
KRISLAI
Revoliucionierių Byla.
Tysliavos Komedijėlė.
Kompanijų “Idėjos.”
Pulkininkas Šumskis apie

Italų Pagyrus.
Rašo S. Brooklynietis.

Velia nusiimt kepurę ir pa
lenki galvą prieš tuos revoliu
cinius socialistus, kurie dabar
yra teisiami Austrijoj. Nors 
jiems akyse dunkso fašistų 
kartuvės, tačiaus ir pačiame 
teisme jie drąsiai skelbia ko
vą prieš fašizmą ir už darbi
ninkų politines teises.

Tie draugai tęsia garbingą 
drg. Dimitrovo ir kitų revo
liucionierių pavyzdį fašisti
niuose teismuose. Visa tarp
tautinė darbininkų klasė mo
kinasi iš jų narsos ir idėjinio 
pasiaukojimo.

Liaudininkų “Lietuvos ži-. 
nios” taipgi atžymi, kaip ga-| 
lutinai sufašistėjo Tysliava, I 
“Vienybės” redaktorius. Sako, j 
kad jis, pirm poros metų pa
sisakydamas už demokratiją, 
matyt, vaidino tik pigios rū
šies komedijėlę.

Dabar Tysliava išvien su 
Karpavičiais ir Jurgelevičiais 
pumpuoja “smetoną” savo 
skaitytojams.

Tūlos kompanijos, beskęlb- 
damos savo biznį, bando pri- 
maišyt ir saviškių “idėjų.”

Bet joks blaivus darbinin
kas nesimokius politinių bei 
ekonominių “idėjų” iš kompa
nijų pasigarsinimų, o tik iš 
raštų, skiriamų darbininkiškai 
apšvietai, mūsų klasės politi
kai ir bendriems proletariato 
reikalams.

Lietuvis pulkininkas K. 
šumskis “Lietuvos žiniose” 
taipgi kreipia dėmesį į nesai
kuotus italų pasigyrimus lai
mėjimais prieš ethiopus.

Vienas iš jų išpūstų “didžių! 
laimėjimų” tai buvo Aradam 
kalno ir Endertos apskričio 
paėmimas, vasario 16 d.

Pulkininkas šumskis del to 
rašo:

“Mes žvilgterėsim į italų 
pranešimus iš lapkričio 25-30 
d. ir iš gruodžio 5 d. (pernai), 
. . .iš kurių matyti, kad italai 
jau lapkričio 25 d. buvo užė
mę Endertą. Paskui abisinie- 
čiai (ethiopai) išmušė juos ir 
iš Tembieno ir iš Endertos, ir 
dabar italai tik grąžino (sau) 
šią poziciją.”

O fašistai apie tai blofino, 
kaip apie “naują” savo laimė
jimą! ' ,

Po paskutinio Endertos mū
šio, italų karo vadas Badoglio 
“perspėjo”, kad jis užkirsiąs 
ethiopams pasitraukimo kelius 
iš Tembieno. Pulk, šumskis pa
šiepia tą “perspėjimą” ir sa
ko :

“Kassa (ethiopų koman- 
dierius) užpakaly turi platų 
200 kilometrų išėjimą, su 
pehkiais kalnų keliais; tai 
bus aišku, kad jo atkirsti 
negalima. Rasas Kassa, už
ėmęs du svarbesnius kelius 
nuo Makalės į užpakalį, 
daug daugiau gręsė italų su
sisiekimui.”

Dvejopos Italy Dujos
Italai naudoja prieš ethi

opus, dvejopas nuodingas 
dujas, kurias mėto dėžėse 
iš lėktuvų. Lengvesnėmis 
dujomis abelnai nuodija 
ethiopus, o sunkesnėmis de
gina jiems basų kojų padus.

Mirė 22 Vaikų Motina
PEEKSKILL, N. Y.—Nu- 

mirė Sarah Drew, 83 metų 
amžiaus, 22 vaikų motina. 
Jos duktė R. Robinsonienė 
Uticoj, III., turi 21 vaiką.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekm tdienių
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o IšIaimėsitO 

Pasaulį!

No. 66 Telephone STagg 2-3878

Žadėjo Atidengi Vaikvagių 
Sumoksią; Tapo Suimtas
MANCHESTER, Anglija, 

Kovo 16.—Bedarbis AL Mo
lyneux parašė laišką grafie
nei Barbei Haugwitz-Re- 
ventolowienei, Woolworth 
dešimtukinių krautuvių ka- 
pitalistei, reikalaudamas 
$1,000. Už tai ' jis žadėjo 
pasakyti apie sumoksią pa
vogt jos trijų savaičių kū
dikį.

Nuėjęs į paskirtą vietą 
pinigus gauti, Molyneux ta
po areštuotas. Jis dabar sa
ko, kad ištikrųjų negirdė
jęs apie jokį vaikvagių su
moksią; bet jam labai rei
kėję pinigų, nes kaipo be
darbis negalįs pragyvent su 
žmona ir dviem kūdikiais 
iš gaunamos 30 šilingų sa
vaitinės pensijos. Jis gaili
si, padaręs grafienei nesma
gumo.

Fašisty Liberty Lygos 
Agentas Gauna $54,000 

Algos per Metus

Japony Generolas Grą- 
sina Kriušinti Raudony- 

jy Chiny Sovietus

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII
1
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6 Kongresmanai Gyveno 
Pas Papirkinėtoją

WASHINGTON, kovo 16. 
—Pereitą vasarą 6 Jungti
nių Valstijų kongresmanai 
gyveno priemiesčio name 
pas R. E. Smithą, vadą elek
tros ir geso šėrų šmugeliš- 
kų biznių. Pas jį taipgi 
dažnai svečiavosi ir “ūžė” 
dar 40 kongresmanų ir keli 
senatoriai.

Tuo būdu Smithas apdir- 
binėjo kongreso narius, kad 
jie balsuotų prieš Wheeler- 
Reyburn įnešimą, reikalau
jantį bent kiek apribot šmu
gelį varomą elektros ir geso 
kompanijų tokiais Šerais, 
kurie nėra paremti jokia ti
kra verte.

Minimi šeši kongresma
nai taipgi darbavosi, kad 
būtų išleista gelžkelių kom
panijoms naudingi įstaty
mai. Tų ponų vardai—Pet- 
tengill, Scrugham, Cary, 
Fiesinger, Suthpin, Clark.

Šie faktai aikštėn iškilo, 
betyrinėjant senatorių ko
misijai, kaip įvairūs bizniai 
paveikia kongreso narius, 
paperkant juos įvairiais bū
dais.

Įtariamieji kongresmanai 
bando išsimeluoti, ir pasa
koja, būk jie ne veltui gy
venę pas Smithą, bet “susi
dėję, kooperatyviškai.” -

Philadelphijoj Numirė 
Drg. Antanas Daugirdas
Buvo Daugelio Organizaci

jų Narys

PHILADELPHIA, Pa.— 
Kovo 16.— Mirė Antanas 
Daugirdas, narys ALDLD 
149 kp., T. D. Apsigynimo 
9 kp., Lyros Choro, Lietu
vos Draugystės, Philadel- 
phijos S. D. L. R. Susivie
nijimo ir Amerikos Lietu
vių Ūkėsu Pašalpos Kliubo.

Bus palaidotas šią suba- 
tą, kovo 21 d., iš Adolpho F. 
Stankaus šermenų įstaigos, 
1023 Mt. Vernon St.

A. Ramanauskas.

WASHINGTON, kovo 16. 
—Fašistinės Liberty Lygos 
vyriausias agentas Jouett 
Shouse gauna $36,000 algos 
per metus ir dar $18,000 
“išlaidoms.” Kitam Liber
ty Lygos agentui W. C. 
Murphy’ui mokama $14,- 
000 per metus.

Demokratų partijos Naci- 
onalio Komiteto vijurkas 
Charles Michelson ima po 
$20,800 algos per metus.

Republikonų partijos ko
miteto spaudos agentas 
Theodore Huntley gauna 
$12,000 per metus.

Be to, yra dar apie tuzinas 
Liberty Lygos, demokratų 
ir republikonų agentų, ku
riems kapitalistai sudeda 
po $10,000 metinės algos.

Tarnaudami savo parti
joms per kapitalistinę spau
dą, radio ir kalbas mitin
guose, visi jie darbuojasi už 
kapitalo reikalus prieš dar
bininkus ir vargingus far- 
merius.

TIENTSIN, Chinija, Ko
vo 16. — Chinijos Sovietų 
raudonosios armijos pasku
tiniu laiku prasilaužė į 
Shansi provinciją ir užėmė 
svarbius plotus vakarinėje 
jos dalyje. Tatai labai ne
patinka Japonijai; ir gene
rolas Hayao Tada, japonų 
armijos komandierius šiau
rinėje Čhinijoje, grūmoja 
panaudot savo kariškas jė
gas, idant užkirst kelią to
lesniems jų laimėjimams; o 
jeigu “reikės,” tai ir pradėt 
karą visiškai “išnaikint” 
Chinų Sovietus. Nes, girdi, 
Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdžia nemoka arba “neno
ri” nušluot šalin tą komu
nistinį pavojų.

Advokatas Teisme Nušovė 
Du ir Pats Nusižudė

i NYKOEPING’O teisme, 
pietinėj Švedijoj, ex-advoka- 
tas A. R. Willen, šaudyda
mas iš dviejų revolverių, 
nušovė valdžios prokurorą 
H. Cederbaumą ir darbinin
ką G. Andersoną ir sužeidė 
Andersono advokatą. Pas
kui pats nusišovė.

Anderson turėjo perskyrų 
bylą. Willen buvo 1930 me
tais išmestas iš advokatų 
tarpo per prokuroro Ceder- 
baumo ir teisėjo Aahmanno 
pasidarbavimą, kuriems už
tat ir keršijo; bet teisėjui 
nepataikė.

T. Lyga Atmetė Nazių 
Siūlomas “Sutartis”

Šešta Pora Dvynuku
OSHKOSH, Wis., Kovo 

16.—Bedarbio John Putze- 
rio žmona pagimdė jau šeš
tą porą dvynukų.

Apart dvynukų, ji yra pa
gimdžius keturis pavienius.

Revoliuc. Darbininkai 
AustrųTeisme Skelbia 
Kovą Prieš Fašizmą

NEŽIŪRINT KARTUVIŲ PAVOJAUS, JIE NARSIAI 
GINA POLIT. DARBININKŲ TEISES

ŽINIOS IŠ
Kirvio Smūgiais Sužalojo Tar
naitei Galvą ir Pats Skustuvu 

Persipjovė Gerklę

Vasario 18 d. Utenos ligo
ninėn atvežti iš Gudonių km., 
Svedy*ų v., skustuvu persi
pjauta gerkle Jakubonis ir ke
turiais kirvio smūgiais sužalo
ta galva jo tarnaitė.

Teko patirti, kad Jakubonių 
šeimos nariams išvažiavus į 
Svėdasus, likusiam su tarnaite 
Jakuboniui užėjus mintis, kad 
tarnaitė norinti jį nužudyti. Jis 
pradėjęs manyti, kad pirm ne
gu ji jį nužudysi^nti, geriau 
jis ją nužudysiąs ir paėmęs 
kirvį smogęs jos galvon du 
kart pentim ir du—ašmenimis. 
Pripuolamai užėjus kažkam iš 
kaimynų, radus tragišką vaiz
dą, paliktais iš buto pėdsakais 
toliau lauke surado skustuvu 
gerklę persipjovusį jau šąlantį 
ir patį Jakubonį. Atvežus ligo
ninėn, pasirodė, kad Jakubo- 
nio susižalojimas nepavojin
gas. Jis patalpintas Utenos 
arešto namuos, o su gyvybei 
pavojingu sužalojimu tarnaitė 
paguldyta ligoninėn.
\ Jakubonis esąs baigęs 4 kla
ses.

Šeria Žvėris

Miškų mokyklos vyresnybės 
rūpesčiu Alytaus šile, prasidė
jus didesniems šalčiams, neša- 
n?a laukiniams žvėrims pašaro.

Subadė Žmoną ir Pats 
Pasikorė

ŠIAULIAI. — Vas. 24 d. 
Valančiaus gatvėje tūlas Ka
valiauskas Augustinas sužalo
jo peiliu savo žmoną Stefani
ją, o pats, išsigandęs savo dar
bo, pasikorė kambaryje ant 
kablio. Policija, gavusi prane
šimą apie įvykį, abu nugabe
no į miesto ligoninę. Kava
liausko lavonas skrodžiamas. 
Kavaliauskienės gyvybei pavo
jus praėjo.

LIETUVOS
Nuglostė Žandų Daužytoją, 

Policijos Viršininką
I

Vasario 24 d. Kauno apyg. j 
teismas sprendė Kauno polici-Į 
jos nuovados virš. pad. M. j 
Juknevičiaus bylą kaltinamo 
tuo, kad jis, kvosdamas nuken- 
tėjusį šliomą Gluchą ir įtar
damas, kad jis netiesą sako, o 
be to, su kaimynu kalbasi žy
diškai, smogė Gluchui dusyk į 
veidą. ,

Apyg. teismas Juknevičių' 
pripažino kaltu ir nubaudė 1i 
mėn. arešto, bet nuo bausmės 
atleido su sąlyga, jei laike 
dvejų metų nenusikals. Be to, 
Juknevičiui uždėtos teismo iš
laidos.

Mėsos Nevalgymo Žydų Strei
kas prieš Bandymą Uždraust 
Košerną Gyvulių Skerdimą

VARSA V A, kovo 12. — 
Lenkijos seimui įnešta su
manymas išleist įstatymą, 

j kuris uždraustų žydams 
skersti gyvulius pagal savo 
košero taisykles.

900 rabinų savo suvažia
vime išnešė protestą prieš 
tokį sumanymą. Protestui 
sustiprint visos žydų krau
tuvės bus vieną dieną užda
rytos Lenkijoj ir žydai per 
mėnesį susilaikys nuo bet 
kokios mėsos valgymo.

Nors seimas dar neišleido 
įstatymo pagal minimą įne
šimą, tačiaus vietiniai val
dininkai vakarinėj Lenkijoj 
jau uždraudžia gyvulių 
skerdimą sulig košero tai
syklių.

MEXICO CITY, Kovo 16. 
—Meksikos valdžios įsaky
mu, turi už'sidaryt visos 
svetimšalių vedamos ap- 
draudos kompanijos toje 
šalyje, bėgyj 30 dienų.

LONDON, Kovo 16. — 
Tautų Lygos Taryba pada
rė pareiškimą, kad Hitleris 
sulaužė tam tikrus punktus 
Versalės ir Locarno sutar
čių, kuomet jis pasiuntė sa
vo armijas į Rheino upės 
sritį, Franci jos pasienyj.

Į Lygos Tarybos pakvieti
mą, kad Vokietija atsiųs
tų savo atstovą dalyvaut 
svarstymuose1 tų sutarčių 
sulaužymo, Hitlerio valdžia 
atsakė, kad turės būt sykiu 
svarstoma ir jo pasiūlymai 
delei naujų taikos sutarčių.

Lygos Taryba i tai kovo 
16 d. atsakė, jog jinai nega
li duot užtikrinimo, kad jo 
pasiūlymai bus svarstomi.

LONDON, Kovo 17.—U- 
nited Press praneša, kad 
Locarno sutartį pasirašiu
sios valstybės (Franci j a, 
Anglija, Italija ir Belgija), 
turbūt, sutiks svarstyt ir 
Hitlerio pasiūlymus naujų 
neva “taikos” sutarčių. To
dėl, numatoma, kad Hitle
ris šį ketvirtadienį atsiųs 
savo atstovą į Tautų Lygos 
Tarybos posėdį Londone.

Gumos Streikieriai At
meta Bosų Pasiūlymus

AKRON, Ohio, Kovo 15. 
—Goodyear gumų streikie- 
riams buvo paduota balsuot 
kompanijos pasiūlymai de
lei taikymosi. Balsuodami 
streikieriai pridėjo tiek sa
vo pataisymų, jog, kaip sa
ko bosai, jie atmetė kompa- 
niškus pasiūlymus. Tarp 
pataisymų yra: įvest 36 va
landų darbo savaitę; panai
kint algų numušimus, pada
rytus nuo šių metų pra
džios; sustabdyt pinigų da
vimą kompaniškai unijėlei, 
ir tt.

Kompanija pasigarsino, 
kad organizuos savo “vigi
lances” (fašistinius padau
žas) blaškyti streiko pikie- 
tus ir apginti skebus. Bet 
darbininkai jau pasiuntė 
savo automobilius su uniji
niais sargais prieš streik- 
laužiškas fašistų sueigas 
gatvėse.

VIENA, Austrija, Kovo 
16.—Teisman patraukti 28 
socialistai ir 2 komunistai 
narsiai laikosi prieš fašistų 
teismininkus, kurie juos 
kaltina neva kaip “valsty
bės išdavikus.” Kaltintojai 
vadina “valstybės išdavi
mu” slaptą socialistinį ir 
komunistinį veikimą, orga
nizavimą darbininkų unijų 
ir respublikos apgynėjų bū
rių.

Teisiamieji jau buvo išlai
kyti pusantrų metų kalėji
me pirm teismo; bet kalėji
mas nepakirto jiems dva
sios. Viena iš kaltinamųjų, 
Marie Amhartienė, atėjo į 
teismą prisisegus dirbtiną 
raudoną rožę. Jie linksmai 
sveikino susirinkusius į 
teismo salę draugus darbi
ninkus, tartum užmiršdami, 
kad čia klerikalai fašistai 
reikalauja jiem mirties 
bausmės—pakart.
Pasiryžę į Kovą prieš 
Hitlerizmo Pavojų

Atsakydami į kaltinimą 
“valstybės išdavimu,” tei
siamieji pareiškia, kad jie 
yra ištikimi Austrijos pilie
čiai. Sako, mes sykiu su 
darbininkų miniomis esame 
pasiruošę ginti šalies nepri
klausomybę nuo pavojaus iš 
hitlerininkų pusės, jeigu 
Austrijos darbininkams bus 
sugrąžintos teisės ir demo
kratinės laisvės. O kol aus
trų fašistai neduos darbi
ninkams politinių teisių, 
slopins mūsų spaudą ir kul
tūrines bei politines mūsų 
organizacijas ir kankins 
darbininkų klasės kalinius, 
tol, sako, mes darbuosimės, 
idant nuverst dabartinę 
Austrijos valdžią.

Vienas teisiamųjų, Hans 
Rauscher, mielu noru prisi
pažino, kad jis piniginiai 
šelpė šeimynas socialistų, 
kuriuos nužudė fašistai, ir 
kad jis darbavosi, idant su
trauki darbininkus į revo
liucinį socialistų judėjimą. 
Jeigu mes, girdi, nebūtume 
to darę, tai šimtai mūsų 
narių būtų likę suvilioti į 
nazių stovyklą. “Mes juos 
krūvoj palaikėme kovai 
prieš austrų fašizmą, ir vi
suomet taip darysime, ypač 
kovodami prieš nazius, ku
rių žūtbūtiniai priešai mes 
esame.”
Tik Darbininkų Masės 
Galėtų Apgint Austrijos 
N epriklausomybę 
Nuo Hitlerio

Kiti teisiamieji nurodė, 
kad valdiška Austrijos ar
mija yra persilpna atmušt 
hitlerininkus; ir sakė, jog 
sėkmingai apgint šalį nuo 
nazių tegalėtų tik Austri
jos darbininkų minios. Ir 
jie nekartą siūlo Austrijos

valdžiai tokią savo paramą, 
statydami tik vieną sąlygą, 
— kad valdžia sugrąžintų 
demokratinę santvarką. Bet 
klero - fašistiniai valdovai 
atmetė visus tokius pasiū
lymus iš kovingų darbinin
kų pusės.

Fašistiniai teisdariai vi
sai neleido į teismo svetai
nę atstovų nuo užsienių so
cialistų, kurių yra Anglijos 
darbo Partijos atstovas Ph. 
Rice, Franci j os Socialistų 
Partijos atstovas Jean Lon- 
guet; Belgijos socialistų va
das Louis de Brouckere,- ir 
kt.

Žymiai Pagerėjo SSRS 
Valstiečių Būklė

MASKVA, Kovo 15.—Pas
kutiniais metais • stambiai 
pakilo Sovietų kolektyvių 
valstiečių įplaukos ir page-, 
rėjo gyvenimas, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Harold Denny.

Pereitais metais kolekty
viai ūkininkai pardavė savo 
naudai 38 nuošimčius dau
giau mėsos, 48 nuoš. dau
giau grūdų, 55 nuoš. bulvių 
ir 40 nuoš. daugiau daržo
vių negu 1934 metais.

Pernai valstiečiai sunau
dojo 52 nuošimčiais dau
giau cukraus ir saldainių, 
21 nuoš. sviesto, 25 nuoš. 
žuvies, 18 nuošimčių mėses, 
ir riebalų, 13 nuošimčių 
aliejaus, 9 nuoš. Smetonos 
ir 7 nuoš. duonos—daugiau 
negu 1934 metais. ♦

■■ j 
Ispanų Kaimiečiai Ima '

Prezidento Dvarus ! j
MADRID, Kovo 16.—Dau- 

ko ūkio darbininkai užpuolė 
du dvarus Ispanijos prezi
dento Kamoros, užgrobė 
grūdus, alyvas ir kitą der
lių ir pasidalino tarp savęs < 
dvarų žemę. * o

Jubilia miestelyj, ties 
Murcia, fašistai užmušė du 
socialistus; kovoj, be to, ke
li asmenys tapo sužeisti. Po 
to policija suėmė du fašis
tu; bet darbininkų minia iš
plėšė juodu iš policijos ir 
nužudė.

Velionio buvusio diktato
riaus Primo de Rivera su- . 
nūs Jose Antonio tapo įka- • j 
lintas Madride. Bus teisia- ; 
mas už fašistų kurstymą 
žudyt demokratinius valdi- • 
ninkus ir liaudies fronto at
stovus seime.

JIENTSInTKovo 17. — . 
Laike gaisro judamųjų pa
veikslu teatre, už 20 mylių 
nuo Tientsino, sudegė 200 
Ichinų.
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Taigi, Komunistų Partijos stiprinimas, 
jos eilių plėtimas, jos įtakos kėlimas di
džiosiose darbo masėse—štai mūsų vy
riausias uždavinys. Stok į Komunistų 
Partijos eiles, vykinsi Paryžiaus Komu
nos idealus,'užtikrinsi tų idealų laimė
jimą!
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Paryžiaus Komuna
Kovo 18 dieną sukanka

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year_____ $7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months___ $4.00
Canda and Brazil, six months------$3.00

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

of March 3, 1879.
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1871, Kovo 18
Kaip kokia nenugalima audra, pakilo 

Paryžiaus, Francijos sostines, proletaria
tas ir paskelbė Paryžiaus Komuną. Tai 
buvo kovo 18, 1871 m. Nuo to laiko pra
bėgo 65 metai. Kasmet visam pasaulyje 
susipratę darbininkai iškilmingai ap- 
vaiksčioja Paryžiaus Komunos sukaktu
ves.

Paryžiaus Komuna buvo darbininkų 
pirmas bandymas paimti į savo rankas 
savo reikalus. Ji nušlavė seną valstybę 
ir įsteigė naują. Ji, tiesa, nepasilaikė il
gai. Suvienytomis spėkomis Francijos 
valdančiosios klases ir Vokietijos armi
jos generalis štabas sunaikino Komuną. 
Keli desėtkai tūkstančių paryžiečių žuvo 
kovoje už Komunos gyvybę. Buržuazi
niai Francijos budeliai iki ausų išsimau
dė proletariato kraujuose. - Jie džiaugėsi 
laimėjimu. Jie manė, kad Francijos pro
letariatas niekados nebeišdrįs atsikvėpti 
ir ruoštis prie naujų kovų.

Bet buržuazija apsiriko. šiandien 
Francijos proletariatas vėl maršuoja pir
myn ir grūmoja jos viešpatavimui. Pi
ntoji Francijos Komuna buvo tiktai Pa
ryžiaus; antroji Komuna apims visą 
Franci ją.

Paryžiaus Komunos pamokos yra dve
jopos. Iš vienos pusės, Komuna parodė 
pasaulio darbininkams, kaip reikia ko
voti. Ji parodė, kad reikia revoliuciniu 
sukilimu nuversti buržuazijos viešpata- 

-vimą, sudaužyti jos valstybę ir įsteigti 
proletarinę diktatūrą. Iš antros pusės, 
Komuna parodė, kaip negalima laimėti. 
Ji parodė, kad be revoliucinės partijos 
darbininkai negali išsilaikyti galioje. Ji 
parodė, kad turėdami savo rankoje galią, 
darbininkai pralaimės, jeigu jie nepa
vartos tos galios visu aštrumu prieš iš
naudotojus. Tame Komunos nelaimė ir 
buvo, kad jinai.nemokėjo tą galią pavar
toti del sunaikinimo naudotojų klasių. 
Ji perdaug švelniai elgėsi ir leido buržu
azijai atsikvėpti ir užpulti Komuną.

įlarksas ir Engelsas kritikavo Komu
ną už tą švelnumą. Komuna turėjo prie
šui kirsti iš peties, bet jinai svyravo, abe
jojo, paskendo debatuose, įleido į savo ei
les svetimų elementų. Tas svetimas ele
mentas ėdė ją iš vidaus, kuomet buržua
zijos ginkluotos jėgos atakavo iš lauko 
pusės. Nebuvo revoliucinės proletariato 
partijos įvedimui disciplinos ir įvedimui 
griežčiausios proletarinės diktatūros 
prieš naudotojus.

Rusijos bolševikai suprato Paryžiaus 
Komunos mokymus. Jie paėmė Komu
nos idealus, bet atmetė jos ištižimą, jos 
silpnybes. 1917 metų rusų proletarinė

A. P. L. A. Sukaktuvės
Šiemet turime dar vienas svarbias su

kaktuves. Tai bus dvidešimts penki, me
tai nuo įsikorporavimo Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje. Tai 
gražus pluoštas metų. Prieglauda atliko 
nemažą misiją Amerikos lietuvių visuo
menėje. Ji priglaudė ir sušelpė nelai
mėj ne kelis šimtus, bet kelis tūkstančius 
lietuvių bėgyje tų dvidešimt penkių me
tų savo gyvavimo.

Šiandien A.P.L.A. nėra labai skaitlin
ga organizacija, bet ji gyvuoja gerai. 
Apart aprūpinimo savo narių pašalpa ir 
pomirtine, Prieglauda dalyvauja šiaip 
darbininkų judėjime. Jos kuopos yra 
įsitraukusios į visas pamatines Ameri
kos darbininkų kovas.

Didinimas ir stiprinimas APLA yra 
reikalas viso mūsų darbininkiško judė
jimo. Klaidą daro tie, kurie mano, kad 
kadangi A.P.L.A. žada susivienyti su 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimu, tai 
nebeapsimoka ją stiprinti ir j on verbuoti 
naujus narius. Prieš šį supratimą rei
kia kovoti. Jeigu jau neapsimoka Prie
glaudą stiprinti tik todėl, kad ji gal su
sivienys su LDS, tai, ta pačia logika va
duojantis, nebeapsimokėtų stiprinti ir 
LDS, nes jis gal susivienys su Prieglau
da. Kur tas mus nuvestų ?

Priešingai, abiejų organizacijų stipri
nimu ir auklėjimu reikia lygiai rūpintis 
—ir reikia rūpintis dar daugiau, kuomet 
jos kalba apie apsivienijimą. Juo dides
nės bus organizacijos, tuo didesnė ir gra
žesnė bus vienybė, tuo galingesnė bus 
apvienyta organizacija. Numatymas 
vienybės turėtų dar daugiau paakstinti 
A.P.L.A. ir LDS narius darbuotis del sa
vo organizacijų stiprinimo.

Puikus Laimėjimas “Sunday 
Worker”

Visi galime džiaugtis, kad komunistų 
leidžiamam angliškam “Sunday Worke- 
riui” taip puikiai sekasi. Buvo iškart 
manyta, kad jeigu laikraštis dasivarys 
iki 50,000 skaitytojų, tai bus pusėtinai 
gerai. Kai kurie iš mūsų nė tiek nesiti
kėjome.

Bet kas pasirodė? Pasirodė tas, kad 
šiandien “Sunday Worker” jau turi vi
sus 100,000 skaitytojų?

Mes nestovime ant vietos. Mes mar- 
šuojame pirmyn! Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas išleido į partijos 
narius ir simpatikus atsišaukimą, kad 
mes turime pasistengti “Sunday Worke- 
rio” skaitytojų armiją pakelti iki 150,- 
000 prieš partijos konvenciją, kuri įvyks 
birželio mėnesį. Gi su pabaiga šių 
(1936) metų partija yra pasiryžus" da- 
varyti “S. W.” skaitytojų armiją net iki 
250,000.

Well, į du mėnesiu savo gyvavimo “S. 
W.” pasiekė šimtą tūkstančių skaityto-

revoliūcija įsteigė antrą Komuną, kuri 
šianįįn apima vieną šeštą dalį pasaulio. 
Ši nauja Komuna, atsiminus Paryžiaus 
Komunos pamokas, mokėjo sunaikinti 
priešus ir išlaikyti proletarinę vėliavą 
nesutremptą po buržuazijos kojų. ši 
nauja Komuna turėjo revoliucinę parti
ją, kaipo vadą atsiekimui savo tikslų. Tai 
buvo Komunistų (Bolševikų) Partija su 
Leninu priešakyje.

Paryžiaus Komuna buvo sunaikinta, 
bętf gyvuoja Sovietų Sąjungos Komuna. 

»Paryžiečiai komunarai kentėjo ir mirė 
ne veltui. Jų idealai įsikūniję gyvuoja 
Sovietų Sąjungoje ir milionuose krūti
nių pavergtųjų kapitalistinėse šalyse.

Paryžiaus Komuna parodė, kad be ga
lingos revoliucinės proletarinės partijos 
pavergtieji negali laimęti kovos. Prieš 

■ mus šiandien stovi tas pats klausimas. 
Tiesa, mes čia, Amerikoje, jau turime 
pusėtinai stiprią ir vieningą Komunistų 

• Partiją. Bet ji dar nėra pakankamai 
z tvirta. Ji dar negali išvesti šios šalies 

darbininkus į pilną laimėjimą.

......

jų. Dar turime aštuonis mėnesius. Jie 
turi duoti šimtą ir penkiasdešimts tūks
tančių naujų skaitytojų!

“Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimas
Jau nebetoli dienraščio “Laisvės” ben

drovės jubilėjinis suvažiavimas. Kaip 
žinote, jis įvyks balandžio 5 d. Brook- 
lyne.

Ką daro šėrininkai? Ar visi rengiasi 
suvažiavime dalyvauti ir tinkamai pa
minėti “Laisvės” sidabrinį jubilėjų? Šis 
suvažiavimas turėtų būti toksai skaitlin
gas ir entuziastiškas, kokio ši įstaiga dar 
nebuvo turėjus.* Jis turėtų susilaukti 
tiek pasveikinimų, kiek joks pirmesnis 
suvažiavimas nėra susilaukęs.

“Laisvės” štabas, žinoma, pasitiki 
draugais šėrininkais. Jie puikiai supran
ta svarbą šio jubilėjinio suvažiavimo ir 
visi, kuriems tik sąlygos pavėlins, daly
vaus. Girdėjome, kad net iš Chicagos 
būrelis draugų žada atvažiuoti. Bus 

draugų ir iš kitų tolimų miestų.

lygiai 65 metai nuo įsistei- 
gimo Paryžiaus Komunos, 
pirmo bandymo nuversti iš
naudotojų viešpatavimą. 
Baisi padėtis Francijos 
proletariato ir valstiečių 
dar daugiau pablogėjo pra
sidėjus karui tarpe Fran
cijos ir Prūsijos 1870. Už 
karą daugiausiai atsakė 
Francijos viešpataujanti 
klasė su imperatorium L. 
Banapartu. Bet Franci j a 
karo lauke pasisekimo ne
turėjo. Jos armija sumuš
ta, nugalėta. Prūsijos ar
mija apgulė Paryžių. Bur
žuazija pasisuko už respu
bliką, bet jos provokaciniai 
žygiai Steigiamajam Seime 
sukėlė Franci j oje nepasi
tenkinimą, labiausiai prole
tariato ir demokratiniai- 
republikoniškai nusistačiu- 
sios smulkios buržuazijos.

Tjeras ir kiti išnaudoto
jai pamatė, kad Paryžiuje 
Liaudies Gvardija artinasi 
su proletarais, su demokra
tiniais elementais, ir bandė 
ją nuginkluoti. Bet jam 
tas nepavyko. Moterys, 
proletarai ir gvardiečiai 
tam pasipriešino ir buržua
zinė valdžia su Tjeru prieš
akyje išsinešdino iš miesto 
į Versalę. Sukilėliai pada
rė pirmą klaidą, kad leido 
buržuazinei valdžiai pabėg
ti, kad ją neareštavo.

Ant rytojaus pasigirdo 
sukilėlių tarpe balsai, kad 
reikia eiti į Versalę ir areš
tuoti buržuazinę valdžią, 
kol dar ji nesukuopė jėgas. 
Bet ir čia sukilėlių tarpe 
pasireiškė nevienodumas, 
didžiuma ? tam priešinosi, 
nes sukilimą sudarė ne vie
nodi elementai. Sukilėlių 
priešakyje stovėjo ir tarp
tautiniai komunarai, Pir
mojo Internacionalo šali
ninkai, ir anarchistai-pru- 
doniečiai, ir demokratiniai 
nusistatę smulkūs buržuazi
niai elementai, o todėl ir ne
galėjo būti vieningas veiki
mas. Didžiausia Paryžiaus 
Komunos nelaimė buvo ta
me, kad proletariatas netu
rėjo vieningos, centralizuo
tos, disciplinuotos savo par
tijos, kokiomis dabar yra 
Komunistų Partijos. Bur
žuazinė valdžia buvo palik
ta ramybėje. Kovo 26 die
ną įvyko Paryžiaus Komu
nos rinkimai, prie ' kurių 
buvo prileista ir išnaudoto
jai, kas dar daugiau pablo
gino Komunos reikalus 
Rinkimuose dalyvavo 287,- 
000 gyventojų. Paryžiau! 
Komuna išrinkta, kurios 
sąstatas politiniai buvc 
margas.
Komunos Veikimo 
Programa

Nepaisant Paryžiaus Ko
munos nevienodumo ir pa
darytų klaidų, kairysis 
sparnas turėjo1 didelę įtaką. 
Komuna tuoj aus imasi veik
ti biednųjų padėties gerini
mui, naikina visokias senas 
skolas, apgyvendina juos 
buržuazijos namuose, baž
nyčią atidalina nuo valsty
bės, įveda darbininkų kon
trolę darbavietėse, paskelbė 
įvedimą milicijos vieton ar
mijos, uždraudė darbininkų 
bausmes ir štrafavimus fa
brikuose, įvedė darbininkiš
kus teismus, 8-nių valandų 
darbo dieną ir daugelį kitų 
pagerinimų atliko.

Nors iš kąrto komunarai 
padarė klaidą nesikreipda
mi į kitų miestų ir kaimų 
gyventojus, bet revoliucinis

bruzdėjimas ir ten augo ir 
purtė buržuaziją. Revoliu
ciniai sukilimai buvo prasi
dėję Lyon, Marseille, St. 
Etienne, Tuluza, Creuse, 
Rhone, Rouen, Bordeaux, ir 
kitur.
Užpuolimas ant Komunos

Bet Paryžiaus Komunai 
neilgai teko užsiimti naujo 
gyvenimo būdavo j imo rei
kalais. Viso ji gyvavo 72 
dienas ir iš to skaičiaus 57 
dienos buvo žiauriausių 

I mūšių ir kovų dienos. Bur
žuazija pasitraukus į Ver
salę tuoj aus mobilizavo apie 
150,000 armiją. Jai tame 
pagelbėjo jos “priešai”—vo
kiečiai, neleisdami į Pary
žių maisto ir grąžindami 
Francijos buržuazijai tūks
tančius kareivių belaisvių 
prieš Paryžiaus Komuną.

Paryžiaus Komuną apgu- 
j le buržuazijos armiją. Pa
ryžiuje buvo virš 100,000 
Liaudies Gvardijos/jai gel
bėjo darbininkai, moterys 
ir net vaikai. Ilgai komuna
rai gynė miestą neįleisdami 
buržuazinės armijos. Mieste 
stokavo maisto, stokavo pa
tyrusių vadų, daugiausiai 
kentėjo Komuna iš priežas
ties nebuvimo vienos vado
vystės, bet niekas nedrįso 
ir nedrįs primesti komuna- 
rams, kad pas juos stokavo 
drąsos.

Paryžiaus komunarai 
drąsiai, šventai gynė savo 
iškariavimus. Kovose kri
to vienas po kitam jų va
dai — Diuvalis, Fluransas, 
Delekliuze, D o m b r ovskis, 
Vrublevskis ir kiti. Kada 
į Paryžių įsigriovė buržua
zijos armija, tai visur tauš
kėjo kirviai, augo barika
dos, kiekviena gatvė, kiek
vienas namas, kapinės, baž
nyčių aptvarai, tiltai ir 
aikštės buvo tvirtuma. Pa
ryžiečiai ištisą savaitę lai
ko dieną ir naktį gynėsi 
nuo sužvėrėjusios buržuazi
jos armijos. Buržuazijos 
armija rodė tokio įdūki- 
mo, žvėriškumo, kokio iki 
tol pasaulis dar nežinojo, 
šimtais šaudė komunarus, 
jų moteris ir vaikus be 
jokio teismo. Kanuolių ra
tai buvo apkrekėję krauju 
r smegenimis. Buržuazi
nės poniutės pasitenkinimui 
bėgiojo gatvėmis ir geleži
nius lietsargių galus grūdo 
i mirštančių komunarų žaiz
das, o jų kavalieriai dėjo 
komunarams į žaizdas de
dančius cigaretus. 30,000 
komunarų žuvo tose ko- 
zose!

Kada Komuna buvo nu
galėta, kada buržuazija vėl 
įžviešpatavo, tai persipildė 
kalėjimai Paryžiaus Komu
nos kankiniais. Virš 40,000 
buvo areštuota, kurių daug 
buržuaziniai teismai pa
siuntė mirti. Tūkstančiai 
paryžiečių turėjo bėgti iš 
savo gimtinės. Subrėškus 
Paryžiaus Komuną buvo di
delis smūgis užduotas ir 
Pirmajam Internacionalui.
Komunos Pamokos L

Karolis Marksas atydžiai 
sekė Paryžiaus Komunos 
gyvavimą ir davė jai pata
rimų. Po Paryžiaus Komu
nos žuvimo jis darė išvadas, 
kur ji darė klaidas ir kokiu 
keliu darbininkai turės eiti 
prie pasiliuosavimo, prie su
griovimo buržuazijos vieš
patavimo. Jo buvo išvada, 
•kad darbininkai negalės pa
imti gatavą valstybės apa
ratą, kad jie turės sudaužy

ti buržuazinę valstybę. 
Marksas rašė, kad Pary
žiaus Komuna buvo “darbi
ninkų klasės valdžia.” En
gelsas ją apibudino: “Tai 
buvo proletariato diktatū
ra.”

Leninas labai nuosekliai 
išstudijavo Paryž. Komu
nos gyvavimą ir rašė, kad 
tai “buvo Sovietų valdžios 
pradžia.” Draugas Stalinas 
kalbėdamas apie proletaria
to galią rašė: “Pamatinę 
proletariato diktatūros idė
ją davė Marksas ir Engel
sas. Naujo pas Leniną to
je šakoje yra tik tas, kad... 
jis išvystė Sovietų valdžią, 
kaipo valstybinę formą pro
letariato diktatūros, tam 
panaudojus Paryžiaus Ko
munos ir rusų revoliucijos, 
patyrimus.”

Paryžiaus Komuna žuvo 
kovose, bet iš jos daug pa
simokino tarptautinis revo
liucinis proletąriatas. Ru
sijos revoliucija nepakarto
jo Komunos klaidaš, bet 
persiėmus revoliucine drąsa 
ir pasiryžimu nugalėjo iš
naudotojus. Paryžiaus Ko
muna gyvavo tik 72 dienas, 
o Sovietų Sąjunga jau gy
vuoja devynioliktus metus 
ir tarnauja viso pasaulio 
darbininkų klasei viltimi ir 
akstintoja į kovą už pasi- 
liuosavima. D. M. š.

Cleveland, Ohio
Cleveland© Lietuvių Draugijų 
Veikiančio Komiteto Viešas 
Pranešimas Liet. Visuomenei

Kadangi pas mus Clevelan- 
de buvo keletas klausimų, 
kaip pagerinti darbininkų vei
kimą, tai prieita prie išvados,

kad reikia tverti bendrą ko
mitetą, į kurį kiekviena drau
gija bei kuopa turi išrinkti po 
du atstovu ir mokėti po vie
ną dolerį metinės mokesties. 
Tas komitetas laiko savo su
sirinkimus paskutinį ketvergą 
kiekvieno mėnesio, 920 E. 79 
St.

To komiteto valdyba seka
ma: pirmininkas—Stanley K. 
Mazan, 722 E. 127 St.; nuta
rimų raštininkas—F. Bauža, 
8110 Madina Ave.; finansų 
rašt. —V. Kasteris, 512 E. 
107 St.

Laikytam pereitam susirin
kime buvo nutarta, kad pra
nešti šiuos tarimus per spau
dą, kad lietuviai žinotų, kur 
šauktis darbininkiškais reika
lais: 1. Visos kuopos turi savo 
parengimus užsiregistruoti pas 
nutarimų raštininką F. Baužą, 
nes kitaip tai nevalia bus gar
sinti ant susirinkimų ir spau
doj. 2. Sąryšio knygas ir tur
tas perduot komitetui. 3. Pa
likta valdybai šaukti bendrą 
masinį susirinkimą pozicijos su 
opozicija. 4. Valdyba turės 
prižiūrėt visas korespondenci
jas, kad neįvyktų kaip lig šiol 
visokių bereikalingų užsipuldi
nėjimų per spaudą. Todėl 
komitetas prašo visų rašyti tei
singų ir švarių korespondenci
jų. 5. Išrinkta komisija su
šaukti lietuvių masinį mitingą 
Lietuvos klausimu, į kurią įei
na J. Martinaitis, B. Kirstu
kas, ir S. K. Mazan.

Mes atsišaukiam į visus cen
trus ir kalbėtojus, ir redakci
ją, kad gal kurie kalbėtojai 
dabar pakeliui į CIevelandą, 
tai malonėkite pranešti virš- 
minėtu antrašu, kad mes galė
tumėm susirašyti ir surengti 
masinį mitingą pagelbėt savo 
broliam Lietuvoj atgauti savo 
civiles teises.

S. K. Mazan,
y. Kasteris, 
F. Bauža.

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Narių Gedimas nėjęs, chroniškas narių įdegi-
Man sunku rašyt lietuviškai, 

bet aš galiu skaityt ir galėčiau 
perskaityt jūsų patarimą, jei 
man patalpintumėt “Laisvėje.”

Kokie 4 metai, man ėmė 
skaudėt riešą, lyg kad jis būtų 
buvęs pertemptas. Taip man 
skaudėjo, kad kaulų specialis
tas man ranką aptvarstė gip
su. Pasidarė geriau, ir aš vėl 
galėjau eit į darbą, nors man 
tas riešas ir netaip liuosai be
judėjo.

Ir aš jaučiausi gerai. Bet 
va, gal kokie metai, kaip man 
ėmė skaudėt kojas. Daktaras 
apžiūrėjo dantis, išėmė tonzi- 
lius, standžiai suraišiojo man 
kojas per apatinius sąnarius ir 
pritaikė pėdom ramsčius, kad 
palaikytų iš apačios. Vėl pa
sidarė geriau.

Ir štai, gal koks mėnuo, kaip 
man pradėjo baisiai skaudėt ko
jos riešą, kulšį. Daktaras su
raišiojo ir sako, kad tai nario 
įdegimas, artritas. Ar galima 
tai pasigydyti? Imu visokių 
vaistų, bet vis kojas skauda. 
Ir man po truputį paskauda 
pirštus per narius.

Aš esu mergina, 21 metų, 
šiaip gana sveika, 5 pėdų ir 3 
colių, 120 svarų. Pirm išėmimo 
tonzilių svėriau 110 svarų. Aš 
dirbu ir stoviu per visą dieną, 
bet man taip geriau, geriau ko
jos išsimiklina. Man sąnariai 
braška, kai staigiai pajudinu,— 
gal tai kokia narių liga?

Atsakymas
Labai galimas daiktas, kad 

Jums nariai pradeda gesti. 
Kaip Jums gydytojas sakė, 
Jums yra artritas, tai yra na
rių įdegimas, veikiausia įsise-

mas. Paprastai tai vadinama 
narių reumatizmu.

Visokių esti narių įdegimų, 
visokių reumatizmų. Kartais 
nariai įsijaudina, patinsta ir 

1 skauda nuo fizinio pažeidimo, 
užsigavimo, pertempimo, niks- 
terėjimo. Gal ir Jums ' teko 
kaip pažeisti nariai. Jei taip, 
tai tokio paėjimo narių ar na
rio įdegimas greičiau pereina.

Kebliau, kai artritas esti ko
kio bakterinio paėjimo, kaip 
nuo nesveikų dantų ar apkrės
tų tonzilių. Čia reikia praša
linti apsikrėtimo vietos. Jums, 
del viso ko, tonzilius jau išė
mė ir patikrino dantis. Tai ge
rai. Dar kebliau, kai artritas 
ar reumatizmas paeina del’.ko
kių sisteminių trūkumų, del ko
kių mitinio trūkumų. Bij^ų^ 
kad tik Jums nebūtų ko tokio. 
Kaip ten nebuvę, Jums turės 
būti geriau, jei griežtai žiūrė
site maisto, kad jis Jums būtų 
nesudarkytas, natūralūs, gyvas. 
Daugiau nevirtų šviežių daržo
vių ir vaisių, greta kitokių, gy
vulinio paėjimo valgių—pieniš
kų, kiaušinių, jūros žuvų, švie
žios mėsos, rupesnės duonos— 
iš viso javinio grūdo.

Calcium lactate, grs., \oo 
tablets imkite po 2 tableti po 
valgio, žuvų aliejaus po šaukš
tą po valgio. Thyroid gland, 
Y^gr., 100 tablets po vieną 
prieš valgį. lodo tinktūros po 
lašą kasdieną, o už trejeto mė
nesių po lašą kas porą dienų, 
visą gyvenimą. Maudynės, 
braukymai, masažai, šildymai, 
kompresai, dijatermija ir kitos 
fizinės priemonės galima reko
menduoti, kiek tik Jūs galėtu
mėt jų gauti.
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wDarbininkė ir Seimininke
Moterys—Gyvulininkystės Stakanovietės—- 

Apie Savo Gyvenimą
L. Liepa

Kolchozinis kaimo surėdy
mas vis labiau ir labiau sudaro 
pasiturintį ir linksmą gyveni
mą. Kombainininkų, augšto 
derlius meisterių pasitarimas 
rodo, kaip auga nauji žmonės 
kaime, kaip giliai supranta val
stybės ir savo gyvenimo reika
lavimus. Įvykęs dabar gyvuli
ninkystės pasitarimas rodo, 
kaip pasikeitė atsinešimas prie 
įvairių darbų, kaip pamažu 
nyksta praraja tarp visokių 
rūšių darbų.

Drg. Jakovlevas savo kalboj 
pasakė:

“. . .Senais, caro laikais po
nas pavertė žodį kiaulių au
gintojas į “kiaulių ganytoją”, 
piemuo skerdžius, melžėja—į 
keikimo žodžius, į pažeminimo 
žodžius. Kiaulių prižiūrėtojas 
—sulyg ponų—buvo paskutinis 
žmogus. Bet mūšų Sovietų ša
lis pavertė, skerdžių, piemenį 
melžėją..—į garbingus žmo
nes.
4 Caro laikais garbingu žmo
gum buvo ponas-laidokas, gy
venantis iš kito darbo, o pras
tas darbo žmogus, krauju ir 
prakaitu kurio viskas sukur
ta, skaitėsi žemiausiu žmogu
mi... ”

Argi ne tą patį matom ka
pitalistinėse šalyse ? Ten pie
mens, melžėjos, kiaulių ir ki
tų gyvulių augintojos yra pas
kutinieji žmonės. Lietuvoj sa
koma : “Ei tu piemuo“. “Eik 
kiaulių ganyti“ ir tuom reiš
kiama koks negarbingas ir 
niekinamas darbas tas yra. 
Kapitalistinėse šalyse, pasku
čiausiai išnaudodami juos jie 
yra dar ir taip niekinami.

Visai kas kita Sovietų Są
jungoj. Čia bendrai darbas 
virto garbės, šlovės dalyku. 
Kiekvienas atsidavusis darbas 
keliamas. Kiekvienas darbas, 
kokioj srityj jis nebūtų naudos 
atnešąs socialistinei šaliai, yra 
gerbiamas. Čia piemenų ir ki
tų gyvulininkystės srityj dir
bančių žmonių darbas yra val
stybės svarbus darbas, čia pie
muo, melžėja kartu su valdžios 
ir partijos atstovais risk vals
tybinius reikalus.

Gyvulininkystės išvystymas 
ėjo sunkiai. Buožės, priešin
damiesi kaimo kolektyvizavi
mui, ėmėsi pjauti gyvulius. Jie 
savo kovoj prieš Sovietų val
džią, prieš įvedamą socialistinį 
surėdymą kaime agitavo už 
gyvulių skerdimą. To pasek
mėj buvo gerokai sumažėjęs 
gyvulių skaičius. Bet Sovietų 
valdžia ir partija sėkmingai 
vystydama ir vykdindama kai
mo kolektyvizaciją vedė kovą 
už gyvulininkystės išplėtimą, 
už greitesnius tempus gyvuli
ninkystės vystymęsi. Gyvuli
ninkystės stachanoviečių pasi
tarimas su valdžios ir partijos 
atstovais rodo, kad ir ši sun
ki žemės ūkio problema jau 
išrišama. Per paskutinius me
tus gyvulininkystė jau taip toli 
nužengė pirmyn, kad jau ga
lima kalbėti apie rimtus atsie- 
kimus.

Per paskutinius metus buvo 
sudaryta 330 naujų kolchozi
nių prekinių gyvulių farmos. 
Suorganizuoti tūkstančiais gy
vulių sovchozai. Per 1935 m. 
gyvulininkystės produkcijos 
prieauglis sudaro 19%.

Gyvulininkystė eina pirmyn. 
Kiekvienas Sovietų pilietis i 
jaučia tą pakilimą. Juk tai rei
škia padidintos galimybės pa
tenkint mėsos, sviesto, pieno ir 
kitų produktų pareikalavimus.

Tarp pasitarimo dalyvių— 
—502 moterys. Jos iš visų SS 
RS kampelių. Kiekviena dirbai 
savo kolchoze ir sovchoze
taip, kad kuo didesnius atsie- ku tapo. Ji pasitarime pasa-ku. 1933 atidarė beraštės

kimus atnešti. Gyvulininkys
tėj moteris lošia didelę rolę. 
Galima sakyti, kad gyvulinin
kystės atsiekimai didelėj dalyj 
priklauso moterims. Su meile 
ir atyda jos rūpinasi gyvuliais.

Sovietų valdžios už tuos di
delius nuopelnus gyvulininkys
tės srityje apdovanojo ordenais
l, 373 žmones. Tarp jų beveik 
visas moterų dalyves.

Moteris išstodama tame pa
sitarime vaizdžiai parodė, 
kaip kolchozai išliuosavo mo
terį, davė jai savystovumą ir 
garbę, galimybes tapti tikru ir 
vertingu žmogum.

Štai eilė moterų pasakoji
mų apie jų dabartinį gyveni
mą. Evdokija Terentjeva Je- 
gova (kolchozo “Liepsna“ pir
mininkas) pasakoja:

“...Šiandien jaučiaus lai- 
uningiausiu žmogum. Ir štai 
kodėl. Dar 1920 m. mačiau 
mūsų brangųjį partijos vadą 
d. Leniną. Ir šiandien matau 
Lenino darbų tęsėją—draugą 
Staliną.

Draugai, mačiau tą, kuris 
atidengė moterei kelią, kuris 
nuėmė čadrą nuo moters vei
do, po kuria buvo laikomi mo
ters gabumai, energija ir ini
ciatyva.

Draugas Leninas nuvalė ke
lią moterei, o drg. Stalinas da
vė mums, moterims dideles 
galimybes savo mokėjimą, sa
vo energiją įdėti socialistinėn 
statybon.

Mūsų Sovietų moteris—jos 
socia^įstinėj valstybės staty
boj, ypatingai gyvulininkystėj 
jau atsiekia rekordus. Aš kol
chozo pirmininkas.

“...Noriu papasakoti apie 
save. Dirbu jau Sovietų dar
be 16 m., nuo 1920 m. iki 1930
m. , dirbau kaip selsovieto pir
mininkas.

Mano daliai išpuolė didelė 
laimė—žemės ūkio artelės or
ganizavimas. Mes susiorgani- 
zavom dar 1929 m. ir aš pas
tačiau prieš save ir kolchozą 
uždavinį užsiimti gyvulinin
kyste. Tada prie kolchozo or
ganizavimo pas mus nebuvo 
nei pinigų, nieko nebuvo. Bol- 
šoj-Aleksejevsko Veislinių Gy
vulių ūkis mums davė kreditan 
anglų veislės dvi kiaules. Nuo 
to mes ir pradėjom. Ir nuo to 
1931 m. mes pradėjom, mes iš 
ištų 2 kiaulių įsteigėm veisli
nių kiaulių farmą. Farma pra
dėjo mums duoti didelių įnašų.

“. . .Jeigu mes pradėjom iš 
2 kiaulių, kurias gavom kre
ditan, tai jau 1932 m. gavom 
26 tūkstanst. rublių pajamų, 
1933 m. 44 tūkstančius, 1934 
m.—52 tūkst., o 1935 m. 69 
tūkst. rubl. pajamų.

Tokios pajamos duoda gali
mybės kolchozini.nkam pasitu
rinčiai gyventi. Mes turim 69 
tūkst. rublių, o pas mus 63 
kolchozinių dvarų, reiškia 
daugiau tūkstanties rublių vie
nam kolchozininkų dvarui.

“...Ką gi mes pastatėm? 
Mes pastatėm gerą kiaulidę, 

• gyvulių tvartą, arklių tvartą, 
pašarų svirną. Be to nusipir
kom automobilių ir 1935 m. 
18 Spalių revoliucijos sukak
tuvių dieną uždegėm elektros 
šviesą subendrintose patalpose 
ir kolchozininkų namuose.

“Draugai, man 61 metai, 
bet aš pasakyčiau, kad aš tą 
nejaučiu. Aš skaitau savo gi
mimo dieną—Spalių 1917 m. 
Nuo to laiko, draugai, aš ir 
pradėjau gyventi“.

Drg. Epp., melžėja, vokietė, 
pasakoja kaip Sovietų Sąjun
goj gerbiamas atsidavusis dar
bas, kaip darbas garbės daly

k ė: “Už savo šturminį darbą 
nuo partijos raikomo ir raiis- 
polkomo gavau 700 rub. Už 
tuos pinigus nusipirkau baldų.
Be to man į butą pravedė te
lefoną. Nuo Ukrainos žemės 
ūkio komisariato gavau 500 
rub. ir nuo krašto ūkio valdy
bos —garbės raštą ir putiov- 
ką (nemokamą vietą), į kuror
tą. Nuo maisto komisariato 
1.000 rub., o kolchozas mane 
premijavo namu ir karve.

“Fašistinė Vokietija sklei
džia melus ir šmeižtus, būk tai 
mes vokiečiai—kolchozininkai, 
didžiausiam skurde gyvenam. 
Nežiūrint fašistų melų, mes, 
vokiečiai — kolchozininkai, po 
mūsų vado draugo Stalino va
dovybe pasiekėm turtingą ir 

[džiaugsmingą kolchozinį gyve
nimą.“ Drg. Anisimova, kiau
lių augintoja pasakoja, kaip 
dabar gyvena ir kaip tas gy
venimas buvo atsiektas:

“Uždirbau kolchoze 403 
darb. dienas. Darb. dienai pas 
mus išduota IOĮ/2 kilogramų 
grūdų, neskaitant kitų dalykų. 
Pas mus kolchozuose bekar- 
vystės nėra. Kiekvienas kol- 
chozininkas turi savo karvę ir 
aveles. Mes nusipirkom auto
mobilių ir judintoją malūnui. 
Yra kolchozininkų šeiihų, ku
rie gavo 500-700 pūdų grūdų.

“Mane premijavo 4 kartus. 
Premijavo teliuku, jį užaugi
nau ir pardaviau už 1,000 rub
lių, o vieną 6 pūdų papjoviau 
ir turiu užtektinai mėsos.

“Šitas laimingas gyvenimas 
nelengvai buvo pasiektas. At
simenu 1918 m. Atsimenu, 
kaip mane areštavo baltieji 
banditai. Jie j ieškojo vyrą— 
raudonarmietį. Jie mane ar
eštavo, mušė mane, išvežė į 
Kuibiševo miestą. Visgi aš ne
pasakiau kur randasi mano 
vyras. .

“Anksčiau moterys buvo už
guitos, bet mūsų mylimas va
das drg. Stalinas išvedė mus 
iš to tamsaus gyvenimo. Dabar 
moteris aktingai dalyvauja vi
suose dalykuose ir tokiam di
deliam dalyke, kaip gyvulinin
kystėj, ji dalyvauja ne ma
žiau kaip vyras; visose įstaigo
se kartu su vyru dirba ir va
dovauja moteris.

“Anksčiau mokslą galėjo ei* 
ti tik kunigų (popų) ir buo
žių vaikai, o dabar mokosi vi
si. Štai mano sūnus—jam 15 
metų—jis mokinasi, jis jau 
baigė 7-tą klasę, šitoj mokyk
loj anksčiau, prie caro, mums 
—biednuomenei, neleido mo
kintis.“

Apie tą sunkią kovą, kurią 
moterei teko padaryti savo 
vystymęsi, pasakoja drg. Ta- 
ronenko, teliukų augintoja:

“Kada aš 1929 m. įstojau į 
kolchozą, man prisiėjo kovoti 
ne tik su atsilikusiais kolcho- 
zininkais, bet ir su man arti
mu žmogum—mano vyru. Bet 
visgi aš laimėjau. Mano vyras 
kolchoze ir jame neblogai dir
ba. 1935 m. tapo šturminin- 
ku ir buvo keletą kartų pre
mijuotas, gavo neblogas pre
mijas.“

Apie tai, kaip vaikė ir tero
rizavo biednuomenę buožės, 
pasakoja drg. Razina, melžė
ja:

“Papasakosiu apie savo gy
venimą, apie tai, kaip anks
čiau gyvenau—11 metų pasi
likau be tėvų. 12 m. atidavė 
pas bubžes—tarnaut, 14 metų 
—dvarininko vaikus prižiūrėti. 
16 m. išdavė už vyro.

“Buvau beraštė, blogai gy
venau ir nežinaujau, kad yra 
kitas, laimingas gyvenimas.

1930 m. įstojau į kolcho
zą. Pirmą laik4 man buvo 
sunku. Man davė 18 karvių, 
o aš buvau beraštė; net savo 
karvės numerio nežinojau. Pa
dirbau kiek, pripratau prie sa
vo grupės, bet dirbti buvo sun- 

likvidavimo mokyklą. Pabai
giau mokyklą su pažymėjimu 
gerai, išmokau skaityt ir ra
šyti, dirbti tapo lengviau. Ma
ne pervedė prie teliukų.

“Atėjo man sunkus momen
tas. Mirė vyras, pasilikau su 
3 vaikais. Tuo laiku mūsų 
farmos vedėjas apsupo save 
su buožėmis ilk mane už pa
vyzdingą darbą išvijo iš kol
chozo. t

“Aš padaviau pareiškimą 
politskyriui ir kada prasidėjo 
partijos valymas ir kolchozas 
tapo apvalytas nuo buožės, 
mane grąžino į kolchozą. Dar 
ilgai stengėsi buožpalaikiai 
kenkt mano darbui.

“Dabar mes gerai gyvenam! 
Šturminiai, stachonoviškai dir
bam ir mokinamos, drąsiai ir 
džiaugsmingai žiūrim į ateitį 
ir įsitikinę, kad mūsų gyveni
mas kiekvienais metais taps 
geresnis ir liuosesnis.“

Apie tai, su kokiu rūpes
tingumu ir meile stachanovie- 
čiai atsineša prie savo darbo, 

J kalba drg. Karmanova, pasa
kodama apie tai, kaip jie iš
gelbėja gyvulius, ji pasakoja 
apie savo darbo metodus:

“Kada ateinu į teliukų tvar
tą, tuojaus apsivelku baltą 
chalatą, Paskui girdau juos. 
Paskui išleidžiu pasivaikščioti.

LDD NARĖMS
l

Mažai Apmokamos Merginos Kenčia 
Didžiausi Nedatekliu Ir Skurdą

Brangios Draugės:
Laike mūsų buvimo skirtingose organizacijose bėgiu pasta

rųjų penketus metų mes, su pasiilgimu laukėme tos valandos, 
kada mūsų organizacijos apsivienys ir mes galėsime veikti su 
jumis kartu.

Ta laiminga diena atėjo 8-tą Kovo, tą dieną, kuri yra 
Tarptautinė Moterų Diena subendrinimui mūsų spėkų veiki
mui už savo reikalus, kuri yra pašvęsta kovai už visos darbi
ninkų klasės, o ypatingai už moters išlaisvinimą. Kovo 8-tą 
LDD suvažiavimOc delegatai, darbininkų, vienybės šalinin
kai, pasisakė už Lietuvių Darb D-jos. vienybę su ALDLD. Už 
vienybę pasisakiusių delegatų skaičiuje buvo ir 8 moterys. 
Uoli vienybės šalininkė d. M. Paukštienė suvažiavimo išrinkta 
į suvienytų LDD ir ALDLD organizacijų centro komitetą. To 
komiteto posėdyje, 15 kovo, d. M. Paukštienė išrinkta į ALDL 
D Centro Moterų Komitetą.

i Mes šaukiame visas LDD nares apsivienyti su ALDLD ir 
tuojau stoti į darbą, kaip kad padarė suvažiavimo delegatės, 
užimdamos savo vietą suvienytos organizacijos pirmose eilėse.

i Jų gražų pavyzdį pasekė draugės williamsburgictes, LDD 7-tps 
kuopos narės, skaitlingai pasisakydamos už vienybę ir daly
vaudamos bendrame LDD ir ALDLD kuopų susirinkime. Drau
gės M. Paukštienė, K. Petrikienė, O. Cibulskienė sako prakal
bas ALDLD moterų suruoštam vakare 14 kovo, ši graži, ben
dra darbuotė vienam dideliam tikslui turėtų paplisti po visas 
skaitlingas lietuvių kolonijas.

ALDLD Moterų Komitetas išsiuntinėjo kvietimą į Lietuvių 
Moterų Suvažiavimą, kuris įvyks 4 balandžio, 1 vai. dieną, 
Brooklyne. Tie kvietimai pasiųsti ir visoms LDD kuopoms ryti
nėse valstijose iki Pittsburgho. Mes kviečiame drauges dar ne
susivienijusiose LDD kuopose stipriai laikytis už lietuvių mo
terų bendrą veikimą savo reikalais ir atsiųsti iš LDD kuopų 
skaitlingas delegacijas į Lietuvių Moterų. Suvažiavimą. Stro
piai prižiūrėkite, kad suvažiavimo klausimas būtų iškeltas jū
sų kuopoje. Sykiu kviečiame už jį darbuotis bendrai su AL
DLD narėmis, kitose jūsų kolonijos draugijose.

Mes taip pat šaukiame jumis, draugės, stoti į bendrą darbą 
visose darbininkiško judėjimo srityse, o pirmoje vietoje stipri
nimui moterų organizacijų ir veikimo, užimti vietas ALDLD 
moterų komitetuose kuopose ir apskričiuose, darbuotis už sėk
mingą moterų suvažiavimą, traukti moteris į mūsų organizaci
ją, rašyti į mūsų skyrius “Laisvėje“ ir “Vilnyje.“ Mes trokšta
me ir tikimės kartu su jumis būti veikliomis seserimis didelėje 
ALDLD šeimynoje.

ALDLD Centro Moterų Komitetas:
J ’ A. A. Lideikiene, M. Paukštiene, B. L. Šalinaite,

O. Dejisienė, M. Sinkevičiūtė, S. Sasnauskienė.

Nesenai pravestas tyrimas 
parodė, kad New Yorke ran
dasi tūkst. merginų, kurios tu
ri darbus, tačiaus gyvena di
džiausiame nedatekliuje, ka
dangi jų algos yra $10 ar ma
žiau į savaitę. Tai daugiasia 
merginos ir moterys tarp 16 ir 
25-kių metų. Gyvenimas su 
$10 ar mažiau į savaitę reiš
kia, kad jos turi apsieiti be 
ganėtino maisto, drabužių ir

Kada šaltas oras, išleidžiu tik 
didelius teliukus. Mažus ne
leidžiu, tik paaugėjus išleidžiu 
valandėlei.

Pas mūsų mažiukus teliukus 
yra nosinėlės. Tokiom skare
lėm - nosinėlėm apvelkam te- 
liuko nosį. Po to, kaip pagir
dau jį, švariai nušluostau šva
ria nosinėle.

“Esu selsovieto narys ir de
putatų grupės vedėja. Prave- 
džiau 11 susirinkimų per 1935 
m. Rašinėjom laikraščiam 
straipsnių. Susirinkimuose ap
tardavom ir tai, kas reikalin
ga apie teliukus. Pastatėm ge
rą tvartą.“

Galima ir daugiau pateikti 
moterų—gyvulininkystės sta
chanoviečių kalbas, jos vaiz
džiai kalba kaip Sovietų Są
jungoj darbas tapo ne prievo
lės o garbės dalyku. Tos kal
bos rodo, kaip auga materia
linis ‘r kultūrinis masių gerbū
vis, kaip apsikaustę mokslu 
žengia pirmyn tos moterys. 
Kiekviena iš šitų moterų, iš
stodama, duoda pažadėjimą 
per šiuos metus dar didesnius 
atsiekimus gauti.

Pasitarimas užsibrėžė visą 
eilę uždavinių, kurie smarkiai 
stums pirmyn gyvulininkystės 
vystymą. Stachanoviški dar
bo metodai, didesnis mechani- 
zavimas ir mokslo aptarnavi
mas, rūpestingas partijos ir 
valdžios atsinešimas prie dar
bo ir žmonių reikalavimų vys
tys gyvulininkystę nematytais 
tempais.

be pasilinksminimo, kas taip 
reikalinga to amžiaus mergai
tėms.

Čion paduosiu ištraukas iš 
.raportų, kuriuos surinko epis- 
kopalų agentūra, Church Mis
sion of Help, 27 W. 25th St., 
New Yorke.

“Iš tyrimų, kuriuos mes pra- 
vedėme kas liečia merginų tie
siogines išlaidas“, sako Miss 
Marsh, tos agentūros sekreto

re, “mes žinome, kad tos mer
ginos vos išsiverčia. Bet tas 
neapsakomai daug kainuoja jų 
sveikatai ir moralybei“.

Mažiausia Apmokamos

Vėliausias New Yorko Vals
tijos Darbo Departmento iš
leistas raportas paduoda skait
lines, parodančias skaičių mer
ginų, uždirbančių mažiau de
šimties dolerių į savaitę. Res- 
tauranuose tokių yra daugiau 
trečdalio iš 8,875 moterų; bo- 
velnos drabužių fabrikuose 
366 iš kiekvienų 1,324; krep
šelių išdirbystėje 30.8 nuošim
čiai.

Kas dieną vis daugiau jau
nių merginų suvažiuoja į New 
Yorką iš mažesnių mietelių, 
jieškoti darbo. Iš visų atėju
sių į C.M.H. agentūrą mergi
nų pereitą metą 71 nuošimtis 
buvo našlaitės arba turėjo po 

j vieną tėvų, kitos paėjo iš per- 
Isiskyrusių šeimynų.
i “Tas tyrimas parodo gero
ką dalį nedamokamų jaunų 
moterų New Yorke šiandieną. I 
Tūlos iš jų gerokai pralavin- 
tos, kitos faktinai visai nela
vintos“, sako Miss Marsh savo 
raporte.

Jos ateina iš daugelio indus
trijų—fabrikų ir krautuvių, ar
ba jos dirba už tarnaites.

Už Kambarį Moką $4.50

Didžiuma kambarių kainuo
ja $4.50 į savaitę. Jame būna 
gasinis pečiukas, ant kurio 
daugiausia pasigamina valgį. 
Kambariai tankiai būna tam
sūs ir maži, bet merginos yra 
priverstos juose praleisti did
žiumą liuoslaikio, kadangi jos 
neturi ištekliaus eiti į judžius 
ar kitokias pasilinksminimo 
vietas . Jos neišgali daugiau, 
kaip vieną dešimtukinį judį į 
savaitę ir tik viena iš dešimties 
jį pasivėlina: Kiekviena mer
gina praleidžia apie 10 c. į sa
vaitę literatūrai. Tik dvi iš 

I dešimties praleidžia bent ko
kiam kitam pasilinksminimui.

Miss Marsh sako, kad toks 
būvis labai blogai atsiliepia į 
merginas. Jos skurdas pasi
reiškia protiniame ir jausmų 
įtempime. Taip gyvenanti mer
gina negali tinkamai prisitai
kyti prie gyvenimo.

Merginos praleidžia apie 
$3.50 maistui į savaitę, kas da- 
leidžia tik menkai balansuotą 
dietą ($1 į dieną dabar per- 
maža maistui). Viena mergi
na savo raporte pažymėjo, kad 
ji pirko “aįskrymo”, kuomet 
jautėsi, kad ji turinti “išdy
kauti“. Kita mergina sakė, 
kad ji neturėjo saldainių nei 
prieskonių, tik dvi dešimties 
centų vertės stikliniukes pre- 
zervų į savaitę.
Doleris Į Savaitę Drabužiams

Merginų išlaidos drabu
žiams ir jų pataisoms į savai
tę buvo $1. Didžiuma nieko 
neišleido skalbimui ir valymui. 
Drabužių sandėlis parodo se
kamą : 40 iš šimto merginų tu
ri vieną apatinį; 15 neturi 
naktinių drabužių; du trečda
liu merginų teturi tik 1 
kojinių; 20 merginų neturi no
sinių; tik viena iš dešimties 
turi lietsargį ar kaliošus—vi
sos kitos dėvi šlapius batus vi
są dieną; 50 turi kimoną; ke
turios dėvi vasarines dreses ir 
didžiuma teturi tik po vieną 
dresę; 25 neturi šiltų kautų, o 
50 skundžiasi, kad jų žiemi
niai kautai yra nudėvėti ir 
ploni.

Viena mergina sakėsi pra
leidus $L19 porai naktinių. Ji 
sakė: “Man taip buvo įgrisę 
miegoti kelinaitėse ir su megs- 
tiniu. Išlaidus ūpas turbūt pa
ėmė dėlto, kad aš neturėjau 
tiek daug pinigų ilgą laiką, 
tad aš juos ir išmėčiau.“

Nieko Neišmoka Daktarams

Nei viena iš merginų nieko 
nepraleido daktarams nei vais
tams. Didžiuma praleidžia 15 
centų į savaitę ant dantų va
lymo, pauderio ir muilo. Va- 
žiuotei praleidžia apie 70c. į 

savaitę. Bet daug merginų ei
na toliausiai, kad sutaupinti 
10 centų į dieną.

Viena šąpos darbininkė taip 
greit sudėvėdavo savo batus, 
kad agentūra ypatingai susi- 
interesavo tuo faktu. Surasta,> 
kad ta mergina eidavo kas 
dieną nuo W. 70-tos iki E. 
20-tos, kad sutaupinti dešim
tuką. Ji taipgi taupino pinin
gus valgydama pietus tik du 
syk į savaitę.

Sakoma, būk merginos ga
lėtų rasti pigesnius kamba
rius, bet Miss Marsh sako, kad. 
jie nėra saugūs neigi pagei
daujami jaunoms vienoms juo^" 
se gyventi. Virš paduoto bu- 
džeto vietomis turi užtekti 
dviem. Toji misija gelbstinti 
merginoms dapildyti budžeto. 
nedatekliu, kur tas galima ne- 
pažeidus merginos nepriklau
somybę. Vienai merginai buvo 
pasiūlyta dviejų dolerių savai
tinė pagelba, bet ji atsisakė: 
priimti, jei duodama kaipo pa
skola, nes ji jau esanti skolin-

I ga $3.75 ir atmokanti po 50c. 
į savaitę.

Viena Tapus Komuniste
Vienos merginos laiške, ra

šytame agentūrai, sakoma: 
“Nesenai aš susidomėjau ko
munizmu, kuris pasirodė ža
vinčiu. Jame aš randu galimy
bę studijuoti ne tik sąlygas, 
bet ir priežastis tų sąlygų ir 
radikališką pagelbą. Per Jau
nų Komunistų Lygą aš buvau 
pasiųsta į Jaunimo Kongresą 
Westchesteryje, apie kurį, be, 
abejo, jūs girdėjote. Posė
džiaudami miestelyje ir aplink 
New Rochelle mes bandėme' 
nustumti skerspaines, pasto- 
jančias jaunimui kelią. Tai 
matote, su įdomiais dalykais 
mintyje aš esu gana užimta.“

Pasirodo, skurdo prislėg
toms merginoms komunistinis, 
judėjimas su savo lavyba ir 
aiškia programa išeičiai iš 
skurdo — yra švyturiu; joS’. 
skaito laime pasinerti darbe 
už pasiliuosavimą, vieton mer
dėti nusiminime. Tą įrodo ir 
tūkstančiai atsiliepimų į Brow-» 
derio radio prakalbą. Minios 
žmonių, pirmu kartu gyvenime1 
išgirdę komunistinį žodį, mal
daute maldauja daugiau job 
Tas mus turėtų įtikinti, kaip 
svarbu yra eiti į mases su kor. 
munizmo mokslu, kuris sudeg
tas mūsų gausioj literatūroj—. 
brošiūrose bei laikraščiuose.

M-tė.

Waterbury, Conn.
LDS 39-tos kuopos susirin

kimas buvo 4 kovo. Susirinki
me šį kartą nedaug narių, ypa
tingai moterų tedalyvavo. TarJI 
pe visų kitų reikalų buvę pa*’ 
keltas klausimas apie Liet? 
Moterų Suvažiavimą, Brookly- 
ne. Nutarta pasiųst delegatę;- 
bet rinkimas palikta sekant 
čiam susirinkimui. Sekantis su
sirinkimas įvyks 1 balandžio^ 
tai yra trečiadienį. Visos LDS 
narės merginos ir moterys da
lyvaukime susirinkime, kad 

porą •. galėtume apkalbėt reikalingii- 
mą dalyvaut suvažiavime ir iš
rinkti jei ne keletą, tai nors
vieną delegatę.

Kovo 10 buvo susirinkimas 
ALDLD kuopos. Susirinkime 
dalyvavo daug moterų. Buvo 
svarstyta daug darbininkiškų 
reikalų, bet čia apie tai nera
šysiu, parašys kiti draugai. Pa
keltas klausimas ir apie Liet. 
Mot. Suvažiavimą ir jo svarbu
mą. Paaiškėjus, kad rengiasi 
delegates siųsti Vilijos Choras 
ir LDS, tai išrinkta viena de
legatė nuo ALDLD kuopos, ja 
yra d. M. Strižauskienė.

Vieną dalyką reikia paste
bėt, kad mūs draugai vyrai ap
sileido snaust. Susirinkime mo
terų dalyvavo 12, o vyrų tik 5. 
Sarmata praleist veltui laiką, 
o susirinkime nedalyvaut,, 
kuomet toks svarbus laikąs 
veikimui.

M. K. ’
(“Darb.-šeim.“ tąsa 5-tam pk)



Trečiadienis, 18 Kovo, 1936

Kame Komunarų 
Bandymo Didvyrybė?

N. LENINAS
rankų į kitas biurokratiniai-ka- 
rinę mašiną, kaip kad ligšiol 
būdavo, o sulaužyt ją (Mark
so pabraukta),. ir būtent tokia 
yra pirmoji sąlyga kiekvienos 
tikros žmonių revoliucijos kon
tinente (Europos sausžemyj. 
Vert.) Kaip tik tame ir yra 
bandymas mūsų didvyriškų Pa
ryžiaus draugų” (Neue Zeit 
pusi. 709 XX, I, 1901-2 m.). 
(Markso laiškai Kugelmanui 
yra išėję rusų kalba ne mažiau 
kaip dviem laidom; viena jų- 

I dviejų mano redaguota ir su 
mano prakalba.)

Tuose žodžiuose: “sulaužyti 
biurokratiniai-karinę valstybės 
mašiną” glūdi, trumpai išreik
šta, vyriausia marksizmo pa
moka dėlei klausimo apie pro
letariato uždavinius revoliuci
joj santykyj su valstybe. Ir 
tą būtent pamoką ne tik už
miršo, bet ir tiesiog iškraipė 
v i e š p a t aujantis, kautskinis 
marksizmo “aiškinimas.”

Kai del Markso nurodymo į 
“Brium.ero 18-tąją”, tai augš- 
čiaus mes ištisai padavėme at
sakančia vieta.

Žingeidi! pažymėti dvi vie
tas paduotame Markso išva
džiojime. Pirma, jis savo išve
dimą a p r i b a v o (Europos) 
sausžemiu. Tai buvo supranta
mas dalykas 1871 metais, 
kuomet Anglija da buvo pa
vyzdys grynai kapitalistinės 
šalies, bet be militarizmo ir 
žymia dalim be biurokratijos. 
Todėl Marksas darė išimtį 
Anglijai, kur revoliucija, ir 
net žmonių revoliucija, atrodė 
galima ir buvo tuomet galima 
be pirmosios sąlygos—be “ga
tavos valstybinės mašinos” su
griovimo.

Dabar, 
didžiojo 
r o metu, 
tas apribavimas išnyko, ir An
glija ir Amerika, stambiausi ir 
paskutiniai visame pasaulyj 
atstovai “laisvės”, prasme mi
litarizmo ir biurokratijos ne
buvimo, visai nusirito į purvy
ną, bendrai-europinę kruviną 
balą b i u r o k r atiniai-karinių 
įstaigų, viską sau pavergian
čių, viską savim nuslegiančių. 
Dabar ir Anglijoj ir Ameri-

Žinome, kad už keleto mėne
sių prieš Komuną, 1870 m. ru
denį, Marksas perserginėjo Pa- 
ryžiaus darbininkus, prirodinė- 
damas, kad pasikėsinimas nu
griauti valdžią tai būtų kvaily
bė, kylanti iš nusiminimo. Bet 
kuomet 1871 metų kovo mėnesyj 
darbininkai buvo prispirti prie 
griežto mūšio ir tą mūšį jie pri
ėmė, kuomet sukilimas virto 
faktu, tai Marksas su didžiau
siu užsidegimu sveikino prole
tarų revoliuciją, nežiūrint blogų 
pasekmių ženklų. Marksas ne-j 
sigriebė pedantiniai (siaurapro
čiai) smerkti judėjimą, apsi
reiškiantį ne savo laiku, kaip 
kad liūdnai-pagarsėjusis rusiš
kas marksizmo renegatas Ple- 
chanovas, kuris 1905 m. lapkri
čio mėnesį rašė, skatindamas 
darbininkus ir valstiečius kovo
ti, o po 1905 m. gruodžiui libe
raliai šaukė: “nereikėjo imti 
ginklo.”

Marksas betgi ne vien dvasio
je pakilęs gėrėdavosi didvyry- 
be “šturmavusių dangų,” ta
riant jo žodžiais, komunarų. 
Masiniame (minių) revoliuci
niame judėjime, nors jis ir ne
pasiekė tikslo, Marksas matė 
didžiausios svarbos istorinį ban
dymą, tam tikrą žingsnį (nu
žengtą) pirmyn pasaulio prole
tariato revoliucijoj, praktikos 
žingsnį, svarbesnį už šimtus 
programų ir apsvarstymų. Iš- 
analyzuoti tą bandymą, iš jo iš
traukti taktikos pamokas, juo 
pasirėmus peržiūrėti savo teori
ją—štai kaip Marksas pasista
tė savo uždavinį.
I Vienintelis “Komunistų Ma
nifesto” “pataisymas,” kurį pa
daryti Marksas manė esant rei- 
kalthga, buvo jo padarytas, re
miantis revoliuciniu Paryžiaus 
koipunarų išbandymu.

Paskutinė įžanga į naują vo
kiečių laidą “Komunistų Mani
festo,” pasirašyta abiejų jos 
autorių, pažymėta yra 1872 m. 
birželio 24 d. Toj įžangoj au
toriai, Karolius Marksas ir Fr. 
Engelsas, sako, kad “Komunistų 
Manifesto” programa “dabar 
vietomis nusenusi.”

. “Ypatingai,—juodu trau
kia tolyn, — komuna parodė, 
kad ‘darbininkų klesa negali 
tiesiog užgriebti gatavą valsty
bės mašiną’ ir paleisti ją vei-i

koj “pirmoji sąlyga kiekvienos 
tikros žmonių revoliucijos” 
yra laužymas, sugriovimas 
“gatavos” (1914-1917 mm. te
nai ištaisytos iki “europinio,” 
bendrai-imperialistinio tobulu
mo) “valstybės mašinos.”

Antra, ypatingos domės ver
tas nepaprastai gilus Markso 
patėmijimas, kad sugriovimas 
biurokratiniai-karinės mašinos 
yra “pirmoji sąlyga kiekvienos 
tikros žmonių revoliucijos.” 
Tas supratimas “žmonių” re
voliucijos atrodo keistas Mark
so lūpose, ir rusų plechanovi- 
niai ir menševikai, tie Struvės 
sekėjai, norintieji vadintis 
marksistais, galėtų, ko gero, 
paskelbti tokį Markso išsireiš
kimą “prasitarimu” (apsiriki
mu). Jie nuvedė marksizmą 
iki tokio nuskurusiai-liberali- 
nio sudarkymo, kad jie dau
giau nieko nebemato, tik skir
tumą buržuazinės ir proletari
nės revoliucijos, bet ir tą skir
tumą jie supranta be galo ne
gyvai.

Jeigu paimsime pavyzdžiui 
20-jo amžiaus revoliucijas, tai 
ir portugalų ir turkų revoliu
ciją, žinoma, reikės laikyti už 
buržuazinę. Bet nei viena nei 
kita nėra “žmonių” revoliuci
ja, kadangi žmonių minia, 
milžiniškoji jų didžiuma, veik
liai, savarankiai, su savo nuo
savais ekonominiais ir 
niais reikalavimais, nei 
nei kitoj revoliucijoj 
nepasirodė. Priešingai, 
1907 m. m. rusų buržuazinė 
revoliucija, nors joj ir nebuvo

1917 metais, pirmo 
imperialistinio ka

tas Markso padary-

kiman pačios savo tikslais”. . .
Šios ištraukos žodžius, įdėtus 

į antruosius kablelius, josios au
toriai yra pasiskolinę iš Mark
so darbo: “Piliečių karas 
Prancūzijoj.”

Taigi, vieną pagrindinę ir vy
riausią Paryžiaus Komunos pa
moką Marksas ir Engelsas ma
nė turint tokią milžinišką svar
bą, kad juodu įdėjo ją, kaipo 
pamatinį (esybinį) pataisymą, 
į “Komunistų Manifestą.”

Nepaprastai charakteringa, 
kad būtent tą pamatinį pataisy
mą sudarkė opportunistai, ir jo 
prasmė veikiausia nežinoma de
vyniems dešimtdaliams, jeigu ne 
devyniasdešimt devyniems šim- 
tadaliams “Kom. Manifesto” 
skaitytojų. S m u 1 k m e n ingai 
apie tą sudarkymą mes pasaky
sime vėliau, skyriuj, tam tyčia 
paskirtame sudarkymams. Da
bar pakaks pažymėjus, jog išsi- 
platinusis, vulgaris “suprati
mas" garsiojo, mūsų paduoto, 
Markso pasakymo yra tame, 
būk * Markso pasakymo yra ta
me, būk Marksas pabriežiąs čia 
idėją palengvo plėtojimosi prieš 
valdžios užgriebimą ir tt.

IStikrųjų yra kaip tik prie- 
šingjii. Markso mintis yra, kad 
darbininkų klasė turi sudaužyti, 
sulaužyti “gatavą valstybės ma
šiną,” o ne pasitenkinti papras
tu jos užgriebimu.

1371 m. bal. 12 d., vadinasi, 
kaip tik Komunos metu, Mark- 
sos rašė Kugelmanui:

.. .“Jei tu pažvelgsi į pasku
tinį skyrių mano “Briumerio 
18-tosios,” tai pamatysi, jog ki
tą iš eilės žingsnį (bandymą) 
aš skelbiu: ne perduoti iš vienų

politi- 
vienoj 
žymiai 

1905-

Puslapis Ketvirtas.

lų ir turkų revoliucijai, be 
abejonės, buvo “tikra žmonių” 
revoliucija, kadangi žmonių 
minia, jų didžiuma, giliausioji 
visuomenės “apačia,” nuka
muota priespaudos ir išnaudo
jimo, kilo savarankiai, ant vi
sos revoliucijos ėjimo uždėjo 
žymę savo reikalavimų, savo 
bandymų savaip sutaisyti nau
ją visuomenę vietoj griauna
mos senosios visuomenės.

1871 metais Europos saus- 
žemyj proletariatas nei vienoj 
)šalyj nesudarė žmonių didžiu
mos. “žmonių” revoliucija, 
įtraukianti į judėjimą tikrai j 
didžiumą, tegalėjo tokia būti, i 
tik apimdama ir proletariatą 
ir valstiečius. Tiedvi klasi ir 
sudarė “žmones.” Abidvi kla
sės jungiasi tame, kad “biuro- 
kratiniai-karinė valstybės ma
šina” jas smaugia, slegia, en
gia. Sudaužyti tą mašiną, su
laužyti ją — štai kur reikalas 
“žmonių,” jų didžiumos, dar
bininkų, taip ir valstiečių di
džiumos, tokia tad “pirmoji 
sąlyga” liuosos vargesniųjų 
valstiečių sąjungos su proleta
rais, o be tokios sąjungos ne
tvirta demokratija ir negali
mas socialistinis perorganiza
vimas.

Linkui tokios sąjungos, kaip 
žinoma, ir skynė 
Paryžiaus Komuna, 
si savo tikslo dėlei 
žasčių vidujinio ir 
pobūdžio.

Taigi, * kalbėdamas apie 
“tikrą žmonių” revoliuciją, 
Marksas, neikiek neužmiršda
mas smulkiosios buržuazijos 
ypatybių (apie jas jis daug ir 
dažnai kalbėdavo), griežčiau
siai pasverdavo faktinąjį kla
sių santikį didžiumoj Europos 
sausžemio valstybių 1871 me
tais. O kitoj pusėj, jis apreiš
kė, kad valstybės mašinos “su
daužymo” reikalauja darbi
ninkų ir valstiečių reikalai, vie
nija juos, stato jiems bendrąjį 
uždavinį — prašalinti 
tą” 
(Iš

dedasi. Jo 
pasikartoja 

“sunkeny-

sau kelią 
nepasioku- 
cilės prie- 
išlaukinio

tokių “šaunių” laimėjimų, to pašalpos administratoriaus 
kurių kartais tekdavo portuga- praeitos savaitės raporte 

skamba sekamai:
“Increase of 319 cases in 

the city’s relief load. . . Only 
7 relief clients found jobs in 
private industry last week...”

Kiek išviso Baltimorėj ran
dasi bedarbių, tai nei adminis
tratorius Beck nedrįsta pra
nešti. Bet galima suprasti, 
kad po 300 ir 400 pribūna 
kas savaitę prie pašalpos, o 
tik 7 gavo darbus įvairiose 
pramonėse. Tai galima spręs
ti, kad bedarbių skaičius ne
išpasakytu smarkumu auga.

O betgi Baltimorės fašisti
nis žalelapis nei žodžio nepa
rašo, kas Baltimorėj, taipgi ir 
visoj Amerikoj 
špaltose dažnai 
Sovietų Sąjungos
bes.” Bet čia pat po nosia 
nieko nemato. Tas pat ir su 
lietuviškais nekomunistinės 
krypties laikraščiais. Nieko 
juose nerasi parašyta, kas link 
darbininkų sunkenybių. Ne
jaugi, auginčiau minėtų laik
raščių korespondentai Balti
morėj nemato, kad dedasi, kad 
į tuos laikraščius nieko nepra
neša ? O gal būt matyt nenori.

Jau net ir Amerikos Darbo 
Federacija prisipažįsta, kad 
tik per vieną sausio mėnesį be
darbių skaičius šalyje pakilo 
600,000 asmenų.

Darysis vis blogiau ir blo
giau, jeigu darbo žmonės ne
susidės į gana galingą Farmc- 
rių-Darbo Partiją, kad pa
kreipi Washingtona bedarbių 
naudai.

Wilkes Barre, Pa
IŠ KIETŲJŲ ANGLIŲ 

DERYBŲ EIGOS

Prastos Žinios

parazi- 
ir pakeist jį kuo kitu.
“Valstybė ir Revoliucija”)

Baltimore, Md.
Tūkstančiai Badauja, Basi 

Nuogi”, Dr. David E.
Weglein Sako

ir

Kol kas tikrų žinių nėra, 
kaip toli šios derybos nupro- 
gresavo. Mūsų spauda tyli. O ( 
tas vyksta del to, kad New; 
Yorko kapitalistinė spauda šį 
įvykį laiko, mažu dalyku ir 
spaudai nesvarbiu. Tai tur būt 
ir yra priežastis, kad “Laisvė” 
žinių nesuteikia. Mainų apie- 
linkėse spauda aprašo, nes čia, 
mat, to trokšta biznis ir gyven
tojai. Bet žinios labai miglo
tos, neaiškios. Nepasakoma, 
kaip toli nužengta ir ant ko
kių klausimų sutikta. Vienok 
nerokuojant tų žinių, kurios 
jau tilpo “L.” bet dabartines 
išvilkus iš miglos, jos rodo 
taip:

Kovo 9 d. susirinkta ir dis- 
kusuota, kad New Yorkas bu
vusi ne “vieta” vedimui dery
bų. Vieta turėjusi būti kasy
klų kokiam mieste ir daugiau 
nieko gero nekalbėta. Kovo 
10 d. kalbėta apie anglies nau
dojimą ir geležinkelių, kainas. 
O kovo 11 d. pradėta kalbėti 
apie derybų pertraukimą iki 
kovo 19 d. Derybų pertrauka 
esanti ne pairimas, o tik taip 
del viso ko. čia jau iš miglos 
kyšo, kad operatoriai darosi

Gal nekurie mano, kad Bal
timore yra “giliukingiausia” 
visam pasauly ? Gal kam at
rodo, kad Baltimore nebuvo 
paliesta krizio sunkenybėmis? 
Bet taip ištikrųjų, nėra. Bal
timorėj taip pat, kaip ir kitose 
kolonijose, badas, skurdas ir 
nepakenčiamos ekonominio 
krizio sunkenybės.

Baltimorėj . mokyklų moky
tojai praneša, kad dauguma 
vaikų nustojo lankę mokyklas.

Dr. David E. Weglein, su
perintendent of public instruc
tion, sako: “Šimtai tūkstančių 
vaikų sulaikoma nuo mokyklų, 
tik todėl, kad basi, nuogi ir 
nevalgę.”

“The Sun” laikraštis prane- į kietesni: jokiu būdu nesutinka 
ša: “The School Board has ant algų pakėlimo.
asked Baltimore’s citizens for ]<a pripažinti pilną “check-off” 
aid. Send money or clothing to reiškiantį, kiek Lewiso mašina 
the school relief center, 211-jbile kada pareikalaus, tai tiek 
213 E. Baltimore St. or Dr. į 
David E. Weglein, 3 East 
Twenty fifth St.”

Tai va kokia Baltimorės 
biednuomenės padėtis: badas 
ir skurdas. O aristokratija vis 
dar savo papročių laikosi, 
melžti visuomenę. Dar ne 
taip senai rašiau “Laisvėj”, 
kad Howard C. Beck, miesto 
pašalpų administratorius, krei
pėsi pas bažnyčias, kad kuni
gai prašytų Baltimorės visuo
menės pagelbėti badaujan
tiems. O dabar jau ir mokyk
los šaukiasi pagelbos.

Tai jau aiškiai matyt, kad 
ekonominis krizis kas diena 
didėja ir didėja, bedarbių 
skaičius auga ir auga. Tą ma
tome iš miesto pašalpų rapor
to, kuris kas savaitę išduoda
mas. Howardo C. Beck, mies-

Jie sutin-

kompanijos atskaitys iš algų 
kasėjų ir jam įteiks. Už šį ba
ronų nusileidimą Lewisas pri
žadąs suminkštinti algų .pakė
limo reikalavimą ir pataisyti! 
kitus reikalavimus, žinoma, pa
gal baronų norą. ,

Jeigu tas tiesa, tai pras
tos žinios. Pasirodo, kad Le
wisas daugiausiai kovoja už iš
gavimą daugiau dolerių iš ka
sėjų, o ne del daugiau algų 
kasėjams ir geresnių darbo są
lygų. Sakoma, kad Lewisas 
atsisako nuo reikalavimo, ku
ris nusako darbo išdalinimą.

Tai visas derybų progresas 
ir nieką duodantis kasėjams.

Požeminis.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

Laisvės” Jubilėjinis
BAN KIETAS

Bus Sekmadienį

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

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak.

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

tai jame dalyvaus šerininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALU PROGRAMA
Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė

ONA LEVONAVIČIUTĖ, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-sopranas

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

1

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

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

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisvės” bankiete.

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

paukštienos vakarienė.

Vaikas Linksmas,' jis 
geria “Broncotone” Juozas 

Kavaliauskas 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Keystone—Main 9669 
Telephonai: Bell—Dewey £136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
Jeigu Jūs esate ^užsišaldę, kosėja* 
te, kenčiate nuo dusulio užgulim1} 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit j 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE” 
D-RO L. GIČYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagalį daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies> Ine.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street,* Brooklyn, N. Y;

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos * klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
Rašo Gamtos Sūnus

Newark, N. J.
balandžio.

Kunigo

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

Brooklynietės, kaipo namiš- šių toj kolonijoj ir apielinkej j tojai> taip dainininkams.
draugių.

jieš-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Binghamton, N. Y

(64-66)

yra
10 iš

kalbantj 
užvar- 

Judžiai 
kovo—

Binghamtdniečiai siunčia d. 
O. Gimienę, vienų iš veikliau-

Easton, Pa., net kelios orga
nizacijos siunčia delegates.

Iš Rochesterio atvyksta per 
ilgus metus veikėja d. L. Be- 
kešienė, seniau buvus gardne- 
rietė.

d. 
sų

Harrisoniečiai, berods, siun
čia 4 delegates.

visi sie- 
drauge,

Komisija.
(66-67)

Iš Newarko Padangės 
Judėjimo

Philadelphijoj jau išrinkta 
d. E. Mulokiutė ir tikisi iš
rinkti ir pasiųsti daugiau dele
gačių iš įvairių organizacijų.

GRAND RAPIDS, MICH.
Cinema League rodys 

judį iš Sovietų Sąjungos, 
dintus “The Marionnettes”. 
bus rodomi 25 ir 26 dd.
March, Roosevelt Theatre, 642 Bridge 
St. Visiems svarbu pamatyti šis ju- 
dis.

tarnas!
Newarko Jaunuoliai

(Tąsa)
ševikų socialistų partiją ir sykiu į bal
tųjų kontr-revoliucionierių armiją. Ka
da pamatė, kad gali prieiti riestai, tai 
parbėgo į Lietuvą su minčia, kad Lietu
voje kariaudamas už buožes, dvarponius 
ir kapitalistus, gali užsitarnauti generolo 
ciną. Todėl tik sugrįžęs j Lietuvą, pats 
įstojo į baltųjų eiles ir kitus organizavo 
stoti į baltagvardiečių armiją ir mokino, 
kaip reikia vartoti ginklus. Kada Lie
tuvoje baltųjų armija su pagelba vokie
čių, bermontininkų, anglų ir kitų šalių 
kapitalistų, apgalėjo Lietuvos sukilusius 
darbininkus ir mažažemius valstiečius ir 
Lietuvos buržuazijai nebegręsė pavojus, 
tai A. Kapicką su kiaurais batais ir dar 
kiauresnėmis kišenėmis paleido namo. O 
generolų cinus Lietuvos ponija atidavė 
savo klasės žmonėms. Ant laimės A. K., 
po karo parvažiuoja iš Amerikos laisvų 
ir kairiųjų pažiūrų mergina E. L., Kiko- 
nių kaimo. Žinoma, parsiveža ir pini
gų pluoštą. Prie jos prisislidina A. K., 
apsuka jai galvą ir galų gale su ja apsi- 
veda. Tada A. K. apsirengia į liuosno- 
rio baltagvardiečio uniformą ir nuva
žiuoja pas valstybės miškų urėdą ir pa
prašo tą poną, kad jam, kaipo atsižymė
jusiam kovotojui už Lietuvos poniją, 
duotų tarnystę už eigulį (liesninčių).

^Urėdas pasiunčia pas savo sekretorių, 
sekretorius pasityčiojančiai jam prane
ša, kad “mes už uniformas darbų ne- 
duodam,” jeigu uniformuotų kišenės 
yra tuščios. Reiškia, duoda suprasti, 
kad turi duoti kyšį. Tada A. K. išima iš 
kišenės 100 dolerių (tūkstantį litų), 
įspraudžia urėdo sekretoriui ir gauna ei
gulio vietą. Dabar pas eigulį važiuoja 
visoki girininkai, urėdo sekretoriai ir ki
tokį miškų ponai. O juk Lietuvos ponų 
paprastai nepriimsi, reikia kepti viščiu
kai, paršiukai, žąsiukai ir, prie to, dar 
turi būt visos tos priprovos aplaistytos 
vynu, konjaku ir kitais paibeliais, nes 
Lietuvos ponai pas vargšą žmogelį pa
prastos valstybinės negeria, nes valsty
binė—mužikiškas gėrimas. Apart tų ba-

lių, dar reikia pataisyt trobos ir išmo
kėt skolas ant tos “milžiniškos” penkių 
hektarų . ūkės taip, kad E. L., žmonos 
A. K., visi pinigai sutirpo, kaip pavasa
rio sniegas.

Praėjo trys metai nuo gavimo eigulio 
tarnystės. Tą urėdą, kuris buvo jam 
darbą davęs, perkėlė į kitą urėdiją; čia 
atvažiuoja naujas urėdas, kurio pirmas 
žingsnis buvo susipažint su savo paval
diniais eiguliais. Ir visiems eiguliams 
pasiuntė prisakymą, kad pas jį (urėdą) i 
Anykščius atvažiuotų jį pasveikinti. Nu
važiavo sykiu su kitais ir A. K. Bet nu
važiavus, vėl ta pati istorija, nes kožnas 
eigulis, pasveikindamas, turi urėdo gu- 
vernankai (tarnaitei-meilužei) duoti ky
šius, kuri visų davusių sąrašą perduo
da urėdui. A. K. vėl kišenės kiauros ir 
tuščios, kyšio nedavė, todėl už dviejų 
savaičių gavo nuo urėdo pranešimą, kad 
esi atleistas iš eigulio tarnystės.

Tai taip Smetonos augštesni činaunin- 
kai pasielgia su savo tais pavaldiniais, 
kurie laike proletarinės revoliucijos ko
vojo už jų (buržujų) ‘ reikalus. Jeigu 
esi biednas, tai eik šunim šėko pjauti.

Toliaus, Anelė Greičiūnienė, E/ Kapic- 
kienės sesuo, numirė, paliko vieną du
krelę. Jos vyras K. Greičiūnas apsivedė 
antrą pačią ir truputį pagyvenęs su ant
raja moteria, numirė. Numirdamas pa- 

, darė dokumentą, kad jeigu jo duktė su 
močeka gerai sugyvens, tai turi abidvi 
naudotis jo paliktu ūkiu iš 22 hektarų 
žemės, bet jeigu močeka neužlaikys duk
ters gerai, tai duktė turi močekai pamo
kėti penkis tūkstančius litų ir našlė 
Greičiūnienė turi iš jo namų išeiti.

(Bus daugiau)
Atitaisome Klaidą

“Laisvės” No. 63, kovo 14 d., straips
nyje “Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje,’ at
spausdinta tūlų asmenų pavardės skir
tingai, negu drg. autoriaus rašyta.

Ten minėjamieji asmens Zinkas, Zin- 
kienė autoriaus buvo parašyti kaipo 
Žiūkas, Ziukiene.

Lietuvių Motery Suvažiavimas Bus 
Skaitlingas Ir Atstovingas

kės, turi dvi pareigas, būtent: 
turėti skaitlingą delegaciją, o 
sykiu ir prisiruošti padoriam 
priėmimui delegačių. Jos se
nai turi išrinkusios veiklų nak
vynių komitetą. Gi pereitą šeš
tadienį turėjo sėkmingą pra
mogą, kurioj pačios draugės 
gausiai suaukavo maisto ir 
pramogoje buvo parinkta au
kų. Pramogos pelnas užtikrina 
delegačių aprūpinimą vakarie
ne suvažiavimo dieną, kad ne
reiktų klajoti po miestą 
kant valgyklų.

Brooklynietės iki šiol 
išrinkusios 13 delegačių: 
ALDLD 1 kuopos, 1 iš moterų 
susirinkimo, ir dvi iš buvusios 
pramogos, kuri rengta pami
nėjimui Tarpt. Moterų Dienos 
ir prisirengimui suvažiavimui.

Great Necko Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugyste išrinko 
delegatėmis Elzbietą Plakštie- 
nę ir A. A. Lideikienę. ALDLD 
kuopa irgi siunčia dvi delega
tes. Veikiausia, kad bus dar 
daugiau delegačių iš tos mažos 
kolonijos.

Waterburieciai siunčia d. M. 
Strižauskienę ir žada dėti pa
stangas išrinkti daugiau.

Tiek šiuo tarpu moterų ko
mitetas turi pranešimų, tačiau 
iš korespondencijų patėmyta ir 
per draugus ir drauges girdė
ta, kad veik visose kolonijose 
kai kas jau daryta suvažiavi
mo reikalais ir daugelis dele
gačių bus išrinkta šią savaitę 
įvykstančiuose susirinkimuose. 
Suvažiavimas įvyks 4 balan
džio, lygiai 1 vai. dieną, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Laiko 
liko nedaug, todėl laikas susi
rūpinti siuntimu delegačių.

S. Sasna.

Kovo 8-tą, Lietuvių svetai
nėj, įvyko Tarp. Moterų Die
nos apvaikščiojimas, kurį su
rengė Komunistų Partija. Pir
mininkas atidarė programą su 
“Internacionalu”, visai publi
kai kartu dainuojant. Toliau 
perstatė Aušros Choro dubel- 
tavą kvartetą, po vadovyste 
draugės H. Pagiegalienės, ku
ris skambiais ir gerai išlavin
tais balsais sudainavo kelias

LD ir LDS, kur yra sekretore. 
Pastarojoj turi labai daug dar
bo, nes yra virš šimto narių, o 
jinai vaikščioja po namus iš
rinkti mokesčius iš neateinan
čių į susirinkimus. Už tai ir 
įvertino jos darbštumą nariai 
ir narės veik vienbalsiai išrink
dami ją delegate atstovauti 
kuopą dviejuose dideliuose su
važiavimuose.

Geriausio pasisekimo jums, 
Girnienė, o mes lauksim jū- 
sugrįžtant su raportais.

Forcitiete.

likas ir už poros dienų ten ir 
mirė. Laidotuvės įvyko kovo 
7 dieną, kur buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis an
glų katalikų kunigo, Arlington© 
katalikiškose kapinėse. Velionį 
Aleką lydėjo virš 50 automo
bilių, pilni žmonių, nes Alekas 
buvo geras ir linksmo būdo 
žmogus. Velionis buvo “Lais
vės” skaitytojus ir Sietyno 
Choro rėmėjas.

Velionis Alekas buvo dar 
pusamžis žmogus, vos 44 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą žmoną (sietynietę), 
dukrelę, rodos, 17 m. amžiaus 
ir sūnų, rodos, 11 metų am
žiaus. Del? jo mirties 
tyniečiai liūdi. Ilsėkis, 
ramiai.
Negražu Pasielgimas

26 d. vasario, Sietyno Cho
ras turėjo savo metinę vaka
rienę. Tą pačią dieną ir lietu
vių klebonas .turėjo surengęs 
tik porą šimtų pėdų atstumo

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp., moterų, susirinki

mas įvyks trečiadieni, 18 d. kovo, 
7:30 vai. vakare, 376 Broadway. 
Šiame susirinkime bus renkamos de
legatės į rytinių valstijų moterų .su
važiavimą. Taipgi bus apsvarstoma 
keletas kitų svarbių dalykų. Turėsi
me ir užkandžių, kuriuos prižadėjo 
trys draugės pagaminti, ir vėliaus 
mums duoti receptą, kaip tas valgis 
sutaisyti. Atsiveskite savo drauges.

H. Tamošauskienė.

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

trečiadienį, 18 d. kovo, 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 40Š Court St. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, ypač mo- J 
terys, jeigu ir nepriklausote prie j 
kuopos malonėkite dalyvaut, nes šia- j 
me susirinkime bus svarstoma kaip 
sustiprinti moterų veikimą, taipgi bus 
renkamos delegatės į moterų suva
žiavimą, kuris atsibus Brooklyne, 4 
d.

Sekretorius.
(65-66)

Nežinau tikrai, kas pasida
rė su Newarko koresponden
tais, ar juos sniegas užklojo, 
ar tik jų plunksnas, kad vyrai 
neturi kuo rašyti į “Laisvę” 
žinių iš mūsų dirvonų.

Kadangi Newarko gatvės i 
nevalomos nuo sniego, per 
miesto ponų apsileidimą (mat, 
“nėra pinigų ir darbininkų”), 
tai ant laimės pati gamta pa
siskubino ir gal mūsų kores
pondentus išgelbės iš tos “ne
laimės”. O rašyti yra kas: tuo 
jau negalime nusiskust. New- 
arke ir jo apielinkej gyvena 
apie 10,000 lietuvių darbinin
kų, biznierių ir profesionalų. 
Tarpe jų gyvuoja apie du tu
zinai įvairių organizacijų, to
dėl aišku savaimi, kad tos 

veikia, juda, 
išmano ir 

garsios
fronto prakalbos, ir 
didesni bei mažesni 
susirinkimai, parengi- 
tt.

! dainas. Drg. Pagiegalienė yra 
dirbtuvės darbininkė ir namų 
šeimininkė, tačiaus ilgus vaka
rus praleidžia mokindama 
kvartetą. Dainininkai didžiu
moje taipgi yra dirbtuvės dar
bininkai, bet energingai lavi
nasi ir visuose darbininkiškuo
se parengimuose dalyvauja.

1 Už tai didelis ačiū, kaip moky-

Toliaus gabi pianistė d. Ko
peck, kuri yra muzikos moky
toja, paskambino piano. Du 
jaunuoliu, Girnis ir kitas (pa
vardės nežinau), vienas ant 
armonikos, kitas, ant banjo, 
gražiai pagrojo. II. žemaitaitė 
pasakė eiles. Buvo geras kal
bėtojas, kuris anglų kalboje 
nurodė, kokią rolę gali sulošti 
moterys, jeigu bus visos orga
nizuotos, kaip Rusijos moterys, 
kadySulošė svarbią rolę nuver
time carizmo ir įsteigime So
vietų valdžios.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui, o prie to buvo ir 
įžangos tikietai po 10c, kurių 
dd. išplatino nemažai. Taigi, 
T. Mot. Diena apvaikščiota 
pusėtinai vykusiai. Mat, čia 
yra gana daug gabių žmonių, 
kaip vyrų, taip moterų ir jau
nuolių. Man atrodo, kad tūli 
draugai ir draugės dar ne ga
na įvertina savo gabumus ir 
lyg neišdrįsta daugiau darbuo
tis. Tiesa, Čia dar gana gerose 
aplinkybėse ir gyvena palygi
nus su kaiminingomis apielin- 
kėmis—Scranton ir Wilkes 
Barre.

DETROIT, MICH.
Tarptautino Darbininkų Apsigyni

mo kuopa rengia svarbias prakalbas, 
nedelioj, 22 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Engineers Auditorium, Ontario St., , 
ir St. Clair Ave. Kalbės pagarsėjęs 
darbininkų advokatas Maurice Sugar,1 

nuo sietyniečių. Kuomet siety- kaipgi kalbės eilė gerų kalbėtojų iš
Painters Union ir nuo Scottsboro De
fense Komisijos, šios prakalbos ren
giamos paminėjimui Paryžiaus Ko-

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir sw- 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyjn, N. Y.

niečiai gražiai su svečiais links
minosi, tai tuo pačiu sykiu ku
nigo vakarienėj iškilo ne tik man?s’. ir,de,! š.elpink° ir paliuosavimo

. . v . . . . .politinių kalinių. Rusų darbininkųsmalkus ginčas taip kun. 11 JO choras išpildys programą. Įžanga iš- 
bažnyčios ir sve-lanksto 20c; prie durų 25c. Kviečiam 

visus lietuvius ir visų pažiūrų dar
bininkus dalyvaut ir išgirst daug 
svarbių ir naudingi) žinių.

Komisija.
(65-66)

zakristijono 
tainės aptarnautojo, bet ir peš
tynės. Veikiausia bizniui prie 
baro padidėjus, klebonas pasi
gedo “krano” alaus leidiniui ir 
šokosi ant to seno žmogelio, 
klausdamas, kur padėjai kra
ną. Tas garniai paaiškino, kad

GREAT NECK, N. Y.
Vietos organizacijos rengia Bendro

I organizacijos 
kruta, kaip kuri 
kaip gali, čia įvyko 
bendro 
įvyksta 
įvairūs 
mai, ir

Pažvelgus į tarptautinį ju
dėjimą, dar daugiau būt ga
lima aprašyti. Streikai, demon
stracijos čia ne naujiena, ypa
tingai daug įvyksta įvairių 
streikų, tarp darbo ir kapitalo 
susikirtimų, šiuo tarpu neteks 
tas viskas minėti, nes neku- 
rie įvykiai seiliaus įvyko ir 
paseno.

Iš Sietyniečių Susirinkimo

Kovo 4 dieną choras turėjo 
savo skaitlingą susirinkimą. 
Mat, šiame susirinkime, buvo 
duotas raportas iš įvykusios 
vakarienės, tai daug choristų 
žingeidavo, ypatingai moterys, 
ar apsimokėjo tas mūs sunkus 
darbas, rengiant tą iškilmę. 
Raportą komisijai išdavus 
(kad ir nevisai dar pilną), vi
si nusidžiaugė, kad tiek daug 
darbo, daugiausia moterims 
padėto, nenuėjo veltui, 1__
apie 100 dolerių chorui tęsti 
savo darbą pirmyn.

Prieš vakarienę, rengiant, 
įvyko mažų nusipratimų tarpe 
gaspadinių, ir organizatorės d. 
Paukštaitienės, kuri gal dėlto 
ir pasitraukė iš organizatorės 
vietos, išdirbus chore arti dvie
jų metų ir gerai išauginus 
chorą— organizaciniai ir fi- 

1 nansiškai. Tačiaus susirinki
me viską draugiškai išsiaiški
nus, dalykai virto į gerąją pu
sę, bet iš organizatorės vis t1'k 
pasitraukė, aiškindamosi, kad, 
truputį pasilsėjus, imsis vėl 
darbo. Jos vietoj išrinkta gabi 
jaunuolė Stelmokų Onutė, ku
ri pareiškė, dirbs sulyg savo 
geriausio supratimo. Mes gi 
pasižadėjom Onutei kuo ge
riausią, draugiškiausią koope
raciją.

Mirtis Draugo Staniulio
Netikėtai greit mirė visiems 

gerai žinomas senas biznie
rius Newarko apielinkej d. 
Alekas Staniulis. Mirė kovo 4 
dieną, 5 vai. ryte, ligoninėj. 
Apie savaitę atgal prieš mirtį 
pažeidė koją ir nekreipdamas 
atydos, manė, kad tai niekis. 
Tačiaus žaizda toliau pradėjo 
plėstis smarkiau, nors ir buvo 
pas vaistininką mosties. žo
džiu, bandė pasigydyt namie, 
tačiaus turėjo greit vykti ligo- 

kaip Kom. Partijoj, taip ALD ninėn, kur jį pasiuntė dr. Kra-

.Fronto masines prakalbas nedėlioj, 
pats klebonas paskolino kraną'22 d. kovo (March), Sabenko sve- 
kitam parapijonui, kuris dar.taineje, 91 Steamboat^ Rd., pradžia 5 
nesugrąžino. Klebonas traukė 
tam senukui į sprandą, J 
tas net sukniubo, bet senukas’™^ Pa?s J_piR!yL Pi™yn_.5h°rasJ 
atsigaivinęs, klebonui atgal,1 
nežiūrėdamas, nei biblijos mo
kymo, “kad gauni per vieną 
žandą, atsuk ir kitą”. Senuką 
tą pat vakarą ne tik išvarė 
lauk, bet ir nuo tarnystes at
leido. Jis buvo ten išdirbęs d. kovo, 40 Ferry Št., 7 vai. vakare, 
apie 9 metus. Tai tau ir dievo Yisi naria!. (lal,yyaukite> nes turil? (daug svarbių dalykų apsvarstymui. 

Vasaros sezonas ateina ir susidaro 
daug darbų, reikia sudaryt planai del 
vasaros parengimų, veikimų. Taipgi 

«nni<imq voikos iŠ\nvn rcikia aPsvarstYt kapinių apvalymas Mums seniams leiKes IS savo .r pažiūrėjimas per vasarą. Kaip 
jaunuolių imti pavyzdį dange- matote, yra daug svarbių dalykų ap- 
lyj dalykų. Pavyzdžiui, kad ir'svarstymui, tad visi nesivėluokite ir 

dalyvaukite sėkmingai ir laiku.
Sekr. J. Staskevičius.

(65-67)

Ival. vak. Kalbės L. Prūseika, J. Or- 
manas ir J. Tysliava; jie kalbės 

kad svarbiais dienos klausimais. Progra-

I Kviečiame visuomenę dalyvaut šiose 
svarbiose prakalbose. ,

Kviečia Ren ‘ėjai.
(65-67)

LDS vajaus reikale. Mūsų jau
nuoliai, palyginus proporcio- 
naliai, gavo į savo organizaci
ją, t. y., į Susivienijimą apie; 
tuziną naujų narių, kuomet 
mes tik apie 3 narius. Tai ką, 
seniai, ar jau mes pasiduosi
me? Jei mes taip “dirbsime”, 
kaip lig šiolei, tai mus jaunuo
liai greit pasivys savo skaičiu
mi ir tada turėsim panešti di
džiausią gėdą. Tiesa, keli mū
sų tarpe draugai, pastaraisiais 
laikais pradėjo pas jaunuolius 

| jieškoti lig ko nepamesto, lig 
, tam tikrų priekabių, gal ir ne- 
sužiniai. Tačiaus, mano many
mu, kad jie net truputį paken
kė jaunuoliams jų vajuj. Ne
toleruotinas toks darbas, bet 
manoma, kad ant toliaus jis 
nebebus atkartojamas ir vietoj . 
eit priešingai, bus pasukama 
link draugiškos pusės. Jau-1 
nuoliai ne tik gerai darbuoja
si savo org., bet ir chore gerai I 
veikia. Ypatingai laikant ope
retės “Inkvizicija” praktikas, I 
jiems nebūdavo nei šalčių, nei 
sniego, kaip nekuriems suau-1 
gusiems.

Valio jaunuoliai! |
Albinas.

ALDLD vietinės kuopos su
sirinkime, 12 kovo, d. O. Gir- 
nienė išrinkta delegate į Lie
tuvių Moterų Suvažiavimą, ku
ris įvyks 4 balandžio, Brookly
ne, taipgi ir į “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą, kuris bus 
diena vėliau.

Drg. Girnienė gerai darbuo
jasi visose organizacijose,

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia “card party”, 

subatoj, 21 d. kovo, Darbininkų sve
tainėje, pradžia 8 vai. vakare. Bus 
gerų dovanų, skanių užkandžių, gė
rimų ir gera orkestrą šokiams. 
Kviečiam visus dalyvaut, pasilinks
minti ir tuom pat kartu paremt savo 
organizacija.

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos 3 mė

nesių susirinkimas įvyks nedėlioj, 29

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius 
(JALINSKAS) 

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

S’?

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.

NOTARY PUBLIC

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS ZfO".
SKUTIMAS 15c

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas- ’ 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- 
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran- • 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos-
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 
110 East 16 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.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai' {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



Trečiadienis, 18 Kovo, 1936 į

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Kur Būsit Kovo 22?

BAR and GRILL

East New York, N. Y.

paveiks-

Komitetas.
512

Sekretorė. MASPETH ALDLD 138 KP. ir 
LDD 2 KP. NARIŲ ATYDAI!

dis- 
Vos 
bus

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17 kuopos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
18 kovo, 8 v. vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Nariai 
privalo dalyvauti susirinkime.

Visi draugai Brooklyn© 
apielinkės lietuviai komunis
tai, Partijos nariai, dalyvauki
te frakcijos susirinkime šj ket
virtadienį, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės’’ svetainėje. Yra svar
bių dalykų aptarti ir gyveni
me vykdyti.

LDD 9-tos ir ALDLD 185 
kuopų bendras susirinkimas

ji ateiti prisirašyti. TDA rū
pinasi gynimu žmonių, pakliu
vusių teisman už darbo žmo
nių reikalus, taipgi šelpia ka
linių šeimynas.

šis susirinkimas ypatingai
svarbus šiandien, kadangi 
įvyksta Paryžiaus Komunos 
dieną. Dalyvaudami TDA kuo
pos susirinkime ir paremdami
jos darbą, tinkamai paminėsit 
dieną jsisteigimo pirmos dar
bininkų valdžios pasaulyje.

Bildinge prie 1885 Park 
Avenue darbininkams duota 2 
valandos išeiti ir užleisti dar
bus skebams.

Bildingų Aptarnautojų “Lockout’as”

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe l?-th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

vo, 8 v. vakaro, Kiburio sve
tainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne. Šiame susirinkime 
bus pravesta kuopų apsijungi- 
mas arba išdirbti planai, kaip 
gręičiau ir geriau pravesti vie
nybę sulyg LDD ir ALDLD su
tarties.

Cortlaaidt 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

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Puslapis šeštas.

Šį Vakarą Dalyvaukite TDA 
17 Kuopos Mitinge

Lietuviu Komunistų Frakcijos 
Susirinkimas Rytoj

Sumušė ir Areštavo May’s 
Krautuvės Pikietas

t

v*.

Šeštadienį policija vėl žiau-l 
riai užpuolė May’s departmen- 
tinės krautuvės masinį pikie- 
tą ir žiauriai sumušė vieną iš 
pikieto vadų Jack Harris, taip
gi suareštavo jį, kaltindami 
“užpuolime.” Su juo sykiu 
areštuoti 6 kiti, tarp jų mer
gina Ada Epstein, kuri įkalin
ta jau devintu kartu šiame 
streike.

Streikas tęsiasi jau 22-ra sa
vaitė ir beveik kas dieną, o 
ypatingai šeštadieniais, kada 
vedamas masinis pikietas, 
streiko zona būna scena bru- 
tališko policijos puolimo ir 
masinių areštų. Tačiau strei-Į 
kas ir pikietas nesiliauja, kol 
nebus sugrąžinti darban uni- 
jistai, išmesti iš darbo už uni
jinę veiklą. 

* ________
Aplankykime Sergantį Drg. 
Stasį Pelecką

Yorkville streiko buveinė, 
321 E. 73rd St., buvo pilna 
streikierių visą dieną pirma
dienį ir labai laisvai kalbėjo 
apie “fishy” streiką. Toj sek
cijoj išmetami apie šimto bil
dingų darbininkai.

Prie 812 Park Ave. tik trim 
iš 18-kos pasiūlyta darbas. Da
bar visi streikuoja.

Trys šimtai streikuoja prieš I 
London Terrace bildingų savi
ninkus, kur norėta išravėti 20 
darbininkų. Pikiete visą die
ną dalyvavo nemažiau 250, 
apart valandų, kuriomis susi
renka tartis. Jie pasiuntė rei
kalavimą Bambrickui iššaukti 
iš naujo streikan visą eilę bil
dingų, pamatuojant, kad bo
sai sulaužė sutartį. Sakoma, 
kad tokių mitingų ir tokių rei
kalavimų buvo daug po visą 
miestą.

i Paties arbitratoriaus Hugh 
Robertson namai, 1220 Park 
Avenue, taipgi užstreikuoti. 
Ten pasakyta, kad paliekama 
sena alga ir valandos, taipgi 
paliekama ir 11 skebų. Nei 
vienas iš 11 kviečiamų atgal 
darbininkų negrįžo. Visi strei
kuoja. Tam pačiame bildinge 
gyvena ir B. O’Connor, prezi
dento Roosevelto dalininkas 
teisininkystėje. Ten apartmen- 
tai išsirandavoja po $4,000 iki 
$6,000 metams. Taigi, ąrbi- 
tratorius galės pradėti nuo sa
vo namų. O tas jau parodo, 
kaip “daug laimės” streikie- 
riai iš arbitracijos. Darbinin
kai ir nelaukia arbitracijos, 

bosams progą pravesti masinį i bet streikuoja už sugrąžinimą 
“lockoutą.” lį darbą.

Palikus unijos viršininkų su 
bosais padarytoje sutartyje at
viras duris diskriminacijai, pa
sėkos jau pasirodė. Pirmą “tai
kos” dieną išmesta iš darbo 
3,000 darbininkų unijistų. Pa
čios unijos apskaičiuojama, 
kad bent 700 bildingų prakti
kuojama diskriminacija.

Darbininkai pasitiko 
kriminaciją atvira kova, 
pranešta, kad tik dalis jų
grąžinama darban, daugelyje 
vietų momentaliai tapo pa
skelbti iš naujo streikai ir pa
statyti pikietai, kurių iškabose 
apart “Strike”, tapo įrašyta 
“Lockout.” Darbininkai atsisa
ko dirbti su skebais arba leisti 
sulaužyti savo spėkas diskri
minacijos keliu.

Unija pasiuntė protestą 
LaGuardijai, sakydama, kad 
savininkai sulaužė “sutartį,” 
tačiaus LaGuardia, kuris labai

ir I energingai laužė streiką, da
bar pasirodė “nestrdkaunas,” 
nepaisąs mėtymo iš darbo pa
dėties.

Iš pranešimų yra aišku, kad 
nukentėjusiais daugumoje bus 
šapų stevardai, kurie yra la
biausia bosų nekenčiami, kai
po darbininkų vadai ir unijos 
atstovai, taipgi veikliausi uni- 
jistai.

Bambrick buvo užklaustas 
ar jis tiki, kad būsią diskrimi
nuoti tik įkaitintieji “kenki
me.” Bambrick atsakė, kad pa
plitusi diskriminacija negali 
būti išaiškinta tuomi, kadangi 
viso buvę areštų visais kalti
nimais apie 150, o dabar pra
varomi iš darbo tūkstančiais. 
Tuomi pasitikrina komunistų 
įrodinėjimas, jog palikimas 
atviros šapos sąlygų palieka

Drg. S. Beleckas, “Laisvės” 
namo prižiūrėtojas, sunkiai 
serga. Jis, eidamas gatve, pas
lydo ir sulaužė kojos kaulą. 
Daktarai sucementavo ir buvo 
per tūlą laiką Greenpoint li- 
gonbutyje. Pastaruoju laiku 
randasi namie ir pasiremiant 
su lazdomis jau gali per kam
barį pereiti.
. Drg. Beleckas yra daug pa
sidarbavęs įvairiose darbinin
kų organizacijose. Ypatingai 

pasidarbavimu Maspethe 
ros Choras buvo išaugintas į 

yjeną iš didesniųjų. Tapęs be
du jis daug veikė Bedar- 
Taryboje. Pastarųjų dvie

jų metų laiku jis dirbo “Lais
vėje” už namo prižiūrėtoją.

S. Beleckas nusiskundė, kad 
žai draugų pas jį ateina. 

gĘMrdi, vienam atsibosta, nie- 
r negaliu išeiti. S. Beleckas 

rra narys visų mūsų organiza
cijų.' Jį turėtų visi aplankyti, 

es tas ligoniui suteikia sma- 
imą, kad jo draugai nepa

miršta. Jo adresas yra seka- 
3: S. Beleckas, 35 Scholes 
(ant antrų lubų po deši- 

nei), Brooklyn, N. Y.
E. Bensonas.

Meta Berger Kalbės New Y

Sėkminga Lietuvių Moterų Pramoga

narėmis

d. L. Ka- 
dainomis,

šeštadienio vakarą, “Lais
vės” svetainėj, ALDLD Mote
rų Komiteto vardu Brooklyno 
moterys surengė vakarą pami
nėjimui Tarpt. Moterų Dienos 
ir Liet. Moterų Suvažiavimo 
reikalais. Prie rengimo prisi
dėjo ir darbavosi sykiu kelios 
ir nesančios ALDLD 
moterys.

Programą pradėjo 
v a 1 i a u s k aitė su
akompanuojant d. A. Depsiu- 
tei. Drg. M. Paukštienė ne il
goje, bet gražioje prakalboje 
nušvietė kelis bruožus iš T. 
Mot. Dienos istorijos ir nurodė 
svarbą moterims organizuotis. 
Taipgi kalbėjo dd. D. M. šo- 
lomskas, K. Petrikienė, O. Ci- 
bulskienė ir trumpai išsireiškė 
keli kiti. Eiles pasakė d. X. 
Stankaitienė. Muziką vakarui 
suteikė dd. Lazauskas su Griš- 
ka ir vienu rusu. Pirmininkavo 
d. O. Depsienė. Išrinkta iš 
pramogos dd. A. Pakalniškie
nė ir J. Stankaitienė delega
tėmis į Liet. Mot. 
mą.

Vakare buvo ir 
užkandžiais, kurių
siems, nors skaitlinga publika 
sodinta prie stalų per du atve
ju. Kadangi maistą suaukavo 
draugės moterys, tad ir įžanga 
buvo veltui. Tačiaus supažin
dinus atsilankiusius su vakaro 
tikslu—naudai priėmimo Liet. 
Mot. Suv. delegačių—vakaro 
dalyviai sumetė $20.01. Reiš
kia, brooklynietės galės sve
tingai priimti delegates. Stam-

Suvažiavi-

arbata su
užteko vi-

Hali. Symposiumo tema: ‘Dar
bo žmonės žiūri Į Sovietų Są
jungą.’ Symposiuman pakvies
ta ir kalbės Meta Berger, vie
na žymiausių J. V. socialisčių

Socialistų Partijos New Yor
ko Lokalas ruošia symposiumą 
trečiadienj, 18 kovo, Webster!iš Milwaukee, Wis.

Browderio Radio Fondas 
Auga

Ne vienam iš mūsų gal būt 
rūpi: kur praleist sekmadienį, 
kovo 22 ?

Šį klausimą nuosekliai iš
spręst pagalbon ateis Aido 
Choras.

Kaip žinia, Brooklyno didy
sis Aido Choras šj sekmadienį 
rengia puikią metinę vakarie
nę, šokius ir muzikalę progra
mą Piliečių Kliube.

Pranešama, kad be.vedimo 
kampanijos, liuosnorių aukų 
jau suplaukė su virš $1*40 į 
Browderio Radio Fondą. Au
kauja visų pažiūrų žmonės. 
Ateina tūkstančiai laišku, rei- ■ 
kalaujančių daugiau Browde
rio prakalbų per radio.

Kilus tokiam masių reikala
vimui, K. P. Centro Komitetas

1 I
atsišaukia į partijiečius, drau-, 
gingas partijai organizacijas', 
ir simpatikus, ūmu laiku su-j 
kelti $5,000,, kad būtų galima 
turėti daugiau Browderio kal
bų per radio nacionaliu maš
tabu ir pasiekti milionus J. V. 
gyventojų su Komunistų Par
tijos programa sudarymui dar
bo partijos ir kitais reikalais. 
Lietuviai darbininkai taipgi 
galėtų prisidėti.

A. VELIČKA, 
tenoras. Dalyvaus programos 

pildyme.
Koncertinėj programoj da

lyvauja pagarsėję solistai. A. 
Klimaitė —lyriškas sopranas;
A. Velička—tenoras; L. Kava
liauskaitė — mezzo sopranas; 
“Aidbalsai” — (geriausių, pa- 
rinktiniausių balsų, mišrus 
sekstetas) ir pats Aido Choras, 
vadovybėje kompozitorės L.
B. šalinaitės.

Apie pati Aidą netenka 
daug kalbėt, nes jo prakilnūs 
tikslai visiem žinomi. Aidas, 
gyvuodamas virš 20 metų, 
nuoširdžiai skleidžia sąmonin
gą lietuviškąją dainą,—dainą, 
kurią gerbia ir brangina Ame-

~|rikos lietuviai darbininkai. Ai
das, taipgi, vaidina operetes, 
dramas ir visomis pastangomis 
auklėja Amerikos lietuviuose 
meninę kultūrą.

Šį syk, mūsų visų, Brooklyno 
po ir apielinkės lietuvių, uždavi

niu yra, paremt Aido Chorą 
skaitlingu atsilankimu vaka
rienėj, rengiamoj sekmadienį, 
22 kovo, 80 Union Avė., 
Brooklyne.

šokiai prasidės 6 v. v.; 
karienė—7 v. šokiams ir 
karienei įžanga—$1; vien 
šokiams įžanga—35c.

Orkestrą W. Norris.
Tikietus prašome įsigyt 

kalno. Jų galima gaut 
vės” 
rius.

Draugės ir Draugai! Bend
ras ALDLD 138 kuopos ir 
LDD 2 kuopos narių susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 19 
d. kovo, 7:30 vai. vakaro pas 
draugus Kaulinius, 54-07 — 
69th Lane, Maspeth. Visi 
abiejų kuopų nariai ir narės 

: būtinai dalyvaukite. Bus at
likta vienybė tarp abiejų kuo
pų.

Abiejų Kuopų Komitetai.

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

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

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

PARDAVIMAI

se-besnėmis sumomis aukavo 
kami:

M. Brown ir Sinkevičius 
$1; M. Paukštienė, M. Maže-
lienė, August Hintza, Banai
tienė, Varaškevičius, Talan- 
dzevičius, Buknys, Laukaitie
nė, šalinaitė, D. M. šoloms- 
kas, Tankus, Cibulskis, Kala- 
kauskienė, O. Degulienė, Ve
ličkienė, Cibulskienė ir Simo- 
navičienė po 50c.; Višniaus- 
kienė, Lazauskienė, Taras, 
Briedis, Balčiūnas, Grubis, ži- 
gaįtis, Valeckas, Pakalniškie
nė, V. Pavilonis, Dubrauskas, 
Mantuškaitė, Kasiulaitis, Ka
zakevičius, Mickūnas, Prans- 
kaitienė, Zablackienė ir Kauli- 
nienė po 25 c. Smulkesniais 
suaukavo $5.01.

Valgius suaukavo draugės: 
M. Vaicekauskiutė, čerkienė, 
Vižlianskienė, Marei ukienė, 
Scholes Bakery—Lukoševičiai, 
Sinkevičienė, Depsienė, Bon- 
kevičienė, Pranskaitienė, Si- 
monavičienė, K a z a kevičienė, 
Vilktrakiutė, Purvėnienė, Sas- 
na.

Vakare dirbo dd. Levanas, 
Višniauskas, Mureika, Sinke
vičienė, Vilktrakiutė, Kazake
vičiūtė ir prigelbėjo eilė kitų. 
Komisijoj darbavosi Purvėnie
nė, Stankaitienė ir Sasna. 
Nors vakaras rengtas ant grei
tųjų, trumpu laiku, tačiaus 
ačiū draugų ir draugių gerai 
kooperacijai—gražiai pavyko. 
ALDLD Moterų Komitetas dė
kingas visiems aukavusiems, 
dirbusiems ir atsilankiusiems.

Komiteto Sekr.

Priduso 12 Gaisrininkų
Iškilus gaisrui 421 W. 125th 

St. namų skiepe, dūmai buvo 
toki gausingi ir stiprūs, kad

va- 
va- 
tik

iš- 
Lais- 

raštinėj ir pas choro na-

Kviečia Aido Choras.

“Sunday Workerio” Kvota
Sėkmingai pravedus Kampa

niją pakelti “Sunday Wor
ker” cirkuliaciją iki 100,000, 
Komunistų Partijos C. Komite
tas nutarė naują kvotą. Sulyg 
naujos kvotos, cirkuliacija pri
valo būti pakelta iki 150,000 
laike K. P. nacionalės konven
cijos 12 birželio, ir iki 
000 per visą metą.

New Yorko distriktui 
skirta kvota 60,000 iki 
vencijos. Tikimasi, kad ji bus 
išpildyta ir perviršyta, nes 
jau dabar yra 41,500 pilnai 
apmokamų kopijų išplatina-

250,-

Parsiduoda Biznis, Kuriuom 
Galima padaryt Gerą 

Pragyvenimą!
šis biznis yra vadinamas Sanitary 

Steam Sterilizing. Valymas alaus pai- 
pų. Visas aparatas sudarytas ant 
troko, valymui saliunams alaus pai- 
pų: Beer Pipes Cleaned and Steri
lized With Live Steam.” Parsiduoda 
už žemą kainą, nes savininkas serga. 
Tuojaus kreipkitės sekamu antrašu: 
W. Urban, 57-26—69th Place, Mas
peth, L. L, N. Y.

(65-71)

Širdingas Patarnavimas 
siems Automobilistams Long

Islande ir Apielinkėje!

Lietuvis darbininkas, senas 
“Laisvės” rėmėjas, automobi
lių mechanikas per 25 metus, 
atsidarė savo Auto Repair 
Shop ir Gas Station. Parduoda 
“Shell” gas ir taiso automobi
lius visokių išdirbysčių. Taipgi 
duoda širdingus patarimus au
tomobilistams, tokiuose daly
kuose, kur pats gali prižiūrėti 
savo mašiną. "

Kviečiu pas mane sustoti, 
kurie tik važinėjate mano 
apielinkėj. Vieta randasi ant 
Farmers Ave., prie pat New. 
York Blvd, tarpe Sunrise 
Highway ir Rockaway Blvd. 
Jamaica South Service Station.

General Auto Re-
pa- 

kon- Woifes
pairing.

(65-70)

ma prie to visi turėtume pri- BROOKLYN LABOR LYCEUM, 
sideti ir padaryti SW popu-' 1
liariškiausiu laikraščiu mieste. 
Tai padarius, mūsų judėjimas 
keleriopai pakiltų.

pridusino 12 gaisrininkų. Ke
liems iš jų anį vietos, gatvėje, 
parūpintos lovutės ir paguldy
ta atgaivinti, o kitus turėjo 
vežti ligonbutin.' Gaisras kilo 
nuo netikusio aliejinio pečiaus.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312

Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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 j visas dalis—Brodklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

r




