
fr'ffĮV tOHĮJRJ ..JJMHĮĮĮRĮHl ... p

No. 68 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, 20 Kovo (March), 1936Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

KRISLAI
Dreba Jų Kailis 
Darbuojamės Neblogai 
šv. Patricko Paroda 
Desperacijos Pamokslas

Rašo S. B.

Įtakingas Amerikos banki
ninkas vardu John Curtis žur
nale “American Spectator” ko
vo mėn. skaitliuoja, kiek metų 
dar galės išsilaikyt kapitaliz-l- 
mas šioj šalyj; ir sako, jog ka
pitalistai jaustųsi laimingi, jei
gu jiems kas užtikrintų, kad 
bent jų vaikai galės pragyvent 
savo amžių be darbininkų re
voliucijos.

J. Curtis, iš antros puses, pa
šiepia komunistus, kad, girdi, 
jie dar nemoką varyti savo pro
pagandos ir agitacijos, kaip kad 
galėtų. Sako, kad “radikalai” 
yra perdaug teisingi, kad jie 
“nespiria, nedreskia ir nekan
da.” Be to, jie neišnaudoja ra-j 
dio galimybes.

Komunistai žino, kad pi 
tarinė revoliucija Amerikoj tu
rės įvykti, nors jai dar negali
ma nustatyti laiko. Bet buržu
azija jau krūpčioja del savo bei 
savo vaikų kailio.

O kai del komunistų “nemo
kėjimo” darbuotis, tai paties 
minimo bankininko pranašau
jama pragaištis kapitalizmui 
yra įrodymas, jog komunistai 
netaip jau blogai dirba.

Tik keista, kad jis primeta 
komunistų “nesinaudojimą” ra
dio. Nejaugi nežino, kaip su
judo policija, valdininkai ir vi
sa gauja fašistinių kapitalistų 
vien prieš Columbia radio kom
panijos leidimą Kom. Partijos 
sekretoriui E. Browderiui pa
kalbėti per 15 minučių?
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“Daily Worker,” Amerikos 
Komunistų Partijos organas, 
gražiai atsiliepė apie šv. Pa
tricko dienos parodą New Yor
ke, kur maršavo 40,000 airių. 
Priminė airių tautos kovingu
mą už savo tautos laisvę, prieš; 
Anglijos imperializmą; kreipė ; į 
dėmesį į puikius iš airių tau
tos kovotojus darbininkų eilė
se; pasmerkė ponelius, kurie 
per spaudą ir gyvu žodžiu že
mina airių tautą, primeta jai 
girtybę ir neva “įgimtą” pa
linkimą betiksliai muštis ir peš
tis, bile tik suranda tam progą.;

Šv. Patrick, airių patronas, į 
žinoma, yra ne vien bažnytinis, 
bet dar daugiau tautinis bei po
litinis jų šventasis; ir “Daily 
Worker” visai neniekino tų 
žmonių, kurie maršavo gatvė
mis, minėdami jo dieną. Kai
po komunistinis dienraštis, “D. 
W.” žino, jog kas atgyventa 
mums, tai dar nereiškia, kad at
gyventa šiaip žmonėms.

Kunigas McCann, šv. Pa
tricko katedroj, New Yorke, 
per pamaldas keliems tūkstan
čiams buvusių kareivių, išreiš
kė didelį pasibaisėjimą, kad 
komunistinis judėjimas taip 
sparčiai randa pritarėjų pačiuo
se “eiliniuose žmonių sluogs- 
niuose” skersai ir išilgai per vi
są Ameriką.

Jis šaukė ex-kareivius ir ki
tus klausytojus šalintis nuo ko
munizmo, kaip nuo “baisiausių 
nuodų.”

Daugelis dalyvavusių tose pa
maldose, žinoma, turėjo kitokį 
supratimą apie komunistus. Jie 
su komunistais buvo jau susi
pažinę, kaipo kovotojais strei
kuose, demonstracijose ir ki
tuose išstojimuose už dirban
čiųjų ir bedarbių reikalus.

Komunistų plūdikas taipgi ži
no, kad daugelis šv. Patricko 
parodos maršuotojų, atėjus Pir
majai Gegužės, maršuos petys 
petin su komunistais ir kitais 
sąmoningais darbininkais.

i BERLYNAS, Elta. Spaudos 
pranešimu, Vilniaus miesto 
valdyba nutarė grąžinti mies
tui seną pavadinimą “Karališ
koji sostinė Vilnius.’’ Miesto 
ženklas, antspaudas ir reika
lingi oficialiams raštams for- 
mularai jau užsakyti atitinka
mose dirbtuvėse.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

Suspendavo Fašistų 
Partijų Ispanijoje; 
Areštuoja Jų Vadus

TERORISTINIAI JŲ
KLIUBAI UŽDAROMI 

MADRID, Kovo 18.—Is- 
•oie- Ponijos valdžia suspendavo

ir uždraudė fašistų partiją, 
vadinamą “Falange Espan- 
jola”; areštuoja jų vadus ir 
uždarinėja visus fašistų 
kliubus sostinėje Madride 
ir kituose miestuose.

Tapo įkaitintas ir kalėji- 
man iki teismo pasodintas 
fašistų galva Jose A. Primo 
de Rivera, sūnus velionio 
buvusio diktatoriaus. Jis 
bus teisiamas, kaip ginkluo
to sukilimo kurstytojas 
prieš valdžią, kuriai galią 
pervedė Liaudies Frontas. 
Sykiu su de Rivera įkalintas 
karininkas lakūnas Ruiz de 
Alba ir šeši kiti fašistiniai 
kurstytojai.

Pereitą savaitę fašistai 
kėsinosi nužudyt socialistą 
seimo atstovą Asuą, bet ne
pataikė ir jo vieton nušovė | 
Asuos sargą-policininką. Jie į 
taipgi šaudė į bustą žymiau
sio socialisto vado Fr. Lar
go ^Caballero, noi ėdami jį nįnkų rinkimuose buvo su- 
nuzuayt. _. daryta bendras frontas uni-

. fašistai užpuldinėjo dar- jistų darbininkų, pažangių 
bininkų demonstracijas ir inteligentų ir komunistų, 
šiaip fašizmo priešus; bet Rinkimų vajuje jie dalyva-

• 1 * U • • i • darbi-1 vo vardu Washington© Fe-
ninkai besigindami nudėjo 
ir aštuonis fašistus.

Kovo 18 d. policija užklu
po įvairius fašistų susirin
kimus Madride ir Lorcoj ir 
suėmė desėtkus jų vadų.

Fašistai studentai Madri
do Universitete vėl užpuolė 
socialistus. Del kilusių 
riaušių universitetas laiki
nai uždarytas.

Minimai fašistų organiza
cijai labai nesisekė rinki
muose: visoj šalyj jinai te
gavo savo kandidatam tik 
12,000 balsų.

Karo ministeris generolas 
Diego Masqualet pagrąsino 
bausti tuos, ? 
gandus apie armijos “prie 
šingumą” i 
džiai. Jis užginčija tuos 
gandus kaip melus.

Policijos galva pasišaukė 
laikraščių atstovus ir ofici
aliai užginčijo paskleistus 
gandus, būk valstiečiai už
puolę Ispanijos prezidento 
Zamoros dvarus, išplėšę 
grūdus ir alyvas ir pasida
linę jo žemes.

ALDLD 13 kp. specialis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
22 d. kovo, 2:30 vai. po pie
tų, Easton Baking Co. sve
tainėj, 36 N. 7th St. Šis 
susirinkimas šaukiamas del 
galutino susivienijimo AL
DLD 13 kuopos su LDD 8 
kuopa, sulyg sutarties, pa
darytos abiejų Centrų ko
misijų. Valdyba.

Naziai Suėmė 60 Amunicijos 
Darbininkų už Unijų

STETTIN, Vokietija, ko- 
vo 18.—Hitlerio policija ar
eštavo 60 darbininkų, dirbu
sių Stower kompanijos fab
rike, kuris gamina tiktai 
kanuoles ir orlaivių moto
rus. Suimtieji sudaro penk
tą dalį visų to fabriko dar
bininkų.

Jie kaltinami už unijinę 
veiklą ir už tariamus “ko
munistinius sumokslus.”

Į ginklų bei amunicijos 
fabrikus Vokietijoj ima 
darbininkus tik po griežto 
iškamantinėjimo jų ištiki
mybės fašizmui. Bet šie 
areštai rodo, kaip “ištiki
mieji” virsta neištikimais.

Progresyviai Gavo 
Daug Balsy Seattle

deracijos. Bet vietiniai so
cialistai atsisakė nuo bend
ro fronto ir statė savo at
skirus kandidatus.

Rinkimuose unijistų - pa
žangiųjų kandidatas į mies
to valdybos advokatus R. H. 
Fluent gavo 34,766 balsus, 
ir jam tetrūko tik 11,000 
balsų iki išrinkimo. Už du 
bendro fronto kandidatu į 
mokyklų direktorius buvo 
paduota arti 34,000 balsų. O 
socialistai, atskirai dalyvau
dami rinkimuose, tegavo tik 
apie 3,000 balsų.

WASHINGTON, balan
džio 7-10 d. susirinks į ben
drą, konferenciją viršininkai 
organizacijų, kovojančių už 
tikrą bedarbių ir socialę 
darbininkų apdraudą sulig 
Frazier-Lundeen įnešimo 
kongresui.

Bendras jų komitetas, ku
rio s e k r etorius-iždininkas 
yra Herbert Benjamin, šau
kia įvairias darbininkų or
ganizacijas rašyti kongre
sui laiškus bei siųsti rezo
liucijas, reikalaujant išleist 
tokį įstatymą.

Pagreitinsią Senatvės
Pensiją N. Y. Valstijoj

ALBANY, N. Y. — Iki 
šiol New Yorko valstijoj bu
vo pradedama mokėt senat-

prikalė prie kryžiaus bedarbį, kuris Locarno Sutarties Ša- ' | 
lys Siunčia Vokietijų į 

į Pasaulinį Teismų j
KRITIKAVO VALDŽIĄ; UŽSIUVO JO LŪPAS

l -------------
OCALA, Florida, Kovo 18. 

—Priemiesčio miške atrado 
prikaltą prie gremėzdiško 
medinio kryžiaus bedarbį 
mūrininką George’ą J. Tim- 
mermaną, 39-nių metų am
žiaus. Be to, buvo jam lū
pos susiūtos ir ant galvos 
užmestas storas švarkas, 
idant nebūtų girdėt jo de
javimų.

Jo vaitojimus išgirdo vie
nas darbininkas, beeidamas 
darban prie Floridos laivų 
kanalo, ir pa j ieškojęs-sura
do Timmermaną ant kry
žiaus, paguldyto ant žemės. 
Nuo kančių ir kraujo nubė- 
gimo jis buvo pusiau nete
kęs sąmonės. Jo rankos ir 
kojos (stačiai per čevery
kus) buvo prikaltos didžiu
lėmis vinimis. Timmerman 
po to buvo nuvežtas į ligo
ninę ir manoma, kad išgys.

Tą darbininką nukryžia
vo j o keturi ar penki išga
mos už tai, kad jis kritika
vo valdžią.

Atvykęs pernai iš St. Au
gustine miesto, jis buvo ga
vęs darbo prie minimo ka
nalo; paskui tapo paleistas. 
Jis, mat, priešindavosi per- 
blogoms darbo sąlygoms ir 
išreiškė nepasitenkinimą, 
kad jis buvo nuskriaustas, 
kuomet jam permažai atly
ginimo skyrė už sužeidimą

Bus Byla Iš Valdininkų 
Gyvenimo

Balandžio 1 d. Kauno apyg. 
teismas spręs Petrašiūnų pašto 
viršininko baudž. bylą, kurios 
turinys charakteringas: pašto 
viršininkas parašė pašto val
dybai pranešimą, kad viena 
Petrašiūnų pašto tarnautoja 
esanti nedorovingo elgesio, 
užkabinėjanti praeivius. Tar
nautoja iš tarnybos buvo at
leista. Tada ji padavė proku
rorui skundą, kuriame rašo, 
kad pašto viršininkas ją įskun
dęs melagingai, kad ji elgiasi 
dorai, o pats viršininkas prieš 
ją vienąsyk pavartojęs smur
tą.

Padarytas tardymas ir pro
kuratūra pašto viršininką pa
traukė kaltinamuoju.

Skaudžiai Nubaudė Dar De
vynis Valstiečių Sujudimų 

Dalyvius
KAUNAS, vas. 21.—Kariuo

menės teismas sekamai nubaudė 
devynis asmenis, dalyvavusius 
valstiečių maište Kriokalaukyj: 
J. Kavaliauskas ir S. Brusokas 
nubausti po 5 metus, P. Pečkys 
3 metus, S. Kavaliauskas, V. 
Kunca ir J. Bukleris po 2 me
tus, A. Buzas, Z. žurlys ir J. 
Zenkevičius po 1Į/2 metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Nubaustieji tuojau nuvaryti į 
kalėjimą.

ves pensija beturčiams tik 
po 70 metų. Dabar valsti
jos seimo atstovų rūmas 
vienbalsiai nutarė pradėt 
tokią pensiją mokėt nuo 65 
metų amžiaus.

darbe. Policija taipgi sako, 
kad jis dalyvavo nepaten
kintų darbininkų judėjime 
ir kritikavo valdžią.

Beeinant Timmermanui 
linkui kanalo, kur jis norėjo 
vėl gaut darbo, jį sustabdė 
vienas vyras su revolveriu; 
tuojaus subėgo ir trys ar 
keturi kiti. Vienas jų keik
damas tarė: “Šiuomi tu bū
si pamokintas užsidaryt sau 
snukį—tu visai neturėjai at
vykt į Floridą.”

Kryžiavojaht bent du vy
rai jį laikė, o vienas, nau
dodamas paties Timmerma- 
no plaktuką, kalė jį prie 
kryžiaus.

Sumanymas prieš Girtų 
Greitas Vedybas

ALBANY, N. Y.—Valsti
jos seimo atstovų rūmas pri
ėmė Todd sumanymą, kad 
turi būt palaukiama 72 va
landos nuo leidimo (laisnių) 
išsiėmimo iki apsivedimo.

Tokiu įstatymu norima 
užkirsti kelias vpač girtų 
vedyboms. Nes dažnai pasi
taiko, kad girti be sąmonės 
apsiveda, ir išsimiegoję, ant 
rytojaus nežino, kaip jiedu 
čia kur viešbutyje sugulė į 
vieną lovą.

Suimti Du Komunistai
Vasario 22 d. Kaune buvo su

laikyti du komunistai. Vienas 
iš jų yra Leiba Rybakas, gim. 
1915 m., gyv. Rokiškyje. Jis 
buvo suimtas su ryšuliu komu
nistinės literatūros. Jo ryšuly
je rasta 340 egz. įvairių komu
nistiško turinio spausdinių — 
atsišaukimų, brošiūrų ir laik
raščių. Rybakas buvo specia
liai atvykęs iš Rokiškio į Kau
ną pasiimti komunistinės litera
tūros.

Antras suimtas yra Ab. Cer
beris, gimęs 1909 m. gyv. Kau
ne. Jis buvo sulaikytas su če
modanu, kuriame rasta 327 egz. 
tokios pat komunistiškos litera
tūros, kaip ir pas L. Rybaką.

Abiejų kvotos perduotos Kau
no Apyg. teismo tardytojui.

Philadelphia, Pa.
DIDELIS IR SVARBUS 

SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, kovo 22 d., 

2 vai. po pietų, yra šaukia
mas platus susirinkimas, 
kuriame kviečiami dalyvaut 
revoliucinės spaudos skaity
tojai ir darbininkiškų orga
nizacijų nariai. Bus disku- 
suojama Komunistų Parti
jos ir visų darbininkiškų 
organizacijų veikimas ir 
reikalai. Šiame susirinkime 
dalyvaus brooklyniečiai: J. 
Siurba, “Tiesos” redakto
rius, ir J. Kuodis, buvęs “N. 
Gadynės” gaspadorius ir 
energingas kovotojas už 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkų vienybę.

Susirinkimas įvyks 
No. 735 Fairmont Ave.

Minėja 15 Mėty SSRS-Turky 
Draugiškumo Santikius

MASKVA, kovo 18. — So
vietų vyriausybė su Turki
jos atstovais paminėjo pen
kiolikos metų draugiškumo 
ryšius tarp tųdviejų šalių. 
Sovietai tąja proga pasiūlė 
Turkijai nekariavimo su
tartį pagal Litvinovo proto
kolą. Turkai ją priėmė ir 
pasirašė. Ši sutartis atme
ta karą kaip šalies politikos 
įrankį.

Sovietų Sąjunga dikčiai 
prisideda prie pramonės au
ginimo Turkijoj, kur su so
vietine parama išvystoma 
audimų industrija ir kitos, 
kurioms Sovietai duoda kre
dito, medžiagų, savo inžinie
rių ir technikų pagelbos.

Fotviniuose Žuvo 100;
Pittsburgh Apsemtas

WASHINGTON, Kovo 19. 
—Apskaitoma, jog per da
bartinius potvinius rytinėje- 
pietinėje šalies dalyje žuvo 
bent 100 žmonių. 100,000 
gyventojų del tos priežas
ties liko be pastogės. De- 
sėtkai tūkstančių žmonių 
šaukiasi maisto ir kitokios 
pagelbos. Raudonasis Kry
žius turėsiąs išleist bent 
3,000,000, idant suteikt 
jiems būtiniausių tuojaus 
reikmenų.

PITTSBURGH, Pa., žymi 
miesto dalis tebėra apsemta 
vandeniu, ypač North Side, 
kur gyvena daug lietuvių. 
Mieste ir apielinkėj per po- 
tvinį žuvę 20 žmonių. Pa
čiame Pittsburghe del to li
ko be pastogės bent 5,000 
gyventojų. Prie potvinio 
nelaimių prisidėjo dar 
smarkus šaltis ir naujas 
sniegas.

Iš priežasties potvinio ki
lo eile eksplozijų ir gaisrų, 
kur sužeista 50 žmonių. Su
gadinta elektros ir geso tie
kimas; trūksta geriamojo 
vandens.

BINGHAMTON, N. Y., 
taipgi smarkiai nukentėjo 
nuo potvinio. Gatvėmis pleš
kąs vanduo pažeidė geso, 
elektros ir geriamojo van
dens patiekimą. Susidarė 
tūkstančiai benamių, pabė
gusių iš apsemiamų namų.

WORCESTERIO, Spring- 
fieldo ir kitų Massachusetts 
valstijos miestų dalys taipgi 
apsemtos.

WHEELING, W. Va., 
vanduo pakilo net 53 pėdas 
augščiau normalio lygio.

Daugelyj vietų partrauk
ta milicija , ir įvestas karo 
stovis palaikyti tvarkai, 
ypač prieš plėšikus.

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

MUSSOLINI PRIEŠ 
HITLERIO BAUDIMĄ

________

LONDONAS, Kovo 19. 
—Anglijos, Francijos, Ita* . 
lijos ir Belgijos atstovai 
nutarė, kad Hitleris turi 
kreiptis į Pasaulinį Teis- . 
mą (Hagoje) su savo 
skundu prieš Franci ją; kad 
jis turi pavest šiam tarp
tautiniam tribunolui iš
spręst, ar Francija ištikrų- 
jų sulaužė Locarno taikos 
sutartį tuomi, jog jinai pa
sirašė sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Apart keturių pradžioj 
paminėtų šalių, Vokietija 
taipgi buvo laisvu noru pa
sirašius Locarno sutartį; 
bet Hitleris dabar ją sulau
žė ir pasiuntė nazių armijas
į uždraustą Rheino upė§, -A 
§ritį. Tą žygį darydavo 
Hitleris pareiškė, būk Fra., 
cija sumindžiojus LocarnO 
sutartį, susitardama su So
vietais.

Francijos, Anglijos, Itali
jos ir Belgijos atstovai taip
gi siūlo išnaujo nužymėt va
karinį Vokietijos pakraštį, 
kur būtų uždrausta jai lai: 
kyt kariuomenę bei statyti 
tvirtoves ir toj srityj būtų 
pastatyta tarptautinė poli
cija žiūrėt, idant naziai ten 
nesiginkluotų.

Bet šį planą (jar turėtų 
užgirti Anglijos ministerių 
kabinetas; o antra, veikiau
sia tokio plano neprisiims 
Hitleris.

Tautų Lygos Taryba *vis 
dar neprisirengia balsuot 
Francijos-Belgijos pareiški
mo, jog Vokietija, pasiųsda
ma savo armijas į Rheino 
sritį, tuomi sulaužė Versa* 
lės ir Locarno sutartis.

Mussolinio ambasadorius 
Grandi jau vakar pareiškė, 
kad Italija nesidės prie jo
kių bausmių prieš Vokieti
ją, kaipo tarptautinių su
tarčių laužytoją.

Hitlerio delegacijos galva 
Ribbentrop savo kalboj Ly
gos Taryboj kovo 19 d. tė- 
sė Hitlerio pasaką, būk 
Francija, padarydama tarp- 
savinės pagelbos sutarti sū 
Sovietais, tuomi, girdi, “su
laužius” pirmesniąją Lo- 
carno sutartį.

Naziai Pasitiki Anglija
BERLYNAS, Kovo 19.— 

Hitlerio valdžios nariai pa
sitiki, jog Anglija gana sti
priai palaikys Vokietijos 
pusę, kad nereikės naziam 
atšaukt savo j armijų " ’ iš 
Rheino srities.

KARALIAUČIUS, Kovo 
18.—Čia kalbėdamas Hitle
ris apie politinę padėtį jau 
žymiai sušvelnino savo to
ną. Atrodo, kad prisibijo 
tarptautinių bausmių.
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United States ,per year________
Brooklyn ,N. Y., per year______
Foreign countries, per year____
Canada and Brazil, per year___
United States, six months_____
Brooklyn, N. Y., six months____
Foreign countries, six months__
Canda and Brazil, six months —-

. $5.50

. $7.50

. $7.50

. $5.50

. $3.00

. $4.00

. $4.00

. $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.

SĄJUNGOS BALSAS
Kovo 17 d. dfg. Litvinovas, Sovietų 

Sąjungos užsienio reikalų komisaras, pa
sakė prakalbą Tautų-Lygos tąrybos su
sirinkime, Londone. Jis kalbėjo varde 
175 milionų gyventojų, varde tęs šallęs., 
kuriai terūpi išlaikymas taikos pasauly
je. Jo balsas garsiai nuskambėjo po vi
sus pasaulio kampus.

Drg. Litvinovas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga griežčiausiai pasmerkia hitle
rinės Vokietijos sulaužymą Versalio su- 
tąrties ir Loęarno. pakto. Jis griežtai 
pąąiuerkė Hitlerio valdžios karines pro
vokacijas prieš visą pasaulį. Jis pa
sakė, kad Sovietų Sąjunga nebeturi jo- 
kįp pasitikėjimo Hitlerio pažadams, kuo
met jisai, Hitleris, neatsisako nuo savo 
karinęs politikos. Sovietų Sąjunga rems 
visus taikos trokštančių šalių žygius

. sudraudimo Vokietijos.
Sovietai stoja už palaikymą taikos 

tarčių, už apsaugojimą esamų šalių ru- 
bežių. Drg. Litvinovas įrodė, kad niekur 
jokja šalis, jokia valstybė negrumojo ir 
negrųmoja Vokietijai užpuolimu, jokia 
valstybė nesikėsina ant Vokietijos teri
torijos. Tad Vokietijai nėra jokio pavo
jaus. Visi dabartinės Vokietijos žygiai 

kad jinai kėsinąs ant kitų kraštų.
s£fis savo knygoje “Mano Kova” aiš- 

ai pasąko, kad Vokietijos tikslas nu
šluoti iš kelio kitas tautas ir įsteigti ga
lingą Vokiečių imperiją. Šitokioj situ
acijoj, sakė Litvinovas, Soviętai mano, 
kad Tautų Lygos svyrayi^ąs, bijojimas, 

* nusileidimas taikos sutarčių laužyto
jams kaip tik padrąsina juos. Ir jeigu 
Lygą tuo keliu eisianti, tai jinai galė
sianti tapti ne taikos, bet kąro įrankiu. 
Prieš šitas tendencijas Sovietai griežtai 
kovos.

del

su-

Amerikos Bedarbių
Vienybės Klausimas

Dideliu džiaugsmu turime pasitikti tą 
naujieną, kad jau einama prie apvieni- 
jimo visų gyvuojančių bedarbių organi
zacijų į vieną galingą judėjimą. Kaip 
atrodo, tai tokia vienybė bus tikrai pa
siekta. Kiek mums žinoma, socialistų 
vadovaujama Workers Alliance ir komu
nistų vadovaujamos Bedarbių Tarybos 
jau padarė sutartį ir balandžio mėnesį 
Wąshingtone šaukiamoj nacionalėj 
Workers Alliance konvencijoj dalyvaus 
atstovai ir nuo bedarbių tarybų. Kaip 
kiekvienas Workers Alliance skyrius 
rinks ir siųs du atstovu, taip kiekviena 
bedarbių taryba.

Kodėl tas buvo galima? Todėl,, kad 
komunistai ir socialistai pradėjo a/čiau 
susieiti ir tūlais klausimais bendrai veik
ti. Ir čia, bedarbių judėjimo vienybės 
pąmatan, įdėtas komunistų ir socialistų 
susitarimas.

Tai labai didelis bendro fronto laimė
jimas. * Susitarimu jaunųjų komunistų ir 
socialistų jau apvienytas studentų judė
jimas. Susitarimu komunistų ir socia
listų Amerikos Darbo Federacijos kon
vencijoj buvo išvien kovota prieš Green- 
Woll reakcinę mašiną. Komunistai ir 
socialistai jau veikia J^endrai gynime 
Scottsboro, jaunuolių ir draugo Ange
lo Herndon. Dabar susitarta bendrai 
veikti bedarbių judėjime. Ir taip, pa
lengva, darbininkų klasės ąpsi vieni j imas 
eina pirmyn.

Arti metai laiko, kaip kal
bame apie išleidimą “Lais
vės” skaitytojams Jubilėji- 
nės dovanos “Mortos Vilkie
nės Divorso.” Ta knyga kai
nuos apie $2,800. Autorius 
jau pridavė knygos rank
raštį ir tuojau pradėsime 
statyt. Šiam raštui einant į 
spaudą, bus užsakyta kny
gai popiera, kuri kaštuos 
apie $900. Bilą už popįerą 
turės būt užmokėta 10-tą 
dieną balandžio. Trumpai 
ir aiškiai kalbant, reikia pi
nigų užmokėti už popiera.

“Mortos Vilkienės Divor- 
sas” bus duodama veltui 
metiniąms “Laisvės” skaity
tojams. Jos išleidimo kaš
tus turėsime padengti įplau
komis už Certifikatus, To
dėl, draugai, kurie dar ne
sate įsigiję “Laisvės” Sida
brinio Jubilėjaus Certifika- 
to, nebesakykite: pasiųsiu 
do.vanukę ryt ar po ryt, bet 
siųskite šiandien. Nes ba
landžio dešimta visai arti ir 
tą dieną turime užmokėti 
kompanijai $900.00.

Antras šaltinis padengi
mui “Mortos Vilkienės Di
vorso” yra gegužinės bei 
Jubilėjinės “Laisves” prenu
meratos.
duodama “Laisvė” 
gūžės mėnesį ir H ‘ ---- -

Ar Bus Partnerių-Darbo Partija?
Ląbai daug požymių rodo, kad 1936 

iųetų prezidento rinkimuose galį gimti 
ąąciojųalė Fariųerių-Darbo Partiją ir tu
rėti sąvo kandidatus. Sentimento yra 
labai daug. Bėda, kad tam sentimen
tui organizuotuose darbininkuose nelei
džia liuosai pasireikšti konservatyviški 
darbo unijų vadai. Tie vadai susirišę 
arba su republikonų, arba su demokratų 
partiją. Jokiu būdu jie nesutinka paim
ti nuo jų divorsą.

Kaip sakėme, sentiment) už nacionalę 
Farmerių-Darbo Partiją yra daug. Štai 
New Yorko mieste susidarė labai platus 
darbo unijų veikėjų komitetas skleidi
mui idėjos už Darbo Partiją. Tam tiks
lui šaukiama miesto konferencija gegu
žės 27 dieną. Galimas daiktas, kad ši
ta konferenciją pagimdys lokąlįnę Dąr- 

: bo fąrtiją.
Požymiai kitose vietose. Rytinėje da

lyje Connecticut valstijos įsteigtą masine 
Farmerių-Darbo Partija. Vakarinės da
lies Massachusetts valstijos konferenci- 

' j£, įvykus Springfielde, sutvėrė komitetą 
del steigimo Darbo Partijos.

New Bedford, Mass., ir Danbury, 
; Conn., susiorganiząvo vietinės Darbo 

Partijos.
North Dakota valstijoj plati konferen

cija nominavo kandidatus ant Farmerių- 
Darbo Partijos tikieto ir padarė prisi
rengimus prie įsteigimo toje vąlstijoję 

• Farmerių-Darbo Partijos. Philadelphia, 
Pto., nuo penkių dešimtų unijų atstovai 

I^Bce-konferenciją ir sutvėrė komitetą 
rengimui dirvos del Darbo Partijos ant 
miesto skalės. Clevelando orgąnizuotų 
automobilių darbininkų taryba pasisakė 
už Darbo Partiją nacionalę ir valstijine 
papėde.

Kaip žinoma, Minnesota valstijoj Far- 
> merių-Dąrbo Pąrtija turi sąvo rankose 

valdžią Jinąl turėtų padaryti iąi-

Skirtumai Sudyla Kovos Lauke
Tikrai nepaprasti duomenys ateina iš 

Fraųcijos ir Ispanijos, kur jau senokai 
gyvuoja komunistų-socialistų bendras 
frontas. Sakomą, kad ten taip smarkiai 
dyla skirtumai tarpe komunistų ir soci
alistų, kad dažnai jau nebegalimą atskir
ti vienų nuo kitų. Jie veikia bendrai, 
petys petin grumiasi prieš fašistus, ke
lia tuos pačius šūkius, marguoja., tose 
pačiose demonstracijose, dalyvauja tuo
se pačiuose komitetuose dirbtuvėse. Pa- 
galiaus, kas taip pat svarbu, mažėja ir 
teoretiniai skirtumai.

Iki tūlo laiko draugai socialistai nė 
girdėt nenorėjo apie ręikąlingumą prole
tarinės revoliucijos nuvertimui fąšizmo 
ir kapitalizmo, abelnai. Dabar jie jau 
pripažįsta proletarinės revoliucijos rei
kalingumą. Jie griežtai atmesdavo pro
letarinę diktatūrą, dabar Ispanijos ir 
Franci jos socialistai jau pradeda ją pri- 
pąžinti. Vadinasi, šitie du pamatiniai 
klausimai jau baigia išsirišti kovų au
drose.

Ispanijos ir Franci jos eiliniai socialis
tai ir geras skaičius vadų sako: Rusijos 
darbininkai ėjo Markso-Lenino teorijos 
kelių ir pilnai laimėjo. Vokietijos ir 
Austrijos darbininkai klausė dešiniosios 
s.ę,ęiąldęmokrątijos opo.rtunistinės filoso
fijos ir susilaukė kruviniausio fašizmo. 
Tai mums, revoMuciniams socialistams, 
reikią traukti tuo keliu, kuris veda prie 
laimėjimo.

J

Kodėl Reikalingas Amerikos 
Lietuvių Kongresas prieš

Smetonos, Diktatūrą!
Jau pradžioje šių metų, laike ameriki

nio. kongreso prieš karą ir fašizmą, lie
tuviai delegatai pripažino reikalingumą 
pjątaus Amerikos lietuvių kongreso pa
smerkimui Smetonos smurto ir diktatū
roj Lietuvoje. Tokio kongreso reikalin
gumą dabar pripažįsta beveik visa Ame
rikos lietuvių pažangioji ^paudą. Prieš 
tą įclėi.ą griežtai išėjo, tiktai smętoniųin- 
kų ir kraštųtįniųjų klerikalų laikraščiai. 
Jie, matoąiąį, nenori susipykti su Smeto
nos valdžia.

Dų vėliausi Smetonos vąldžįos žygiai 
reikąlauja greito Amerikos lietuvių at
siliepimo. Pirmas, tęs valdžios vedamas 
dar negirdėtas masinis teroras prieš Lie
tuvos valstiečius ir, antras, jos uždary
mas visų opozicijos partijų. Šiais pas
kutiniais savo žygiais Smetona parodė, 
kad jis ugnim ir kąrdu stengsis pasi
laikyti galioje.

Ar mes, Amerikos lietuviai, galime 
tylelį? Ne, negalime. Pęrųąį vasąrą
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tinėje linijoj ir jąja žygiuoja 
tolyn, vesdama darbininkiją 
išvien su viso pasaulio revoliu- 
c i n ėmis-komunistinėmis jėgo
mis, prie galutino išsilaisvini
mo iš po kapitalistinės vergi
jos.

“Vienok aš, iš priežasties 
mūsų frakcijinio susiskaldymo 
1922 metais, kuomet nuėjau 
su ‘ekstra kairiuoju’ sparnu, 
ne tik kad su ‘Laisve’ persisky
riau, bet dar prieš ją griežtai 
kovojau, kadangi ‘Laisvė’ pa
laikė, viešąją A. D. P. ir su ja 
ėjo. Tas buvo mūsų supratimu 
oportunistiška. Bet apie tai čia 
daug kalbėti netenka, nes tos 
tarpsavinės kovos senai praė
jo, tas ekstrinis žalingas dar
bas likviduota. O A. D. P. su 
kuria ‘Laisvė’ ėjo, išsivystė į 
galingą spėką—Amerikos Ko
munistų Partiją.

“Taigi dabar man 
apgailestauti, kad taip
nuošaliai stovėjau, nors kar
tais, kaip draugai žino, finan
siniai šį judėjimą ir paremda- 
vau. Tačiaus dabar, jeigu pa
sveikčiau iš šios savo ligos, pil
nai stočiau į komunistinį judė
jimą ir kiek išgalint parem- 
čiau ‘Laisvę.’ O šiuo tarpu su 
sveikinimu ‘Laisvę’, jos 25 m. 
jubilėjaus, štai čekis ant $15, 
kuriuos malonėsite padalinti 
sekančiai: $2 Lietuvos politi
nių kalinių fondui, $3 agitaci
jos fondui, o $10 del ‘Laisvės’ 
jubilėjaus ant certifikato.

irgi

pa- 
bu-Gary, Ind., gavome $5.00 

kaipo jubilėjinę dovaną. 
Dar yra daug Literatūros 
Draugijos kuopų, kurios kol 
kas nepasirodė su dovano
mis. Lai būna šios ■ kuopos 
pasirodymas p a a kstinimu 
kitom kuopom.

Po $1.00 gavome už certi- 
fikatus nuo šių draugų: 
Juozapas M. Lukauskas, 
Methuen, Mass.; S. Vainei
kis, Binghamton, N. Y.; B. 
Samoška, N a u g a t u c k, 
Conn.; Juozapas Shukis, So. 
Boston, Mass.; John Buzek, 
Dorchester, Mass.; Mary 
Anderson, S o m e r v i 1 le, 
Mass.; W. Norkevičia, Mal
den, Mass.; Marcelė Gedvi
lienė, So. Boston, Mass.; 
Mary Krasow, Medford, 
Mass.; ir Peter Baltus, So. 
Boston, Mass.

Dėkavojame draugams už 
jubilėjinės dovanas, kurių 
vardai augščiau paduoti, 
prašome visų darbininkiško 
judėjimo rėmėjų pasekt 
juos.

Visai trumpas laikas iki 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimo. Jis įvyks 5 d. ba
landžio, April, Grand Para
dise salėje, prasidės lygiai 
10 vai. ryto. Draugai, iš to
li ir arti pribūkite į suva
žiavimą. Po suvažiavimo 
vakare, toje pačioje salėje, 
bus banketas, koncertas ir 
šokiai. Įžanga $1.25. Drg. 
Čiurlis, iš Bayonne, N. J. 
sakėsi, kad jau pardavęs 10 
bilietų, o drg. Balčiūnas, 
brooklynietis, pardavęs 25 
bilietus, gi drg. Prūseika 
išplatino jau keletą desėtkų 
bilietų. Tegu tas primena 
kitiem draugam rūpintis 
platinimu banketo bilietų.

P. Buknys.

tenka 
ilgai

Už vieną dolerį 
visą ge- 

knyga
Mortos Vilkienes Divor- 

sas.” Šiomis dienomis iš
siuntėme visai eilei “Lais
vės” skaitytojų korteles ir 
prašome tuojau veikti gavi
me Jubilejinių prenumera
tų, nes tas darbas irgi grei
tas. Iki 25 d. balandžio vi
sos jubilėjinės prenumera
tos turi būt “Laisvės” ofise. 
Išanksto, reikią sutvarkyti 
antrašai ir su 1 d. gegužės 

_ visiem jubilėjiniam skaity
tojam bus siuntinėjama 
“Laisvė.”

Pasirįžusiai darbuojantis, 
jubilejinių skaitytojų gali
me gauti daug, ir tas finan
siniai daug palengvins išlei
dimą knygos. Jei finansi
niai keblumai netrukdys, 
tai knyga “Mortos Vilkie
nės Divorsas” bus gatava 
pradžioje gegužės mėnesio.

Šią sąvąitę Certifikatus 
įsigijo šie draugai:

Vincas žemaitis, i$ Min
ersville, Pa., senas veikėjas 
Amerikos lietuvių darbinin
kiškame judėjime, . įsigijo 
Certifikatą už $10,Q0. Drg. 
Žemaitis šiuom laiku sun
kiai serga. Jo žodis nuo pa
talo, kur jį laiko prispaudu
si liga, telpa šios dienos 
“Ląisvėj’ę.”

Antras pasirodė su stam
bia jubilėjinę dovana “Laįs- Į pluoštus prenumeratų siųsda-
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Skaitytojų Balsai
LAIŠKAS “LAISVEI” 

AUKOS
IR

“Taipgi aš turiu pirkęs už 
$10 ‘Laisvės’ serus, tuos 
aukoju ‘Laisvės’ įstaigai.

“Dar vięną noriu viešai 
sakyti, tai tą. Kuomet aš
vau Partijos Rajono iždininku, 
buvo nutarta partraukti daug 
knygų—literatūros. Tad pa-;
siunčiau su orderiu $107.00 į 
Boston, Mass., velioniui Ruth- / 
enbergui. Jis ten redagavę . 
partijos laikraštį. Jie literatu--*“* 
ros už tiek neturėjo, prisiun
tė tik už $50.00, o $57.00 ten 
liko. Už kiek laiko d. Rutheti- 
bergas persikėlė Chicagon ir 
kada pareikalavau tų pinigų......
atgal, tai d. Ruthenbergasv, 
pranešė, kad tie $57.00 per
duota lietuviškam skyriui. Ve-- — 
liaus liet, skyrius pranešė, kad. ; 1 
jie tuos pinigus priėmė. Bet.....
per kiek laiko aš griežtai ne-;; 
reikalavau juos man grąžinti,,.. . 
tai buvo išleista svarbiems . , 
partijiniams reikalams. Dar 
vėliaus, kad kada ir užsimin
davau apie tai, bet vis negalė- " “ 
ta išlyginti, iki dabar. Kurie 
draugai tuomet buvę priešaky- •1 
je lietuviško skyriaus, pame^-^v 
na apie tai, gali liudyti. Del 
aiškumo dar
nors aš tuos pinigus siunčiau i 
Rajono vardu, bet jie buvę, 
mano. ...M

“Aš dabar tuos $57.00 mię- 
lai iš širdies dovanoju visam... 
judėjimui. Tačiau noriu, ką$7 
mūsų progresyvė —komunistu , 
nė visuomenė tai žinotų.

1 “T. Žemaitis1^
(Per A. Arbačiauską.-)

pažymiu, kad;j.;4

1
3

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Mažai Miega, niėf. Geriau, jei ir ilgėliau
Plaukai Slenka mie^otumėt, 6-7 valandas.

Jau keli mėnesiai, kaip d. 
V. žemaitis serga; dabar vėl 
Mahanoy City, Pa. Del ligos 
jis pats negali parašyti, tai 
prašė manęs (po šiuo pasira
šiusio), parašyti nuo jo kele
tą žodžių “Laisvei” 25 metų 
jubilėjaus proga, pasiųsti au-i^ jaiką#
kų ir painformuoti* kitais da
lykais. Tai aš čia paduodu jo 
žodžių bei minčių nuorašą. Ji
sai sako:

“Savo laikais del ‘Laisvės’ 
labai daug esu dirbęs; už ją 
agituodamas, skaitytojus gau
damas ir pats aukodamas— 
daugiausia pasaulinio karo lai
kais. Turėdamas lietuviuose 
įtaką, man tas sekėsi, kartais

vei” tai drg. Antanas Bal
čiūnas, brooklynietis. Jis ir
gi įsigijo Certifikatą už 
$10. 6 drg. Mykolas Liepa, 
taipgi bręoklynietis, apdo
vanojo su $5.

Keletas skambių žodelių:
“Gerbiama ‘Laisvės’ Re-; 

dikcija: Sveikinu “Laisvę” 
25 metų Jųbilęjum ir siun
čiu du doleriu dovanos. Lai 
gyvuoja “Laisve” dar 25 me
tus ! Draugiškai, Ona Maro- 
zienė, Waterbury, Conn.”

Nuo ALDLD 81 kuopos,

vau. Gi dabar, ‘Laisvęs’ 25 m. 
jubilėjaus laiku, noriu tarti 
žodį kitą per spaudą, jei bus 
leistina.

“ ‘Laisvę’ pats sau prenume
ravau nuo jos gimimo per 11 
m,etų. Aš ir visi kiti sąmonin
gesni darbininkai ją godžiai 
skaitėme, prie jos turėjome 
didelį prisirišimą. Nes ‘Lais
vė’, abelnai imant, niekuomet 
neiškrypę iš teisingo revoliuci
nio kelio kovose už darbo 
žmonių reikalus. Jau šiandien 
visi matom, jog ‘Lais.vė’ yra iš
silaikius marksistinėje-leninis-

Drauge daktare. Aš esu 
“Laisvės” skaitytojas. Norė
čiau patarimo nuo negalėjimo 
miegoti. Aš esu vyras nevedęs, 
amžiaus 31 metų, 5 pėdų ir 10 
colių, 200 svarų. Darbą turiu 
lengvą. Bet esu labai susirū
pinęs, kad negaliu miegoti. 
Daugiausia miegu tik 4-5 va
landas į parą. Kaip kada ir 
mažiau. Taigi turiu abejonės,, 
kad tiek mažai miegant nebūtų ^°- 
žalos mano sveikatai, o su ja 
ir mano veiklai organizacijose.

Turiu da ir antrą nemalonu
mą: man labai plaukai slenka

Bijau, kad nelik
čiau plikas, šiaip galvą šva
riai užlaikau, ir pleiskanų nėra, 
tik man tenka kasdien plaukai 
sušlapint besimazgojant.

Ir da apie tą iodą. Ar tai 
tas iodas, kuris vartojama 
žaizdoms tepti? Ar jis galima 
imti po lašą kasdien? Jei ga
lima, tai su kuo—su pienu ar 
vandeniu?

Atsakymas
Su miegu, Drauge, šitaip 

yra. Kas dirba sunkiai fizinį 
darbą ar šiaip kaip gerokai 
vartoja raumenis, tai tiems rei
kia ilgiau ir miegot. Fizinis 
nuovargis reikalauja miego, kad 
per miegą nuovargio medžiagos 
(nuodingos cheminės rūkštys) 
pasiliuosuotų ir išeitų iš orga
nizmo.

Jūs turite lengvą darbą. Va
dinasi, Jūs neprisivarginat. Tai 
Jums mažiau reikia ir miego. 
Keturių-penkių valandų beveik 
ir pakanka, ypač jei da ir die- 

, na kada kiek pogulio pagulėtu-

Amerikos Lietuvių Darbininkų Visuoti
nas Suvažiavimas, atstovaująs beveik 60 
tūkstančių organizuotų lietuvių, pasmer
kė Smetonos diktatūrą, i Tas suvažiavi
mas pasįuųtė delegatus į Lietuvių Išei
vių Kongresą Kaunan, kurie ten pasmer
kė Smetonos smurtą ir reikalavo civilių, 
laisvių ir dęmokratiškų teisių Lietuvos 
žmonėms.

Dabar iškilęs klausimas ąpie sušąųki-
* »l ' t "■ . ,

mą šią vasarą dar platesnio kongreso 
prieš Smętonos diktatų r ą. Labai gerai. 
Idėja labai puiki. Mums atrodo, kad 
Lietuvių Darbininkų Visuotino Suvažia
vimo, NacionaĮis Veikimo Komitetas tu
rėtų kvęiptįs į visas organizacijas, su 

1 kuriomis jisai turi ryšius, ir patarti joms 
tuoj aus apsvarstyti ir užgirti naujo kon
greso idėją. Šis reikalas yra neatidė
liojamas.

Kad geriau galėtumėt mię- • ■ 
got, dažniau pasimankštykite4;; _ 
pagimnastikuokite. Eikite bū-.....
tinai kasdien pasivaikščioti, po • 
gerą valandą, kartą arba įr 
dukart kasdieh. Eikite sparčiai,„ 
vikriai. Gerai būtų, kad eitu- 
mėt pasivaikščiot ir prieš gult 
eisiant.

Jei jaučiatės alkanas, tai.....
prieš gulimą lengvai užvalgyki- ""

Užsikimškite ausis pa- * 
rafinio kamštukais. Nusipjau-.rr 
kit paprastos žvakės porą ga-r...,: 
balelių, palaikykit rankoj su- ... 
gniaužę keletą minučių. Para-...:., 
finas suminkštės. Užsikimšk!- • • * * • te ausis,—miegosite ramiau ir 
skalsiau. Bildėsis ar kokie gar-, 
sai nejaudins taip ausų ir ne-’"’ 
trukdys miego. Apsiriškite kuo 
arba apsidengkite akis, — irgi/ ’* 
padeda miegoti. Jei šaltos ko
jos, apsimaukite kojines ant 
nakties.

Del tų plaukų. Kas vakaras*-: 
suvilgykite galvos odą žuvy, 
aliejum, ant nakties. Ant ry-.<... 
tojaus kas rytas lengvai apsi- 
mazgokite galvą drungnu van
deniu ir baltuoju muilu. Apsi- 
šluostykite. Ir tada vėl susi- 
vilgykite borakso skiediniu: 
arbatinį šaukštelį borakso mil
telių į puoduką ar stiklą šilto 
vandens.

Plaukų sveikumą daugiausia 
nustato geras, paprastas, nesu
gadintas maistas. Daugiau gy
vų, žalių, nevirtų daržovių ir . 
vaisių, pięniškų, kiaušinių, kiek 
šviežios mėsos (kepenų) žuvų 
(jūros), rupesnės duonos.

lodo tinktūra yra ta pati 
Tincture of lodinę, ką žaizdoms 
tepti vartoja. Po lašą imkite 
kasdien, su pienu ar vandenių, 
trejetą mėnesių. Paskiau po 
lašą kas antra diena, visą gy
venimą. Visam bus sveikiau, 
bus geriau ir plaukams. Jumst, 
manau, ir skydinės liaukos bū
tų gerai,Thyroid gland, 1/2 S'7*-, 
100 tablets, po vieną prieš val
gį. Plaukus dažnai šukuokite 
standžių šepečiu. Vaikščiokite 
be kepurės.
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APIE ŽMONIŲ 
APSIEJIMĄ

Štai, susėda prie besiedos 
būrelis draugų, ar tik šiaip 
jau pripuolamai susimetęs 
įmonių būrelis.

Užsimezga kalba. Savo 
mintis pareikšti rūpinasi vi
si, bet ne visiems sekasi 

’įsprausti savo mintis į sū
kurį besirutuliojančio kal- 
bėjimosi.

Dažnai taip pasitaiko, 
kad vienas žmogus užpona- 
voja visus ir neduoda savo 
bendrams nei išsižioti. Jis 
kalba, kalba ir kalba ir jo 
kalbai nėra galo, pabaigos. 

*Draugai pyksta ant jo, sa
vo “dūke” keikia jį, kaipo 
nepataisomą pleperį, bet ne
turi drąsos jį sulaikyti.

O jis kalba ir kalba apie 
w viską ir apie nieką, tary-. 

turn jis būtų nešnekėjęs 
metus laiko.

Pleperiai niekad neturi 
k rimtų žmonių reputacijos. 
Jų kompanijos rimti žmo
nės pradeda vengti. Jų be
vertis plepėjimas ir įkyrus 
ir nuobodus.

Jei tie, kurie labai daug 
plepa, o kitiems ir prabilti 
neleidžia, perskaitys šias 
pastabas, tegul iie neįsižei
džia, bet pasimokina. Žmo
gus betaktis ir amžinai kal
bas tik pats sau kenkia. 
Kitiems jis tik nervus ga
dina.

ti kitiems, kad jie išsigėrę. 
Jie neina namo pasilsėti, 
bet nori pademonstruoti.

Lietuviška publika, kar
tais, mėgsta, kad vienas ar 
du pijokėliai ar tik šiaip 
jau “truktelėję” žmonės 
“paįvairina” mitingą. Į 
juos žiūrima tolerantiškai, 
net paukvatinančiai.

Pliurptels toks žmogelis 
kokią repliką ar šiai]) jau 
nei šiokią nei tokią frazę, 
žiūrėk—didžiuma jau ir pa
sileido juokais.

Tuomi pasinaikina susi
rinkimo rimtumas, susirin
kimas, mažiau ar daugiau, 
iškrypsta iš rimtos vagos, i

Ar negalima būtų įsikau-! 
šusius žmones gražiai išpra
šyti namo, kaip tik jie pra
deda “demonstruoti,” nes 
jeigu kartą jiems pavyksta 
užbovyti publiką, tai antru 
kartu pas juos atsiranda 
dar daugiau ukvatos.

Tuos “lietuviškos” būklės 
apsireiškimus reikia šalinti 
iš mūsų viešojo gyvenimo.

Brooklynietis.

dos, kad Worcesterio progresy- 
vei visuomenei nereikalingi du 
chorai. Nutarta chorus vieny
ti. Del chorų apvienijimo iš
rinkta komisija iš šių draugų: 
J. Skliutas, J. Motiejaitis, P. 
Miliauskas, J. Karazija, J. Nor
vaiša ir J. šalaviejus.

Šis susirinkimas nutarė nuo 
1 d. balandžio kambarių jau ne
laikyti ant Harrison St.

Kuopos literatūra nutarta pa
vesti ALDLD 11 kuopai. Ra
kandai pavesti chorui iki susi
vienys. Kuopos iždas taipgi pa
vesti žvaigždės chorui su išly
ga, jeigu vienysis. O jei pa
kriktų, tai kad pinigai būtų pa
siųsti Lietuvos politiniams ka
liniams.

Dar nutarta padėti surengti 
parę žvaigždiečiams 22 d. kovo. 
Tai bus jau paskutinė pare tuo
se kambariuose. Pradžia pa
res 4 vai. po pietų.

Susirinkimas buvo gana drau
giškas. Visi skirstėmės iš šio 
susirinkimo pilni energijos at
eities veikimui ir draugiškiau
siam ūpe.

, J. K-ar-Azija.

Draugas Jonas Šmitas gimė 
Rusijoj rugsėjo 15 d., 1883 m. 
1909 metais d. Jonas apleidžia 
caristinę Rusiją, išvažiuoda
mas Anglijon. Pagyvenęs kiek 
laiko, ir susiradęs sau patinka
mą draugę, Jonas apsiveda ir 
1911 m. persikelia į šią “auk
so” šalį, kur ir užbaigė savo 
gyvenimo dienas. Draugas Jo
nas Šmitas paliko nuliūdime 
savo mylimą moterį, du sūnus 
—Leoną 18 m. amžiaus ir Le
niną, 12 m., ir dvi dukteris— 
Rozaliją, 14 m. ir Jonę Kaziol 
(vedusią), ir keturis anūkus.

Draugas Jonas Šmitas tapo 
palaidotas 9 d. kovo, ant Lie
tuviškų Laisvų Kapų be jokių 
religinių apeigų. Ilsėkis, Jo
nai, Laisvų Kapų žemėj, o mes 
tęsim tavo pradėtą darbą.

Pasarga: Draugė Šmitienė 
siuntė telegramą drg. V. Ro- 
mand, Cleveland, Ohio, bet te
legrama sugrįžo, todėl patėmi- 
ję šią žinią, atsiliepkite sekan
čiu antrašu: Mrs. Smith, 491 
Washington St., Haverhill, 
Mass.

Puslapis Trečias

LJ

plakatus, kur sakoma, kad 
unijos adviseris bereikalingai 
eikvoja unijos pinigus ir pra
šoma aukų iš visuomenės del 
apsigynimo, kur iš unijos prie
žasties ant jų yra įveltas val
diškas teismas. Reikia pažy
mėti, kad šitie nariai buvo pir
mutiniai tvėrime šios unijos, o 
dabar Mr. Goodwin sako, mes
ti juos lauk iš unijos ir darbo. 
Girdi, jų vietas tegu užima 
Amerikos piliečiai. Minėta 
unija su Frank Goodwin prie
šakyj reiškia palaiko unijoj 
diktatūrą. Labiausia pasikėsino 
ant nepiliečių, taipgi jie sau 
nori lizdą susukt ir Haverhill, 
Mass. Darbininkai turėtų apsi
žiūrėti.

to 15 ir nutarė tuoj pradėti 
rengtis prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės, pasaulinės 
darbininkų šventės. Tam dar
bui išrinkta komisija. Visi lie
tuviai darbininkai turėtų pri- 
gelbėti, kad šiemet Pirmos Ge
gužės minėjimas būtų sėkmin
gesnis už pereitus metus.

štorelį ant 35 dol. vertės ta- 
voro, gėrimų, rūkymo ir “ken- 
džių”. Tai vis bedarbės ir su-

Spė- 
jau- 

žada

puvusios tvarkos vaisiai, 
jama, kad tai išdykėlių 
n uolių darbas. Policija 
surasti tuos padaužas.

Bet kliubiečiai nenusimina, 
ale savo darbininkiškas užduo
tis pildo.

Worcester, Mass.

Štai, organizacijos nariai 
sueina į mitingą. Visiems 
rūpi, kad mitingas būtų gy
vas, pasekmingas ir skubus.

Bet ir čia pasitaiko bėdų. 
Jr mitinguose pasitaiko ple- 
periu. Jie ima balsą kar
tai, du kartu, tris kartus. 
Kalba, tarytum niekados 
neprisisotins kalbėiimu. 
Pirma iu kalbą nariai dar 
kantriai išklauso. Bet kuo
met tas pleperis kalba du, 
tris ar keturis kartus, tai

* susirinkusius apima neri
mas ir pasigirsta “sėskis, 
jau gana.”

Susirinkimuose vardą 
rimtų žmonių isigija tie, 
kurie nedaug kalba, o daug 
pasako. Su ju nuomone na
riai rimtai skaitosi.

Bet kada atsistoja plepe- 
jiris. anie kuri išanksto žino, 
kad iš jo kalbos nebus grū
dų, tai susirinkusius apima, 
nervai: “O, kad jis tik ne
kalbėtų !”

Opozicionieriai Vienysis su 
ALDLD *

16 d. kovo įvyko LDD 5 kp. 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo šauktas per atvirutes, tai 
veik visi nariai dalyvavo. Su
grįžę iš LDD suvažiavimo de
legatai išdavė raportą iš LDD 
suvažiavimo veiklos. Pasiro
dė, kad tas suvažiavimas 
nebuvo vieningas, nebuvo drau
giškas ir nebuvo demokratiškas. ' 
Dabartinio LDD Centro Komi- 
teto didžiuma griežtai nusista
čius prieš vienybę, todėl ir su
važiavimą panašiai “pafiksino.”

Delei tos priežasties didelė 
delegatų dalis atsiskyrė, aplei
do suvažiavimą ir užgyrė 1935 
m. LDD Centro Komiteto vieny
bės planus su ALDLD.

Mūsų kuopos nariai vienbal
siai užgyrė mūsų delegatų pasi
elgimą tame suvažiavime, nes 

; Amerikos lietuviams darbinin- 
I kams jau laikas visiems išvien 
veikti.

Taipgi, pagal LDD ir ALD
LD sutartį, kuopos nariai vien
balsiai nutarė dalyvaut ALDLD 
11 kuopos susirinkime, kuris 
įvyks 22 d. kovo, 10:30 ryto, 
29 Endicott St. Tiems keliems

Kairėje New Yorko mies
to majoras LaGuardija ir 
dešinėje ponas McGrady, 
Roosevelto valdžios agentas. 
Abudu jie pasitarnavo bil- 
dingų savininkams laike pa
skutinio namų aptarnautojų 
streiko.

žiauriosios mirties antra 
auka—drg. Marijona Kutinski 
—per keletą metų buvo Ko
munistų Partijos narė ir su pil
nu atsidavimu veikė darbiniu-, 
kų judėjimui ir platino darbi
ninkišką apšvietą-literatūrą. 
Nebuvo to parengimo, kad 
Marijona nebūtų dalyvavus 
jame.

Draugė Marijona žuvo per 
nelaimę vos sulaukus 39 m. 
amžiaus. Draugė Marijona su 
drauge Šmitiene nusamdė au
tomobilį 29 d. vasario, nuva
žiuoti į ligonbutį aplankyti d. 
Joną Šmitą. Grįžtant iš ligon- 
bučio viduj mašinos pasirodė 
garų ir tuoj d. Marijona grie
bė už durų, norėdama iššokti 
iš mašinos, bet vos spėjo su
imti už rankenos, taip greitai 
krito ant gatvės, persiskelda- 
ma galvą. Vos spėjus nuvežti 
ligonbutin, tuoj ir mirė. Drau
gė Marijona paliko vyrą, sū
nų ir dukterį Katriną dide
liam nuliūdime. Lai būna, 
drauge Marijona, tau lengva 
ilsėtis šios šalies žemėj, o liku
sieji stengsimės užpildyti tavo 
pradėtą darbą.

Vietinis klebonas, kunigas 
J. švagždys, labai neapkenčia, 
kam merginos bei moterys gri
muoja veidus ir lūpas. Tokių 
žadėjo nepriimti prie komuni
jos; 15 dieną k<yo, iš ryto, 
einant prie komunijos sese
rims, A. ir S. Lingiūtėms, vy
resniajai, kuri turi savo Beau
ty Shop, buvo gerai nusigrima
vus veidą ir lūpas, tai davė 
komuniją, o jaunesniajai, kuri 
eina mokyklon, visai buvo ne- 
sigrimavus, tai nedavė. Parė
jusios namo pasiskundė tė
vams, ir pro verksmus protes
tavo prieš tokį kunigo pasiel
gimą. Dabar seserys Lingiū- 
tės žada susitarti su kitomis 
tokiomis mergaitėmis ir mer
ginomis ir nesiduoti save dau
giau mulkinti.

LDS 67 kp., laikytam mitin
ge kovo 12, nutarė siųsti dele
gatę į moterų darbininkių su
važiavimą, kuris įvyks balan- sulaukus 
džio 
gate 
5 d. 
vės” 
važiavimas ir sykiu minėjimas 
25 metų sukaktuvių jubilėjaus. 
Visi mano, kad šiemet bus 
s k a i t lingesnis suvažiavimas, 
nagu kad pirmiaus.

šalna.

4, Brooklyn, N. Y. Dele- 
išrinkta E. Beniulienė. 
balandžio įvyksta “Lais- 
Bendrovės šėrininkų šu

Hudson, Mass
15 d. kovo įvyko L. P. Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas. Da
lyvavo nemažai narių, ir tu
riu teisės pasigirt, kad mūsų 
kliubas yra sumaningiausias 
Amerikos lietuvių tarpe, nes 
nebūna nei vieno mėn. susirin
kimo, kad neatliktų ar nepa
aukautų kiek nors, kur nors 
darbininkiškiems reikalams. 
Jis visada svetainę teikia dy
kai parengimams darbininkiš
kų politinių organizacijų.

šį mėnesį atsitiko 
biskį nelaimė. Kovo 3 

Komunistų Partijos Lietuvių piktadariai nakčia 
Frakcija laikė susirinkimą ko- pro dvejas duris ir

kliubui 
d. kokie 
įsilaužė 
apvogė

šiame susirinkime nutarė 
vieną labai svarbų dalyką—

Laisvės” šėrininkų - 
suvažiavimo Kliubas turi nu-<į 
sipirkti už $10 “Laisvės” šėrą 
ir $2 aukoja pasveikinimą su-' 
važiavimui užtai, kad “L.”*« 
visada garsina Kliubo paren
gimus dykai, taigi nors su d 
maža šį sykį auka Kliubas pri-»M 
sideda, nes kliubo nariai di-MW»> 
džiumoj yra “Laisvės” skaity-. 
tojai ir ją visi labai myli. < r v,

Taipogi girdėjau, kad “Lai- 
svės” skaitytojai rengias susi- ” 
šaukt specialį susirinkimą ir’, °“ 
dar ką nors naudingą “Lais-.(|, 
vei” padaryti.

Dar turiu priminti, kad di-_5.'.l 
džiuma kliubo narių, nevedę.'*,* 
ir vedę, su savo moterimis, 
rai jį lanko ir remia. Taipgi ir 
iš apielinkės mūs draugai daž-- « ..■ 
nai atlanko mus, o kartu ir 
tinkamai pasilinksmina.

Taigi varde L. P. Kliubo ta-.L./ 
riu visiems širdingą ačiū ir.,,..;, 
meldžiu ir ant toliau dar ge- 
riaus ir taukiaus atsilankyti ir 
remti mūsų pažangų Kliubą, 
o Kliubas nepamirš ir ant to-* /‘.^ 
liaus remt ir gint jūsų darbi-'1’-v* 
ninkiškų reikalų.

Kliubietis. • ***£
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Haverhill, Mass.
Nekrologai — Žiaurioji Mirtis 

Išplėšė Du Partijiečius

Pereisima Su “Nau ja ja Gadyne” Ir Reikalauja Grąžint Šerus

nariams, kurie šiame susirinki
me negalėjo dalyvauti, bus pra
nešta laiškais apie šį vienybės 

Tankiai į mitingus ar į ■ susirinkimą.
prakalbas ateina užsigėru- j Apkalbėta plačiai apie dabar 
šių žmonių. Yra, mat,1 gyvuojančius du choru. Mūsų 
žmonių, kurie nori parody- kuopos nariai priėjo prie išva

Kovo 6 d., 9 valandą iš ry
to, mirė draugas Jonas Šmi
tas, sulaukęs 52 metų amžiaus, 
šioj šalyj d. Šmitas išgyveno 
25 metus. Jis prigulėjo prie 
Komunistų Partijos, Rusų Dar
bininkų Ordeno ir "prie vietinių 
organizacijų. Draugas Jonas 
turėjo operaciją ant “gall sto
nes” ir jau pradėjo eiti geryn, 
bet neteko ilgai džiaugtis—už 
kelių dienų pagavo plaučių 
uždegimą, nuo ko ir turėjo 
skirtis su gyvųjų pasauliu.

Išreiškiu likusiems abiejų 
šeimynų nariam, kaip d. Ku- 
tinskui, sūnui ir dukrelei, taip 
pat ir draugei Šmitienei, sūne
liams ir dukrelėms, širdingiau
sią užuojautą nuliūdimo valan
doje.

Jakėnų Petras.

Montello, Mass.
Kovo 9 pasidavė į ligonines 

operacijoms draugės, K. Skliu- 
tienė, ir E. Maksvitienė, abid
vi yra “Laisvės” skaitytojos ir 
šiaip darbininkiško judėjimo 

I rėmėjos, priklauso prie darbi
ninkiškų apšvietos ir savišal
pos organizacijų. Linkėtina 
joms sėkmingo ir greito pa-

Mes, žemiau pasirašę “Naujosios Ga
dynės” šėrininkai, griežtai smerkiame 
demoralizatoriškų politikų, kurių veda 
Strazdas, Steponavičius, Jankauskas ir 
kiti, dabartiniai “N. G.” boseliai. Mes 
smerkiame “N. G.” redakcinę politikų ir 
begėdiškai priešvienybinę kryptį Strazdo 
redaguojamos “N. G.” Ta politika ne
gali būti pakenčiama klasiniai sąmonin
giems darbininkams. Mūsų keliai su 
Strazdais, Jankauskais, Steponavičiais ir

Brooklyn
K. Kreivėnas.
A. Bieliauskienė,
Julia Anskis,
A. S. Skirmontas,
O. Cibulskienė,
P. Cibulskis,

Čepulis, 
Viviano 
Shmagoris, 
Liepa, 
Liepienė, 
Liepaitė, 
Kapočius, 
Sutkus,

T.

P. Rainis, 
J. Balčiūnas, 
J. Cedronas, 
H. Cedronienė, 
V. Retikevičius, 
V. Paukštys, 
A. Velička, 
J. Stakvilevičius, 
J. Kasiulaitis, 
T. Lisajus, 
V. Lisajienė, 
P. Kapickas, 
St. Steponavičius,
J. Urbonas, 
M. Mikalauskienė

Ko. persiskiria.
Mes pasisakome už vienybę, kaip jų. 

nustatė didžiuma (1935 m.) LDD CK. 
savo sutarty su ALDLD.

Mes reikalaujatttė* atmokėti mums Še
rus. Jankauskas pareiškė viešai šuva-' 
žiavime, kad visiems, kurie norės, Šerai 1 
bus atmokėti. Jeigu atmokėjote Šerus ’- 
Prūseikai, Kuodžiui ir Paukštienei, tai“ 
mes reikalaujame padaryti tų patį ir že-" 
miau pasirašiusiems.

A. Antanavičius,
G. Daugėla,
A. Balchūnas,
A. Rainienė,
St. Tūba,

Maspeth
J. Kaulinis.
Z. Kaulinis, (LDD 2 kp.) 
Em. Kalvaitis, 
Ona Kalvaitienė,
J. Kalvaitis, 
M. Keras,

Meksikos streikuojanti mainieriai i š Guanajuato maršavo 300 mylių į 
Mexico City pasiskųsti centralinei v aidžiai. Baisūs karščiai ir dulkėti ke
liai nesulaikė jų nuo tikslo.

sveikimo.

Brocktone kovo 13 policis- 
tas Timothy O’Brien, nušovė 
16 metų amžiaus Highsęhoolės 
vaiką, Peter Ferretto, pataiky
damas šūviu į galvą. Kuomet 
vaikas lindęs per neapgyvento 
namo langą ir norėjęs pabėgti. 
Policistas aiškinąs, kad nušovė 
nenorėdamas, netyčia. Mat, 
vaikas norėjęs pabėgti. Visuo
met policija sakosi nušovus 
kaltą žmogų. Išsiteisinimo su
randa priežastį. Biedni tėvai, 
labai gailis savo sūnaus, sako,

I kad buvęs geras vaikas.

Brotherhood unijos Advise-' 
ris, Frank Goodwin, parašė 
laiškus visiems unijos loka- 
lams, o General Board tą už
gyrė, kad išmesti, iš unijos ir 
iš darbo, tris pažangesnius 
unijos narius: Frank Peacko, 
Geo. Woodbury, ir da vieną, 
kurio pavardės nepamenu. 
Kaltina juos anarchizme, ir 
komunizme,’ būk jie išleidę

»

P. Mingila, New York City, N. Y.
A. Matulevičius, Jersey City, N. J.
A. Kazakevičius, Jamaica, N. Y.
J. Čūberkis, Ridgewood, N.. J.
J. Druseika, East Orange, N. J.
Ig. Bėčis, Newark, N. J.
E. Baziliauskas, Newark, N. J.
V. Stankus, Easton, Pa.
J. Johnson, Easton, Pa.
Julia Johnson, Easton, Pa.
J. Katinis, Easton, Pa.
Elz. Katinis, Easton, Pa.
S. Meison, LDD 8 kp., Easton, Pa.
R. Merkis, Philadelphia, Pa.
A. Merkienė, Philadelphia, Pa.
V. Šapranauskas, Philadelphia, Pa.

F.

J. šapranauskienė, Philadelphia, Pa. 
P. Sakatauskas, Paterson, N. J.

Prapiestis, Paterson, N. J.
Prapiestienė, Paterson, N. J.
Prapiestis, Jr., Paterson, N. J. 
Strumila, Paterson, N. J.

M. Semėnas, Paterson, N. J.
J. Skaudas, Paterson, N. J.
P. Miliauskas, 5 kp. LDD 

(11 šėrų) Worcester,
D. G. Jusius, Worcester, Mass.
J. Skliutas, Worcester, Mass.
J. šalaviejus, žvaigždės Choras, 

Worcester, Mass.
N. Kudarauskas, Worcester, Mass.

A. Pilkauskas, Hartford, Conn.J.

Kaip matote, tai vien tik iš Brooklyno 
ir Maspetho susirašė 40 šėrininkų, ku
rie pertraukia ryšius su strazdine “N. 
Gadyne” ir reikalauja atmokėti Šerus. 
Iš kitų miestų spėjo susirašyti tik 30 
šėrininkų, kurie buvo atvykę į Brookly- 
nų į šėrininkų ir į LDD suvažiavimus.

Jau vienas tas faktas, kad per kelias 
dienas" susirašė 70 šėrininkų, griežtai 
smerkiančių dabartinę “N. G.” politikų, 
aiškiai rodo, kad tokių šėrininkų, per vi
sų Amerikų, bus daug daugiau.

Kas sutinkate padėti savo parašų po 
viršuj susirašiusių šėrininkų pareiški
mu, tuoj praneškite šiuo adresu: L. Prū-

seika, 36 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Dabartiniai “N. Gadynės” boseliai ” 

džiaugiasi, kad jie turi šėrininkų didžiu-; , 
mų. Tai tikslus blofas. “Didžiumų” še-.7u 
rininkų suvažiavime jie sudarė su pagel- . 
ba naujai iškeptų šėrininkų, kuriem iš--4* 
rašė šėrus prieš pat suvažiavimų, kurie - 
per visų sklokos gyvavimų šėrų netu
rėjo. Tie ūmai iškepti šėrininkai nieko- 
bendro neturi su komunistinėm idėjom.- • 
Jie yra visai svetimi, dažnai net antiso-- 
vietiniai elementai ir ant jų dabar Straz
dai ir Jankauskai remia savo mizerno • 
išsilaikymo viltį! Kokia gėda!
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Laisvoji Sakykla
“Vienybė” ir SLA

N ebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu. 
Nebesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint būtų baisu.

—Maironis.

r-y/'

Penktadienis, 20 Kovo, 193®

Jubilėj us
Sakoma, kiekviena esybė tu- 

:.ri savo reikšmę, atlieka misiją 
’1Kgerą ar blogą. Tas lygiai ati- 

Xį____ tinka “Vienybės

Tėvynės Mylėtojų Draugija. 
Resursinė Bendrovė.
Baltic States Bankas, New 

York.
Universal Bankas, Chicago.
Vienybės Bendrovė.
“Ateitis”, So. Boston, Mass. 
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė.

diskusijas. Komunistai su mielu 
noru pristos su jumis. Komu
nistai nepabėgs į kitą miestą, 
kaip kun. Valadka, tik būk ge
rai prisirengęs prie diskusijų ir 
komunistai parengs diskusijas 
arba debatus su tavim.

Bekalbėdamas užkabino ko
munistus, būk Dr. šliubo 75 m. 
sukaktuvėms komunistai prie
šingi,, tai jeigu tu toks žinovas, 
tai kodėl nė vieną žodelį tikrai 
neišaiškinai? Kam tu rėki ir 
kaltini komunistus? Komunistai 
pilnai žino, kas buvo Dr. šliu
pas ir jo visą biografiją. Ar 
daug pats žinai apie Dr. šliu
pą? Turėtum daugiau patylėti, 
tai būtų ir pačiam sveikiau.

L. K. Biuras.

nori, šis žygis yra naujas bo
si] skymas: jie pradeda praves
ti nukapojimą pavieniuose sky
riuose. Jei bandytų taip pada
ryti visos dirbtuvės darbinin
kams ant syk, tai jie skelbtų 
streiką.

Darbininkai ir darbininkės, 
organizuokitės į uniją ir neleis
kite bosams jus taip išnaudoti.

darbininkai organizuoti, 
šitaip elgtis nedrįsta.

L. K. Biurus.

mes esam “slapukai”. Ve, pa
tarlė sako: Protingam užtenka 
žodžio, o kvailam negalima Iš
mokti iš visos knygos, žinoda
mi jūsų, “tautininkai”, ambici
ją ir apetitą, turime su jum ko
voti, turim ir tam tikrus me
todus vartoti. Kas neatsimena, 
kaip jūs, ponai, puolėte darbo 
žmonių vadus. Jūs, tautininkai, 
su visokiais pekliškais Krušais, 
puolėt, skundėt valdžiai. Apie 
tai prie progos pakalbėsime vė
liaus. Kas supranta ir studijo- 
ja žmonių psychologiją, mato 
jus susmukusius, jūsų vadina
moji politika daugiaus susmir- 
dus, negu Lozorius grabe.

“Tėvynė” vasario 28 dieną 
atspausdino straipsnį, “Susivie
nijimo Nelaimė”. Užbaigdami 
savo redakcijinį straipsnį sako: 
‘‘Kuomet SLA nariai nustos ti
kėti slapukų leidžiamiems iš
mistoms ir šmeižtams, tik tuo
met slapukai nustos Susivieni- 

i jimui žalą daryti. Tuomet iš- 
■ nyks ir visokis Susivienijimo 
; diskreditavimas visuomenės aky- 
j se”.
' tiesa!

Gaila netekus geros drau
gės; gailisi labai jos likusi šei
myna, netekus reikalingo na
rio namuose. Palaidota šena-

dory Laisves Kapinėse. Ilsėkis, 
drauge, ramiai užbaigus savo 
vargus.

Kalnietė

Kur 
bosai

PRA ME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

ROOKLYN, NEW YORK
Per tas įstaigas mūsų broliai 

tautiečiai iškaulino iš lietuvių 
su geru viršum DU MILIJONU 

apvaikščioji- dolerių ir ŽUVO. Prie to, jie 
mui 50 metų sukaktuviu savo Į buvo inspiracija visai eilei ma-
Xje’aimingo gyvenimo. Vasario į žesnių lokalinių korporacijų, 

rl. pasirodė ir Auksinio Ju-j kurios irgi žuvo. Natūraliai, 
kas-gi nenori pasidarbuoti “tau
tai” ir būti didvyriu. Bet išė
jo didelė PISSS! Kas keisčiau
sia, tai “Vienybė”, kada žmo
nės pareikalauja pinigų, tai 
“Vienybė” subrankrūtavus. Ka
da atėjo vasario 10 diena, 1936, 
tai (ji) “Vienybė” išgyveno 50: 
metų ir da mananti daugiau 
gyventi. Tai tikri stebuklai.

Dabar dar apsistok/.’, p;’.; to 
naujutėlio kapo, r ' ' -? • 
Atstatymo Bendrove.,, f. 
vės Sekretorium yra ponas ; . i- 
maitis. šis ponas, kiti 
“kukorium”, suspirgino 
ją Bendrovę. Tas patsai ponas : 
yra kitos instancijos kukorium, j daus 
būtent, Sargybos Bokšto. Kas 
atsitiko su virš paminėtum ben
drovėm, tas atsitiks su SLA, jei 
mes, eiliniai nariai, sutiksim su 
Sargybos Bokšto rekomendaci
ja.
Ponas Vitaitis 
Jieško Durnelių I

Vasario 28 dieną “Tėvynė” 
išspausdino redakcijinį straips
nį “Nesupratama Tyla”. Kodėl 
gi tas ponas Vitaitis taip nebe
pajėgia suprasti, nuduoda tokį 
nekaltą avinėlį? Tokie ponai 
redaktoriai turėtų rausti, kuo
met bando svietui kalbėti apie 
“Pirmą pasaulio lietuvių kon- 
gresą”. Kongresas, tai buvo {dirbtų skatikų. Pasirodo, kad 
šūktelėjimas ir klausimas, kaip he “slapukai”, bet jūsų tauti- 
atsilieps. Atsielpė negatyviai, ninku blogi darbai Susivieniji- 
užtai ir ta nesuprantama tyla 
užviešpatavo. Vitaitis užsino
rėjo ant sykio Pasaulio Lietu
vių Sąjungos ir gana. Keisto
ka, senos istorinės draugijos 
uždarinėjamos Lietuvoje, tai 
kam gi čia naują tverti? O jei
gu manot, “VORAI”, kad jūs 
prisigaudysite smertelnų musių, 
tai skubinkitės.

fT.bJejaus numeris iš 32 puslapių. 
Visokių straipsnių, trumpų ir 
ilgesnių. Bet kaip diena aiškus 

— vienas dalykas—-kad “Vienybė” 
“sarmatijos supažindint savo 
* skaitytojus su pirmaisiais “Vie
nybės” numeriais bei jų turi

zmu. Kodėl gi taip? Juk 50 
, metų senumo leidinys turi isto
rinę vertę. “Vienybė” mylėjo 
rdangstytis patriotiškumo rūbu. 
Bet veltui. Kurie seka litera
tūrą, gerai žino “Vienybės” 
tikslą. 50 metų tam atgal jos 
tikslas buvo “vieros” palaikymo 

ir tuolaikinių lietu- 
vienijimas su lenkais. Tai 
augštieji siekiai.

Taip lygiai, jei “Vienybei” 
bus lemta sulaukti 100 metų 
(kam aš visai netikiu), ji vėl 
sarmatysis persistatyti, kokia ji 
buvo 1936 metais, būtent kiek 
ji nuodų išliejo SLA reikale 
prieš pirmeivius. šiandien 
“Vienybės” ambicija kišti fašiz
mo kuolus į progreso ratą. Tik 
dėkui, kad ji tokia silpna ir 
mažytė palyginant prie šių die
nų progreso—tai tik aguonos 
grūdas prieš paprastą kalnelį.
Maumoja SLA Pinigus

-•** Nesvarbu, kiek kas gyveno 
kada, bet kiek gyvendamas

• _ nuveikė ir ką. Taip lygiai ir su
mūsų laikraščiais. “Vienybė” 

, pradėjo eiti 1886 metais. O
“Laisvė” dvidešimt penkiais me- 

•-X-X tais vėliau. Palyginkime dabar:
j “Laisvė” išaugo iš savaitraščio
*^.„Xį svarbų darbo žmonių dienraš-

turi
tuvę, įrengtą moderniškai. 

z jų laikais surenka šimtus
* jų skaitytojų. Ji nieko
* \ nuskriaudus nei už centą.

* kiu pavyzdžiu mes, darbo 
/ \nės, didžiuojamės!

Na, o kas su “Vienybe”? Ji
prasiskolino ir apskriaudė SLA Tradicija

Va- 
nau- 
nėra
To- 

žmo-

lįV^ant didelės sumos pinigų. Tai 
•• ATKViena pusė medalio. O antra 
7 A^pusė, Ui ve: visados palaiko vi- 
I įS^*^okių uzurpatorių pusę, didžiau- 
1-------sias priešas darbo žmonių, ša-

- lininkė išnaudotojų ordos. Kur 
"'tik pinigai, tai “Vienybė” ne

rašyta pagelbininkė. Kad ir 
Atstatymo 

Bendrovės, kiek ji prirašė, kol 
--'"'"••iškaulijo iš brolių lietuvių 600 

-’••tūkstančių dolerių. Dabar, kuo- 
7' • '•'met “sužlepsėta ir suvirškinta” 
- ——per ponus ta krūva pinigų, Ui 

' —• “V.” tyli, nė žodelio. Vadinasi, 
^—apsidirbo del “Uutos labo”, su 
| —viena išimčia, būtent, Sargybos 
i ^Bokštu, per kurį “Vienybė” sie- 

*^kia užkariaut SLA.
"X- Dabar yra klausimas, ar ilgai 

, ZZT!J!hes, SLA eiliniai nariai, ban- 
A^JJysime pakęst tą drumstimą ii’ 
"t 'Tiiekinima pirmeivių, mūsų žmo- 
~Xpių? Pažiūrėkite į SLA atskai- 

už praeitą bertainį, pama- 
pysite, kad nustebinančią sumą

V. ‘

Lietuvos

inigų
—g«poration gauna. Už tai “Vieny- 
£JX*bė” labai nori, kad SLA. rin- 
^Xlkimus laimėtų jos prieteliai.

garsią

Ne tiesa, ponas Vitaiti, ne 
Vienas ir tiktai vienas 

’ darykite gerai ir bus 
; Ar ne tiesa, kad ;

•?.davote Dundulį, lei-1 
’ adams balsuoti, kuo-. 
ivo išrinktas, tada at- ’ 
sau vietą pasilaikėt. 

,a, kad jūs ponui Ger-i 
ždininko vietą užgy- 
/t jis buvo pirmas po.

'ko Paukščio daugiausia’ 
.vęs? Ar ne tiesa, kad’ 

jūs išmetėt iš SLA A. Bimbą! 
ir J. Siurbą kaipo politiškus 
savo priešus? Ar ne tiesa, kad 
jūs samdėt general į SLA orga- 
ganizatorių, kad atpalaiduot 
kuopas nuo komunistų ir tuom 
daug skriaudos pridarėt SLA, 
sugriaudami dideles SLA kuo-1 
pas? Ar ne tiesa, kad jūs Chi
cagos seime prieš komunistus 
lermavot ir tuom su virš 8,000 
narių iš SLA išstūmėt? Ar ne 
tiesa, kad jūs eikvojot SLA tur
tą ir nevykusiom paskolom ? 
Daug žuvo narių sunkiai už-į

tai

JK 
4-

net, :. 
nabašm

Darbininkams Numušė Algas
Lawrence yra Ayer Mill dirb

tuvė su skyrium, kur dirba špū
les mašinom. Viena špulė sve
ria po 25 svarus. Pirmiau dar
bininkai dirbdavo padieniais, 
vėliau bosai pastatė dirbti 
akordiniai (nuo šmotų) ir už-i 
dirbdavo nuo 18 iki 28 dol. Ži
noma, kad uždirbti $28,«reikė
davo gerai paskubint. Teir dirba ; 
23 darbininkai, kiekvienas turi■ 
po dvi mašinas.

I

Bosai, matydami, kad dar- į 
bininkai uždirba nemažiau 21! 
dol. į savaitę, paskelbė darbi- ■ 
irinkams algų numušimą net 33 
nuošimčiais, apie 9 dol. į sa
vaitę. Tai didelė suma šiuo lai- i 
ku, kai viskas brangu.

Darbininkai, pazurzėję, taip 
ir paliko. Tai bloga, kad dar- ; 
bininkai neorganizuoti ir todėl 
bosai su jais elgiasi, kaip tik

Vasario 20 d. staiga numi
rė drg. Viktorija Kvalkaus- 
kienė, po tėvais Tamulevičiū
tė. Paliko dideliam nuliūdime 
savo draugą, vieną dukterį ir 
3, dar mažus, sūnelius, iš ku
rių jauniausias tik 5 metų am
žiaus. Tad ji buvo dar labai 
reikalinga, kad išaugint savo 
šeimynėlę. Paliko 2 brolius, 
kurie gyvena Detroit, Mich., 
ir vieną seserį, gyvenančią šio
je šalyje, bet nežinia, kuriam 
mieste. Drg. Viktorija per ke
letą metų buvo LDSA 62 kuo
pos narė, o kuomet LDSA liko
si suvienyta su ALDLD, tad 
velionė pasiliko organizacijoj 
taip pat. Taipgi veik nuo dien
raščio “Laisvės” pradėjimo ei
ti buvo jo skaitytoja. Kval- 
kauskai gyvena ant ūkio, tai 
veik visada velionė paaukoda
vo įvairių dalykų darbininkiš
kų draugijų parengimams ir 
visada patys dalyvaudavo.

Ona Levonavičiūtė—sopranas
Kuri pirmu kartu dainuos lietuvių 

parengime—“Laisvės” bankete.

Ištisa Programa Yra Sekama:
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

(<

Keisti tie mūsų Bokštininkai 
ponai Vitaičiai-Vinikai-Strimai- 
čiai ii^ kompanija. Trumpoje 
praeityje beveik karą skelbė na-1 
riams, kurie reikalavo naujos 
Pildomosios Tarybos ir dar vė
liaus “Tėvynėj” net editorinį 
straipsnį davė išreikšdami norą 
kad nors ant keturių metų Pil
domoji Taryba būtų renkama, 
vietoj dviejų metų. O dabar jie 
brukte bruka savo sąrašo kan
didatus. Tas nėra nieko nuosta
baus, jei jie būtų tame nuošir- Į 
dfls. Bet jų tikslas visai ki
tas. Jie brukasi į centrą SLA, 
kad paėmus SLA į savo rankas, 
kad vėl pilnai gaspadoriavus ir 
vėl dalinus SLA turtą savo 
draugams.

Fašistai, laimėję ščucį 
mus, jausis pilnais gasp 
riais. Jie nepasiganėdms ‘ 
000, reikalaus daugiaus ir 
juos galės nuo to sulaikyt.

Draugės ir draugai SLA 
riai, ar mes sulaikydavom
ną Gegužį nuo užsispyrimu? Ar 
mūsų protestų rezoliucijos pa
siekdavo “Tėvynę”? Ar mes tu
rėjom balsą kaipo nariai fra- 
ternalės organizacijos? Visai 
ne. Ar ir vėl mes leisime jiems 
pagriebt tas teises iš mūsų?

mą diskredituoja visuomenės, 
akyse!

SLA yra tavo ir mano namas, 
gyvenkime maloniai ir taisyki
me jį, kad būtų patogus ir pa
vyzdys kitiems. Išrinkime Pil
domąją Tarybą iš šių žmonių:

F. J. Bagočius—prezidentu,
J. K. Mažiukna—vice-prezi- 

dentu,
Petronė Jurgeliūtė—sekreto

re,
Kazys Gugis—iždininku,
Dr. Stanislovaitis—daktaru

kvotėju,
J. Miliauskas ir E. Mikužiū- 

tė—iždo globėjais.
Krūmas.

Lawrence, Mass

TIK UŽ VIENĄ DOLERI

“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 
lėjinis banketas ir prakalbos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April 
šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, 

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

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

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

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

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

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

Vakariene bus 7-tą vai. vakare, Šokiai nuo 7-tos vai. 
ir tęsis visu laiku. Programa 9-tą vai.

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.25.
Vaikams iki 12 metų tik 50c.

VIEN TIK ŠOKIAMS 40c.

PHILADELPHIA, PA

A. Višniauskas—baritonas

Kovo 8 d. ALS 41 kuopa su
rengė vakarienę ir veikalą 
“Mirgą”. Aktoriai buvo pakvie
sti iš Bostono ir veikalą sulošė 
gerai. Taipgi 'buvo ir kalbėto
jų. Kalbėjo advokatas šalna ir 
So. Bostono metodistų kunigo 

' Kubiliaus moteris. Kubilienė 
pasakė: “Aš nesu kalbėtoja ir 

! clay, g nekalbėsiu, tik turiu pri- 
’ minti, kad kol nebuvo teisėjų, 

kas{daktarų i kunigų, tai mūsų or- 
į ganizaci i gerai stovėjo, bet kai 

daug pacukų, tai kož- 
pradėjo sukti į savo 

7ai ar nebus tik tas 
prieš kunigą Valadką,

na-
po-

kokios apstrakčios fan- 
iš realaus gyvenimo.

bus dar ĮspūdingesnisMartos Vilkienes Divorsas”
ir už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

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

gegužes mėnesiui už $1.00.
KONCERTAS IR BANKETAS

CZTXPrie Naujo Kapo
Tiesa, kas turi pradžią, tai 

SĖp^aiga užtikrinta. Tas atitin- 
ka ir mūsų viešame gyvenime. 
Būt realistu—turi studijuoti 
komplikuotą ateitį, ?kombinuot 
dienos klausimus. O kad tas

‘J dalbas būtų našesnis, nuosek-
• lesnis, tai neišvengiamai turi

pažvelgt į praeitį. Tai va pa- del SLA organas* “Tėvynė” sku- 
veikslas:

Žemės Bankas.
Laivyno Bendrovė.

Slapukai
Ar pasižengimas prieš drau

giją vartoti slapyvardį? Ko

binos kito laikraščio bendradar- 
, bius apkrikštyt slapukais? Aš 

pasakysiu, ponas Vitaiti, kodėl

atsiras’
nas ■* 
tink;:'.
ątkreipa
nes kunigas Valadka taip buvo 
įsikarščiavęs, kad net lūputės 
drebėjo iš piktumo per vakarie
nę kol gavo progą gerai ištar- 
kuoti southbostoniečius ir pasa
kė, kad “Mes, lawrenciečiai ne- 
prašom bostoniečių, kad atva
žiavę čia mums ką darytų ir 
kalbėtų.”

Bet dar ne viskas. Jam dar 
vis sapnuojasi komunistai. Jis 
jau turėtų susičiaupęs tylėti ir 
ne žodelį nepratart. Gerai, jei 
tu nori su . komunistais turėt į Į

Jau Laikas Rinkti “Laisvei” 
Gegužines Prenumeratas

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

i 6

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

i— -• ■
. ...... ,<\r , ; . .'■,jt',V<|/

;.v<avZs.

Sekmadienį, 19 Balandžio (April)

Kalbės A. Bimba
Kiti Dalyviai Programoje Yra:

Lyros Choras, Mainierių Kvartetas iš Shenan
doah, Pa.; Vera ir Nože Fripowitz, šoks rusiš
kus šokius. K. Menkeliūniūtė—mezzo sopranas, 
A. Višniauskas—baritonas, R. Merkiūtė—solistė 
ir K. Kuzmickas—baritonas.

BUS GIRARD MANOR HALL 
'“911 W. Girard Ave., Pradžia 6-tą vai. vakare.

1 v
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BOSTONO ŽINIOS
-------- VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS _________________ ____

LDS Vajus ir Bendri 
Parengimai

Kovo 11 d. įvyko LDS 62 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Iš organizatoriaus rapor
to paaiškėjo, kad mažai na
rių dalyvauja kuopos vajuje. 
Mat, mūsų kuopa nerinko va- 
jininkų, nes buvo nusitarusi, 
kad visi nariai imtų dalyvumą 
vajuje, bet matomai pamiršo, 
ar kas tokio atsitiko, nes va
jus baigiasi, o darbo vaisiai 
maži. Galėtų būt daugiau, jei
gu visi darbuotųsi, kaip buvo 
nutarta.

Iš finansų sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, kad kuopos 
iždas tuščias ir dar keliolika 
dolerių yra skolos. Visapusiš
kai padėtį apkalbėjus, nutarta 
mokėti po 5 centus į mėnesį 
kuopos reikalams. Pirmiau 
kuopa saviems reikalams nie
ko neimdavo iš savo narių, nei 
iš įstojimo, nei iš mėnesinių 
duoklių, o kuopos reikalų yra 
daug.

Apkalbėta reikalas surengti 
pikniką. Pirmiau išrinkta ko
misija raportavo, kad gegužės 
mėnesy surengti pikniką nebus 
galimybės, kadangi nesurasta 
tinkamos vietos.

Buvo atsilankę komisijos 
nuo Lietuvių Piliečių Kliubo ir 
ALDLD 2 kuopos, ir kvietė 
mūsų kuopą surengti pikniką 
bendrai. Pakvietimas priim
tas ir nutarta rengti bendrai, 
kaip tik bus gauta vieta.

Buvo pakvietimas nuo ALD 
LD centro moterų skyriaus, 
raginant dalyvaut moterų dar
bininkių suvažiavime. Pakvie
timas priimtas ir išrinkta vie
na jauna delegatė, kurios;* pa
vardės nepamenu.

Pas mus yra įsigyvenęs pra
stas paprotys tame, kad nariai 
neskaitlingai lanko susirinki
mus, o atsilankiusieji mažai 
ima dalyvumo svarstyme orga
nizacijos reikalų. Tai blogas 
dalykas. Keikia priminti na
riams, kad lankymas susirinki
mų ir dalyvavimas svarstyme 
organizacijos reikalų neša nau
dą ne tik organizacijai, bet ir 
patiems dalyviams, kadangi 
tuomi jie patys save lavina. 
Per laiką jie taip gali likti ge
rais veikėjais. Nereikėtų po 
susirinkimui kitiems išmetinė
ti, kad “jūs taip ar kitaip pa
darėt,” kuomet visi kartu veik- 
tumėm ir viską atliktumėm pa
gal geriausią savo išgalę.

Juozas.

Pikietavimas Lemia 
Streikieriams 

Pergalę
Moteriškų drabužių siūvėjų 

streikas, kuriam vadovauja 
International Ladies Garment 
unija, dar tęsiasi, bet viltis 
yra, kad susitaikymas jau ar
ti. Tačiaus streiko vadovybė 
įsakė tęsti pilną - pikietavimą 
ir laikytis stiprios vienybės, 
kol fabrikantai nepadarys tai
kos su visais streikuojančiais 
siuvėjais. Tuo tarpu federališ- 
ki tarpininkai numato, kad su 
kai kuriom Šapom greit bus 
galima susitarti, tuojaus su
grąžinant prie darbo 200 dar
bininkų. Kitas sutartis irgi ti
kimasi įvykdyti bėgyje poros 
dienų, sugrąžinant prie darbo 
2000 streikierių.

Visos sutartys pamatuojasi 
nukirtimu 8 darbo valandų iki 
5 ir pusės streikavimo laiko
tarpyje, kad grįžę į darbą 
streikieriai galėtų eiti pikie- 
tuoti ryte ir išėjus iš darbavie
čių. Bus padaryti patikrinimai, 
kad kiekvienas dirbantis strei- 
kierys atliktų savo pareigas.

Unijos viršininkų pareiški
mais, naujos sutartys bus pa
darytos pagal kituose miestuo
se nustatytas sąlygas, būtent, 
35 valandų darbo savaitė ir 
pamatinė mokestis 81 centas 
už valandą.

Sustreikavo Pašto 
Mūrintojai

Prie South Station geležin
kelio stoties dabar yra stato
mas naujas bildingas del par
cel post siuntinių aptarnavi
mo. 125 dirbantieji čionai mū
rininkai sustreikavo, reikalau
dami geresnių apsaugos įtaisų. 
Pereitą savaitę del šios pačios 
priežasties išėjo į streiką 65 
darbininkai. Iš priežasties šio 
streiko, statybos darbas tapo 
pilnai suparalyžiuotas.

■ ■    ' ——■ -'I —" "■

Nebūsią Atmokėjimą iš
Uždaryto Banko

Uždarytojo Federal Natio
nal banko depozitoriai gavo 
tik trejetą sykių atmokėti po 
10-tą nuošimtį savo indelių ir 
dabar jau kelintas metas nie
ko daugiau negauna. Dauge
lio lietuvių pinigai žuvo šia
me banke. Buvo žadėta, kad 
bent pusę pinigų atmokės, 
kuomet federal is resyveris 
“viską sutvarkys” ir gaus pi
nigų už banko turtą bei pas
kolas. Dabar pasirodo, kad ne
lieka vilties gauti dividendų, 
kadangi prieš uždarytąjį ban
ką yra užvesta byla, reikalau
jant $3,100,000. Šią bylą užve
dė valstijos bankų komisio- 
nierius 1933 metais, atsto

vaujant keturis uždarytus 
bankus ir bylinėjimasis fede
ral iškuose teismuose tęsėsi iš
tisus pereitus metus. Bylinėji
mosi ir resyverio išlaidos vei
kiausia viską ir suės; nu
skriaustiesiems nieko neliksią.

Grasina Uždaryti 
Škarmalines

Bostono priemiesty Chelsea 
yra skarmalų, šapos, kurios 
užima didelį d iškriktą. Val
džios inspektoriai patyrė, kad 
80 tokių škarmalinių dirba 
baisioj nešvaroj; daugelis jų 
neturi nei vandens, nei šili
mos, nei toiletų. Vienoj šapoj 
dirba 12 moterų ir 5 vyrai 
taip pat neturėdami šių svei
katai reikalingų patogumų. 
Todėl valstijos darbo depart- 
mentas pranešė Chelsea majo
rui ir škarmalinių savinin
kams, kad jeigu jie fcuojaus ne
pagerins esančios padėties, vi
sos jų šapos būsią uždarytos.

So. Boston, Mass.
Minėjimo Tarptautinės Dar

bininkių Dienos kovo 8 d. va
karienė buvo pasekminga. 
Draugė Sukackienė pasakė ata
tinkamą kalbą. Po to buvo 
muzikalė programa. Į ALDLD 
2 kp. moterų skyrių gavome 
dvi naujas nares. Vakarienė’vi
sais atžvilgiais gerai pavyko. 
Liks ir pelno.

Jau turime išrinkę tris dele
gates į Rytinių Valstijų liet, 
moterų konferenciją-su važiavi
mą. Dar tikimės gauti ir dau
giau. Kaip gausime, parašysiu 
apie tai plačiau.

K-tė.

gi Įvykiai Lietuvoje”,—rašinys 
gana skystas ir pakartojimas 
to (tos pačios minties), kas 
jau daug kartų buvo rašyta, 
ir tt.

Nesenai drg. Lukauskas ra
šė ir -pažymėjo, kad “Laisvė
je” perdaug rašoma apie Ko- 
minterno Kongresą, apie Ko
munistų Internacionalą, ir tt., 
Redakcija nematė reikalo duo
ti paaiškinimo, kad raštų apie 
Kominterną, ir tt., permažai; 
reikia daugiau, nes matome, 
kad “Skloka No. 2” naujais 
vargonais užgriežė, kad ji pa
aštrins kovą prieš Kominterną, 
nes, esą, jiems Kominterno vei
kimas nesuprantamas. . . Ta
čiaus mes tikimės, kad “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas, 
kuriame ir mes dalyvausime, 
suras būdus “Laisvės” turinio 
trūkumus dapildyti, nes mato
si didelis trūkumas akyvesnių 
žinių iš kolonijų!

Nutarta, orui atšilus, su
rengti 84 kuopos vardu pik
niką.

Pranešta, kad LDS 123 kuo
pa, balandžio 18 d., turės gra
žų vakarėlį, kuriame Newar- 
ko Sietyno Choras dalyvaus ir 
suloš trumpą scenišką veikalą.

Senas Pijus.
Red. Pastaba.—Būtų gerai, 

kad ALDLD 84 kp. išrinktų 
korespondentą, kuris atžymėtų, 
kp. veiklą mūsų, spaudoj. Tuo
met draugai žinotų, jog yra 
žmogus, kuris parašymu rū
pinsis. Dabar pasitaiko (šiuo 
tarpu geras pavyzdys) taip, 
kad du draugai rašo apie tą 
patį susirinkimą. Abiejų nega
lėjome sunaudoti.

gerai, šiemet, nors neregės ro
lė yra sunku atlikti, bet ji ro
dos gyvente gyveno. Tai darbi
ninkų klasės artistė. Jonukas, 
>—L. Duobinis,—taipgi jau
nuolis, nors sunkoka jam bu
vo atlikti meiliška rolė, bet iš
ėjo gerai. Skuckis,—J. Kudir
ka,—senas advokatas ir senas 
vaidyla, tinkamai atliko savo 
rolę. Barbora,—II. Šimkienė, 
—elizabethietė, tai pasišventu
si moteris, labai gerai buvo iš
mokusi rolę, tai galėjo pada
ryt tinkamus nu davimus ir iš
reikšti pilną mintį, kas veikale 
parašyta; savo aiškia ir gar
sia kalba suteikė publikai 
smagaus juoko. Baltrus,—J. 
Gasparaitis,—tarnas, irgi se
nas vaidyla, lošė pagirtinai. 
Anufras—A. Benderis—taipgi 
ir gydytojaus rolėj—tai senas 
menininkas, sykiu režisierius, 
tinkamai vaidino.

Nors buvo šiokių tokių trū
kumų, ypatingai tūliems su ro
lių nemokėjimu, bet kaipo dar
bininkams, o ypatingai šiam 
sunkiam gyvenimo laikotarpy, 
nelengva veikalas susimokinti, 
tai galima sakyt suvaidinta 
buvo labai gerai. Publika bu
vo užsiganėdinusi. Veikalas 
lengvas perstatyti, reikalauja 
paprastų scenerijų ir paprastų 
drabužių. Galima kad ir nedi
delėj kolonijoje suvaidinti.

2 va-

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, K Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS.7
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

t

Kietųjų Anglių Lauke—Derybos Pertrauktos;
Baronų Reikalavimai

Pagaliaus po vigo ir intensy- 
vio konferavimo UMWA su 
baronais už naują kontraktą, 
kovo 19 d. derybos likosi per
trauktos iki kovo 26 d. Dery
bas pertraukė patys baronai, 
nes jiems yra reikalinga toli
mesniam susitarimui ir susikon
centravimui prieš angliakasius. 
Nors derybos pertrauktos ir 
biskį kyšo baronų atkaklumo 
tačiau sakoma, kad nesą di
delio pavojaus visiškam dery
bų pairimui.

Pertraukiant derybas abi 
pusės sutiko vėl susirinkti ko
vo 26 d. “del geresnio išgvil- 
denimo ‘pakto,’ kad jis būtų 
abiem pusėm aiškesnis.” čia 
lyg tai pasakoma, kad sutar
tis padaryta ir susirinkimo be
reikia, kad pasimokyti, kokia 
sutartis yra arba, jei reikės, tai 
pataisyti kiek.

Ke&ia sutartis yra ar kokia 
ji bus, to niekas nežino, išski-
riant sutarties dalyvius. Bet
vienas dalykas jau aiškus ir 
štai jis:

Kompanijos reikalauja uni
jos nusimušimo algų iki 23 
nuošimčių; kontraktą padaryti 
5 metam; unijos reikalus ati
duoti arbitracijos galiai; pri
imti unijai atsakomybę už iš
kilusius streikus kontrakto ga- 
liavimo laiku; kad unija sus
tabdytų “bootlegerių” veiki
mą; kad unija atsisakytų nuo 
vartojimo savo įtakos valstijos 
administracijoj.

Yra ir daugiau mažesnių 
reikalavimų iš baronų pusės. 
Tai japoniški reikalavimai iš 
Chinijos liaudies. O tai kontr- 
reikalavimai prieš UMWA ir 
visi griežtai priešingi unijos 
reikalavimams. Nežinia, kokių 
nusileidimų duoda baronams 
Lewisas, bet kad jis duoda, tai 
yra aišku. Galima tikėtis, kad

Patersone labai pakilo pot
vynis Passaic upės (Passaic 
R’lver). Vanduo taip pakijo, 
kad visas paupy® užlietas, dau
gelis fabrikų sustojo veikę, 
krautuvės turėjo užsidaryt ir
randasi stubų apsemtų. Padary
ta milionų dolerių vertės nuos
tolių. Nemanai ir lietuvių na-
mėlių apsemti vandeniu. Vieti
niai laikrąščiąį rašo, kad tik 
1903 metais stokis vanduo buvo 
pakilęs. Tačiaus per šias pora 
dienų pradėjo vanduo pulti že-

j už pilną “check-off” jis įkergs 
I kelis šių baronų reikalavimu 
kontraktan. O tai bus negeisti
na kasėjams. Kol kas, naujo 
kontrakto darymo procesas iš
rodo prastoje padėtyje, žiū
rint iš angliakasio akies.

Požeminis.

Paterson, N. J.
Iš ALDLD 84 Kp. Susirinkimo

Kovo 15 d. susirinkime da
lyvavo apie 30 ALDLD 84 
kuopos narių ir gana susido- 
mėjančiai svarstė organizaci
jos reikalus.

Vienbalsiai nutarta šaukti 
kovo 29 dieną nepaprastą 84 
kuopos susirinkimą su tikslu, 
kad užkviesti opozicijos LDD 
1 kuopą ir bendrai išdiskusuo- 
ti jau se^ai abiejų draugijų 
patiektus vienijimosi planus ir 
sueiti į ^vieningą veikimą—po 
Komunistų Internacionalo vė
liava !

Pakelta klausimas ir išrink-
ta komisija, kad surinkti kuo- 
daugiausiai aukų “Laisvei” 
25 m. jubilėjinio suvažiavimo 
pasveikinimui.

Gana plačiai kalbėta, kad 
sutverti vietos korespondentų 
biurą ir turėt kartą į 2 savai
tes “Laisvėje” Patersono sky
rių. Tačiaus išvada, kad per- 
maža lietuvių kolonija ir nėra 
reikalo turėti skyrių. Kores
pondentų privalumu turėtų 
būti susitarti, pasidalinti darbą 
ir rašyti teisingas žinias, kad 
nereikėtų atšaukti, kaip pa- 
vyzdin Lawrence, Mass., L. K. 
Biuras, ir kiti.

Gana plačiai apkalbėta 
“Laisvės” turinys ir išreikšta 
neužsiganėdinimas, nes per
daug apysakų, kurių tankiai 
mintis vienoda ir skaitytoją 
neužinteresuoja. Paimkim, kad 
ir Gamtos Sūnaus, “šiurpulin-

myn, tad pavojus praėjo.
» T • " • *" • “

ALDLD ,84ukp. narys V. Stu
poras susižeidė šoną malkas be
kertant. V. S. guli lovoj. Drau
gai, turį liuoslaikio, atlankyki
te d. Stupurą. Antrašas: R. F. 
D. 1, Little Falls, N. J.

Linkėtina draugui V. S. greit 
pasveikti.

Vabalas.

Hillside, N. J.
Teatras “Motinos Širdis”
Kovo 15 d. įvyko ALDLD 

200 kuopos ir LDS 101 kuopos 
parengi mas. Hillsaidiečiai, 
kaip ir kas metai, suvaidino 
veikalą “Motinos širdis,” ku
ris savo turiniu liaudiškas, ata- 
tinkantis šiam momentui, vaiz
duoja šeimyninio gyvenimo 
santikius. Hillsaidiečiai padė
jo daug triūso veikalo susi- 
mokinimui, parinko geriausius 
vaidihtojus bei pritaikė tinka-
mas dainas, kurias dainuoja so-
lo ir duetai.

Vaidylos: Motina—O. Žalie
nė,—tiko savo rolėj, vaidino 
gerai, tiktai turėjo išrodyti se
nesnė, kaipo motina. Antanas 
—T. Kaškiaučius, kaipo senas 
vaidyla, visados pagirtinai lo
šė, šį kart ypatingai dainose 
pasirodė labai gerai. Marė— 
T. Bičkauskienė,—Antano pa
ti,—jos rolė labai sunki-jaut- 
ri, reikalauja dramatinio išpil
dymo, o del susidėjusių aplin
kybių jai rolė buvo įteikta vos 
tik keletą savaičių prieš loši
mą, tai, galima sakyt, atliko 
gerai, ypatingai dainose savoj 
maloniai skambančiu balsu ža
vėjo susirinkusius. Onutė—V. 
Rasinskaitė — neregė, Marės 
giminaitė, jauna mergaitė, tai 
pažiba iš jaunimo. Tai hillsai- 
diečių menininkų auklėtine, 
pernai pirmą syk pasirodžiusi

kolonijoje 
Vaidinimas užima apie 
landas ir pusę.

Hillsaidiečiai sutiktų 
dinti jį bile kolonijoj 
prieinamas sąlygas—už kelio
nės lėšas. Laike pertraukas 
LDS H Aps. pirm. drg. J. Skai- 
rys, paragino susirinkusius sto
ti į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą, paaiškindamas, ko
kią naudą teikia LDS.

Koresp.

suvai- 
ir už

Springfield, Ill.
i Jau prabėgo šaltoji žiema. 
Dideli šalčiai tęsėsi per kele
tą savaičių. Buvo “zero” ir 
net 20 laipsnių žemiau “zero”, 
tai toks .šaltis ir prikankino 
žmones. Kasyklos dirbo pilną 
laiką ir dar vertė darbininkus 
dirbti šeštą dieną, atidirbus 
penkias dienas, bet nedaug 
radosi tokių, kurie ėjo dirbti 
šeštą dieną. Bosams atsakė, 
kad atidarytų daugiaus kasyk
lų, kurios stovi uždarytos ir 
priimtų į darbą bedarbius, ku
rie prarado darbą pereitame 
streike, tada, girdi, nebus 
trumpa anglies. O kompani
jos gvoltu rėkia, kad anglies 
neužtenka, šalčiam užėjus, o 
žmonės reikalauja anglies. Jei
gu ir tiesa, bet čia ne darbi
ninkų kaltė, kad kompanijos 
uždarę laiko tūkstančius ang
lies kasyklų po visas Suvieny
tas Valstijas, kuomet bedar
biai bastosi, norėdami gaut 
darbo ir gyvent.

Darbai čia perkami ir per
kant vos gali kur įlyst. Tai 
tau gadynė šios supuvusios 
tvarkos. Kad ir už menką al
gą, darbo nėra, o d vesk badu. 
Pradės uždarinėt vieną po ki
tai ir tas kasyklas, kurios 
bar dirba, 
lykas, nes 
sikartoja. 
syklos jau
Oras šyla ir artinasi pavasa
ris, atnešdamas bedarbę ang- 
liakasyklom kokiem 5-6 mėne
siam.

Visokių farmukių mašinų 
fabrikas neprastai dirba. Se
niau ta kompanija dirbo ma
šinas ir Sovietų Sąjungai, če- 
verykų fabrikas irgi da*bar dir
ba neprastai. Jaunuoliai abie
jų lyčių eina ir eina kas die
ną j ieškoti darbo prie tų fab
rikų. Vieni gauna darbo, ki
ti ne. čia žmonės ir kalba, 
kad jei žinai kur ką “patept”, 
tai gauni darbą, o nežinantis 
negauna.

A. Čekanauskas.

da- 
da- 
at- 
ka-

Tai paprastas 
kas metas taip 
Mažiau dienų 

pradeda dirbti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Bedarbiui, Worcester, Mass. 

—Mes nemanome, kad del to 
mažmožio reikėtų užvesti po
lemikas su Dobilu. Branginkim 
laikraštyj vietą!

I

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8880

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permaine 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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuve* 

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

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ’ 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



b Šeštas.

Lietuvos Jaunimo 
į Gyvenimas ir Kova

Thaelmanno Diena 
Misų Mokykloj

Sąryšyj su ruošiama teismo 
komedija draugui Thaelman- 
nui, mūsų mokykloj surengėm 
Thaelmanno diena, kad išaiš
kint mokiniams, kas yra Tha- 
elmannas ir ką jis padare dar
bininkams. Buvo pravesta di
delė akcija, •parduota apie 100 
Thaelmanno paveikslų. Moki
niai susirinko krūvon ir vienas 
mokinys visiems aiškino apie 
ThaelnfJĮnną ir bendrai apie fa
šizmą Vokietijoje ir kitose ša
lyse. £ada įėjo vienas moky-

tojas ir trukdė, mokiniai nenu
sigando ir pravedė savo akci
ją atskirai kiekviena klasė. Ak
cijoj dalyvavo ir kitų organiza
cijų jaunuoliai. Buvo priimta 
aštri protesto rezoliucija prieš 
antifašistų kankinimą Vokieti
joj, reikalaujant Thaelmanno 
paliuosavimo.
Kaip Mes Pravedom 4-rių 

Sušaudytųjų Kampaniją
Mūsų mokykloje kiekviena 

klasė kampaniją pravedė atski
rai. Praėjo labai gerai. Bu
vo išaiškinta, kas buvo tie ke
turi sušaudytieji draugai, ko-1

kią reikšmę jie turi mums, jau
nuoliams, ir bendrai Lietuvos 
darbininkams. Kartu kalbėjom 
ir apje tai, ko atnešė mums, 
jauifuoTiams, 9 metai fašizmo. 
MesSęiską gerai supratom ii- pa- 
gerbėm 4 sušaudytuosius drau
gus atsistojimu vienai minutei. 
Komjaunuoliai parodė iniciaty
vos. Kurioj klasėj tą dieną 
pravest nebuvo galima, buvo 
pravesta ant rytojau ir kom
jaunuoliai nelaukė sekančio 
kuopelės posėdžio, kad aptart šį 
klausima. Bendrai, mokiniai la- 
bai gerai laikosi.

Jaunimas Reikalauja Pa
liuosuot Dig. Thaelmanną

Virš 250 mokinių pasiuntė 
Vokietijos konsulatui protesto 
rezoliuciją prieš antifašistų 
žiaurų kankinimą, reikalaujant

paliuosuot draugą Ernstą 
ei man na.

Išdauže Langus

Tha-

Laikraščių pranešimu, čia 
jaunuoliai išdaužę Vokietijos 
konsulato langus ir įmetė ak
menis, įvyniotus į popieras su 
užrašais: “Laisvė draugui Tha- 
elmannui!” Tie jaunuoliai areš
tuoti ir Kauno karo komendan
to nubausti trims mėnesiams 
kalėjimo.

Ar Rūpinasi Mūsų

V ienas iš didesnių Kauno 
priemiesčių yra Šančiai. Ten 
yra kelios organizacijos: Lietu
vos Darbo Jaunimo Sąjunga, 
Krikščionių Darbininkų, Pava
sario, Juozapo ir kt. Jose ran-

Penktadienis, 20 Kovo, 1936

dasi nemažai darbininkų jau
nuolių. Viena iš veikliausių 
organizacijų yra Lietuvos Dar
bo Jaunimo Sąjunga. Ji turi 
savo būstinę (Juozapavičiaus 
prospekto No. 5). Kad suvi- 
liot jaunuolius, jie išrašo laik
raščius (žinoma, fašistinius), 
įrengia įvairius žaidimus, ren
gia vakarus, šaukia susirinki
mus ir tt. Darbiečių esą apie 
150.
Bendrai Pravedė Vakarą
Gruodžio mėn. mes suruošėm 

vakarą kartu su sionistų-social- 
istų jaunuolių grupe. Buvo ga
na graži programa: deklamaci
jos (darbininkų dvasioj), vaidi
nimėlis, šokiai ir tt. Dalyvavo 
daug jaunuolių (apie porą šim
tų jaunuolių).

Pernai taip pat suruošėm va

jaunuoliais, šiemet 
išvengt tų klaidų, 
ir šiemet neapsieita

Pavyzdžiui, sionis-

karą, bet buvo padaryta daug 
klaidų — susipešėm su kitų or
ganizacijų 
stengėmės 
Vis dėlto 
be klaidų.
tų-socialistų jaunuoliai į vakarą 
atėjo su savo vadovu. Tai dau
geliui komjaunuolių nepatiko ir 
net reikalavo jį pašalint. Tai, 
žinoma, neigiamai paveikė. Pas
kiau vis dėlto nusiramino. Kar
tu šoko įvairius šokius, daina
vo revoliucines dainas, kiti dai
navo hebrajų nacionalines dai
nas. Padarytas klaidas kom
jaunuoliai supranta ir tikisi’iš
taisyti.

PASTABA. Reikalaudami pa
šalint jų vadovą, komjaunuoliai 
padarė didelę klaidą. Juk mes 
patys kreipiamės į sionistų-so- 
cialistų jaunimo vadovybę su

bendro fronto pasiūlymais. Tas 
komjaunuolių pasielgimas tik 
rodo, kad jie dar tinkamai ne
supranta bendro fronto esmės.

Ukmergėj Darbas Taisosi
Mums rašo iš Ukmergės, kad 

ten komjaunimo darbas taisosi. 
Organizacija išaugo ir turi jau 
25 narius. Sąryšyj su Spalių 
Revoliucijos švente ji parodė 
veiklumo.

Vienas draugus mums rašo: 
X kaime turėjom tik 5 kom
jaunuolius, dabar turim 22 na
rius. Visi jie, išskyrus vieną, 
yra žemės ūkio darbininkai. Jie 
suruošė du vakarus, kuriuose 
dalyvavo apie 100 jaunuolių. 
Dažnai praveda vakaruškų. Jau 
įsitaisė mažą knygynėlį.
(Iš “Darbininkų ir Valstiečių 

Jaunintas”)

L. Prūseika

J. Sabaliauskas, tenoras

į"i.AISVES" KONCERTAS IR BANKETAS
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Darbininkai, Smulkūs Biznieriai, Profesionalai ir Farmeriai yra Kviečiami Būti Šiame Parengime. Čia Bus Minima 25 Mėty Sukak
tuvės, kaip Leidžiama “Laisvė”. “Laisvė” yra Mokytojas ir Švietėjas Amerikos Lietuvių Visuomenės. “Laisvė” yra Vadas Lietuviy 
Darbininkų ir Kity Stambaus Kapitalo Spaudžiamy Sluogsniy. Todėl Minėjimas “Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus yra Labai Svarbus

Punktas Amerikos Lietuviy Istorijoje. Kiekvienas Pirmeiviškas Lietuvis Privalo Būti Šiame Parengime.

Šis Pokilis Įvyks

Sekmadienį, 
Kovo

Sunday, 
March

Pradžia 4 Vai. Po Pietų K. Menkeliūniūte
Mezzo-Soprano

Prašome Įsitėmyti Vietą—

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott Street, 
Worcester, Mass.

Nesivėluokite pribūti
Ignas Kubiliūnas, baritonas
Pasižymėjęs radio dainininkas.

. Prūseika, ilgus metus buvęs ’’Laisvės” redaktorium, sakys prakalbą.
Laike šio parengimo užsirašykite “Laisvės” Jubilėjines Gegužės mėnesio laidas už $1.00, ir gaukite dovanų knygą, 
originališką apysaką iš Amerikos lietuvių gyvenimo, pavadintą “Mortos Vilkienės Divorsas”, ją parašė Mikas Rasoda.

Šiame Koncerte Dainuos
K. MENKELIŪNIŪTĖ,

Mezzo-Soprano, iš Brooklyn, N. Y.

IG. KUBILIŪNAS,
Baritonas, iš So. Boston, Mass.

ADELĖ MICKEVIČIŪTE,
Kontralto, iš Providence, R. I.

V. SUKASKAS,
Smuikininkas, Vietinis-Worcesterietis

A. Mickevičiūte, Kontralto
Garsioji Bostono ir Apielinkės 

Radio Dainininkė.

JUOZEFINA LATIMER,
Sopranas, Vietine-Worcesteriete

J. SABALIAUSKAS, Tenoras, 
E.. ŠALAVIEJUS, Baritonas, ir 
V. TUMANIS, Tenoras, duos 
gražų trio.

DAR BUS EKSTRA KAVALKU.

Daugiau Dalyviy Programoje

V. Tumanis, tenoras.
” —————————“• ■

į Rūpinkitės pamatyti šią programą, kurią sudarys geriausi lietuvių talentai
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Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
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(Pabaiga)
Greičiūniene, žinoma, stengėsi atsi

kratyt savo podukros ir pati viena už- 
valdyt ūkį. Todėl savo podukrą užlai
kė taip “gerai,” kad jos podukra Greičiū
nytė apsirgo džiova ir sirgdama kreipėsi 
prie savo motinos sesers, E. Kapickienės, 
kad ją priimtų ir užlaikytų. Kapickienė 
priėmė tą našlaitę ir dėjo visas pastan
gas išgydyt nuo džiovos, bet viskas buvo 
veltui. Greičiūnytė mirė. Prieš jos mir
tį atvažiavo Kupiškio klebonas Butri
mas, kuriam ne tiek rūpėjo Greičiūnytės 
dūšios išganymas, kiek jos nuosavybė— 
22 hek. žemės. Todėl per priešmirtinę 
išpažintį davė Greičiūnytei patarimą, 
kaip ir kam užrašyti savo turtą. Ant 
rytojaus po išpažinties Greičiūnytė pasi
kvietė iš Kupiškio “publik notary” (no- 
tarijušą) ir padarė dokumentą, kad visą 
nuosavybę po jos mirties turi paveldėti 
E. Kapickienė, bet su išlyga, kad E. K., 
gavus tą nuosavybę, išmokėtų ant Ku
piškio bažnyčios, varpų, vargonų ir kad 
per 25 metus du sykiu ant metų būtų at
laikytos mišios už jos, jos motinos ir jos 
tėvo dūšias. Tokiu būdu visb E. Kapic
kienė turi išmokėti klebonui Butrimui 
dvyliką tūkstančių litų arba tūkstantį 
du šimtu dolerių. (Nuosavybė daugiau 
neverta, kaip 1,500 dolerių).

Surašyt ir paskirstyt turtas labai len
gva, bet jis paimt visai kitas dalykas, 
nes našlė Greičiūniene nei užsimint ne
nori apie perleidimą jos vyro nuosavy
bės E. Kapickienei. Tada E. Kapickienė 
duoda įgaliojimą savo vyrui, A. Kapic- 
kui, kuris užveda bylą. Prasidėjo teis
mai, kurie traukėsi tris ir pusę metų. 
Gal būt teismai traukęsi ir ilgiau, bet 
našlė Greičiūniene pabaigė tuos pinigus 
penkis tūkstančius litų, kuriuos ji turė
jo gauti pagal jos vyro dokumentą. O 
A. Kapickas praskolino savo ūkės visus 
penkis hektarus. Tai Smetonos teisėjai, 
nebegaudami daugiau kyšių, išsprendė 
bylą ant naudos E. Kapickienės ir teis
mo anstolis 24 d. sausio, lw m- įvedė 
A. Kapicką į našlės^Gratmūmenės namus.

Kada atvažiavo anstolis įvesti A. K. į 
Greičiūnienės namus, tai sykiu atvažia
vo ir klebonas Butrimas ir atsivežė tam 
tikrus nuo Smetonos valdžios išduotus 
dokumentus ir pareikalavo nuo E. Ka
pickienės, kad ji, kaipo būsianti savinin
kė tos nuosavybės, išduotų jam (klebo
nui) vekselius ant dvylikos tūkstančių li
tų, nes iš tos nuosavybės buvę paskirta 
nabašninkčs Greičiūnytės tiek pinigų del 
bažnyčios ir kitų galų. E. K. išdėsto kle
bonui, kad jie besibylinėdami už šią nuo
savybę praskolino savo ūkį daugiau; ne
gu ūkis yra vertas, ir prašo, kad ir kle
bonas pamokėtų dalį išlaidų už bylos ve
dimą, Klebonas Butrimas atsako, kad 
tie pinigai yra paskirti dievui, o dievas 
jokių bylų su žmonėmis neveda, tokiu 
būdu ir jokių bylų iškaščių nemoka, žo
džiu, klebonas ir teismo anstolis priver
tė E. K. išduoti ant 12,000 litų vekselius. 
Norint A. Kapicką anstolis įvedė į Grei
čiūnienės namus, bet jis ten negyveno, o 
tik nekuriuos savo padargus nunešė ir 
sudėjo dar neįtaisytoje kamaroje, grin- 
čioje gi gyveno našlė Greičiūniene su 
savo pusiniu Betkevičium.

Vasario 8 1933 m., 7 valandą va
kare, A. Kapiekas važiuodamas. 
gaus sumar^ užvažiuoti 
nę ir pažiūrėti, ar visi tie daiktai, ku
riuos" jis nuvežė, yra čielybėje. Priva
žiavęs prie stųbos ir pamatęs, kad stu-

boję Greičiūniene žiburuoja, jis pabarš
kino į duris, bet niekas neatsiliepė ir 
grinčioje šviesa užgeso. Kadangi buvo 
mėnesiena, tai ’ A. K. sumanė pažiūrėti 
per kamaros langą, ar jo atvežti daik
tai yra čielybėje. Tuo laiku, kada jis žiū
rėjo, iš vidaus kamaros per tą patį lan
gą žybtelėjo geležinės šakės ir per A. K. 
akis įsmigo į smegenis ir A. K. neištaręs 
nei “oi” krito negyvas.

Laike teismo išsiaiškino, kad šitą 
žmogžudystę padarė našlės Greičiūnie
nės pusinis, 64 metų amžiaus senis Bet- 
kevičius, kuriam Greičiūniene buvo, pri
žadėjus duoti du hektarus žemės, jeigu 
jis kokiu nors būdu nugalabins A. K.

Ir taip tas Lietuvos ponijos apgynė
jas, kuris laike pasaulinio imperialisti
nio karo buvo po lietumi kulkų, šrapne- ' 
lių ir granatų, kuris laike proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje žudė Lietuvos su
kilusius darbihinkus ir vargo valstiečius 
ir per visas tas kovas išliko gyvąs, svei
kas, nei sykio nesužeistas — krito nuo 
rankos sudilusio 64 metų senio.

Lapkričio 12 d., 1934 m., Panevėžio 
apygardos teismas, išnagrinėjęs šią by
lą, A. Betkevičių nubaudė vienų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimu, o E. Greičiu- 
nienę išteisino.

Kai kas iš “L.” skaitytojų gali ma
nyti, kaip čia gali būti, kad už tokią 
šiurpulingą žmogžudystę ir tokio žmo.- 
gaus, kuris tiek daug kovojo už Lietu
vos buržuaziją, Smetonos teismas vieną 
kaltininkę išteisino, o kitam davė tokią 
lengvą bausmę. Čia nieko nėra nepa
prasto. Vienas dalykas, del ko E. Grei- 
čiūnienė liko išteisinta, tai tas: E. G. 
labai artimas giminaitis daktaras Ma
čiulis yra Panevėžyj fašistų vadas ir di
delis f rentas Panevėžio burmistro Cha- 
dakausko, Smetonienės brolio. Todėl tie 
ponai teismui padiktavo ir teismas jų

kas buvo vargšas ir biednas, tamsus 
žmogelis, jis kovojo už buržujų reikalus. 
Tokį žmogų tik susipratę darbininkai 
sm'erkia ir vadina išdaviku darbininkų 
klasės. O pati bųrždazija^ Ratoje 'Sme
tonos, kartais juokiasi į rangovę ir jo 
likimo nepaiso. Žinoma, jeigu viršmi- 
neti žmogžudžiai būtų nužudę jų kla
sės žmogų, buržujų, tai Smetonos teis
mas būtų visai kitaip pasielgęs.

Toliaus, štai kas atsitiko su Kapickie- 
ne. Kaip aukščiau rašiau, ji apsivedus 
su A. K. išmokėjo jo skolas ir pataisė 
triobas ant jo mažo penkių hektarų ūkio. 
0 vėliaus besibylinėdama vėl praskolino. 
Todėl tą ūkį pradžioje kovo mėnesio, 
1935 m., skolininkai pardavė iš varžyti
nių už skolas. Datyar E. Kapickienė lai
kinai apsigyveno ant to ūkio, kurį jai 
paliko jos sesers duktė Greičiūnytė, bet 
netolimoje ateityje ateis Kupiškio klebo,- 
nas Butrimas ir peržengęs per jos (E. 
K.) vyro baltgvardięčio A. K. lavonų 
(nes A. K. del to. ūkio mirtį gavo), pa
sakys, kad iš šio ūkio dvylika tūkstančių 
litų priklauso dievui. O aš, kunigas, nuo 
jo (dievo) turiu įgaliojimą, todėl ir par
duodu šį ūkį iš varžytinių už dievo sko
lą!

Tai taip Lietuvos Smetonos valdžia su 
savo, bičiuliais 
čiaupi užmušėjui 
ji du buvoję

kunigais atmokėjo tre- 
raudonarmįecio. Pirmie- 

tai tuos 
TO**Mave jiems tarny- 
0 trečias buvo vargšas,Uas ir pensiją^.

todėl, kaipo priedą, kunigai ir Smeto
nos činovninkai dar ir iš jo žmonos iš
čiulpė paskutinius centus.

ALDLD. REIKALAI
ALDLD II Apskričio Kuopoms' kiekvienas matytų, kiek ku- 

a_*— ------ iriai kuopai skiriama kvotos. Ir
taip seka paeiliui:

1 kp., Brooklyn, N. Y.—50 
paujų narių.

5 kp., Newark, N. J.—22 
narius; 16 kp., Jersey City, 
N. J.—8 narius; 23 kp. New 
York,—8 n.; 24 kp., Central 

; 54 Eliza
beth, N. J. — 15 n.’; 72 Great 

10 n.; 77 kp., 
Cliffside, N. J.— 5 n.; 84 kp., 
Paterson, N. J.—10 n.; 118 
kp., White Plains, N. Y. — 

kad'5 narius; 136 kp.

Pranešimas Antras ųųo Aps-! 
kričio Sekretoriaus

Draugės ir Draugai!
Literatūros Draugijos vajaus 

naujų narių reikalu jau senai 
išsiuntinėta visoms kuopoms 
laiškai su paraginimais ir vi
somis instrukcijomis, kiek kuri Brooklyn—10 n.;
kuopa turėtų gauti šiame vaju
je naujų narių. Kad ^raugai 
negalėtų apeiti laiškuose 
pranešimu, bei nusiskust nega
vimu laiško, tai čionai .prane
šu viešai per spaudą,

Neck, N. Y

IN. J.—12 n.; 138 kp., Mas- 
peth, N. Y.—8 n.; 147 kp., So.

165 
185

Brooklyn, N. Y.—5 n.; 
kp. Linden, N. J.—^8 n.;
E. Now York—7 n.; 200 kp.,

5 n.; 212 kp.,Ęillside, N. J
Bayonne, N. J.—10 narių, 221 
kp. Bloomfield, N. J.—4 n., ir 
235 farmerių kp. Freehold, N. 
J.—4 narius. Viso per 21 kuo
pą antrame apskrityje reikia, 
gauti 200 naujų narių.

Ąr Galimą Tiek Nąrių Gauti?
Tai priguli nuo darbo. Jei 

fik 3—5. kuopų nariai padirbėt 
per porą, tris savaites, po 2 

i vakaru į savaitę, tai nėr abe
jonės, kad gautum ir virš kvo-

Harrison, tos. Jau centro sekretorius

(paskelbė, kokias dovanas jis
1 duos kuopoms. II Apskričio 
metinėj konferencijoj paskir
ta 10 dolerių pinigais kuo
poms, kurios išpildys pirmuti
nės savo kvotą, dovanos 5, 3 ir
2 dol.

Draugės ir Draugai! Mūsų 
Literatūros Draugija sulošė 
praeityje labai svarbią rolę, 
netik lietuvių darbininkų gy
venime, bet ir tarptautinėj 
plotmėj: rengdama masinius 
susirinkimus, dalyvaudama 
streikuose, demonstracijose ir 
rem daina pinigiškai aukomis, 
ir tt., jau nekalbant apie ap- 
švietą, kokią suteikia netik sa
vo nariams, bet ir tūkstan
čiams lietuvių (įarbininkų už 
jos sienų esantiems.

Kuomet ji suteikė tiek daug 
visokeriopos naudos praeityje 
darbininkų judėjimui, tai ji 
suteiks ir ateityje dar dau
giau, nes momentas jos gyvą-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. specialis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 22 d. kovo, 
2:30 vai. po pietų, Easton Baking Co. 
svetainėje, 36 N. 7th St. Šis susirin
kimas šaukiamas del galutino susi
vienijimo ALDLD • 13 kp. su LDD 
8 kp., sulig sutarties, padarytos 
abiejų Centrų Komisijų.

Valdyba.

L \ I
Chow Mein. Tokios dar vakarienės į 
nebuvo duodama, ir sutaisyta pilnai 
po Dr. Kaškiaučiaus patarimu. Šo
kiams grieš Gurskio orkestrą. Įžan
ga 75c.; porai $1.25; vien tik šo
kiams 25c.

Kviečia Rengėjai.
(67-68)

NEWARK, N. J.

Newarko Lietuvių Draugijų 
šis rengia “Card Party”, kuri

Sąry- 
įvyks 

nedėlioj, 22 d. kovo, pradžia 6 vai. 
vakaro, šv. Jurgio Svetainėje, 180 
New York Ąve. Įžangą 35c. Bus duo-Į
damos gražios dovanos prie kiekvie
no stalo. Kviečiam visus atsilankyti 
linksmai laiką praleist ir laimėt gra
žių

HARTFORD, CONN.

Tarptautinės motely organizacijos 
rengia prakalbas su gražia progra
ma, paminėjimui Moterų Dienos. At- į 
sibus nedėlioj, 22 d., kovo, 2:30 vai. 
po pietų, Capital Hali, 320 Ann St., . 
įžanga tik 10c. Kalbės gera kalbėtoja 
iš New Yorko, žydų choras pildys į 
programą, kaip ir visuomet palinks
mins su gražiom dainom; Olga 
Johnson pašoks klasiškus šokius. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
užtikriname,' kad būsite užganėdinti.

Komisija.
(66-68)

dovanų.
Kviečia Rengėjai.

(68-69)

NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kp. rengia svarbias svei- 
, katos klausimais prakalbas, nedėlioj, 

vimui ir bujojimui dabar ne- 22 d. kovo, 2:30 vai. po pietų, Lietu- 
palyginamai geresnis ir reika- ! Svetainėje, 243 Front St. Kalbės

i lįngesnis.

; Kaip Galima Gauti Narių?

Kiekvienas iš mūsų turinje 
netik savo idėjos draugų, ne
priklausančių dar Literatūros 
Draugijai, bet taip-pat turime 
ir kitokių pažiūrų žmonių pa
žįstamų ir galima susipažinti 
su naujais.

O tad galima atsiekti susi
draugaujant arčiau su 
parengimuose, 
bas ir tam panašiai. Su 
vienu žmogum galima 
bendra kalba, aiškinant šio 
gyvenimo trūkumus, nedatek- 
lius, ir, svarbiausia, 
reikšmę ir organizacijos rolę 
šioje bedarbės ir krizio siste- 

j mbj. Visuomet turėkim su sa
vim geros tinkamos literatūros 
ir laikraščių jiems pasiskai
tyti. Čia, draugės-gai, vajus 
lygiai tokios svarbos, kaip kad 
“Laisvės” ar “Vilnies”. Padir
bėjus pora-trejetą savaičių, 

I taip dirbdami, mes greit pa- 
i matysim savo darbo vaisius ir 
patys pasidjdžiu^im. ..

Taigi prie svarbaus darbo!
11 Apskričio Sekretorius,

G. A. Jamison.

Dr. J. J. Kaškiaučius. Kviečiam visus 
lietuvius dalyvaut ir išgirst daug 
svarbių ir naudingų patarimų svei
katos reikalais.

DETROIT, MICH.
L.D.S. 86 kp. rengia prakalbas 

sveikatos klausiniais, nedėlioj, 22 d. 
kovo, 2 vai. po pietų, 9219 Russell 
St., ir Westminister St. Kalbės vi
siems gerai žinomas Dr. Palevičius. 
Visiems svarbu išgirsti naudingų pa
tarimų apie savo sveikatą, tad visi 
privalo dalyvauti. Įžangos nebus.

Kviečia Komisija.
(67-68)

Komisija.
(68-69)

WATERBURY, CONN.

Svarbus Pranešimas Apielinkės 
Lietuviams!

Buvo pranešta, kad operetė bus 
sulošta 22 d. kovo, tai klaida, opere
tė “Tamyla” bus sulošta nedėlioj, 
26 d. balandžio (April), 103 Green‘ 

jais, ' St. Pradžia 6:30 vai. vakare. Taigi,1

PATERSON, N. J.
Russian Mutual Benefit organiza

cija, dalis I. W. O., rodys Sovietų 
judį “Chapayev” nedėlioję, 22 d. ko
vo, Carpenters Hall, 56 Van Houten 
St. Bus keturi rodymai—kaip 1 vai. 
po pietų; 3 vai. po pietų; 5 vai. ir 
7 vai. vakare. Visi privalo pamatyti 
šį gražų ir svarbų judį.

(67-68)

nueinant i stu- kurie buvote pasirengę matyti opere- j
tę “Tamylą”, tai įsitėmykite dieną 
ir vietą lošimo. Po lošimui bus šokiai 
prie geros orkestros. Kurie turite ti- 
kietus iškalno nusipirkę, nuo pirmo 

'N i lošimo, bet negalėjot dalyvaut iš prie- 
' ’ žasties blogo oro, tai pasilaikykite 

apšvietos juos, nes jie bus geri šiam lošimui.

rasti

Choro Korespondentas.
(68-69)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 24 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Liaudies Name, 735 Fair
mount Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui .

Sekr. B. Ramanauskiene.

KEARNY—HARRISON, N. J.
Pasilinksminimo vakaras. Rengia 

A.L.D.L.D. 136 kp., subatos vakare, 
kovo (March) 21, 1936, 7:30 vai. 
vakare, Labor Lyceum, 17 Ann St., 
Harrison N. J. ?

Bus pamarginimai, šokiai, užkan
džiai ir gėrimai. Įžanga 10c. Vietos 
ir apielinkės lietuviai atsilankykite 
visi mylintieji praleisti smagiai Lai
ką, nes būsit visi patenkinti.

Užkviečia Rengėjai.

Dalyvaukit d. Daugirdo 
Laidotuvėse

d. mirė Antanas 
senas “Laisvės” 

narys ALDLD

Kovo 16 
Daugirdas, 
skaitytojas, 
149 kp., TDA 9-tos kuopos ir
narys Lyros Choro. Pašarvotas 
pas grabo rių Adolpą F. Stan
kų, 1023 Mt. Vernon St. Laido
tuvės atsibus šeštadienį, 
kovo, 2 vai. po pietų.

Velionis Daugirdas 
darbininkiško judėjimo
rėmėjas. Visi pažįstami 
draugai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Kurie turite auto
mobilius, prašomi atvykti jais.

H. Ram.

21 d.

buvo 
uolus 

ir

BENLD, ILL.
L.D.S. 9-to Apskričio Reikalai

Pranešu visom LDS kuopom prigu
linčiom prie LDS 9-to apskričio, kad 
ateinantis LDS. 9-to apskričio suva
žiavimas atsibus balandžio 19 d., 
1936 m. Benld, Ill., ant Prosperity 
Club sv. North 6th Street.

Pradžia suvažiavimo 10 vai. iš ry
to. Visos kuopos malonėsite išrinkti 
delegatus ir prisiųsti laiku.

Delegatai renkasi 1 nuo kuopos ir 
vienas nuo 10 narių.

Prašau kuopų įteikti delegatams 
gerus sumanymus del labo LDS or
ganizacijos, guriuos galės apskritys 
apsvarstyti. Taip pat prašomi kuo
pų sekretoriai įteikti delegatams raš
tiškus raportus iš kuopos veikimo ir 
stovio, kaip nariais ir finansais.

LDS 9-to Apskr. sekr.,
Wm. Mickalites.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 22 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, pas drg. Valaičius, 1237 S. 
2nd St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug tarimų apsvarstyti, taip
gi nepamirškite šių metų duokles už
simokėti.

Valdybą.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 22 d. kovo, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Nepamirškite ir duokles 
užsimokėti.

Fin. Sekr., J. Bakšys.

CLĮFFSIPE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 22 kovo, 1 vai. po pie
tų, K. Green svetainėje, 267 Walker 
St. Taipgi kviečiame LDD narius, 
kurie stojate už vienybę, dalyvauti. 
Visi dalyvaukite, nes turim daug 
svarbiu dalykų apsvarstymui.

Org. G. S.

Keisuka Okada, Japoni
jos Premjeras, kuris nety
čia išliko gyvas laike pas
kutinio armijos sukilimo 
prieš valdžią. Vietoj jo, 
karininkai nužudė jo drau
gą. • ,

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabelius (Undertaker)

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

si v ažinė j i m am s.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs >r krajavus 

w sudarau si
amerikoniškais.

Reikalui esant 
i r padidinu to 

ko- 
rageidauja- 
Taipgi at- 

IBk A maliavoju
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

tarpe Eastern Park-

kio dydžio, 
kio 
ma.

512 
ir Stone Avė, 
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gienmore 5-619)

IR VĖL ATĖJO

MEDUS•* - • \ • • r
“Laisvę” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medy, 

apsergate šalčiu.
Ne 
kada jau

Valgykite medų, kad
nesirgtu m ęte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

LINDEN, N- J.
A.L.D.L.D. 165. kp. rengia Jubilė- 

jinį Bankietą su šokiais nedėlioj, 22 
d. kovo, Welcome Hall, 16th St. ir 
Winans Ave. Vakarienė prasidės ly
giai 6 vai. vakare. Ir visi pribūkite 
laiku,' nes šis valgis bus skirtingas 
nuo kitų vakarienių, ir kaip atvėsta, 
nebūna gardus; tai bus Chicken

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Tęlephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atątinRamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
Valandoje prašau kreiptis prie 

rųanęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Puslapis Septintas

SKUTIMAS į 5 C
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mau/er St&l

BARBER SHOP'
K. Degutis Savininkas ’ 

PLAUKŲ O S IŠ
KIRPIMAS

Neuralgiskų
Skausmu
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitu Ir tikrą 

palengvinimą

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius -
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų putų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMA5
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams j 
Apie Lyties Dalykus !

Tai ta paskilbusi D-ro Kobinson^ 
knyga, kurią D-ras Kaškiauiiuą 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi*, 

vėl, *bus pilna kaina.
Reikalavimub su $1.25 ’ 

adresuok.it:
J. BARKUS, 

111-40—128th St., -X* 
So. Ozone Park, N. Y.X>

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Li^os 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkipančios ir 
""(X greitas pasekmes. 
Nį Kreipkite.' į Dr. 

Ky, | Zins gydymui
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 

W z~ \ i ir Chroniškų Skaų*
/ 4ulių. A b i:-o '« • 

rU/// vtt** I silpi)
sisėm 

7 ir Žar;
morrhoidų !>ei Ai

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nęsmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumą^ 
tos ligos Yyrų ir Moterą; o jeigu-W- 
rite kokią ligą, kurios j&b nesuprtjB- 
tatę, pasitikimai pasiklauskite 
ir jūsų nesveikumas bus jums 
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinai»*t 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai53. 
bandymai, X-spinduliai, Serumtf^r 

Čiopų Įleidimai, m 
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 5 
110 East 16 Si, N. 

t**** 
Tarp 4th Avė ir Irving PL 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3
Valandos—10 A. M. iki « P. M!*

ik

I

adresuok.it


li

w^Penktadienis, 20 Kovo, 1936

Dainuos Kovo 29 Dieną
NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS ,Mūsų gera draugė ir puiki 

dainininkė L. Kavaliauskaitė 
dainuos kovo 29 d. tarptauti
niam koncerte, kurį rengia

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

apis Aštuntas

Neareštavo Jūrininkų 
Laivui California 

Ifer; Pribuvus Portan b v ’ - - - - -Trečiadienį New Yorko por
tan pribuvo garlaivis Califor- 

j
kurį buvo rašyta ir kalbėta bė
giu pastarųjų keletos dienų. 
Jų streikas už didesnes algas 
ir unijinę sutartį, San Pedro 
prieplaukoje, buvo ginčo prie
žastimi. Komercijos depart- 
mento sekretorius Roper rei
kalavo teisdarybės departmen
ts areštuoti už streiką visą 
įgulą, prikeliant iš > numirusių 
geną “sukilimo“ įstatymą, su- 
lyg kurio jūrininkų streikas 
skaitomas sukilimu ir kaipo 
toks būtų aštriai baudžiamas. 
Jis iškeltas tikslu išgązdinti 
jūreivius ir atimti iš jų teisę 
streikuoti.

. Masių protesto spėkos gru
pavosi laivui tebesant atvirose 
jūrose. To pasekmėje, neiš
drįso areštuoti įgulą. Tačiaus 
juos visus pravaro iš darbo ir 
atitraukia iš jų algų nuo 7 iki 
15 dolerių streiko bausmės. 
Šiuos žodžius rašant dar nebu- 
yp. žinios, kokius tolimesnius 
žingsnius darys jūrininkai bei 
kompanija, tačiaus aišku vie- 
pas, kad pasipiktinimas kom
panijos elgesiu yra didelis ir 
kad darbininkai nepraleis be 
kovos.

Kova faktinai prasidėjo jau bose kalbėsiąs tiktai apie Vil- 
prieš laivui pribusiant 61-mon'maus reikalus, ir kalbėsiąs vi- 
prieplaukon, W. 21st St. Nors sur, kur. kas jį pašauks-pa- 
kordonai policijos nieko nepri- kvies. Sakosi labai norįs pla

čiai susipažinti su visų Ameri
kos lietuvių gyvenimu.

Beje, p. Uždavinys poros 
metų amžiaus buvęs tėvų at
vežtas Amerikon ir čia išgyve
nęs kelis metus, 1909 m. sugrį
žęs Lietuvon ir matęs daug 
vargo, kol šiek tiek prasimu
šęs prie mokslo. Visus pasku
tinius dešimts metų dirbąs 
Vilniui Vaduoti Sąjungoje. 
Pernai jis buvo vienas iš žur
nalistų, kurie lankėsi Sovietų 
Sąjungoje ir sakosi gavęs glėbį | 
įspūdžių. Kol kas, kiek mums 
žinoma, jo įspūdžiai spaudoje 
niekur nepasirodė.

Ponas Uždavinys sako, kad 
jis “niekuomet nepriklausė 
nei kuriai partijai. Būdamas’ 
pats darbininko gausingos šei
mos sūnus, daug Vargo matęs, 
ir rūpesčių pergyvenęs, 
tikriausias demokratas 
vis, kuriam rūpi visi 
lietuviams reikalai ir 
Vilniaus lietuvių laisvė”, 
liečia organizacijas, tai be 
niui Vaduoti Sąjungos, 
dar žurnalistų Sąjungos, Tu
rizmo Sąjungos, Lietuvos Fo
to Mėgėjų Sąjungos ir Drau- 
gijos U ž s ieriio Lietuviams 
Remti narys.’*

m

r ,r

K-

tan pribuvo garlaivis Califor
nia su 440 vyrų įgula, apie

&,

leido prie jūrininkų, tačiauss
jūrininkų ir miesto darbininkų 
demonstracija pasitiko atplau
kiantį laivą su iškabomis ir 
prakalbomis, kuriose pasmerk
ta Roperio pastangos* atimti iš 
jūrininkų teisę streikuoti 
gynimui savo reikalų.

Neslėpki! Nuo Publikos 
į Savo Organizacijas

ap

ga

parodyti visuomenei savo or
ganizacijas ir jų darbuotę. 
Šioje moderniškoje visuomenė
je įvairios buržuazinės organi
zacijos ir įstaigos išmoka mi- 
lionus dolerių reklamai spau
doje. O jie žino ką daro, nes 
pas juos viskas apskaitliuota, 
kiek neša naudos. Mes turi
me savo laikraštį, kurį be cen
to ekstra išlaidų galime pa
naudoti reklamai už savo or
ganizaciją. Jeigu jis nepa
naudojama—kuomi kitu gali
ma tą išaiškinti, jei ne slėpi
mu savo organizacijos ir jos 
darbuotės nuo visuomenės?

Slėpimo Priešas.

Šį Sekmadienį Aidas 
Rengia Vakarienę, 
Koncertą ir Šokius

laidų, rodos, nei vienai, nei ki
tai pusei nebus.
LDS 1 Kuopos Pirmi Šįmetiniai

Šokiai

Iš Pasikalbėjimo Su V 
Uždaviniu

Šiomis dienomis atvyko Am
erikon ir buvo atsilankęs 
“Laisvės”, redakcijon p. Vincas 
Uždavinys, “Mūsų Vilniaus“ 
redaktorius. Jis atvykęs Ame
rikon skleisti propagandą už 
atgavimą Vilniaus. Apie Lie- 

1 tuvos vidujinę padėtį visai at
sisako kalbėti, nes, girdi, tai | 
ne jo sritis ir ne su tuo tikslu 
jis esąs čia atvykęs.

Ponas Užda^nys sakosi esąs 
labai plačiai važinėjęs po įvai
rius kraštus, parašęs ir išlei
dęs kelias knygas, esąs žurna
listas ir rašytojas. Reporteriui 
pareiškė, kad jis savo prakal-

. Tur būt niekur nėra tiek 
Hmybės iškelti viešumon savo 

janizacijas ir veikiausia nie- 
. jos nėra taip slepiamos 

nub publikos, kaip yra Brook-
e. Slėpimą aš išaiškinu ne- 

panaudojimu spaudos, ypatin
gai dienraščio “Laisvės“, ku- 

os špaltos visuomet būna at- 
pos organizacijoms pranešti 

apie savo darbuotę.
■ Draugijos turi susirinkimus, 

se nutaria labai įdomių da
irų visuomenės arba kad ir 

Savo narių naudai. Pasakytų 
anie tai visuomenei, rastųsi 

augelis norinčių tokį darbą 
•aremti arba tapti nariais or

ganizacijos, kuri dirba tokį 
naudingą darbą. Bet spaudo- 

► apie tai nė gu-gu, o užuost 
ių dalykų visuomenė ne-

Arba įvyko sėkminga pra- 
ga, gal labai svarbiam tik- 

Juk tai didelis kreditas 
anizacijai. Rodos, prašyte 

ašosi pasakyti plačiai visuo- 
Pei, kadangi vis vien visi 
oklyno lietuviai ten nebu- 

Bet žinių apie tas pramo- 
8, su mažomis išimtimis, ga- 
laukti iki “sūdnos“ dienos— 

lauksi, jei “L.” redakcija 
turi, tūlų žmonių manymu, 
rinti būti visur esanti) ten 
uvo.

Bet tokios save slepiančios 
firanizac. retai ir teturi sek- 

ipęigus susirinkimus arba pra- 
ogas, kadangi apie jų dar- 

mažai kas žino, o verkš- 
imo-maldavimo —“ateikite, 

Bimildami, ateikite“—nieks 
aiso, dažnai niekas nei ne

kaito, kadangi jie yra koktu 
skąityti.

Organizacijų veikėjai turėtų 
rimtai pagalvoti, ar ne laikas

Sekmadienį, 22 kovo, L. A. 
P. Kliubo svetainėje, 80 Union 
Avė., Brooklyne, Aido Cho
ras turės savo metinę iškilmę. 
Ją Aidas visuomet apvaikščio-

Tai bus gražiausia vakaruš- 
ka Williamsburge. Kas nesate 
girdėję radio orkestros? Taip, 
visi girdime per radio. Bet ba
landžio 12 d., “Laisvės“ sve
tainėje, jūs ir mes visi šoksime 
prie radio orkestros, ypatiškai 
vadovaujant K a z akevičiukui. 
Ne tik pirmos kuopos nariai, 
bet ir visi esate kviečiami 
linksmai praleisti tą vakarą.

Komisija.

Reikalauja Sugrąžint
Darbus Bildinguose

Tarp bildingų aptarnautojų 
po visą miestą yra paplitęs 
sentimentas už skelbimą strei
ko išnaujo, kad sugrąžinti dar
ban visus buvusius streikierius 
ir sulaužyti bosų užsimojimą

| diskriminacijos keliu laužyti 
į uniją. Dėka masių nepasiten
kinimui ir spaudimui, Merritt 
išsiuntinėjo laiškus 
kuriuose raginama 
kontrakto sąlygas.

Veiklių eilinių narių apskai
čiavimu surandama, kad dis
kriminacija Paliete apie 3,500 
darbininkų.

Didžiųjų London Terrace 
apartmentų, West 23rd St.,

Aldona Klimaitė, 
koloratūra sopranas, dainuos 

Aido vakare.

bosams, 
priimt

yra 
lietu- 

bendri 
ypač 
Kas 
Vil- 
yra

R«p.

Liet. Jaunuoliai Bėdoje
Williamsburgo Bridge Plaza 

teisme sulaikyti trys lietuviai 
jaunuoliai po $1,000 kaucijos 
iki kvotimui, kuris bus 23 ko
vo. Vaikinai kaltinami pasiė
mę automobilių, priklausantį 
J. Vecchio, 382 So. 3rd St., 
Brooklyne. Jie kaltais neprisi
pažino. Teisme jie užrekor- 
duoti kaipo Ernest Kiburis, 
Antanas Kiburis ir Stasys Gu
delis.

IWO 31 kuopa suruošė dar
bininkų teismą savo nariui, P. 
Deutsch, kuris buvo apkaltin
tas streiklaužiavime. Teismas 
iš 9 darbininkų džiurimanų ir 
150 susiedijos gyventojų-klau- 
sovų jį išteisino, tačiau pripa
žino, kad jis ne taip greit .at
siliepė į streiko šauksmą, kaip 
to tikimasi iš IWO nario.

ja minėtinai, būtent: su gera 
vakariene, gražia meniška pro
grama ir šokiais.

Ši pramoga bus viena iš 
įspūdingiausių savo progra
mos turiniu. Ją pildys eilė pub
likos mylimų solistų: A. Kli
maitė, L. Kavaliauskaitė, taip
gi žymus Brooklyno daininin
kas tenoras—Alekas Velička. 
Programos naujienybė bus ta, 
kad pirmu kartu 
mišrų Aido Choro 
Aidbalsai. Dainuos
Aido Choras, vadovybėje savo 
mokytojos ir daugelio muzikos 
gabalų kompozitorės B. L. ’ša- 
linaitės.

Apie vakarienę netenka ir 
abejoti. Aidas yra žinomas ne 
vien puikiomis dainomis, 
ir šauniomis praeitų laikų 
karienėmis. Tokia bus ir 
Viskas ko reikia, tai kad 
tuojau įsigytumėt tikietus,
tas išeis naudai pačių svečių 
ir choro.

Aidas yra pažiba Brookly
no lietuvių gyvenime, tad da
lyvaukime skaitlingai jo vaka
re ir palinkėkim ilgiausių me
tų.

Šokiai prasidės 6 v. ir tęsis 
per visą vakarą prie puikios 
Wm. Norris orkestros. Vaka
rienė—7 vai. Įžanga vakarie
nei ir šokiams $1, vien 
kiams—35c.

išgirsime 
sekstetą v 

ir patsai

bet 
va
ši, 

visi 
nes

Surado Pusėtiną Arsenalą

so-

Biskytį apšepusioj reziden
cijoj, 332 West 90th St., ras
ta gengsterių labai moderniš
kas arsenalas, susidedantis iš 
mašininių šautuvų, rankinių 
granatų ir kitokių įrankių, 
taipgi geras skaičius 1936 m. 
“laisnių“ automobiliams, ku
riuose reikia pasprukti po plė
šimų bei žudysčių. Čia jau ras
ta ir trumpųjų bangų radio. 
Ten pat suareštavo 7 vyrus ir 
3 moteris. Veik visi jauni 
žmonės.

Liet. Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Žinios

Lilija Kavaliauskaitė

MJll

Komunistų Partijos 13th As
sembly skyrius. Nuo lietuvių 
taip pat dainuos didysis Aido 
Choras. Kitos tautos duos sa
vo meno spėkas išpildymui šio 
didelio ir gražaus koncerto.

Koncertas įvyks italų sve
tainėj, po Nr. 125 Boerum St., 
Brooklyne. Prasidės 5 vai. po, 
pietų. Įžanga išanksto perkant 
tikietus tik 25 centai, o prie 
durų 30 centų. Nepamirškite:' 
kovo 29 dieną būkite tarptau
tiniam koncerte.

Komitetas.

Sugrįžo iš vakacijų Pietų 
Amerikoje Dr. J. F. Condon, 
kuris pagarsėjo Lindberghų

300 darbininkų vis dar tebe- vaiko pagrobimo byloje kaipo 
s t r e i k u o ja, protestuodami 
prieš išmetimą iš darbo 16-kos 
veiklių streikierių. Jie pasiren
gę vesti kovą1 iki laimės: įsis
teigė streiko ‘centrą ir suda
rė komitetą sukėlimui finansų 
streiko reikalams.

“Jafsie” —tarpininkavime iš
pirkimui vaiko. Sugrįžęs, jis 
tuojau užsidaręs savo namuo
se, Bronxe, studijuoti Hoffma- 
no jam duosimus klausimus.

REIKALAVIMAI
Apie 40,000 New Yorko gy-1 

ventojų apvaikščiojo šv. Pat- 
ricko dieną antradienį. Ka
dangi paradas buvo ruošiamas 
ne darbininkų reikalais, tad 
policijos viršininkas ir LaGuar
dia mielai leido naudotis Fifth 
Avenue nuo 44-tos iki 110-tos 
gatves. Mat, “šventi paradai 
nekenkia “trafikui!”

' Reikalingas darbininkas prie ūkio 
darbo. Darbas nuolatinis. Žingeidau- 
janti rašykite sekamai: F. Navikas, 
R.F.D. 3, Brooklyn, Conn.

(67-69)

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

ŽOLYNU ARBATA

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

PARDAVIMAI
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. I., N. Y.

^REIKALINGA AGENTŲ
Vyrų ir moterų, po visus miestus 

Amerikoje ir užsienyje. Ant vietos 
ir keliaujančių. Pardavinėjimui ir 
garsinimui NATURAL-LAX-HERB
TEA. Geras uždarbis. Rašykite tuo
jau del platesnių žinių:

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

(68-74)

Širdingas Patarnavimas Vi
siems Automobilistams Long 

Islande ir Apielinkėje!

(65-71)

Parsiduoda farma, 20 akrų žemes, 
jaunas gražus sodas, 6 kambarių na
mas, elektra bėgantis vanduo, ir visi 

! namų rakandai. Taipgi yra karpen- 
terio darbynė ir visi įrankiai, yra ga- 
so inžinas del malkų ir kitų dalykų 
pjovimo, automobilius, vištininkai su 
500 šimtais dedančių vištų; jauna 
Jersey karvė, tvartas ir banė. Vis
kas parsiduoda pigiai, nes turi būt 
greitai parduota—savininkas serga. 
Farma randasi White House, N. J. 
apie 40 mylių nuo New Yorko, ir 
15 minučių eiti nuo gelžkelio ir mies
telio. Del kitų informacijų kreipki
tės tiesiai ant farmos: A. Ripinskas, 
R. F. D. 1. Lebanon, N. J. arba 
kreipkitės pas: P. Litt, 109 Etna St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Applegate 
7-4470.

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. 
Wolfes General Auto Re
pairing.

(65-70)
(67-69)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

LDS 1 kuopos buvo nutarta 
turėti prakalbas 20 kovo, LAP 
Kliubo svetainėje. Prakalbos 
neįvyks. Priežastis: apsižiūrė-( 
ta, kad kliubas turi savo pra- 
kalbas-prelekciją 19 kovo, tad 
rengti LDS 1 kp. prakalbas to
je pačioje vietoje antrą vaka^ 
rą negalima. Labai negerai, 
kad Kliubo manadžeris, išduo- j 
damas mums svetainę, to ne
pasakė. Bet ką jau darysi, iš-j

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
I

“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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. 
—HERIB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
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 18tK Street 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosSja- 
te, kenčiate ruo dusulio užgulimi 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklvu. N. Y
Tel. Stage 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.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe l’th ir 13th S ta., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

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

Cortlatndt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštine
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Paraamdau automobiliui vest u vi m. 

narėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

NOTĄRY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

4 Matthew P. Ballas
r.

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS 1
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

/

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




