, ku
ri yra visai netoli kapų, šmėklos nakti
mis rengia koncertus ir šokius. Ir laike 
tokių koncertų, bolševikų kapai esą 
puošiami raudonomis gėlėmis.

“Reiškia, jų pačių dvasios puošia jų 
kapus?” aš juos paklausiau. Ir jie atsa
kydavo, “taip.” Daugelis žmonių esą ma
tę šmėklas ant to kalnelio.

Prisiklausęs tų kvailų pasakų nuo 
prietaringų žmonelių, sumaniau pats 
nuodugniau ištirti visą dalyką, ypatin-

gai man rūpėjo aplankyti tuos revoliu
cionierių kapus. Vieną sykį sutikęs 
draugą S. (Delei visiem žinomų priežas
čių nerašysiu jo tikro vardo, nei slapy
vardžio), paprašiau, jeigu jis žino tą 
vietą,f kur yra tie kapai revoliucionierių- 
komunistų, kad man parodytų. Jis pilnai 
sutiko, paaiškindamas, kad jis pasikal
bėsiąs su seneliu N., kuris ne tik žinąs 
tą vietą, bet gerai žinąs ir istoriją, kaip 
ir prie kokių aplinkybių ir kas sušaudė 
tuos revoliucionierius.

Vieną gražų gegužės mėnesio pavaka
rį, atėjo pas mane draugas S. ir pareiš
kė, kad dabar-eisime aplankyt už darbi- 

. ninku reikalus kritusių draugų kapus ir 
dar pridėjo, kad ant kapų ateis ir drau
gas senelis N., gal su savo dukterimis. 
Nuėjome su d. S. į tą miškelį/Apžiūrėjo
me kovotojų revoliucionierių kapus ir 
visą kalnelį.

Kalnelis mums pasirodė nepaprastai 
gražioje vietoje. Po kojomis kalnelio iš 
vakarų pusės vingiuoja upelis. Iš šiaurių 
ir lytų pusės kalnelis apsuptas žaliuo
jančiais medžiais ir krūmais. Iš pietų pu
sės marguoja pieva, žydinčiomis gėlėmis 
gamtos apkaišyta, švelnaus vėjelio glos
tomos gėlės išlengvo linguoja galveles, 
tarsi atiduodamos garbę revoliucionierių 
kapams.

Apžiūrėję visą apielinkę, suradome pa
togią vietą tarpe medelių, radę sėdynę 
(kelmą) atsisėdome ir laukėme ateinan
čio d. N. ir godžiai žiūrėjome į besilei
džiančią saulutę, apibėriančią melsvą 
upelio veidą savo auksiniais spinduliais.

Mažytės upelio vilnys spindėjo, it 
skystas auksas vėjelio supamas. Gražu 
čia. O širdį gelia gailestis kovoje kritu
sių draugų.

(Bus daugiau)

Įtakingas Pamokslininkas
Vienas senas klebonas la

bai mėgdavo pamokslus sa
kyti apie žmonių dūšias ir 
kaip jos kankinamos dvasių 
skalbykloje (čyščiuje).

Sykį, per atlaidus, bažny
čia buvo pilna maldininkų; 
klebonas įsilipo pamoksliny- 
čion ir ėmė sakyti pamoks
lą savo mėgstama tema— 
apie dūšias ir jų baudimą. 
Kalbėjo,
kad jau suriks:

kovo-March, 407 Lafayette St., 7:30 
vai. vakaro. Bus skanių valgių ir ge
ra orkestrą šokiams. Taipgi bus ir 
muzikališka programa. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvauti.

Komitetas.
(62-63)

kalbėjo, paskui

manė, kad baž-Žmonės
nyčia užsidegė, ir pradėjo 
veržtis iš bažnyčios. Klebo
nas, išsišiepęs gi, vis karto
ja: “Dega, vis dega!” O 
žmonės vis skubinasi — 
smunka laukan... Kada 
klausytojų bažnyčioje jau 
visai neliko, klebonas atsi
peikėjęs sušuko:' “Dūšios 
čyščiuje dega!”

Surinko Davatka.

LONDON, kovo 11. — 
Tarp Anglijos diplomatų ei
na kalbos, kad Sovietų Są
junga priešinsis Vokietijos 
priėmimui į Tautų Lygą, 
jei Hitleris neatšauks savo 
armijų iš Rheino ruožo.

MASKVA, kovo 11. — 
“Journal de Moscou” rašo, 
jog Hitleris buvo slapta ap
ginklavęs ir apdrūtinęs 
Rheino sritį jau pirm savo 
kariuomenės viešo pasiunti
mo tenai.

PRANEŠIMAI B KITUR

ŠYPSENOS
Dzūkiškas Raportas .

Kad ragėtūte brolučiai ir 
sesulės, anųzien mes su sa
vo kolegų sėzim nosis paka- 
biny prieg radijušo ir klau
somės lietuviškos progra
mos. Vienas ponas storoku 
glasu apznaimino, net po 
kelis rozus, visus lietuviš
kus traktyrus ir pavėlino 
gere visiem arielką ir kito
kius likeravotus skystimus. 
Mumi nuog šito apznaimi- 
nimo nei gi šilta, nei jau 
šalta, ba mes neturim gana 
dolerių, o paskui nei nemo
kam gercie.

Trupucį palaukus, paci- 
girdo graži gavėnios polka 
ir plonesnių glasu ponas 
pradėjo poryc, kad mes iš 
anksto užsisakytum an za- 
kazo sau pricinkamą gra- 
borų. Tai kad jūs vierytūt, 
mes su savo kolega, cik vie
nas kitam in akis pasižiū- 
rėjom, ir tarytum kokia 
elekstriko macis per mūsų 
kailius perskrodė ir vėl vie
nas kitam in akis žiūro- 
me... Pacylėjus, mano ko
lega ir sako: “Mumi dar 
nereikia graboriaus, ba mūs 
dar nesenai pradėjo ūsai 
zygeie — niurni geriausia 
dartės gyvencie”—aš jau 
nei išsižioc negalėjau,-tai 
cik su gaivu palingavau— 
privierinau...

U dar trupucį palaukus, 
tai tas ponas apznaimino, 
kad: “Sunkvežimis beva
žiuodamas sužeidė vieną lie
tuvį”, tai jau čia mumi pro
blema: pradėjome rokuoc, 
kas tas gali būc “sunkveži
mis”, ir mes su kolegų vien
balsiai nutarėm, kad tas su
tvėrimas, tai bus akrantas, 
arba kitaips sakanc, tai lai
vas;. bet paskui mes atsigo- 
doji mislinam, kokia gi pa
vietrė tų žmogų nešė pėsčių 
an vandenyno; ir dar ilgai 
būtum gal zioviny galvas

apie tų žodzį, jeigu jis ne- 
'butų pradėjis poryc apie! 
kokius “tolkalbius.” Jah čia 
kita problema! Aš savo ko
legai ir sakau, kad man te
ko kelios poros kelinių su- 
zulyc besimokinanc jau 
Lietuvos locnose mokyklose 
ir tokių žodžių negirdėjau. 
Jis man irgi tų pacį papori
no. Todėl mes ir nutarėm 
suveic kur glaunų iš “Vie
nybės” štabo žmogų, kad 
jis mumi ištlumočytų, kų 
.tai znočina ciej žodžiai.

Vienų rozų mes ainame 
su savo kolegų an Union 
Evnios pasivaikšcioc ir žiū- 
rome, kad priešais mus at
eina kokis inpelenuotas, ap- 
trūkšliuotas, ilgų ir storų 
cigarų nešinąs, kokis ponas, 
Kap jis priciliscino arčiau, 
tai pažinom, kad tai būvis 
“Vienybės” profesorius po
nas Blinga. Tai mes kepu
res “daloj” ir sakome, kur 
jūsų ekselencija dartės vai
kščiojat ir kodėl tep inpele
nuotas? Tai jis mumi ir 
ištlumočino, kad buvo taip
gi pasivaikšcioc apie Litua
nikos Aikštę, bet, sako, at
važiavo tie nedaverkos pele
niniai su pelenų vežimais^ 
tai aš prisiglaudžiau, tai, ot,

NOTARY PUBLIC

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas ivyks 

pirmadienį, 16 d. kovo, 8 vai. vakare, 
M. ii’ H. Sabenko svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Ypatingai moterys da
lyvaukite, nes bus renkamos delega
tės į moterų suvažiavimą, kuris įvyks 
4 d. balandžio.

Sekr. V. A.
(62-63)

/EASTON, PA.
LDS jaunuolių 234 kp. ir LDS 51 

kp. bendrai rengia puikų balių, su
batoj, 14 d. kovo, Easton Baking Co. 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiam visus apielinkes ir iš to
liaus draugus dalyvaut. Turėsime 
skanių užkandžių, gėrimų ir gerą or
kestrą, prie kurios bus linksma pa
sišokt. Visi dalyvaukite.

Ren gėjai.
' (62-63)

CLEVELAND, OHIO.
Atsidarė lietuvių vaikučių mokyk

la. Painokos laikomos kas sekmadie
nį, nuo 10 iki 12 ryte. Čia vaikučiai 
mokinami skaitymo, rašymo ir dai
navimo. Dainuot mokina Adelė Simo- 
niute, skaitymo ir rašybos mokina 
J. W. Petrauskas. Prašome tėvų at
sives! savo vaikučius į mokyklą kur 
galės išmokt savo kalbos ir rašybos, 

kviečiam vaikučius ateit nedė- 
15 <1. kovo, po numeriu 920 E. 
St., 10 vai. ryto.

Vedėjas Petrauskas.
(62-63)

Tad 
lioj, 
79th

735 Fair- 
susirinki-

tenais ir insipelenavau. Jau 
mes kad kiek būtume ir pa- 
miršy apie tuos radijušo 
anauseęįę . naujai nukaltus 
Žodžius paklauscie ■ pono sus skaitlingai dalyv^ųtii, skaniai pa- 
Blimroq bpt' Ot man Y’odos išsigerti ir |linksmai pasi-nnngos, oer ot, man roaos, gokti pj..e fferos ork^stro>< “Kra[sna- 
cik kas Zlgterėjo galvoj ir ja Rubaška” orkestrą grieš šokiams, 
atsiminiau, tai ir klausiu: 
“Ar ponas mumi negalėtute 
ištlumočycie, kų tai znočina 
‘sunkvežimis’ ir ‘tolkalbis’?”

Ponas, trupucį pacylėjis, 
nubraukė ilgo cigaro jau

HUDSON, MASS.
Lietuvių Hudsono Kliubas rengia 

milžinišką vakarienę ir šokius su
batoj, 21 d. kovo, 17)(School St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame vL

L-

i ir .linksmai pasi
šokti prie geros orkestros. “Krasna-

Kviečia Komitetas.
(62-64)

PHILADELPHIA, PA.„r- .••
Kovo 22 diena, 2 vai. po pietų, 

Fairmount Ąve., bus vėl svarbi lek
cija Komunistų Partijos Tcikale. Bus

- c-- - v__ draugas iš Centro Biuro. >
nudegusį galų ir jis prade-Reikia pasakytų kad šiuo laiku la- 
jo mumi tlumočyc apie tuos 
du neviroznus žodžius.

Sako, mes ir patys nesu- riką. Šimtai ir tūkstančiai laiškų su-

PHILA., PA.
Kovo 14 d., 8 vai. vak., 

mount Ave„ bus svarbus 
mas visti organizacijų narių. Susirin
kime bus kalbama du svarbūs punk
tai. “Laisvės” bankietas, tai yra pa
minėjimas 25 metų sukaktuvių, kitas 
tai yra prisirengimas prie Pirmos 
Dienos Gegužės, tad visi dalyvaukite.

Komitetas.
(61-62)

PITTSBURGH, PA.
APLA 7 kp. rengia “Card Party” 

nedėlioj, 15 d. kovo, 8 vai. vakare, 
L. M. D. Name, 142 Orr St. Laimė
tojams bus duodamos gražios dova
nos. Taipgi bus skanių užkandžių ir 
gėrimų ir orkestrą šokiams.

Komisija.
(61-62)

NEWARK, N. J.
TDA New Jersey Distriktas, ren

gia prakalbas su gražia programa, 
paminėjimui Paryžiaus Komunos. At
sibus nedėlioj, 15 d. kovo, 8 vai. va
kare, National Home Ballroom, 42 
Beacan St. Įžanga tik 15c. Kalbės 
Robert Minor ir New Yorko teatro 
kolektyvas sulos du trumpu veikalu,

735

bai daug darbininkų interesuojasi K. 
P. veikimu ir jos programa. Drg. E. 
Browderio pasakyta prakalba per ra
dio kovo 5 d. tiesiog sujudino Ame-

nrafnm iš k'irtn hpf nnn-iplaul<5 i K* P> raštin? nuo iairivl sro’ piatom is Kai to, uet iiuc- vių kurie kiausia kaip ir kokiu būdu 
jom pasiklausti pas vieną'jie galėtų įstoti į Komunistų Partiją 
lietuvišką vargamistrą, tai ^a.kalp nors.Jai P‘?ęlbetl yiki??e- 
jis mumi ir nušvietė akis tuviai darbininkai ir darbininkes, 
apie tuos naujus žodžius, skaitytojai ir rtmSjai da-

j n n ‘ m j. • Gyvaukite kuoskaitlingiausia kovo 22 tolkalbis , tai yra dt> 2 vai., 735 Fairmount Ave.
Frakcijos Sekr. M. Z.

(62-65)

kurie: “ 
telefonas; o “sunkvežimis”, 
tai yra lietuviškai vadina
mas ‘gruzaviku’ arba kitaip 
sakant “trokas”. Tai mes 
jam pakarniai padėkavojom 
ir linkę jom jo žilai galvelai 
ščėselyvos buities ir viso ko 
daug gero ir išsiskirstėme 
kas savo keliu,

Tai nūnai zienai raporto 
bus gana, o jeigu jumi jis 
nenuobodus, tai kitų rozų 
bus daugiau.

Jūsų Dzūkelis.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. rengia puikią žuvų 

vakarienę ir šokius subatoj, 14 d.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių,' kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
|.su darau su 
A amerikoniškais. 
K Ręikalui 
■lir
■/ kio dydžio, 
v k’° 7 ma.

esant 
padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT

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

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopa rengia-1 

žuvų bankietą su šokiais, subatoj 
14 d. kovo (March), 7 vai. vakarg 

ges kviečiami dalyvaut—sočiai pri
valgy!, linksmai pasišokt ir tuom pat 

del viso pasilinksminimo tik 25c.
<614®:^

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks A 

nedėlioj, 15 d. kovo, 2 vai. po pietų, ■ 
62 Lafayette St. Visi nariai maloni- 
kite dalyvaut, nes turim daug svąę? 
bių dalykų apsvarstymui.

Org. S. Vilkas,““’ ]
(61-J62).. “f

“For People Who Think” ir “Home 
pf the Brave.” Sietyno Choras sudai
nuos keletą gražių dainų. Kviečiam 
visus dalyvaut ir pamatyt gražią 
programą ir tuom pat kartu paremt st” Visi'drkuįai'ir“draj
TDA organizaciją.

Kviečia Komisija.
(61-62) karįu pareit moterų kuopą. Įžanga

CLEVELAND, OHIO
Kompartijos kuopa, Ward 21 ren-’ 

gia “Good Time For Everybody” va
karą, subatoj, 14 d. kovo, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
gera programa, turėsim skanių už
kandžių ir linksmai galės visi pasi
šokt prie geros orkestros.

Kviečia Rengėjai.
(61-62)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone” "

u "

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nanioviškais būdais

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

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

(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjai 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”-
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsir 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuostų 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
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.

...

< -rife

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduIiai, Serumų i) 
Čiepų įleidimai.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—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: 
143Į) South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkai
PLAUKŲ Otp
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Paminėjimas 25 Metų "Laisvės” Gyvavimo
TEATRAS, KONCERTAS
- — — IR =

W VAKARIENE
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 9 Kp.

Sekmadieny, 15 d. Kovo-March, 1936
Programa prasidės 3-čią valandą dieną. Vakarienė: 6-tą valandą vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, NORWOOD, MASS



Penktadienis, 13 Kovo, 1936 >

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAINEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS

Mot

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

reikaluose pa

es

rėmimui

Telephone: E Ver green 8-9770

(60-62)

Jau Lieka Tik Savaitė Iki 
Aido Choro Vakarienės

Dviejų metų vaikutis Frank 
Baker iškrito nuo trečio augš- 
to savo namuose, 2 Grace Ct., 
Brooklyne. Jis išliko sveikutė
lis, nes pataikė į krūvą pelenų.

Skebų “Sargas” Apvogė 
Bildingo Gyventojus

Pora keleivių sužeista ir 20 
sukrėsta, kuomet sanitacijos de- 
partmento trokas smogė į gat- 
vekarį prie Kent Avė. ir S. 8th 
St., Brooklyne.

Lietuviai Atletai Remia / 
Organizuotą Sportą

tapo pri- 
tai vis d. 
jau greit

Lietuviai Socialistai 
Rengia Prakalbas

šeštadie 
taip sau

6—8 vakare
Ir pagal sutartj 

Tel. Mansfield 6-8787

Tel. Evergreen 7-8886

Tyrinėjime Druckmano bylos 
surasta, kad $2,000 buvę įteikti 
per tūlą gengsterį Byk proku
roro pageįbininkui. Pagelbinin- 
kas neįvardijamas. Tas pada
ryta už 12 dienų po pirmosios 
Druckmano bylos panaikinimo, 
kurioje kaltinamieji Luckmanai 
buvo išteisinti.

Kom. Sekr. G. Kuraitis.
(61-62)

Trafiko Stotis T Paduoda 
Faktą Apie Saugumą

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis duonkepis, ku

ris supranta kaip lietuviškai kept 
duoną ir ją padaryt. Su mokesčiu 
pasimatę susitaikysim.. Greitai pra
šau rašyt sekamai: A. Grigaliūnas, 
60 White St., Westfield, Mass.

(62-64)

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

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

M. Česnavičiutė
Vaidins Onutės rolę

Pasibaigus programai

BUS ŠOKIAI

Iš LDS Birmos Kuopos 
Susirinkimo

mūsų, kuopa 
turtinga ligo- 
linkime greito

Gyventojai Organizuotai Išstoja 
Remti Bildingų Streiką

unija bildinguose 
St. Nicholas Ave., 
291 ir 327 Edge-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moteriškės del prižiūrė

jimo 6 metų vaiko, 4 dienas į savai
tę. Kreipkitės vakarais apie 5 va
landą. Del mokesties pasimatę su
sitarsime. 192 So. 1st St., Apt. 2 
Brooklyn, N. Y.

mių 
įvyko dienos šviesoj 
nuoš. įvyko nakties

' Areštuotas jaunuolis L Go- 
dunis, 59—56th Dr., Maspe- 
the, kaltinamas bandęs apiplėš
ti Mrs. Ada Weker, kosmetikų 
krautuvės savininkę, 68-21 
Grand Ave., Maspethe.

Bridge Plaza teisman atves
tas tūlas William Monahan, 
prieš kurį liudyti atsirado dvi 
gražios, jaunos žmonos. Vieną 
jis vedęs gruodžio mėnesį, civi
liu šliūbu, o kitą vedęs sausio 
mėnesį, bažnyčioje ant N. 5-tos, 
Brooklyne. Kaip nuo vienos, 
taip ir nuo kitos prasišalinęs 
už kelių savaičių. Abi atsisakė 
su juo palaikyti ryšius.

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

PROGRAMOS DALYVIAI: 
M. Česnavičiutė, sopranas 
F. Stankūnas, bass-baritone 
A. Raišis, art.-smuikininkas 
K. Hofmanas, tęnor-barit. 
J. Gail-Galgauskas, tenor
A. Šertvietytė ir
O. Mažeikaitė, gitaristės 
FI. Bovio-Lazuk, balerina 
H. Retikevičiutė, pianistė
B. Petrov, pianistas
T. Sadlauskas, pianistas
KOMBINUOTAS EDVARDO 

LEVANDOS ORKESTRAS

Šį sekmadienį lietuviai pro
fesionaliai ir kiti pasižymėję 
artistai stato scenoje dar lig 
šiol nevaidintą operetę “Kai
miečiai”. Veikalą specialiai 
šiam vakarui parašė J. Stepo
naitis. Muzika parinkta iš 
klasiškų ir liaudies dainų.

• Operetėje Vinco rolę vai
dins žinomas dainininkas F. 
Stankūnas; Onytės rolėje—M. 
česnavičiutė; Jurgio rolėje— 
J. Galgauskas; žibutės—A. 
Šertvietytė ir Giedrutės rolėje 
—O. Mažeikaitė, gitaristės 
dainininkės; taipgi į operetę 
įeina ir artistas-smuikininkas 
Antanas Raišis, K. Hoffma- 
nas, tenor-baritonas, ir žymi 
balerina.

Kita vakaro ypatybė, tai 
kostiumuotas koncertas, kurį 
išpildys minėti artistai, akom
panuojant Retikevičiutei, Pet
rovui ir Sadlauskui, taipgi or
kestrai. šokiams grieš Ed. 
LeVandos orkestrą.

Įvyks sekmadienį, 15 kovo, 
lygiai 4:45 po pietų, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Įžanga 50c., 
75 c. ir $1. Vien šokiams 40c.

Darbininkų, atletų 
“New Star”, .ruošia 
ristynes to kliubo 
101 West 28th St,

PARAŠĖ J. STEPONAITIS

ALDLD Moterų Komiteto; visi 
laiškai priimti. Draugė Tamo
šiūnienė apsiėmė atstovauti 
L.D.S. 1 kp. taip svarbiame 
moterų suvažiavime.

Iš ligonių lankytojų raportų 
pasirodė, kad 
šiuomi kartu 
niais . Visiem 
pasveikimo.

Nebaigtuose 
sirodė, jog nuo operetės “Ves
tuvės Pušyne” programų rin
kėjas dar nepridavęs kuopai 
apie 20 dolerių. Susirinkimas 
reikalavo, kad pinigai būtų, 
kaip greit galima, priduoti 
valdybai. Šį susirinkimą (nors 
ir nedidelis buvo) galima pa
vadinti gana vykusiu. Po su
sirinkimo liko apie 30 draugų- 
draugių, kurie su žingeidumu 
klausėsi d. Browderio kalbos. 
Tik blogai, kad “L.” svet. ra
dio labai triukšmauja ir klau- 
sovam daro daug nesmagu
mo ; kas nors turėtų pasirūpint 
to radio sutaisymu.

Seeger.

kliubas 
šaunias 

buveinėj, 
New Yor- 

Kliubo paramai ristynėse 
lietuvių 
Karolis 
Sturgis,

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe nth ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo' odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekrnad. 111-1 dieną
TeLi Algonquin 4-8294

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Aline

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

f Laikas, draugai, greitai bė- 
jis nepripažįsta jokių pa

vėlavimų ir visada stengiasi 
atlikti savo užduotį tokiu 
jjunktuališkumu, kad stebėtis 
peikia. Tokiu būdu, nepasi
duokime laikui, kad jis mus 
Xtisus pralenktų.
* Aido Choro vakarienė įvyks 
sekmadienį, 22-rą dieną šio 
Kovo mėnesio, Liet. Piliečių 
Kliube. Todėl prašome visus 
Ihūsų draugus iš anksto nusi
pirkti vakarienės tikietus bei 
tikietą, kurio vertė yra vienas 
amerikoniškas doleris ypatai. 
JJž tą patį dolerį gausite pa
valgyti, paklausyti dainų, pa
sišokti ir pasikalbėti su savais 
draugais. Ar ne puiku?
£ Aido Choras visada duoda 
fceras vakarienes pagal tikieto 
brangumą. Tas pats bus ir šį 
ftietą. Reiškia, apgavysčių pas 
^idiečius nėra!
C Aidas Užkviečia Visus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn© ir Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto reguliaris susirin
kimas įvyks nedčlioj, 15 d. kovo 
(March), 3 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. Visi ko
miteto nariai dalyvaukite, nęs turi
me daug naujų klausimų apsvarsty
mui.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais-—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

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.

Let Uncle S am Make
• Your Deposits

BUSHWICK
SAVINGS BANK'.'T^
GRANO ST.at GRAHAM AVE., BROOKLYN

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
19-ta kuopa rengia prakalbas 
antradienį, 17 kovo, 7:30 va
karo, Grand Paradise svetai
nėje, 318 Grand St., Brook
lyne. Prakalbą sakys “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai
tis. Taipgi kalbės ir K. Mi- 
chelsonas, vietinis jaunuolis.

I P. Grigaitis kalbės temoje: 
“Kokia turi būt darbininkiška 
valdžia — demokratiška, ar 
diktatoriška ?”

išdirbo planus praplėsti strei
ką Brooklyne ir Brighton 
Beach sekcijose.

Unijos ofisas praneša, kad 
departmentinių krautuvių bil
dingų streikas nukeltas iki po 
konferencijos su “didžiųjų de- 
partmentinių krautuvių savi
ninkais.”

Trečiadienio vakarą tęsėsi 
konferencija tarp unijos virši
ninkų ir savininkų, bet prie 
nieko neprieita, kadangi savi
ninkai nori palaikyti skebus.

Nesirandant iš Centro Val
dybos laiškų, buvo raportas iš 
kuopos valdybos posėdžio. Ra
portavo pirmininkas, kad vie
nas buvęs ligonis, susirgęs, ne
prisilaikė L.D.S. taisyklių, už
tai posėdis nutarė palaukti, 
kol kuopos susirinkimas nu
tars, ką daryti, šiuo klausimu 
buvo gana geros diskusijos, 
bet galutino tarimo nepadarė, 
paliko kuopos ir Centro valdy
boms gerai ištirti šį reikalą ir 
jį užbaigti.

Susirinkimas užtvirtino po
sėdžio tarimą, kad prakalbos 
bus 20 d. kovo, 80 Union Avė. 
Taipgi rekomendacija turėti 
šokius velykų vakarą, “Lais
vės” svetainėje, užtvirtinta ir 
komisija išrinkta, kuri jau 
darbuojasi. Korespondento ir 
organizatoriaus reikalas užgir- 
tas, bet niekas neapsiėmė. Tai 
jau, draugės ir draugai, sar
mata. Pasirodo, nenorite nie
ko veikti patys, • o perstatinė- 
jate valdybą į visokias komi
sijas, korespondentus ir kitus. 
Rodosi, kad valdyba iš to gy
venimą darytųsi. Juk jiems 
taip pat reikia -dirbtuvėje pra
kaituoti, o ir kuopos darbų 
yra daug.

Išrinkta komisija surasti iš
važiavimui ar piknikui vietos, 
išskiriant Forest Parką. Disku- 
suota grąžinimas numuštojo 
penktuko kuopos duoklių. Ne- 
kurie sutiko^be radosi ir prie
šingų ; ypač priešinosi tie, ku
rie į jokias komisijas neapsi- 
ima. Taip, draugės ir draugai, 
kuopos valdyba galvas nelau
žytų ir panašių, rekomendaci
jų nesiūlytų, jei jūs visi veik
tumėte, kaip reikia. Šio penk
tuko klausimą išspręsti palikta 
kitam susirinkimui.

Iš priežasties drg. Browde
rio prakalbos per radio susi
rinkimas buvo trumpinamas 
kiek galima, kad visiem būtų 
progos išgirsti tą svarbią kal
bą, tad ir valdybos posėdžio 
raportas buvo sutrumpintas ir 
svarbūs 4 punktai palikta ki
tam susirinkimui.

Šiame susirinkime 
imta 4 nauji nariai; 
Grubio darbas, jis 
dasivarys iki 30 naujų narių 
šiame vajuje. O ką kiti apie 
200 narių Veikia? Nagi nieko.

Skaityti laiškai nuo Brook
lyn© ir Apielinkės Veikiančio
jo Komiteto, nuo DOPK ir

Septynių metų mergaitė buvo 
atvesta liudyti savo tėvo, Ro- 
gas, žmogžudystės byloje. Tei
sėjas neleido jai liudyti, sakyda
mas, kad kūdikis dar neat
skiria gero nuo blogo. Rogas 
kaltinamas užmušime žmonos 
ir nunuodijime vaiko.

Muzikos Naujenybės! Kostiumotas Koncertas
Tai Yra Bendras Lietuvių Artistų Parengimas

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row. opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Bildingų gyventojų masinis 
susirinkimas Mecca Temple 
svetainėj, trečiadienį, vienbal
siai pasisakė už skelbimą ren- 
dos streiko plačiu maštabu, 
kad tuomi paremti streiką ir 
apvalyti namus nuo skebų. Di
džiausias pasipiktinimas gy
ventojų yra užleidimu namų 
išsigimėliais ir kriminalistais 
skebais. Gyventojai su pasibai
sėjimu žiūri į gengsterių pa
saulio piliečius, ginkluotus be
sisukinančius po apartmentus. 
Motinos bijo išleisti iš kamba
rių vaikus, kad nepatektų išsi
gimėliams.

Taigi, solidarumas su strei
kuojančiais bildingų aptarnau
tojais iš vienos pusės ir neapy
kanta ir baimė siaučiančių po 
bildingus skebų iš kitos pusės 
pilnai pasireiškė gyventojų su
sirinkime, kur tūkstantinė jų 
minia pasisakė ne tik sulaikyti 
rendą, bet rendos pinigus per
vesti streikierių paramai. Mi
tinge kalbėjo unijos lokalo 
prezidentas Bambrick ir kon- 
gresmanas Marcantonio.

Gyventojų Lygos pasidarba
vimu ir spaudimu pasirašytos 
sutartys su 
742 ir 795 
taipgi 287, 
comb Ave.

Brittany viešbučio, 10th St. 
ir Broadway, 75 gyventojai 
pasirašė ir-įteikė savininkams 
peticiją, reikalaujančią sugrą
žinti senus darbininkus dar
ban, “kadangi jie yra sumanūs 
ir patikėtini ir kadangi gyven
tojai nepasitiki skebais ir ne
nori per juos patekti į pavo
jų,” sako gyventojai. Jie taip
gi pasisako už visus streikie
rių reikalavimus,

KITI SVARBŪS ĮVYKIAI
Bedarbių Tarybos jau dar

bavosi ir pasisakė padariusios 
platesnius planus 
streiko. Gi Darbininkų Sąjun
ga (W. A.) pasižadėjo remti 
unijos šelpimo komitetą.

Unijos organizatoriai svars
tė jau atsiektus laimėjimus ir

• Apartmentiniame bildinge, 
$86 Park Ave., 14-tame augš- 
ie, tapo apvogta Kurt Simon 
Šeimyna. Išvogta $55,000 
Vertės brangakmenių ir bran
gūs kailiniai.

Apiplėšimas padarytas 4 vai. 
ryto. Mrs. Simon pajutus plėši
ką, -bet buvus perdaug persi- 
gandus, kad nepajėgė pašaukt 
Vyrą. Skebų “sargas” pristaty
ta per Sherwood agentūrą, 1459 
Broadway. Tai ta pati agentū
ra, kuri metai atgal užvedė by
lą ^ieš “Daily Worker,” jo re
daktorių Hathaway ir reportfel’į 
llaymond, kuris eilėje straips
nių iškėlė tos agentūros streik- 
laužišką pobūdį.

Namo savininkais 
Įnan Brothers, kur ir 
stijos gubernatorius yra part
neriu.
•• Kurt M. Simon redaktoriavo 
laikraščiui Frankfurter Zei- 
iung, kuris buvo vienu didžiau
sių. ir turtingiausių laikraščių 
Vokietijoj prieš Hitlerio laikus.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorių#

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

L.D.S. 1 kp. susirinkimas 
buvo 5 d. kovo, “Laisvės” svet. 
Narių atsilankė nedaug paly
ginus su kuopos didumu.

Juk tai tiesioginė sarmata, 
kad iš apie 200 narių susirin
kime dalyvavo apie 40. Bet 
nežiūrint to, 1 kp. susirinki
mai darosi gyvesni, daugelis 
narių ima dalyvumą, ir disku- 
suoja kuopos reikalus, tas la
bai gerai ir sveika organižaci-

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos:
/ 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) / 2—8 vakare
499 GRAND ST. TeI« Sta«K 2-0706°1- Namų, Republic 9-3040

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Nuo Muskulų Gėlimo fc 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris sutelkia greitą Ir tikrą

šeštadienių, ir sekmadienių 
važiuotės vieškeliais nelaimės 
1935 m., visose Jungtinėse 
Valstijose, sudarė 35.5 nuo
šimčius visų važiuotės nelai- 

Visų tų nelaimių 58 nuoš. 
o 53.5 

valando-

Paminėjimui Tarpt
Dienos ir draugiškam pasilink
sminimui lietuvės moterys ruo
šia smagų vakarą, į kurį kvie
čiami vyrai ir moterys, suau
gę ir jaunimas. Apie mote
rų dienos reikšmę ir lietuvių 
moterų tuojautinius reikalus 
padarys pranešimą d. M. Pau
kštienė. Bus ir daugiau pro
gramos. Grupė mandolinistų su 
teiks šeimyniško pobūdžio mu
ziką. Svečiams priimti mo
terys rengia lengvų, skanių 
užkandžių.

Visa tai įvyks šeštadienį, 14 
kovo, 7 vai. vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
veltui. Prie užkandžių auka 
sulyg

dalyvauja ir garsus 
sunkiasvoris ristikąs 
Požėla, taipgi risis
Tragas, Giglio, Marginoy, 
Cochansky, Balasky, Reilly. 
Bus ir šokiai. Auka 30c. Įvyks 
šeštadienį, 14 kovo.

Tai pirmas toks parengimas, į kurį įeina visos geriausios lietuvių 
meno jėgos, kaip tai: dainininkai, smuikininkas, gitaristės, šokikė- 
balerina, orkestras. Koncertinė dalis, kaip ir operetė, bus kostiu
muota. Tame vakare pamatysite daug naujenybių.
Rezervuotos Sėdynės po 50c., 75c. ir $1.00. Šokiams 40c.
Programa prasidės kaip garsinama. Pavėlavę nematysite pradžios.

Sekmadienį Kovo-March 15
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949-959 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y

Svetainė atdara 3:30, programa prasidės 4:45 p. p.

Tel. Stagg 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.

Telephone Stagg 2-4409
• i • ■ ■

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Paraamdau nutomobiliuB vestuvėm, 

parėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios 
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

mis.
Padėkite padaryti 

nius ir šventadienius 
giais, kaip ir paprastas dienas, 
prisilaikydami didesnio atsar
gumo.

Lietuvių Artistų Operetė 
Koncertas

PAIN-EXPELLER

VALANDOS

l5r. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

i ___ palengvinimą j




