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KRISLAI
Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimas.
Del Potvinių.
Dar Apie J. šliupą.
Philadelphijos Seimas 
1906 m.

Rašo L. PRŪSEIKA

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas, laike šio vajaus, gavo 
apie 500 naujų narių. Vien tik 
Chicagoj, kaip rašo “Vilnis,” į 
LDS įstojo 150 naujų narių.

Vajus dar tęsiasi. LDS veikė
jams yra puikių progų dar la
biau sustiprinti savo organiza
ciją.

Senam Susivienijime aštriau
sios frakcijos, o mūsų fronte 
pilna harmonija. Naujas Susi
vienijimas gali pralenkt senąjį.

Amerikos Komunistų Partija 
reikalauja, kad nukentėjusiems 
nuo didžiųjų potvinių kongresas J 
tuoj paskirtų bilioną dolerių. 
Šimtams tūkstančių benamių 
reikalinga ūmiausia pagelba.

Antra vertus, potvinius, žy
miam laipsny, galima sukontro
liuoti, turint tiek inžinieriškų 
resursų, kiek jų turi Amerika. 
Potviniai nėra “dievo bausmė.”

Iš potvinių labai gerą biznį 
daro profitieriai. Pittsburghe 
Atlantic-Pacific čėnštoriai ne
svietiškai lupa už sviestą, duo
ną, bulves.

Jei Amerikos žmonės turėtų 
savo Darbo Partijos valdžią, tai 
būtų visai kitaip.

Maskvoje ir Minske gražiai 
paminėta “Priekalo” penkių me
tų sukaktuvės. “Priekalas” da
rosi stambiu faktorium mūsų 
literatūriniam judėjime net ir 
čia, Amerikoje.

“Priekalas,” žinoma, susilau
kė ir kritikos ir tą kritiką mie
lai priėmė jo redakcija. Drg. 
Angarietis nurodė, kad “Prie
kalas” turi kreipti ypatingos 
domės į istorinius klausimus. 
“Priekalui’’ reikia daugiau ben
dradarbių ir daug geresnio apa
rato jo platinimui.

J. šliupas, išrodo, vėl pateko 
į tautininkų nevalią. Jo 75 me
tų sukaktuvių minėjimas Kau
ne virto demonstracija, kurioj 
sutirpo jo “dinamiškas” charak
teris. Net jo bedievybė nublė
so. Smetona jį apdovanojo Ge
dimino pirmo laipsnio ordenu, 
o jisai pats pareiškė: “Nors 
jaunystėje mane žavėjo socializ
mas bei revoliucinis judėjimas, 
tačiaus, matydamas, kad socia
lizmas ir revoliucija nieko gero 
Lietuvai negali duoti, pasirin
kau tautinės kultūros kelią.”

Senis eina į Kanosą, panėręs 
savo galvą.

Philadelphia, Pa.

Orlaivyj Pagimdė Kūdikį

įsa-

su- 
dar

8 d. kovo, moterų tarptautine 
diena, šiemet, Sovietų Sąjungo
je, buvo tikra liaudies švente. 
Pakilusiu ūpu Sovietų šalis žy-

mėjo moterų išlaisvinimą ir jų 
milžiniškus atsiekimus.

Ypatingos pagarbos rodyta 
moterims stachanovietėms.

Prašau draugų ir pažįstamų 
atlankyti ją paskutinį sykį. 
Nuo savęs siunčiu gilią už
jautą jos šeimynos nariams.

J. SmithienS.

Visose potvinių labiau palies
tose vietose padaugėjo sirgimai 
šiltinėmis, plaučių įdegimu, 
kraiijalvimu, difterija, Skarlati
na ir influenza.

Dabar kaip tik sueina 30 me
tų, kai Philadelphijoj įvyko pir
masis visuotinas Amerikos lie
tuvių seimas. Seimas buvo su
šauktas teikimui medžiaginės 
paramos Lietuvos revoliucionie
riams kovoje prieš carizmą, 
šliupo vadovaujami tautininkai 
ir kun. Žilinsko vadovaujami 
klerikalai susilipino bendroj 
kovoj prieš socialistus. Socia
listų Sąjunga del to tik sustip
rėjo.

Dabar, visiškai pakitėjusiose 
sąlygose, keliama klausimas 
apie sušaukimą visuotino seimo 
kovai prieš naują carizmą Lie
tuvoje. Tame seime, be abejo
nės, nebus nei klerikalų, nei 
tautininkų. Bet reikia išanksto 
rūpintis, kad pačiuose progresy
viuose elementuose nesusirastų 
tokių, kurie seimą paverstų sa
vo frakcijos įrankiu.

Drg. Andrulis rašo “Vilnyj,” 
kad ir chicagiečiai pradėjo rū
pintis “Laisvės” jubilėjum. Bet 
jis priduria, kad reikėtų labiau 
subrusti.

“CHicagiečių būrys galėtų ir 
turėtų nuvažiuoti į “Laisvės’ šė- 
rininkų suvažiavimą.”

Chicagiečių prašom ir 
kom: būtinai atvažiuokite!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekm idienių

2,250,ooo Amerikos
Jaunuolių Reikalau
ja Teisės Gyventi

Senatorių Komisija Svarsto Jaunimo Kongreso Planą, Kuris 
’ į Reikalauja Paskirt $3,500,000 Jaunuoliams Bedarbiams 

ir Studentams; Gorman ir Prof. Beard Remia Sumanymą.
WASHINGTON. — Darbo ir 

apšvietos senatorių komisija 
kovo 20 d. pradėjo svarstyt įne
šimą kongresui, reikalaujantį 
paskirt $3,500,000,000 per me
tus paramai jaunuolių Jungtinė
se Valstijose, šį sumanymą pa
darė Amerikos Jaunimo Suva
žiavimas, o šalies kongresui jį 
įnešė senatorius Benson ir kon- 
gresmanas Amlie.

Įnešimui paremti dabar suva
žiavo į Washingtona 400 dele
gatų nuo jaunuolių /organizaci
jų, turinčių 2,250,000 narių. Ir 
net didieji kapitalistų laikraš
čiai, kaip kad N. Y. Times ir 
kiti pripažįsta, kad tie delega
tai atstovauja viso Amerikos 
jaunimo reikalus, o ne tik “rau
donųjų” planus, nors delegaci
joj yra ir Jaunųjų Komunistų 
Lygos atstovų.
Apleistas Jaunimas— Pavo
jus Unijoms ir Demokrati

nei Tvarkai
Iki šiol senatorių komisija iš

klausė 18 liudytojų. Be kitų, 
liudijo Fr. J. Gorman, vice-pre- 
zidentas Jungtinės Audėjų Uni
jos. Jis sakė, kad dabartiniai 
milionai neaprūpintų jaunuolių 
bedarbių sudaro pavojų uniji
niam judėjimui; kad juos kuo 
pigiausiai samdo kapitalistai 
vietoj unijinių darbininkų ir 
stengiasi vis plačiau pavartot 
jaunuosius bedarbius kaip 
streiklaužius. Gorman nurodė, 
kad jeigu jie nebus aprūpinti, 
tai gręs pavojus pačiai demok
ratinei Amerikos santvarkai; 
jis priminė, kaip, pav., Hitleris 
panaudojo nepatenkintus jau
nuolius fašizmui įvesti.

Terorizuoja SSRS Pilie
čius Manchukuo Krašte

MASKVA, kovo 21.—Sovie
tų konsulas Charbine, Manchu- 
kuo, užprotestavo Japonijai, 
kad jos žandarai suėmė du tar
nautoju sovietinio Tolimųjų 
Rytų Banko be jokios kaičios 
iš jųdviejų pusės.

Dar pernai spalio mėnesį, pa
gal caristų baltagvardiečių me
lagingą skundą, japonai arešta
vo ir nuovadoje nužudė Sovie
tų pilietį Bogomilovą.

Į Sovietų vyriausybės protes
tus del to Japonija dar nieko 
neatsako.

STOCKHOLM. — Viena nėš
čia moteris buvo lėktuvu gabe
nama iš Maanstraesko sodžiaus 
į Bodeno ligoninę gimdyt kūdi
kį. Bet jinai jį pagimdė laike 
kelionės ore. Del to nebuvo 
vargo, nes ją iš kaimo lydėjo 
gydytojas.

Kitas liudytojas, profesorius 
Charles R. Beard, žymus isto
rikas, kreipė dėmesį, jog dabar 
šioje šalyje yra 5,000,000 iki 
8,000,000 jaunuolių tarp 16 ir 
25 metų amžiaus visai be darbo. 
Ir jeigu valdžia jais nesirūpins, 
tai galės išsivystyti baisi padė
tis. '

Kaip Gorman, taip prof. 
Beard kalbėjo už išleidimą įsta
tymo pągal minimą įnešimą.

J. W. Studebaker, Jungtinių 
Valstijų apšvietos komisionie- 
rius, kalbėdamas neužpuolė to 
sumanymo, bet ir nerėmė, o siū
lė sudaryt tam tikrą komisiją 
tolesniam tyrinėjimui. žymė
tina, jog jis nematė reikalo 
įleist į tokią komisiją jokių 
jaunuolių atstovų.

Iš reikalaujamų jaunuoliams
šelpti pinigų fondo turėtų būt t potvinio. 
aprūpinami bedarbiai jaunuo
liai ir studentai.

Yra Įvalias Pinigų
Jaunųjų Komunistų Lygos 

atstovas G. Green nurodė, jog 
tik reikia tinkamai apdėt mo
kesčiais kapitalistų pelnus ir 
bergždžiai laikomus jų turtus, 
o užteks lėšų jaunuoliams šelpti 

. sulig to sumanymo. “Juk vien 
i Morgano-Chase - National pini

guočių kombinacija valdo ko- 
kius $75,000 000,000.”

Drg. Green atžymėjo, jog da
bartinė milionų bedarbių jau
nuolių būklė pati savaime suda
ro pasmerkimą esamajai “tvar
kai.” Jis taipgi priminė, jog 
todėl tarp jaunuolių vis pla
čiau skleidžiasi supratimas, kad 
reikia naujos, socialistinės san

tvarkos.

Italai Nuodą Bombomis 
Žudo Ethiopus

ADDIS ABABA, kovo 21. — 
Nuodingų dujų bombomis italai 
lakūnai nužudė 27 ethiopus vy
rus, moteris ir vaikus Irga Le
me, pietiniame fronte.

Fašistų lėktuvai netikėtai 
ėmė mėtyti nuodijančias ir kū
ną ėdančias bombas ant ethio- 
pų ištisame šiauriniame ir va
kariniame karo frontuose. Ethi- 
opija žada protestuoti Tautų 
Lygai, kad Italija tuomi laužo 
savo pasirašytą Genevos sutar
tį, uždraudžiančią naudot kare 
nuodų dujas.

Seyoumo ir Kassos vadovau
jami ethiopai smarkiai suplie
kė italus Warri klonyj, šiaurė
je.

Generolo Pati Išrado 
‘‘Vokiška Dievą”

BERLYNAS, kovo 20. — Vo
kietijos generolas E. Ludendorff 
uždraudė viešai apvaikščioti jo 
71 metų amžiaus sukaktuves; ir 
štai kodėl: sako, mano pati Ma
tilda atrado “vokiečių dievą,” 
bet dabartinė valdžia trukdo to 
“dievo” religiją skleisti.

Atrodo, kad šis buvusio kaize
rio generolas yra naziškesnis ir 
už Hitlerio nazius.

KOMPANIJOS DVIGUBAI 
PABRANGINO MAISTĄ 

POTVINIO VIETOSE
PITTSBURGH, Pa., kovo 21. 

—Negalint per potvinį privežt 
maisto į miestą, A and P. kom
panija, turint krautuvių “virti
nę,” ir kitos baisiai pradėjo 
branginti valgio produktus. Už 
sviesto svarą lupo po 80 centų, 
už lašinių svarą 56 centus, už 
bulvių “pecką” po dolerį ir tt.

Komunistų Partija atsišaukė 
į gyventojus, ragindama įsteigti 
žmonių Komitetą, kad jis tvar
kytų pašalpai skiriamus pini
gus. Komunistai reikalauja vi
sai uždaryt tas krautuves, ku
rios šiuo nelaimės laiku plėšė 
tokias grobikiškas kainas.

Karo Stovis Masačuzėj 
del Potvinio, Suirutės

BOSTON, Mass., Kovo 21. 
—Gubernatorius Curley pa
skelbė varžos (beveik kariš
ką) stovį visoj valstijoj. Jis 
turėsiąs diktatoriaus galią, kas 
liečia maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų dalinimą bei parda
vinėjimą nukentėjusiems nuo

Hartford, Conn., šeštadienį 
vanduo pakilo iki 40 pėdų; di
desnė pusė miesto buvo užlie
ta; 10,000 žmonių be pasto
gės; į miestą sutraukta iki 
1,500 milicininkų. Tūkstančiai 
žmonių kenčia alkį.

Springfield, Mass., Kovo 21. 
—Potvinis nunešė .į Connecti
cut upę didelius pavojingų du
jų tankus.

Pittsburgh, Pa., Kovo 21.— 
Vis dar užgesus mieste elėkt- 
ra; trūksta geriamojo van
dens; desėtkai tūkstančių žmo
nių faktinai badauja. Mieste 
ir apielinkėj prigėrė 83 asme
nys.

Pittsburghe ir priemiesčiuo
se tvanas padarė iki $250, 
000,000 nuostolių. Gelbėjimo 
darbą labai apsunkino šaltis 
ir didelė sniego audra.

Lowellio, Haverhillio ir kitų 
Massachusetts miestų nuken
tėję nuo patvinių gyventojai 
šaukiasi greitos pagelbos, ypač 
maisto ir drabužių.

Wilkes-Barre, Pa., apielinkė 
daugelyj vietų dar tebėra po 
vandeniu. Čia prigėrė bent 5 
žmonės.

CAMDEN, N. J., kovo 21.— 
Smarkiai pakilęs vanduo iš De
laware upės apsėmė svarbią 
sias miesto gatves. Per greitą 
pagelbą tapo nuo mirties išgel
bėta 80 žmonių.

BINGHAMTON, N.Y., kovo 
21.—Potvinio vanduo atslūgo. 
Šimtai šeimynų grįžta į išmir
kytus, dumblų prineštus namus. 
Potvinis šiame apskrityj pada
rė apie $2,000,000 nuostolių.

Binghamtone buvo prakiuręs 
didžiulis žibinamojo geso tan
kas; gręšė pražūtinga eksplozi
ja; bet ant greitųjų pašaukus 
šimtus WPA ir CCC pašalpinių 
darbininkų, jie smėlio maišais 
apkrovė bei apkamšė tanko vie
tas, iš kurių veržėsi gesas apa
čioje.

Amerikos Potviniuose Žuvo 300 
Žmonių; 3oo,ooo Liko Benamiais;

Pasidarė $4oo, 000,00 o Žalos
Skaudžiai Nukentėjo 20 Miestų Naujojoj Anglijoj; Skleidžiasi 

Užkrečiamos Ligos Pennsylvanijoj ir Ohio Valstijose

IŠBADĖJĘ PITTSBURGH!) GYVENTOJAI PLešIA 
TVANO UŽTERŠTUS VALGIUS Iš TRAUKINIŲ;

DAUGELYJ VIETŲ KARO STOVIS

WASHINGTON, kovo 21. — 
Per potvinius paskutinėmis die
nomis Jungtinėse Valstijose žu
vo apie 300 žmonių; 300,000 
gyventojų liko be 
pasidarė nuostolių 
000,000.

BOSTON, Mass., 
Nepaprastai didelis

pastogės ir 
iki $400,-

21. — 
išsilie-

dau-

van- 
apie

kovo 
upių

j imas Naujosios Anglijos vals
tijose suardė elektros patieki
mą 21-me mieste Conn., Mass., 
R. I. ir kitose šios srities vals
tijose. Naktį visai aptemo šių 
miestų gatvės.

Tūkstančiai Kenčia Alkį 
Hartforde, Cohn.

HARTFORDE, Conn., kovo 
20 d. per potvinį 7 žmonės pra
rado gyvybę. Connecticut upė 
pakilo 38 pėdas augščiau pa
prasto lygio. šimtai žmonių 
valtimis išplukdyti iš vandens 
apsemtų namų. Trečdalis mies
to ploto buvo po vandeniu. 
2,000 žmonių pabėgo iš miesto, 
bekylant vandeniui ir gavus 
pranešimą, jog Connecticut upe 
ateina dar “kalnas vandens.” 
Pabėgusieji ir išgelbėtieji 
gumoj kenčia alkį ir šaltį.

Medžiaginių nuostolių 
duo šiame mieste padarė 
$5,000,000. Nutrūko telefonų ir 
telegrafų veikimas.

Gubernatorius Cross atsiuntė 
600 milicininkų; uždraudė krau
tuvėms perbrangiai imti už par
duodamus valgius. Uždaryta 
tos krautuvės, kurių produktus 
užteršė vanduo.

Raudonasis Kryžius, pradėjo 
atidarinėti kavos ir užkandžių 
punktus; bet tik dalis nukentė
jusių tegauna ir tos menkos pa- 
gelbos.

Nežiūrint gubernatoriaus už
draudimo brangint maisto pro
duktus, spekuliantai jų kainas 
keleriopai išpūtė.

Middletowne taipgi nųįrūko 
elektros jėga ir šviesa, vande
niui suardžius tvenkinį Brain
ard Fielde.
SPRINGFIELD, Mass., ketvir

tadalis miesto atsidūrė po van
deniu; nustojo veikus elektra.

Hartforde, Springfielde ir ki
tuose potvinių paliestuose mies
tuose dar pablogino padėtį pa
kilę šalčiai kovo 21 d.

MANCHESTER, N. H., kovo 
20. — Potvinis suardė vidurinę 
Hooksett miestelio dalį; visai 
sugriovė bei nunešė 30 namų ir 
visus tiltus ant Merrimac upės.
16,000 Miestelio Gyventojų 

Pabėgo nuo Tvano
CHICOPEE, Mass., staiga 

kyląs vanduo išvijo 16,000 žmo
nių iš namų.

WARREN, Mass.—Ryšyj su 
potvinių sudegė Ohio Carpet’ų 
Kompanijos fabrikas.

LEWISTON, Maine.—Paskli
dus gandams, kad Gulf Island 
tvenkinys prairo, * persigandę 
žmonės taip metėsi urmu iš mie
sto, jog septyni liko pavojingai 
sumindžioti.

Lowell ir Nashua
LOWELL, Mass. — Daugelį

gatvių vanduo apsėmė 4 iki 9 
colių gilumo.

NASHUA, N. H.—Potvinis 
nunešė tuziną namų. Del jo už
sidarė dirbtuvės ir fabrikai, kur 
dirbo 200,000 (?) žmonių.

NORTHAMPTON, Mass., ir 
apielinkės tapo neprieinamai iš 
visų pusių paplukdytos vande
niu.

valstijos 
Į devy- 

milicija. 
gelžkelių

Nuneše 100 Tiltų, Sustabdė 
Traukinius

LEWISTON, Maine. — Per 
potvinį 16-koje šios 
miestų užgeso elektra, 
nis miestus pašaukta 
Vanduo sustabdė visų 
veikimą ir nunešė 100 tiltų. 
Vien šioj valstijoj potviniai pa
darė $35,000,000 nuostolių. Sun
kiausiai nukentėjo Lewiston ir 
Auburn miestai.

SPRINGFIELDE, Holyoke ir 
Northamptone, Mass., labai pri
trūko maisto. Įvesta karo sto
vis Springfielde, sakoma, prieš 
plėšikus, bet pamatiniai prieš 
išbadėjusius ir šąlančius žmo
nes, kad nepasiimtų valgių ir 
drabužių be pinigų iš krautuvių.

Medžiaginiai potvinių nuosto
liai Massachusetts valstijoj sie
kią $100,000,000.
Naujojoj Anglijoj Prigėrė 

29 žmonės
Naujosios Anglijos valstijose 

abelnai vandenyj iki šiol žuvę 
29 žmonės, kiek sužinota. Bet 
apie daugelį dar nėra žinios.

Johnstowne Bus žuvę iki 
100 žmonių

JOHNSTOWN, Pa.—čia 
rado 31 lavoną prigėrusių;
nežinia, kur dingo 70 žmonių; 
matyt, ir jie bus žuvę. 650 gy
ventojų apsirgo šiltinėmis, in
fluenza bei kitomis limpamomis 
ligomis. Lėktuvais atsiunčia
ma čiepų ir kitų medikalių reik
menų.

WHEELING, W. Va. — Su
rasta lavonai 22 prigėrusių; 
nėra žinios apakėlis šimtus 
kažkur dingusių miesto gyven
tojų.
Ohio Valstijoj Prigėrė 65 

Asmenys
Ohio valstijoj potviniuose žu

vo bent 65 asmenys. Išsivysto 
užkrečiamos ligos Steubenville. 
Marietta, Bellaire, Empire ir 
Bridgeport, Ohio, liko be elekt
ros ir geso.

Kritiška Padėtis Pitts 
burgheir Apygardoj
PITTSBURGH, Pa., kovo 21. 

—Pennsylvanijos valstijoj pot
viniai prigirdė bent 141, .kiek 
žinoma; bet būsią daug dau
giau žuvusių, apie kuriuos dar 
nėra žinios. Potvinių padaryti 
nuostoliai šioj valstijoj siekia 
$150,000,000.

Skleidžiasi Ligos
Skleidžiasi užkrečiamos ligos.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o įsi atmesi t® 
Pasaulį!

■

I

Pittsburgho p r i e m i e sč iuose 
Sharpsburghe ir Apinwall'e 
įvesta kvarantinas prieš šilti
nes; taip pat užkvarantinuotaS 
Sunbury, Pa., kur siaučia škaf- 
latina ir difterija.

Milicijos komanda įsakė vi
siems 2,300 gyventojų apleist 
East Vandergriftą del ligų pa
vojaus, ypač nuo prigėrusių gy
vulių lavonų, kurie riogso gat
vėse, nubėgus vandeniui.

čiepijama nuo šiltinių gyvęn» 
tojai Williamsporto, Sunbury*'©, 
Wilkes-Barre ir kitų vietų, kūr 
pradėjo žmonės ta liga sirgti*. ’,„

Desperatiškai Išbadėję 
žmonės

I

I

I

■

Išalkusios minios plėšia mais
tą iš tavorinių traukinių vago
nų, kurie buvo panardinti van
denyj, nors tas maistas užterš
tas potvinio brudu ir galbūt 
įvairių ligų perais.

Pittsburghe vyriausybė atra
do, jog potvinis pavojingai už
teršė 250 traukinių vaisių Ir 
daržovių. Nuspendė tuos pro
duktus sunaikinti, bet išbadėję 
žmonės puola tuos traukinius ir 
plėšia valgius, nežiūrint, kad 
gelžkelių policija ir milicija, 
žiauriai blaško juos šalin. <> ;

Leetsdale išplėšta daug kraų- 
tuvių. Buržujai čia 
duolius suorganizavo 
šistinių “vigilančių ” 
nių). Bet sumišimu 
ir piktadariai, kurie, 
pagrobė
Kryžiaus trokų.
Vis Dar Trūksta Geriamojo 

Vandens
Pitsburghui skaudžiai pritrū; 

ko geriamojo vandens; ir tik 
sekmadienį buvo tikimasi jo 
kiek daugiau gauti. Potvinis - 
buvo pakrikdęs vandens tiekimo 
sistemą ir užteršęs jo rezervua
rus.

Mieste surasta 45 lavonai 
prigėrusių jų. Raudo no jo 
Kryžiaus skaitlinėmis, dar 
50,000 pittsburghiečių ran
dasi be pastogės.

Beveik visame mieste per '48 
valandas nebuvo elektros.

Milicija suėmė 14 asmenų 
kaip įtariamų plėšikų.

4
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I
J K

prieš ba- 
gaują fa- 
(sargybi- 
naudojasj; 
be kitko,

dvyliką Raudonojo

Mirė Agota Rimkūniene 
20 d. kovo, pašarvota savo 
namuose 6161 Wheeler St 
Laidos antradienį, 24 kovo, 
2 vai. po pietų, Mount Mo
riah kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi graborius^L 
Kavaliauskas.

Drauge priklausė prie

MILWAUKEE,Wis., kovo 21. 
Policija areštavo Heywoodą 
Brouną, Amerikos Laikraštinin
kų Gildijos prezidentą, kuris 
dalyvavo streiko pikiete prieš 
Hearsto “News.
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Socialistą Partijos Krizis Eina 
I Gilyn

Besirengiant prie konvencijos, kuri 
įvyks gegužės mėnesį, Socialistų Partijoj 
skilimas liejasi iš New Yorko miesto į 
kitas vietas. Senosios gvardijos organas 
“THė New Leader” (kovo 21 d.) praneša, 

* kad faktinai jau skilo ir New Jersey 
valstijos organizacija. Valstijos konven
cija užgyrė Thomaso liniją, todėl senoji 
gvardija sušaukė savo konferenciją, įkū
rė savo organizaciją viduje partijos už
grobimui New Jersey valstijos organiza- 

‘ eijbš, paskyrė savo kandidatus į naciona- 
lę partijos konvenciją. Senoji gvardija 
šaukia tarpvalstybinę konferenciją New 
Yorkė kovo 28 ir 29 dienomis.

New Yorko mieste eina kova už Socia- 
> listų Partijos pripažinimą: kuri frakcija 

yra tikroji Socialistų Partija: senoji 
gvardija, ar Pild. Komiteto pripažinta 
organizacija? Matydama, kad jinai mie
sto nominacijose (primaries) pralaimės, 
senoji gvardija pirmiausia kreipėsi prie 
miesto valdiškos rinkimų tarybos pagel- 
bos, o paskui tiesiai prie buržuazinio tei
smo. Senoji gvardija teisme užvedė net 
aštūohias bylas prieš kairiąją frakciją. 
Ji reikalauja, kad valdžios teismas pri
pažintų senąją gvardiją reguliare Socia
list#* Partija New Yorko mieste.

Abi frakcijos rengiasi prie nacionalės 
konvencijos. Beveik iš visų valstijų bus 
dvejos delegacijos. Kaip dabar išrodo, 
tai susitaikymas nebegalimas, partija ei
na prie skilimo.

Žodžiai Socialistą, Kurie Savo 
Akimis Mate Sovietą Sąjungą
Kovo 19 d. New Yorke įvyko didelis 

masinis susirinkimas, kuriame kalbėjo 
senutė Meta Berger ir Joseph Breslaw, 
International Ladies’ Garment Workers 
Union vice-prezidentas. Abudu socialis
tai ir abudu nesenai aplankę Sovietų Są
jungą.

Drg. Breslaw šaukė , į entuziastišką 
publiką:

Aš šaukiu kiekvieną šios šalies darbinin
ką ginti Sovietų valdžią. Tai' yra vieninte
lė darbininkų valdžia. Kaipo darbininkai, 
mes turime remti juos (Sovietų darbinin
kus) .
Breslaw sakė, kad kuomet jis važiavęs 

Sovietų Sąjungon, tai tikėjęs ten rasti 
terorą ir diktatūrą, kuri laiko suvaržiusi 
darbininkų laisvę. Bet jis surado, kad 
ten “nėra tokio daikto, kaip teroras.... 
O kas* liečia asmenišką laisvę, tai ją pil
niausiai turi darbininkai.” Ir toliau: 
“Jie panaikino kapitalizmą tikra to žo
džio prasme. Ten nėra sieko, nėra ne
darbo.”

Panašiai kalbėjo ir Meta Bergėr. Ji 
kalbėjo apie skirtumus tarp Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos ir Ameri
kos armijos. “Šičia,” ji sakė, “armija 
susideda vyriausia iš nupuolusių jaunų 
vyrų, negaunančių darbo. Rusijoje gi 
jaunas vyras randasi armijoj todėl, kad 
jo paties interesai yra kiekviename in
dustrijos rate visoje šalyje ir jis pasiry
žęs tai visa apginti.” Senutė džiaugėsi, 
kad Socialistų Partijos eilėse pradeda 
šviesti naujas, draugiškas atsinešimas 
linkui Sovietų Sąjungos—darbininkų 
vynės.

tė-

sa-

Iš ALDLD Centro Komiteto Posėdžio
Sekmadienį, 15 d. kovo, 

įvyko bendras Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Centro Ko
miteto posėdis. Jame daly
vavo ir iš Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos, vienybės 
šalininkų, išrinkti draugai 
L. Prūseika, M. Paukštienė, 
J. Kuodis ir A. Matulevi
čius. Buvo ir visi kiti devy
ni CK nariai, ALDLD narių 
išrinkti pereitais metais.

f Centro Komitetas nutarė, 
kad dd. J. Kuodis ir L. Prū- 

^seika įeitų į “šviesos” re
dakcinę komisiją, tai dabar 
toje komisijoje turėsime 
septynis narius.

Drg. M. Paukštienė įeis į 
ALDLD CK Moterų Reika
lų Komisiją ir ten mūsų spė
kos bus didesnės, dabar jau 
bus šešios draugės.

Iš Centro Komiteto rapor
tų pasirodė, kad daugelis 
narių dar nėra pasimokė j ę 
už 1935 metus duokles. Di-

šaukti į visus ALDLD, LDD 
narius ir laike kovos pasi
traukusius darbininkus, kad 
greitai būtų įvykinta vieny
bė, susijungiant į ALDLD 
kuopas. Mes manome, kad 
šimtai darbininkų ir darbi
ninkių susijungs su mūsų 
galinga organizacija.

Plačiai svarstytas Darbi
ninkų Agitacijos Fondo 
klausimas ir nutarta, kad 
minimo fondo ženkleliai bū
tų išsiuntinėta kiekvienai 
ALDLD kuopai. Kiekviena 
kuopa per metus laiko pri
valo sukelti tam tikrą sumą 
pinigų į minėtą fondą. Agi
tacijos Fondas yra labai 
svarbi įstaiga. Jis turi daug 
darbų ir tas galima pravesti 
tik turint pinigų. Mes pasi
tikime, kad ALDLD kuopbs 
ir nariai, kaip kiekviename 
svarbiame darbe, taip ir šia
me pilniausiai į ir energin
giausiai pasidarbuos.

uzi^meus«. ui-ALDLD Centro Komite- 
deliam jų skaičiui jau sulai- įas uggįrįa planuojamą Vi- 
kyta^. Šviesa ir tol nebus suoti-ną. Lietuvių Suvažiavi- 
siunciama, kol jie nepasi- mą ateinančią vasarą. Mes 
mokes. Pasirodo, kad vle“ Ganome, kad šiuo momen-

Išmintingi Žodžiai Sąžiniško 
T į'. ? Socialisto

Socialistų Partijos organe “Socialist 
•Call” (kovo 21 d.) David Paul, kalbėda
mas apie Hitlerio vėliausius žygius prieš 
pasaūlio taiką, daro sekamus išvėdžioji- 
musi

pastebėsite, kad jojo (Hitlerio) miglotas 
dvidešimties metų taikos sutarties pasiūly
mas adresuojamas vakarų valstybėms ir, po 
ahtro apdūmojimo, Austrijai ir čechoslova- 
kijai. Bet ne Rusijai. Ir šis Rusijos iš
skyrimas yra taip pat sąžiniškas, nes ko 
Hitleris nori, tai to, kad pririšti Franciją, 
Angliją ir Italiją prie jo prižado, kad jis jų 
nėįtils, jeigu jos nepuls ant jo. O jis žino, 
kad jos nepuls ant jo. Ir jis neturi noro 
jas užpulti. Bet jis turi giliausį norą už
pulti Sovietų Sąjungą dviem pagrindais.

Taip ilgai, kol Sovietų Sąjunga laikosi; 
jinai yra Hitlėrizmo priešas ir jam pavo
jus; Sovietų Sąjungos nuolatinis pasiseki
mas ir augimas paverčia melais Hitlerio pu
tojimus apie “žydišką bolševizmą.” Netgi1 
jojo ištikimiausi pasekėjai ilgainiui nega
lės išlikti nepaliesti to fakto, kad darbinin
kai' gali būti laisvi ir kad jie gali patys 
savę valdyti. Todėl jisai turi gilų motyvą 
(tikslą) trokšti sunaikinimo šito nepaprasto 
dalyko—darbininkų bendrijos.

$į savo motyvą jis sudrūtina savo atkak
to tįnais pareiškimais, kad Vokietija turi iš
plėsti savo rubežius, kad Šitas praplėtimas 
gallmds tiktai į rytus. Jis turi akį ant' Uk
rainos. Jis tai yra pareiškęs savo kny
goje “Mano Kova.” Jis niekados neatšau
kė Šio savo pareiškimo. Visi jo darbai pa
rodo, kad šis punktas yra širdis visos jo už- 
sieūio politikos.

Badene saVo prakalboje Hitleris rodė į 
save kaipo į išgelbėtoją Vokietijos nuo ko
munizmo. Jis persergėjo pasaulį, kad jei
gu ’jisai neloš su juomi, tai MaskvA vieną 
gražią dieną užviešpataus visur. Viėnas jo
jo bjauriausių ir dažniausia kartoj ainų mė- 
lų yra, tai kad Maskva turinti agrešyviš- 
kus tikslus...

Mūsiškės “Naujienos,” kurios da tebe
verkia kaliiuš ant Sovietų Sąjungos, tu- 
rttų jibrskaityti šiuos sbciališto Patilo 
žodžius ir rinitai apie juos pagalvoti, 

a

Roosevelto Sūnus Hearsto
Kišeniuje

Fašisto Hearsto. interesai ištiesia 
vo pirštus, į pat Baltąjį Namą ir pasi
gauna pačią Roosevelto šeimą. Oficialiai 
paskelbta, kad prezidento antrasis sūnus, 
Eliot Roosevelt, paskirtas vice-preziden- 
tu Hearst Radio, Inc., kompanijos. Visa 
ta radio stočių sistema priklauso Hears- 
tui. Tuo pat laiku Roosevelto Sūrius ta
po prezidentu radio stočių San Antonio 
ir Austin miestuose, kurias taip pat nu
pirko Hearstas.

Ateina prezidento rinkimai. Argi 
Hearstas ištikrųjų paduos ranką Roose- 
veltui? Neužilgo tas paaiškės, šitas 
Hearsto nupirkimas prezidento sūnaus 
tiesioginiai surištas su būsimais rinki
mais.

Baisūs Potviniai
Jungtinės Valstijos visoj savo istorijo

je nebuvo mačiusios tokių baisių potvi- 
nių, kokie šiomis dienomis iškilo keturio
likoje valstijų. Šimtai gyvybių jau žuvo 
ir dar žus. Medžiaginiai nuostoliai ne- 
apskaitomi. Miėstai ir kaimai Pennsyl- 
vanijoj ir visoj Naujoj Anglijoj apsemti 
vandeniu, tiltai išgriauti, keliai suardyti. 
Gal pusė miliono žmonių paversta bena
miais.

Patvino upės ir upeliai. Išnešė tveh- 
kiniuš;> išgriovė krantus ii4 visur išsilie
jęs vanduo savo kelyje paliko sunaiki
nimą.

Talį žinoma, gamtos veikla, kurios pil
nai sukontroliuoti žmogus dar nepajėgė 
ir niekados nepajėgs. Bet ši nelaimė- bū
tų buvus ne tokia baisi, nė tokia naiki
nanti, jeigu valdžia būtų budėjus ir rim
tai kovojus prieš potvinius. Jau net 
“New York Times” pripažįsta, kad dau
gybėje atsitikimų pbtvimų pavojai buvo 
senai įmatomi, kad juos buvo galima 
lėngVai, prašalinti, jeigu valdžia būtų ne
sigailėjus išleisti milionus dolerių paže- 
bojimui upių ir upelių. Šimtai milionų 
dolerių valdžios išbarstoįria kariniams 
'reikalams, o apsaugojimui miestų, kai
mų ir gyvybių nuo panašių gamtos rūs
tybių gailėtas! kaštų'.

Kapitalizmas neįmato pelno išbudavo- 
jime gerų tvenkinių, pakėlime upių kran
tų; iškasime kanaltį, kuriais patvinusios 
upeį gdlėfų Savo vandenį išliėti, riūši- 
sūkti nuo riiiėstų ir kaimų, kur įyvehU 
žmonės, kur pramones, širdis plaka.

Nub potvinių, žinoma, daugiausia. nu
kenčia darbo žmoneliai. Turčių velnias 
nerinks. Jiems nei benamystė, nei badas 
negrumoja. Jų palocių vanduo nenų- 
plauš, bėt beturčių lūšnas tūkstančiais 

jau nunešė i? sunaikino.

tomis tūli nariai savo as
mens dalykus stato augš- 
čiau už organizacijos. To- 
kis jų elgęsis skriaudžia or- 
ganiziciją.

Centro Komitetas nutarė 
duoti visiems LDD nariams, 
kurie susįvienys su ALDLD, 
dovahų knygomis “Povilas 
Jurka” arba Religija T. H,” 
kurią jie tik norės.

Draugė S. Sasnauskienė, 
pirmininkė Moterų Komisi
jos, plačiai raportavo apie 
darbą tarp moterų, ypatin
gai daug svarbos dedama į 
būsimą Moterų Suvažiavi
mą, kuris įvyks Brooklyne, 
4 d. balandžio, tai yra iš va
karo prieš dienraščio “Lais
vės” dalininkų metinį suva
žiavimą.

' Nutarta, kad knygą inži
nieriaus Ilino “žmogaus Ko
va su Gamta” verstų Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Drg. Kaš
kiaučius apsiėmė tą darbą 
atlikti ir greitai už jo imtis'. 
Knyga bus didelė ir labai 
svarbi. Kiekvienas mūsų 
narys daug iš jos galės iš
mokti. Nepaisant, kad ji 
yra moksline, bet lengvai 
parašyta. Reikia,, kad drau
gai mokėtų duokles, kad jos 
išleidimas nesusitrukdytų iš 
priežasties pinigų stokos.

Svarstyta pa'siūlymaš iš
leisti drg . Jasilionio ėilių 
rinkinį. ALDLD ČK nuta
rė tuohi reikalu bendrai 
darbuotis su Meno Sąjunga 
ir mūsų dienraščiais'. .

ALDLD CK nutarė atsi-

------- —, ----  ----  --------- 
tu būtinai yra reikalingas 
tokis suvažiavimas, kad pa
gelbėjus Liėtuvos . darbo 
žmonėms ir subendrinus pa
žangiosios visuomenės vei
kimą Amerikoje.

Buvo svarstyta, kad kar
tas nuo karto reikėtų su
šaukti Centro Komiteto ir 
taip visos apielinkės veik
lesnių ALDLD narių susi
rinkimus diskus avimui 
“Šviesos” ir naujai mūsų 
išleistų knygų turinio. To
ki susirinkimai ateityje bus 
praktikuojami.

ALDLD dar labai daug 
knygų turi iš, senesnių lai
dų. Reikia, kad mūsų kuo
pos pradėtų daugiau parsi
traukti ir platinti jas. Juk 
dar daug jų galima parduo
ti. Pereitais metais centras 
išpardavė veik už $400 
knygų vertės. Daugelis dar
bininkų tiesiai į centrą siun
čia užsakymus, tat aišku, 
kad ant vietos išaiškinus 
jiems, galima dar daugiau 
jų parduoti; Knygos yra la
bai svarbi darbininkų ap- 
švieta.

D. M. šolorhškas, 
ALDLD CK Sekretorius.

IŠ Lietuvos

Janies J. Bahibrick, prezi
dentas flew Yorkd namą 
aplamkutoją linijos, kuHbs - 
nariai nesenai streikavo. 
Hambrick nusileido bosams 
ir LaGūardijai nedavedęs 
streiko iki' laimingo gedo. 
Daug darbininką rtukentėjo, 
įieš sii^rįž^ nebegavo dkrĖų 

atgal.

Į Kovą Prieš “žiežirbos” Ir 
Lietuvoj Jaiinimb Sąjungos 

Uždarymą!
Draugai, Jaunuoliai ir 
Jaunuolės!

Fašistų- valdžia jau išlei- 
db savo senai ruoštą orga
nizacijų įstatymą, šis fašis
tinis’ įstatymas visų skau
džiausiai palietė jaunimą. 
Pagal šį įstatymą jaunuo
liai iki 18 metų amžiaus vi
sai neturi teisės būti ofga- 
.nizacijų nariais; iki 21 me
tų amžiaus jaunuoliai orga
nizacijos viduj neturės bal
savimo teisės (organų rinkt 
ir t. t.), o nariai iki 24 me
tų amžiaus nėturės teisės 
būti renkamais į valdybas.

Be to; remiantis tub įsta
tymu fašistų valdžia jau už
darė socialistinę jaunimo 
sąjungą “žiežirba” ir Lietu
vos Jaunimo Sąjungą su vi
sais jų skyriais. Tai yra 
dar vienaš didėlis smūgis' 
LietuVOš jaunimui. Prieš 
kelis mėnesius jau perspė- 
jom višaš' nėfašištineš jaii- 
himo orgahižačijaš del td 
fašistų rengiamo žygio ir

šaukėm suvienyt visas jau
nimo jėgas kovai prieš tuos 
fašistų užsimojimus. Jeigu 
mes būtumėm bendromis 
jėgomis išplėtę kovų prieš 
tuos jų užsimojimus, fašis
tų valdžia nė taip lengvai 
būtų uždariusi opozicines 
jaunimo organizacijas. Bet 
niekas į mūsų šauksmą ne
atsiliepė, arba neigiamai at
siliepė.

Jeigu šiandien nereaguo- 
sim griežtai į fašistų val
džios smurto žygį, tai ryt 
gali ateiti eilė ir kitoms riė- 
fašistinėms organizacijoms!

Mes šaukiam “žiežirbos”, 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos, 
Sionistų-socialistų ir kitas 
antifašistines jaunimo or
ganizacijas sudaryt bendrą 
jaunimo frontą kovai prieš 
'fašistinį organizacijų įsta- 

I tymą, prieš “žiežirbos” ir 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
uždarymą.

Mes šaukiam pavasari
ninkų ir ateitininkų orga
nizacijas prisidėt prie tos 
kovos.

Visose jaunimo organiza
cijose, visose įmonėse su di
desniu jaunuolių skaičium, 
visose mokyklose, visur, 
kur randasi jaunimas: mie
stuose ir kaimuose-—bend

romis jėgomis išvystykim 
protesto kampaniją prieš 
“žiežirbos” ir Lietuvos Jau
nimo Sąjungos Uždarymą.

šalin “žiežirbos” ir Lie
tuvos Jaunimo Sąjungos 
uždarymas!

šalin Naujasis Fašistinis 
Draugijų Įstatymas!

Laisvė Jaunimui Organi
zuotis! Tegyvuoja Bendras 
Jahnimd Frontas!

Lietuvos Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos 

Centro Komitetas.

SUDUŽO JAPONŲ 
ORLAIVIS; ŽUVO 
PĖNKI ASMENYS

TOKIO.—Į vidurį Kuru- 
me miesto nukrito ir sudu
žo Japonijos karo laivyno 
lėktuvas; užsiihušė' abudu 
lakūnai. Nuo lėktuvo gazo
lino eksplozijos sudegė trys 
namai su buvusiais juose 
trimis kūdikiais.

BINGHAMTON, N. Y.— 
Susquehanna upės potvinis 
suardė geriamojo vandens 
patiekimo sistenią. Smar
kūs lietūs juo labiau pablo
gino padėtį.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Šiurkšti Oda

Drauge daktare, aš esu 14 
metų mergaite. Mano oda ko
kia tai nesveika. Neriebi ir nė
ra pučkų, bet tik labai pašiu
rusi, šiurkšti, lyg suplaišiojusi. 
Balta, lyg sriegais ar skiaute
lėmis išbarstyta; vietomis rau
dona. Labiausia mano kakta, 

j kaklo užupakalis ir apie alkū
nes iš vidaus pusės. Ir veidas 
pašiuręs, lyg išakėtas, bet da 
netaip labai. Taip man yra jau 
kokie 8 metai. Turiu mėnesi
nes, bet tai nepakeitė mano 
odos. 'Vienas daktaras sake, 
kad tai aknė, ir jis mane kai
tina ultra-vijoletine lempa. Jis 
man užgynė praustis vandeniu, 
liepė tepliotis koldkrėmu. Ka
žin, ar tie ultra-vijoletiniai 
spinduliai ką gera man daro? 
Jau 4 kartus mane šildė, bet 
da nič-nieko nesimato geriau. 
Mūsų visa Šeimyna skaito “Lai
svę” ir ypač jūsų skyrių. Tai 
malonėkite man patarti. Labai 
ačiū.

Atsakymas

šiurkšti oda reiškia, Drauge, 
kokį organizme trūkumą. Be 
abejo, tokiais atsitikimais ėsti 
rirhtų mitimo trūkumą, daž
niausia stoka esti vitamino G 
—a n t i - p e lagririio vitamino, 
gražumo vitamino, odos svei
kumo vitamino. Mažoka esti ir 
kitų vitaminų ir mineralų. 
Skydinė liauka (titoidinė) ir 
gi tokiaiš atvejais esti nekaip 
veikli. Ta’ liauka nustato odos, 
plaukų, nagų ir odos liaukučių 
sveikumą.

Tai vat ties šitais punktais, 
Drauge, kiek ir apsistokime. 
Jums labai svarbu naudoti kuo 
daugiausia vitamino G. Jo turi 
daug kviečiai ir šiaip javiniai 
grūdai, ypač jų diegeliai; čie- 
lo grūdo duona, nors ir plonai 
sumaltų miltų, bile tik visi, 
čielį grūdai naudota, su visais 
diegeliais (wheat germ), su 
kevalukais, su lukšteliais, su 
sėlenomis. “Nuo juodos duo
nos būsi graži, o nuo pyragų 
—pučkuota, pašiurusi,” taip 
Lietuvoj išmintingos kaimietės 
primokihdiavo savo dukraites. 
Ir labai teisingai. Vitdhiirio G 
turi daug džiovintos mielės, 
Brewers yeast tablets, taip gi

kiaušinio tryniai, kepėnys, ir 
po truputį žalios lapuotos dar
žovės ir vaisiai.

Tai, tokių valgių, sesute, 
vartokite kuo daugiausia. Bet 
venkite denatūruotų, išvogtų, 
pagadintų, sufabrikuotų vai- * 
gių, ypač gaminamų iš tų bal- 
tučiukų, chemiškai baltintų 
miltų. Saldžių daiktų Jums 
reikia, natūralinio, neiškosto 
saldumo: saldžių vaisių bei 
uogų, rudojo cukraus, senovi
nio siropo be sieros dujų 
(Grandma’s molasses), me
daus, po truputį ir saldainių.

Būtinai vartokite Brewers ” 
yeast tablets, Mead, bent po 
10 tablečių prieš valgymą, tai 
po 30 kas diena. Nurykite čie- 
las ar sukramtykite, kaip sau 
norite. Vartokite, kaipo dade- 
damąjį maistą. Mielės ir yra 
maistas, ne vaistai. Vartokite * 
mėnesiais ir metais, o pamaty
site, kaip Jums pasitaisys oda, * 
akys, plaukai, nagai. Gaukite 
kviečio grūdų, čielų, kur nuo 
farmėrio arba iš sėklų bei grū
dų krautuvės (fėėd stoFė, 
sėed store). Kramtihėkite po 
žiupsnelį dažnai per diėrią, 
kad ir vietoj kramtombšibs 
gumos. .

Jus gydytojas švitina ultra- » 
vijolėtihiais spiiiddliais. Gerai. 
Tokie spinduliai nuo lempos, 
kaip ir nuo saulės, daug reiš
kia. Savaime, viehi tik spindu
liai daug ko ir nepadarytų, 
bet draugėj su kitais gydymo 
punktais, taip, padarys. Nebū- * 
tinai po tokia lempa,—būkite 
saulės šviesoj, kada ir kur tik * 
galite,—pigiau ir geriau.

Kad Junis geriau veiktų 
skydinė liauka, būtinai imkite 
iodo tinktūros, po lašą kas po
ra dienų, visą gyvėnimą. Var
tokite ir jūros žuvų, kad ga- 4 
vus organinio iodo ir kitų mi
neralų. Ir pačios skydinės Hali- 
kbs po. truputėlį bus Jums ge
rai: Thyroid gland, *4 gr., 
100 tablets, po vieną prieš val
gį, apleisdania per pačias mė
nesinės. Imkite ilgai.

Visai bus ne pro šalį ir žuvų * 
aliejaus, bent po šaukštą kas 
diena. Mdistag, paprastas gani- t 
tinis maistas, kaip jis auga, 
nėsucivilizūotas, labai daug 
Jums gero padarys.

M
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Nesiveluokite pribūti
Prūseika

Šiame Koncerte Dainuos
K. MENKELIUNIUTE

Mezzo-Soprano, iš Brooklyn, N

IG. KUBILIŪNAS
Baritonas, iš So. Boston, Mass

Kontralto, iš Providence, R. I

DAR BUS EKSTRA KAVALKŲ
J. Sabaliauskas, tenoras

Rūpinkitės pamatyti šią programą, kurią sudarys geriausi lietuvių talentai

K. Menkeliūniūte
Mezzo-Soprano

Ignas Kubiliūnas, baritonas 
Pasižymėjęs radio dainininkas.

JUOZEFINA LATIMER,
Sopranas, Vietine-Worcesteriete

Darbininkai, Smulkūs Biznieriai, Profesionalai ir Farmeriai yra Kviečiami Būti Šiame Parengime. Čia Bus Minima 25 Metu Sukak
tuvės, kaip Leidžiama “Laisvė”. “Laisvė” yra Mokytojas ir Švietėjas Amerikos lietuvį Visuomenės. “Laisvė” yra Vadas Lietuvį 
Darbininkų ir Kily Stambaus Kapitalo Spaudžiamų Sluogsnį. Todėl Minėjimas “Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus yra Labai Svarbus /

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

V. SUKASKAS,
Smuikininkas, Vietinis-Worcesterietis

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

A. Mickevičiūtė, Kontralto
Garsioji Bostono ir Apielinkės 

Radio Dainininkė.

Streikai Eina Pasekmingai

Jau šešta savaitė kaip strei
kuoja F. C. Castellį Co. ir At
lantic Mfg. Co. darbininkai, 
reikalaudami, kad būtų uniji
nė šapa ir pagerintos darbinin

kų sąlygos. Kaip Castelli, taip 
ir Atlantic M f g. kompanija 
nenorėjo nei kalbėti su strei- 
kieriais. Bet darbininkai kas

* dieną ir kas dieną masiniai pi- 
kietavo ir pikietuoja abi dirb- 
tuvi. Bosai pamatė, kad jie 
nieko negali padaryti strei
kieriams, ir skobų negauna,

* ypatingai tool ir die dirbėjų.
Atlantic Mfg. kompanija turi 
tik vieną skebą, o Castolli 12 
paprastų darbininkų, o tool ir

die dirbėjų neturi nei vienoj 
Kitas dalykas, tai kitos kom
panijos, kur darbininkai yra 
organizuoti į uniją, buvo pri
verstos ištraukti visokį darbą 
iš Castelli ir Atlantic kompa
nijų. Draiveriai taipgi ne tik, 
kad neatveža nei jokio tavoro 
minėtom kompanijom, bet nei 
neišveža, kol nebus išpildyta 
visi reikalavimai streikierių. 
Tuomi kompanija likosi jau 
paklupdyta ir priversta kalbė
tis su streikierių komitetu. At
lantic Co. turėjo jau kelius su
sirinkimus su streikierių komi
tetu ir prisižada išpildyti veik 
visus reikalavimus, išskyrus du 
punktu. Jie nenori, kad būtų 
unijinė šapa -ir nesutinka už 
nedėlios darbą mokėti dubel- 
tavą mokestį. Sutinka mokėti 
laiką ir pusę. Bet čia ne tame

Laisvamanių Suvažiavimas
Kovo mėn. 8-9 d. d. Šiauliuo

se “Liaudies Namų” salėje bu
vo šaukiamas visos L. Laisva
manių etinės kult, d-jos skyrių, 
atstovų suvažiavimas. Darbų 
tvarkoje numatyta: Centro 
v-bos ir rev. kom. pranešimai; 
D-jos įstatų pakeitimas; “Lais
vosios Minties” leidimas; Civili*-, 
nes metrikacijos klausimas; 
Uiisvamanių mokyklos steigi
mas ir laisvamanių vaikų nuo 
tikybos pamokų atleidimo mo
kyklose klausimas; C. v-bos ir 

i rev. kom. rinkimai ir klausimai 
! ir sumanymai. Leidimas suva- 
I žiavinmi buvo gautas.

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.

pat pradžios skebauja. Pas 
streikierius ūpas geras ir pa
siryžimas priversti kompaniją 
išpildyti reikalavimus dide
lis. Kiek yra žinoma, tai kom
panija bus priversta greitoj 
ateityje išpildyti visus reika
lavimus.

dalykas. Svarbiausias punktas 
kompanijų, tai sulaužyti uni
ją. Pavyzdin, streikieriai sutin
ka taikytis sekamai: Jie duo
da kompanijai galę paimti dar
bininką prie darbo, bet tas 
darbininkas turi įstoti į uniją 
į dvi savaiti laiko; neįstojęs, 
jis netenka darbo. Kompanija 
dar nesutinka. Tai jau aiškiai 
parodo, kad jos tikslas sulau
žyti uniją.

Kovo 16 dieną Atlantic 
kompanija išsiuntinėjo visiems 
streikieriams laiškus, kad su
grįžtų prie darbo kovo 18 d. 
Girdi, kompanija pradėsianti 
dirbti ir kurie nesugrįš, tai vė
liaus visai neteks darbo. Bet 
pasirodė priešingai. Kovo 18 
d. buvo dar didesnė masinė 
pikieto linija 
Skebas tik

laiką nedrįso nei vienas 
skebas eiti prie streikierių, da
bar vėl bando, kuomet važiuo
ja namo visokiais gelžgaliais 
mėtyti į streikierius. Streikie
riai atsako į juos išvadinimu 
skobais.

P. S. ' Laiškus' galite rašyti 
lietuviškai. Ten dirba liet, 
knygvedis. Didelė ai- maža

Tad lietuviai darbininkai, 
kurie tik turite laiko, nedirba
te, būkite ant pikieto linijos, 
4041 Gidge Avė., 7 vai. ryte, 
ir 875 N. 28th St., 7:30 vai. 
ryte.

Nors nedidelis streikas, bet 
jis kaštuoja kas savaitė $1000. 
Iki šiol unijos nariai turėjo už
sidėję asesmentų po dolerį kas 
savaitę, dabar padidina iki 
$2, kas savaitę. Tad lietuviai 
darbininkai ir organizacijos 
ateikite į pagelbą, paremkite 
finansiniai. Parinkite aukų,

Castelli ir gi pradėjo taiky
tis, derėtis su streikieriais. Ir 
tuom pačiu kartu jis bando 
samdyti chuliganus, kurie už
puldinėtų streikierius, kad 
tuomi sulaužius streiką. Kiek 
laiko atgal, vienas skebas iš
šoko iš automobilio ir puolė 
prie streikierių, ir gavo pats 
gerai apkulti. Policijos stoty 
22 ir Huntington Park Ave., 
skebas buvo nuteistas užsimo
kėti baudą ir užsistatyti kau- 

negu paprastai. j ciją $400.00. Tas žinoma, ne
vienas, kuris nuo patiko kompanijai. Per tūlą

auka šiuo laiku yra reikalinga 
laimėjimui streiko.

M. Z.

kiek kur tik galite ir iš iždų 
aukokite. Kol kas tik dvi lie
tuvių organizacijos atėjo į pa
gelbą streikieriams: ALDLD 
149-ta kp. ir Lietuvos Nepri- 
gulmybės Pašalpos Kl. Tai sar
mata, draugai, kuomet mes vy
riausią kovą taip apleidžiame. 
Juk šis laimėjimas streiko yra 
laimėjimas visų darbininkų. 
Tad visi be jokio atidėliojimo, 
gelbėkite streikierius, ypatin
gai Plliladelphijos ir apielin- 
kių organizacijos ir pavieniai. 
Siųskite pinigus sekamai: 
Machine Tool and Foundry 
Workers Union local 203, 1612 
Oxford St., Phila.

M. Zald.
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Pirmadienis, 23 Kovo, 1936

.Didysis Mokslininkas 
prof. L P. Pavlov

<

£
$

t

Vasario 27 d. telegrama 
iš Maskvos pranešė, kad 
mirė visame pasaulyje gar
sus rusų mokslininkas prof. 
I. P. Pavlovas. 1934 metais 
Pavlovas minėjo savo 85 
metų amžiaus sukaktį, ta 
proga lankėsi Europoj. Per
nai, grįždamas iš Europos, 
jis buvo sustojęs paskaitą 
skaityti Rygoje.

Pavlovas buvo garsus ne 
tik Rusijoje ir Europoje, 
bet ir Amerikos mokslinin- 
kait jį nepaprastai aukštai 
vertino.

Pavlovo 85 metų amžiaus 
sukakties proga, Chicago j e 
psichologijos profesorius D. 
P. Boder skaitė apie Pavlo
vą paskaitą, kurios mintis 
čia patiekiame.

Prof. Boder kilęs iš Pa
balti jos. Mokslus jis baigė 
Rusijoje. Ten jis turėjo 
progos artimai susipažinti 
su akademiku Pavlovu ir jo 
mokiniais. Vėliau, gyven
damas užsienyje, jis kelis 
kartus susitiko su Pavlovu 
mokslininkų kongresuose.

Ivan Petrovič Pavlovas 
" Gimė 1849 Metais
:Kilęs iš dvasininkų šei

mas. Kadangi caro laikais 
dvasininkai buvo privilegi
juoti, savo vaikus galėjo 
mokyti dovanai. Didžiuma 
dvasininkų vaikų eidavo sa
vo tėvų pėdomis: stodavo į 
dvasininkų seminarijas ir 
virsdavo dvasininkais.

;Jvan P. Pavlovas kartu 
su savo broliu irgi įstojo į 
dvašininkų seminariją. Tuo 
laiku rusų jaunimui didelės 
įtakos darė Pisarevas; saj/o 
raštais apie gamtos moks
lus. Pisarevas buvo litera
tūros kritikas, bet dažnai 
rašydavo ilgus ir nepapras
tai įdomius straipsnius apie 
Darviną ir kitus tų laikų 
mokslininkus.

Pavlovas nepaprastu su
sidomėjimu skaitė Pisarevo 
raštus ir jų paveiktas nuta
rė mesti seminariją ir stoti 
į universitetą. Tą pat pada
rė ir jo brolis, kuris vėliau 
tapo žymus chemikas ir 
garsiojo Mendelejevo asis
tentas.

U n i v e r sitete Pavlovas 
studijavo gamtos mokslus. 
Baigęs tą fakultetą, jis nu
tarė studijuoti mediciną. 
Stojo į geriausią tų laikų 
mokyklą, — Karo Medicinos 
A k a d e miją Petrapilyje. 
Mokslus baigė turėdamas 
jau 31 metus amžiaus.

Pradžioje Pavlovas spe
cializavosi farmakologijoje 
ir tuo tikslu buvo nuvažia
vęs į Paryžių. Grįžęs atgal, 
jis pradėjo dirbti Karo Me
dicinos Akademijoje. Neti
kėtai pasitaikė vieta fiziolo
gijos departmente. Pavlovas 
tapo paskirtas profesoriaus 
asistentu. Kadangi profeso
rius buvo jau senyvas žmo
gus, tai visą laboratorijos 
darbą faktinai prižiūrėjo 
Pavlovas.

^Akademijoje dirbti buvo 
nelengva. Tai buvo vistik 
k«Cro mokykla ir reikėjo pri
silaikytu tam tikros discipli- , 
no$. Dažnai į laboratoriją ' 
atsilankydavo visokie gene- ' 
r olai, kurie trukdydavo dar
bą. Pavlovas, kuris nemėgo, 
kad jo darbas būtų trukdo
mas, dažnai su tais genero
lais susikirsdavo.

Per kelioliką metų Pavlo
vas didžiausiu atsidėjimu 
studijavo virškinimo proce
są,;—kas pasidaro su maistu '
nuo to laiko, kai jis patenkate. Kai tas konfliktas paša-

į burną, kaip jį veikia įvai
rūs skysčiai, kurie yra gy
vūnų organizme, ir tt. Eks
perimentus jis darė su šuni
mis, kuriems kakle ir pilve 
darė fistulas (skyles). Pro 
tas fistulas jis turėjo pro
gos stebėti visą virškinimo 
procesą.

Pavlovo atradimai buvo 
tiek svarbūs, kad 1904 m. 
jam buvo paskirta Nobelio 
dovana. Pavlovo laboratori
ja pasidarė žinoma visam 
pasauliui. Iš visur pradėjo 
važiuoti mokslininkai susi
pažinti su rusų fiziologo 
darbais.

Pavlovo e k s p e rimentai 
davė labai gerų vaisių. Jo 
pradėtas darbas buvo tobu
linamas kitų mokslininkų.

Tačiau plačiajai visuome
nei Pavlovas daugiausiai 
yra žinomas savo vėlesniais 
darbais.

Būdamas 55 metų am
žiaus, jis pradėjo tyrinėti 
taip vadinamus “sąlyginius 
refleksus.” Tie tyrinėjimai 
padarė tikrą perversmą 
psichologijos moksle. Pav., 
Amerikoje atsirado psicho
logų mokykla, taip vadina
mi “behavioristai.” Žy
miausias tos mokyklos vadas 
Dr. John Watson.

Pirmiausia panagrinėsi
me reflekso sąvoką. Reflek
sas reiškia reagavimą j ką 
nors. Pavyzdžiui, gyvūno 
reagavimas į tam tikrą aks
tiną (stimulą). Sakysime, 
išalkusiam šuniui parodo
mas mėsos gabalas. Kaip jis 
į tai reaguoja? Jam prade
da bėgti seilės. Vadinasi, al
kio refleksas erzina seilių 
liaukas.

Kaikurie refleksai yra 
įgimti. Tačiau didelė dau
guma jų paeina nuo aplin
kybių, sąlygų. Štai kodėl

linamas, žmogus tuoj pa
sveiksta. Jis duoda vieną 
pavyzdį iš savo jaunystės. 
Universitete kartu su juo 
mokėsi jo draugas. Būda
mas PavloVo įtakoje, jis sto
jo į gamtos fakultetą, ne
žiūrint to, kad turėjo didelį 
palinkimą teises studijuoti.

Studente prasidėjo kon
fliktas. Jis stengėsi nugalėti 
savo palinkimą ir studijuo
ti gamtos mokslus. Tai pri
vedė prie to, jog jis pradėjo 
keistai elgtis. Pagaliau, ėmė 
nepaprastai girtauti. Atro
dė, jog jis, kaip sakoma, nu
eis šunims šėko pjauti.

Pavlovas pamatė, jog jo 
draugas gali visiškai žūti. 
Prikalbino jį mesti gamtos 
fakultetą ir stoti į teisių 
skyrių.

Įvyko tiesiog stebuklas: 
studentas paliovė gėręs ir 
nerviškumas visiškai pra
nyko. Jis sėkmingai baigė 
mokslus ir vėliau pasidarė 
gana žymus žmogus. Tas 
įvykis paskatino Pavlovą 
susidomėti proto pakriki
mais.

Prof. Pavlovas iki pasku
tinių savo gyvenimo dienų 
dirbo mokslo darbą, nors 
kartais ir sirgdamas. Sovie
tų valdžia nepaprastai Pav
lovą brangino, pristatė jam 
įvairių laboratorijų ir ne
reikalavo, kad pasidarytų 
komunistu. Kai Pavlovas 
pernai susirgo ir po kurio 
laiko pagijo, pats Stalinas 
telegrama jį pasveikino.

• (“Liet. Žinios”)

Cleveland© Kronika
Mažų Namų Savininkų 

Konferencija
6 dieną, News 
Superior Ave., 
įvyko masinis

Pašalinės publikos buvo

Audi- 
7 vai. 
mitin-

Kovo 
torium, 
vakare, 
gas.
koks šimtas. Keli geri kalbė
tojai klausytojam atidarė akis 
ir nupiešė tuos dalykus, kurie 
kai kuriem iki sol ei nebuvo su
prantami.

To vakaro kalbėtojas pasa
kė, kad bankieriai ir mortgi- 
čių kompanijos pasirįžė išmest 
tūkstančius žmonių iš stubų. 
žinoma, neatims turčių stubas, 
ale darbininkų, mažų biznie
rių, profesionalų, kurie iš savo 
uždarbio negalės morgičius ir 
taksus užsimokėti. Todėl Ma
žų Namų Savininkų organiza
cija šaukia visus minėtus žmo
nes į kovą prieš pakėlimą tak
sų ir prieš mėtymą iš stubų, 
ir prieš “sales tax”, nes jau ir 
taip aukštos kainos ant visko. 
Profesionalai, biznieriai if dar
bininkai turi išvien kovot už 
savo reikalus, už laisvę. Kal
bėtojas sakė, kad prieš pakėli
mą taksų balsavo 9,000 žmo-

jie ir yra vadinami “sąlygi- nių nepaisant valdžios ir ban- 
niais refleksais.” Kitaip ta- kierių pastangų. Visam Cleve- 
rlant, tie refleksai atsiran
da prie kontroliuojamų są-

Štai klasiškas 
eksperimentas su 
Duodamas pelėms 
jis skambindavo 
Tai darė kelioliką kartų. 
Pagaliau, kai pelės išgirsda
vo varpelio skembėjimą, jos 
tuoj pradėdavo rinktis. Mat, 
tas skambėjimas priminė, 
jog jos gaus maisto.

Vadinasi, varpelio skam
bėjimas šiuo atveju buvo ta 
sąlyga, kuri pradėdavo er
zinti pelių alkį.

Tie ir į juos panašūs eks
perimentai su gyvuliais ir 
žmonėmis įtikino Pavlovą, 
jog auklėjimas galų gale 
sueina prie išvystymo tam 
tikrų sąlyginių refleksų. 
Jeigu gyvuliai pasiduoda 
treiniruOjami, t. y. juose 
galima išvystyti tam tikrus 
sąlyginius refleksus, tai 
tuo labiau tai galima pada
ryti su žmonėmis.

Žmonių poelgiai didžiu
moje atsitikimų yra niekas 
daugiau, kaip tik sąlyginių 
refleksų išdava. Jei jaunys
tėje tų refleksų besiforma- 
vimas yra tinkamai kontro
liuojamas, tada žmoguje iš
sivysto tai, ką mes vadina
me geru charakteriu.

Dabar kaikurie sociologai 
suteikia labai daug svarbos 
sąlyginiams refleksams. Jie 
sako, jog Pavlovas nurodė 
tikrąjį kelią, kuriuo einant 
bus galima pakeisti draugi
jinį gyvenimą.

Trečia sritis, kurioje pa
sižymėjo Pavlovas, yra pro
to ligos. Jis sako, jog dauge
lyje atsitikimų visokios ne
urastenijos ir proto pakri
kimai pareina nuo konflik-

Pavlovo 
pelėmis, 
maistą, 

varpeliu.

juose

gatų raportai.
Buckeye Road delegatas ra

portavo, kad turi 118 narių, 
bet labai bloga, kad susirinki
mų nelanko. Tai mažam bū
reliui sunku ką daug veikti ir, 
sako, “Mūs kuopoj dar didelių 
bėdų niekas neturėjo, tai na
riai nė mitingų nelanko. Ka
da pasirodo bėdų, tada spar
tesnio darbo griebiasi. Taip 
visada yra. Bet geriau išank- 
sto prisirengti prie' kovos. Reik 
lankyt susirinkimus ir daryt 
planus, kaip numažint taksus”.

Antras delegatas sako: 
“Mes turim du išmetimų iš stu
bų ir kovojam su policija. Tu
rim 150 narių. Mes turim da
ryt ką nors, kad sukelt pinigų, 

nes mums jie reikalingi pa
skleidimui lapelių ir kitokiem 
apsigynimo reikalam”. Jis ra
gino visas kuopas rengt vaka
rus, piknikus, kad sukelt aukų.

Trečias delegatas taip pat 
pasakė, kad turėdami pinigų 
galėtum daug nuveikt ir pa
siųsti delegatą Washingtonan, 
kada bus reikalas.

Ketvirtas delegatas, iš Lake
wood, sakė, kad turim spar
čiau organizuotis, nes tik or
ganizuota stambi žmonių mi
nia yra spėka ,ir ragino narius 
kuodaugiausiai dirbti M.N.S. 
organizacijos naudai.

Penktas delegatas raporta
vo, kad turi didelius kovas su 
Cleveland Trust Banka. “Ka
da žmones išmeta iš stubų ir 
užsuka vandenį, tai mes vėl 
atsukam vandenį ir rakandus 
atgal sunešam į stubą”. Taip- 
pat ragino organizuotis tvirtai 
ir neleist atimt namelių.

Buvo ir daugiau raportų ir 
visi tą patį kalbėjo—planavo, 
kaip pasekmingiau kovot prieš 
išnaudotojus. Prasidėjo dis
kusijos. Keli delegatai kal
bėjo, kaip pasekmingiau dar
bas pravesti. Vienas delega
tas kritikavo, kad permažai 
aiškinama žmonėm apie tak
sus, nes nesuprasdami dalyko 
balsuoja už taksus ir “sales” 
taksus. Reikia didesnio spau
dimo, kad priversti valdinin
kus nusileisti. Reikia eiti ant 
pikieto. Jei išmeta iš stubos 
šeimyną, reikia aiškint, kad 
niekas tos stubos nepirktų ir 
nerandavotų. Tegu stovi tuš
čia.

Vienas delegatas davė klau
simą : “Ką daryti su tais na
riais, kurie nelanko susirinki
mų—duokles užsimoka ir sėdi 
namie” ? Toliau sako “Mūs 
kuopa turi 185 narius, o mi-

lande randasi 88,000 namų sa
vininkų, kurie turi vieną, bilio- 
ną dolerių vertės namų. Bet 
pusę to turto turi 7,500 žmo
nių. Likusi 80,500 žmonių da
lis yra mažų namų savininkai. 
Clevelande taksams išmokama 
$23,000,000, o iš “sales” tak
sų miestas irgi gauna $8,000,- 
000. Taipgi yra ir kitokių tak
sų—už alų, automobilius, šu
nis. Kur tik pažiūrai, visur 
taksai uždėta ir vis miestas 
sako, kad yra mažai pinigų. 
Todėl mes turim išaiškint tiem 
žmonėm, kurie to nesupranta. 
Jie sako, kad jei taksų nemo
kėsim, tai miestas nubankrū- 
tuos, todėl mes turim balsuot 
už taksų pakėlimą. Daug yra 
tokių žmonių. Lai jie pažiūri, 
kiek miesto valdininkai gauna 
algos ir dar iš šalies visokių 
įeigų. Lai sumažina jų algas, 
nes darbininkų algos vis ma
žėja, o valdininkų algos vis 
kyla. Mes turim kovot prieš 
tokį jų gaspadoriavimą ir iš
naudojimą. Toliau kalbėtojas 
aiškino, kad savasčių vertės 
nupuolė apie 66 nuošimčius ir 
kad Wiremere aktas pasibai
gė, kuris leido mokėt taksus 
ant išmokesčių.

Draugas Goodman pasakė, 
kad darbininkai visose savo 
kovose .atsiduria kapitalistų 
teismuose, kur stengiamasi įro-1 tingus lanko tik komitetas ir 
dyti darbininkus kaltais, bet 
darbininkai neprivalo jų pai
syti ir turi vesti grieštą kovą 
už savo nuosavybę.

daugiau lankyti susirinkimus. 
Reik sumažint cigaretų rūky
mą ir alaus gėrimą ir tuos pi
nigus sunaudoti geresniem 
darbam”.

Daug buvo kalbėta apie 
augštus taksus. Bagočiai mo
ka tik mažą dalelę taksų, pa
lyginus kiek mes mokam už 
mažą stubelę su kiek jie mo
ka už fabrikų namus, kur di
delius pelnus daro. Mes mo
kam daug už automobilių lais- 
nes, o busų ir traukinių kom
panijos kasdien pasidaro tūk
stančius dolerių pelno, nes 
darbininkai mažai apmokami. 
Po diskusijų buvo įnešimai. 
Vienas delegatas sakė, kad tie 
žmonės, kurie neturi daugiau 
įeigų ant kožno savo šeimynos 
nario, kaip du tūkstančius do
lerių į metus, neturi mokėti 
taksų. Tegu tie moka, taksus, 
kurie turi daugiau įeigų. Ki
tas delegatas sako: “Nors re- 
publikonų ir demokratų parti
jos ragina baluoti už jas, bet 
aš atstovauju Farmerių-Darbi- 
ninkų partiją ir raginu visus 
balsuoti už šią partiją.”

Vienas delegatas statė klau
simą : “Ką daryt su farme- 
riais? Kaip juos įtraukt į 
darbą?” Atsakyta, kad far- 
meriai turi vienytis su mumi, 
turi duoti mum naujus rekrū
tus, kad pasekmingiau praves
ti kovą prieš plėšikus. Pakel
ta klausimas apie moteris. Vie
nas delegatas paaiškino, kad 
yra 3,000 organizuotų moterų, 
kurios pritaria mūs darbui. 
Įnešta šaukti visas organizaci
jas prisidėti prie darbo, nes 
meta iš stubų visus žmones, 
nepaisant pažiūrų ir visus už
krauna nepakeliamais mokes
čiais. Reikia budavoti suvie
nytą frontą ir kovot iki perga
lės.

Pabaigoje kalbėjo centro 
sekretorius Grinfield ir nusi
skundė, kad ne visos kuopos 
išrinko delegatą į konvenci
ją. Jis sakė: “Jei išrinkot de
legatą į centrą, tai jis turi lan-; 
kyti centro mitingus ir kiek
vieną raportą pranešti kuopai, 
tada bus geresnis ir gyvesnis 
veikimas, nes visi žinos, ką da
ro centro aparatas”.

Centro komitetas raportavo, 
kad Clevelande randasi 800 
pilnai užsimokėjusių narių. Iš
rinkta naujas centro komitetas 
šiem metam iš 10 narių. Pa
rašyta kelios rezoliucijos, kad 
grieštai kovot prieš išmėtymus 
iš stubų ir prieš taksus. Taip
gi priimta rezoliucija prieš ka
rą ir fašizmą, rezoliucija už 
sumažinimą vandens ir gaso ir 
kitas mokestis, rezoliucija tvir
tai vesti kovą prieš “sales” 
taksus ir prieš pakėlimą taksų 
ant savasčių ir organizuoti vi
suotiną streiką ir kovot iki bus 
laimėti reikalavimai.

Parašyta rezoliucija centro 
valdybai, raginanti, kad nau
jas komitetas pastiprintų vei
kimą ir ragint kuopas prie 
darbo kovot prieš išmetimus iš 
stubų, prieš “sales” taksus ir ; 
prieš pakėlimą ant visko tak-J 
sų. Visi dalyvavę delegatai ir 
pritarėjai tos konferencijos nu
sistatė kovot prieš žmonių 
skriaudas. Konferencija užsi
baigė 8 valandą vakare.

Liet. Mažų Namų Savininkų 
41 kuopos

Korespondente.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

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

Konvencija atsidarė kovo 7 
dieną, 11 valandą ryte. Pir
mininkavo brolis Alexander. 
Grinfield pasakė įžanginę pra
kalbą. Išrinkta komisija ve
dimui konferencijos iš 11 žmo
nių. šaukta delegatai. Pasi
rodė, kad 26 registruoti, kiti 
pritarėjai. Toliau buvo dele-

turi visus darbus atlikti. Eu
clid Village vienam name atė
jo keli vyrai ir pabarškino į 
duris. Moteris atidarė duris. 
Jos vyras buvo darbe. Vyrai 
išmetė rakandus ant lauko ir 
užkalė duris ir langus. Mote
ris liko ant lauko su 11 vaikų 
ir su savo visu turtu, o centras 
ir kuopa nieko apie tai neži
nojo, nes tas žmogus mitingų 
nelankė ir nepranešė kuopai, 
kad juos mes iš stubos. Taigi, 
kuopa nutarė priverst narius

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. I
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, į krautuves 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-f661 s



• Rašo A. Tremtinis

Būna momentai, kada žmogus neša
mas inercijos, daro visa, kas pakliūva. 
Ir tik praslinkus po to kuriam laikui pa- 

s mato, kad padarė ne taip, kaip reikėjo, 
b * kaip turėjo būt padaryta.

Kiaurutis, Rėkėčių tėismo antstolis, 
važiuodamas per Pakrūopiuš jautė, kad 

.4 kaimas dega. Jis kapojo botagu arklį,
• arklys lėkė zovada, bričkutė šokiriėjo.

Ištiesų kaimas nedegė ir darbi nebuvo 
jaučiama dūmų kvapo. Tačiau atmosfe
ra, kurioj Kiaurutis paliko Pakruopius 
po varžytinių, turėjo ką tai bendro su

• gaisro iššauktu pavojum, šitam tai mo
mente jis nepagalvojęs paliepė policistui 
vežti miestelin areštuotą už maišto kėli
mą Raičiūną. Ir tik, kai pervažiavę

e kryžkelį vežimai išsiskyrė ir dingo viens 
kitam iš akių, jis atsikvošė. Jis pamatė, 
kad važiuoja varžytinėms į sekančią vie
tą vienui vienas, be policisto. Bet grįžti 
atgal buvo vėlu. Grįžti atgal, reiškė, 
pirma, suardyti visus jo sustatytus pla
nus. Paskui tai turėjo reikšti jo bailu
mą. Ko gero, sužinos apie tai Rainakis 
—gyvą i žemę užkas.

t Taip begalvojant jis privažiavo nedide
lį kaimelį. Čia surado seniūną ir kartu 
su juo įėjo skolininko kieman. Skolinin
ko grįčioj buvo visa šeimyna, kuri ma- 

| tyt nuo ryto laukė.
• įėjęs grįčion Kiaurutis apžvelgė karnai barį. Kambarys buvo tamsus, žemas.
Einant per slenkstį reikėjo susilenkti, 
kad nesudavus galva į balkį. Kampe prie 
durų stovėjo sukrauti ant skrynios pata-

• lai, dvi-trys pagalvės, krūvoje tysojo nu- 
sikoręs sermėgos skvernas ir matėsi rau
donai nudažyti kailiniai.

Pasienyj, kuriam nebuvo nei vieno lan
go, stovėjo dvi medinės lovos, panašios į 

■ ėdžias. Jos stovėjo kaipo po maro: tuš
čios, kiekvienoj tebuvo po glėbelį sutrin
tų sįįaudų. Sienos irgi buvo plikos, nuo 
garų ir dūmų pajuodę ir surasoję.

Kiaurutis priėjo prie stalo, už kurio 
sėdėjo senyvas, bet dar tvirtas namų šei-

• mininkas.
—Tai laukiat svečių?—prabilo Kiau- 

« rutis.
—Ką gi veikt, laukiam,—trumpai at

sakė namų galva.
—Jum turbūt žinoma, ko atvažiavau.
—Žinom, ponuli, kur nežinosi,—šluos

tydama padrėkusias akis skarelės kam- 
pu atsiliepė sėdinti sale vyro moteriškė.

Kiaurutis padėjo ant stalo portfelį ir 
neprašomas atsisėdo.

r —Tai ką, del manęs šitą kraitį sukro- 
vet?—vėl užklausė Kiaurutis, parodęs 
pirštu į kampą, kur riogsojo į krūvą su
versti drabužiai ir patalinė.

—Tai, jau, svieteli, del jūsų, del jūsų, 
ponuli,—atsakinėjo tokiu balsu, kaip per 
tardymą, moteriškė.

—Pas jus gi skola už mokesčius siekia 
30 litų.

< —Žinom, viską žinom, ponuli, ir visas
kainas žinom. Kur jau dabar, svieteli, 
nežinosi, bet ką...

—Ką, ką!... Reikia sumokėt. O kur 
aš dėsiu šitą mėšlą.

—Ne mėšlas, ne mėšlas, patys gūlėjoiti,* 
* svieteli, ir vaikai gulėjo. O sermėga ir 

kailiniai tai dar šimtą metų išnešiosi— 
*- imkit su ponu dievu.

Kiauimtis pavartė aprašomąjį lapą ir 
užklausė: ’

—O pas tamstą karve pavasarį buvo?
—Nudvėsė, ponuli, dar pradžioj va

saros, kaip tik prieš sekmines. Žolė 
kokia ar kas — išputo, paškdi džiūvo,

• džiūvo suvyto, susisuko į pintį, svieteli
• tu, ir pastipo. Žinia, per žiemą sausus 

< šiaudus krimto, koki dabar pašarai. Ot,
žmogus nemeluos,—rodydama ranka į 
seniūną kalbėjo moteriškė.

—Nudvėsė, o aktas? Į žemę užkasei be 
akto?! O felčerio paliūdymas? Tamsta

• žinai, kad kas surašyta, viskas turi būt 
šiandie, kaip ant delno. Ką, išsifriėluoti

w nori? Prieš mane neišsimeluosi! O už 
melavimą žinai kas kvepia, žinai, sakyk? 
Pakliūsi į belangę, ir... ir... žinai?!

Moteriškė kumštelėjo į pašonę sėdin
čiam kaip žadą prarijus' vyrui: “Tti gi,

* mėmė, matai, kad tik laikatiši; patsai 
atsakytum.” Ištiesų, jos akys buvo pil-

« nos ašarų, veidų gysloš trūkčiojus, šo
kinėjo, bet kažkokia vidujinė jėga ją lai
kė nuo verksmo.

—Žinom, kur nežinosi,*—atsiliepė žmo
nos išbudintas vyras.—O felčeris už dy
ką neis. Kad pinigų būtų, tai ir mo
kesčius sumokėtum.

Kiaurutis žvalgėsi po kambarį, bet 
apart suverstų į krūvą daiktų jo. akys 
niekur negalėjb užkliūti. Už pečiaus gi 
spindėjo murzinuos veiduos vaikų akysi

Kiaurutis tik dabar pastebėjo, kad nė 
kambaryj, nė kieme nebuvo pašalinių 
žmonių, kas galėtų dalyvauti varžytinė
se. Kažkas priėjo prie lango, prispau
dė prie murzirio stiklo nosį, bet paskui 
dingo.

Kaip daryt su varžytinėmis? Žmonių 
nebuvo. Ką parduoti ir kam parduoti? 
Galima buvo pasiiinti visus tuos daiktus 
su savim, nuvežti į miestelį ir ten par
duoti. Skilandis, žinoma, ir ne 30 litų 
surinktų už tai, bet Kiauručio bričkutė 
buvo maža, o daiktų, daug.

Staiga Kiauruciui atėjo kita mintis į 
galvą. Jis pasisuko į seniūną ir įsakė:

—Žinai, tamsta, drožk per kaimą, kad 
sueitų žmonės.—Ir paskui jau griežtes
niu balsu pridėjo:—Tu čia uodegos pats 
sau nemindžiok, girdi! Žinojai, kad at
važiuosiu. Neatsiras kas perka—tu nu
pirksi, girdi! Tik žiūrėk, tegu suei
na visi, kas pinigų turi... Ir pinigus 
tegu pasiima. Nu, gali eit. Tik kad ant 
karštų pėdų. O tu—kreipėsi į šeiminin
ką',—ką, karvę panorėjai užslėpti? Marš
kinius paskutinius nutrauksiu ir čia,— 
parodė į krūvą,—padėsiu. Trisdešimts 
litų neįstengi, a! O kiek tu prageri per 
metus, sakyk ?!

—Į burną neima, ponuli, tikra teisybė. 
Už ką mums gert, svieteli. Ot žibalo 
nėr už ką nusipirkt, balanas smilkinam, 
o dar čia, svidteli, gersi.

Kiaurutis atsistojo ir ėmė žingsniuoti 
po kambarį.

—Tvartą turi?
—Tuščias, ponuli, ir tas griūva.
—O klojimą y ' •
—Yra, mažutis, svieteli, ir apsisukt 

nėr kur.
—Klojimą parduosiu.
—Kas jį pirks, svidteli.-
—Klojimo neūžteks—žemę parduosiu.
—Dievuliau, už trisdešimts litų! Už 

sermėgą po gerumu litų 30; o tai dai* 
daugiau gausi, o dabar kailinius, ir pa
talus, ir viską, ką tik turėjom—ir vis 
dar maža. O-o-hd,-ho, svieteli, gyvą į 
žemes kasa.

Šeimininkas atsikėlė ir išėjo pro dū
ri^ . . . . •

--Jonai, kur tu, iš galvos išėjai?—per
gąsdintu balsu šūkterėjo išeinančiam vy
rui moteriškė.

y—Man čia ir daryt nėra kas,—jau iš 
priemenės piktai atsiliepė šeimininkas.— 
Dabar kiti šeimininkai. “Nųvilksiu, nu- 
/ plėšiu, į belangę; įkišiu”... uch!...

Man... mari ir kalbėt nėr kas.
Pasakęs tai, šeimihihkas pritrėškė 

grįčids duris, kad vienintelis grįčios lan
gas sudrebėjo, ir nebegrįžo.

. Kiaurutis sustojo viduryj kambario. 
Jis jautė, kaip jo veidhi1 kaito ir balo. 
Jis būtų puolęs paskui šeimininką^ kad 
čia pat jį sustabdyti ir pamokinti ū£ to
kius žodžius, bet jį valdė baimė. Jis bi
jojo, kad štai tas paniuręs, daūg stipres
nis už Kiaurutį valstietis atsisuks, pa
čiups jį ir kaip viščiuką sutrins. Ir vis 
tik po' nekurib laiko jis išėjo į kiemą. 
Išėjęs apžiūrėjo tvartą^ kuris buvo tuš
čias ir pripelijęs, matyt—senai gyvulio 
kojos nestovėta. Paskui nuėjo į klojimą, 
bet ir šis buvo apitūštis, mažutis, ištie
sų ir apsisukt nėr kur.

Už pusvalandžio grįžo seniūnas ir pra
nešė, kad niekas nežada ateit.

—Kaip tai niekas?
—Pinigų nėra. 1
—Visame kaime?
—Visame kaime. O; be pinigų bijosi ir 

pasirodyt/ o tai ir veikt nėr kaš.
Kiaurutis į pirkią nebegrįžo ir tiešiai 

su seniūnu nuėjo prie savo bričkutės.
Varžytinės del pirkėjų stdkoš teko ati

dėti kitam kartui.
Jis' įsisėdo bričkutėn ir išvažiavo.

(IŠ apysakos “Varžytihės”, kurioj piešia
ma Lietuvos kahtihs krizio metais).

/

Wilkes-Barre, Pa.
Visokios Žinios iš Mūsą Miesto

Šiuom laikotarpiu iš šios 
apiėlinkės per kokį laiką visai 
žinučių nesimato, o buvo šis 
tas veikiama naudingo.

Kovo 8-tą dieną čionai lan
kėsi Daktaras J. J. Kaškiau- 
čius, kuris davė geriausius sa
vo patarimus . apife sveikatą, 
žmonių buvo prisirinkę viduti
niai ii’ visi buvb labai pasiten
kinę jojo kalba.

Taipogi tą patį vakarą buvo 
ir vakarienė, kurią surengė 
ALDLD 12-tas Apskritys. Va
kariene buvo viena iš geriau
sių ir 12-tam Apskričiui Jiko- 
si finansinės paramos.

Dabar rėikia tartį keletą žo
džių apie draugą P. Pacėiiką, 
kuris mirė kovo 6 dieną, Wy
oming, Pa. Draugas Pacėrika 
buvo vienas iš veikliausi^ 
draugų, tik gaila, kad jam da 
jaunatii būnant reikėjo išsi
skirt iš gyvųjų tarpo. Wilkes- 
Barre draugai, sužinoję apie 
jojo mirtį, sumanė nupirkt gė
lių vainiką savo buvusiam 
draugui ir čia telpa tų draugų, 
vardai, kurie aukavo tam rei
kalui : Po 25c aukavo: J. Ya- 
siulaitis, A. Saulis, E. Cooke, 
J. Pauliukaitis, J. V. Stanke
vičius, J. Benettas, A. Megel, 
J. Kliučinskas, A. Bažis, A. 
Yuškevičius; F. Kuklis—10c; 
A. Globičius—15c; J. Yančai- 
tis—50c; M. Demikis—5; M. 
Valiiičiene—25c. Daktaro Kaš- 
kiauciaus prakalbose buvo su
aukota del gėlių $1.17.

Visiem aukotojam širdingai 
ačiū už atjautimą savo miru
sio draugo.

šiuom laikotarpiu Susque
hanna upė buvoi labai užtvinus, 
išsiliejus iš krantų veik 29 pė
das aukščiau, kaip kad pa
prastai būna. Tokio aukšto 
vandens nebuvo per apie .30 
metų.

Daug darbininkų namų bu
vo apsemta žemesnėse vietose. 
Per keletą dienų upė jau buvo 
pusėtinai atslūgus, bet dabar 
ir vėl jau liejasi iŠ krantų ir 
laukiama didelio iškilimo.

J. T. V.

New Haven, Conn.
Mirė Senelis Vincas Makulis

Kovo 16-tą dieną tapo pa
laidotas senelis Vincas Maku- 
lis laisvose kapinėse be jokių 
religinių ceremonijų.

Senelį palydėti susirinko ga
na didokas būrys laisvų min
čių draugų bei draugių. Ant 
kapo J. Šukaitis keliais žo
džiai perbėgo senelio biogra
fiją. Senelis Makulis paėjo iš 
Sūvalkų rėdybos, Kailinių Rai
nio, ir gimęs 1853 m. Dar jau
nas būdamas tūrėjo progą la
bai artimai gyventi sd kuni
gais it ponais, ir tas jam da
vė galimybės arti prisižiūrėti 
jų ištvirkufeid gyvenimo. Todėl 
ir tapo laisvu dar jaunu bū
damas Lietuvoj.

z Vincas buvo vedęs ir turėjo 
šešis narius šeimynoj. 1908 ni. 
jo gyvenimo draugė pasimirė, 
palikdama jį varge su šeimy
na. Kiek suaugus šeimynai, jis 
1911 metais su vyriausia duk
rele atvažiavo Amerikon. Vė
liau atsitraukė ir kitus šeimy- 
nbs narius, apart vienos duk
relės, kuri ir šiandien tebėra 
Lietuvoj. Amerikoj kiek pa
dirbus ir netekus sveikatos ir 
senatvei artinantis, senelį už
laikė duktė Amilija ir vaikai 
Antanas ir Juozas. Taipgi pri
sidėjo ir kiti vaikai. •

Senelis labai męgo skaityti 
darbini nkiškus laikraščius, 
kaip tai “Laisvę^, °Vilnį” ir 
kitus. Baisiai neapkentė fašis- 
tuojančios .spaudos. Išsikalbė
jus su seneliu apie Lietuvos 
praeitį, daug įdomių dalykų

papasakodavo apie lenkmetį 
ir caro režimą. Įdomu būdavo 
pasiklausyt.

Lai būna ramu jam ilsėtis 
šios šalies šaltoj žemelėj.

Senelio Draugas.

Netikėtai pasitaikė matyti 
vaidinant “Meilės Rykštę”, vei
kalą, kurį vaidino veik vieni 
jaunuoliai, išskyrus du augu
sius. . Veikalas būtų išėjęs kur 
kas geriau, jei nebūtų staiga 
susirgęs Ben Medley, kuris tu
rėjo diktą rolę. Jo vietą kitam 
paėmus, nebuvo taip gerai ga
lima atlikti.

Veikalas, kaip ir kokik ope
retė, veik dkugiatt dainuo jatha, 
nėgū kalbama. Sulyg pirmi
ninko pranėšimd, tai šio'veika
lo dainos neturėjo gaidų, tad 
biivo pavesta J. P. Latviui, jau
nuoliui, kuris pagamino dainom 
gaidas. Vaidinant, dainom pia
nu akompanavo Eva Kunčas.

Pasižiūrėti vaidinifno, žmonių 
sušiHnko nėmažai. Po vaidi
nimui buvo šokiai, tik nežinia 
kodėl, ar tai, kad gavėnios lai
kas, seniai nd visi šoko, kaip 
būdavo kitados. Tas rodė, kad 
tikintieji didžiumoje sudarė 
publiką.

Šią pramogą suruošė LDS
kuopa kovo 15 .
bus keletas dolerių del kuopos 
reikalų nūo šio parengimo.

ne ja vis daugiau darbiniu- 
kų.

Gegužės 2 ir 3 d. Detroi
te šaukiama WPA ir bedar
bių organizacijų bendro 
fronto konferencija kovai 
už viešus darbus bei tinka
mą pašalpą.

TAMPA, Fla.—Šiomis die
nomis bus teisiami keturi 
policininkai, kurie dalyvavo 
socialisto Shbėmakerio pa
grobime ir užmušime.

Jurbarkiečiai Noii
Tilto pėr Nemuną

Vasario 20 d. Kaune lankėsi 
Jurbarko gyventojų delegacija, 
kuri buVo priimta finansų ir su
sisiekimo ministerio. Jurbar
kiečiai prašo, kad šiemet būti
nai būtų per Nemuną prie Jur
barko statomas tiltas. Į jur- 
bai’kiečių pageidavimus vyriau
sybė žiūrinti palankiai.

PRANEŠIMAI K KITUR
KULPMONT, PA.

Pozicijos ir opozicijos draugai ben
drai rengia prakalbas drg. Stilsono 
paliuosavimo reikalais. Prakalbos 
įvyks nedėlioj, 29 d. kovo (March),
Lincoln Hali, 7 vai. vakare. Kalbės 

• A. Jankauskas iš New Yorko. Kvie-
Išrodė, kad čiam visus apielinkes lietuvius ir 

Laisves” skaitytojus dalyvatit.
Komitetas.

(70-71)
V. J. Valaitis. MAHANOY CITY, PA.

Bridgeport, Conn.
14 d. kovo, L. J. Vyrų Sve

tainėj, ALDLD vietinė kuopa 
turėjo gražų pokilį—žuvų va
karienę.

ALDLD 9-to Apskričio konferenci
ja įvyks balandžio 19, 10 vai. ryto, 
15 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, 
Pa. Visos virš minėto apskričio kuo
pos išrinkite delegatus ir atsiųskite 
juos su pilnais raportais 1 veikimo, fi
nansų ir tt. Delegatai privalo daly- 
vaut laiku, nes turėsim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, būtent: 
“Laisvės” piknikai, pirma gegužės ir 
kt.

Tiesa, kaip gavėnios laiku, 
biskį netiėk daug žmo
nių prisirinko, tačiau buvo vi
dutiniškai. Atsilankiusieji visi 
yra užganėdinti ta^ptlikia va
kariene-. Už tai reikia, padėka- 
vot mūsų gerbiamam biznie
riui, drg. Gėo. Valatkai, kuris 
čia užlaiko gana gražią val
gyklą “Park City Grill.” Turė- 
rėdamas patyrimo, drg. Va
latka pagamina labai gar
džius valgius ir publikai vi
suomet jo gamintos vakarienės 
pilnai patinka. Taigi, varde 
ALDLD tariu širdingą ačiū.

Aš turiu pasakyt, kad Drau
gija turi svarbos visuomenei. 
Imant faktinai, į tą pokilį buvo 
atsilankiusių net iš kitų miestų, 
būtent: iš Waterburio atsilan
kė drg. Bokas su savo drau
gais; iš Stemford o, iš New 
Britain, iš Danbury.

Tarpe tų svečių lankėsi ir 
gerbiamas svečias daktaras 
(d e n t i s t a s), iš Danburid, 
Conn., bet ^aila, kad nėtėko
sužinot' d-rd vardo.

Keletas draugų pasakė po 
trumpą prakalbelę, pažyme-| 
darni ALDLD nuveiktus ap- 
švietoš darbus ir reikalingu
mą lietuviams darbininkams; 
priklausyti prie jos ir dirbti tą] 
prakilnų dkrbą, su kuriuo bū
tų galima ugdyti apšvietą ir 
prirengdinėt liaudį darb. judė
jimui.

Lai gyvuoja ALDLlj)!
M. Arison.

Paleidžia 16,000 Pašalpiniy 
Darbininkg Michigane

Apskr. Sekr. K. Rušinskiene.
(70-73)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 25 d. kovo (March), 7:30 
vai. vakare, 376 Broadway. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Šekr. V. Kvetkus.
• (69-70)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. rengia linksmą va

karą, subatoj, 28 d. kovo, M.L.S. ir 
D. Draugijos svetainėje, 1057 Ha
milton Ave., 8 vai. vakare. Bus gera 
orkestrą Šokiams ir bus skanių gėri
mų ir užkandžių. Visi dalyvaukite ir 
atsiveskite savo draugus.

Komisija.
(69-70)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that license No. 

tRL 6712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ,132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 1939 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County- of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW P. LOWELL
1939 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTldE is hereby given that license No. 
CL 333 has been issued to thd undersigned 
td sell liąuor at retail under Section 132-A 
of the Alcoholiij Beverage Control law at
2806 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VARUNA BOAT CLUB
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that, license No. 
RL 6709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at. retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 388 Palmetto Street, Borough 
of Brooklyn Couhty of Kings, to be con
sumed on the premises.

PALMETTO. BAR and GRILL, INC.. 
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hbreby given that license No. 
A 10598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unaer Section 75 of 
the Alcoholic Tieverage Control Law at 479 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed oft the premises.

JOSEPH GOLL.
479 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
A 10588 has bęen issued to the undersigned 
to sei! beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 319 
Smith St., Borqpgh of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed oTf the premises.

FANNIE KELLER 
STANDARD DAIRY

319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

DETROIT, Mich., kovo 
18.—Pašalpinių WPA darbų 
administratorius H. L; Pier
son Michigan valstijoj pra
neši, jog nuo kovo 30 d. pa
leis 1(3,000 bedarbiu, kurie 
buVo gavę užšičmimb tuose 
darbhosė. Pifehšon išreiš
kia “viltį,” kad didesnė pu
sė paleištiįjtį gal gaūšiariti 
darbo privatinėse praiponę- 
se, tartum jis nežino, ka(J ir 
privatiniai Bosai paskuti
niais laikais taipgi paleidi-

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jeršėy Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Kviečia Komisija.
(69-72)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. specialis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 29 d. kovo, 3 vai. 
po pietų, S.. Bakanausko svetainėje.' 
Oficialiai užkvieČiame LDD 1 kp. vi-' 
sus narius dalyvaut, kad galėtume, 
įvykint vienybę. Tad visi abiejų ku6- 
P4

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

Slcautmų Pečiuose ar Sustirusių 
Mudiilų Prajalinlmul 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

kuris suteikia greitą ir tiltrg 
phlengvinimų

Puslapis Penktas .

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos Lietuvių Frak»a 

cija rengia smagų vakarėlį su šokiais—-. 
ir komiška programa, subatoj, 28 d. 
kovo (March), Liet. Darb. svetainė
je, 920 E. 79th St. Prie įžangos ti- 
kieto bus duodama trys dovanos. Ti-' 
kietus galima gauti pas narius ir pri
tarėjus.

nariai malonėkite dalyvaut. . ” 
ALDLD 84 kp. Valdyba 

(69-71)

WATERBURY, CONN. *
LDS 49 kp. narių ekstra susirin

kimas įvyks antradienį, 24 d. kovo, 
775 Bank St., 7:30 vai. vakare. Mi
tingas bus trumpas, bet svarbus, tad 
visi nariai privalo dalyvaut.

Kp. Sekr. ž

PAIN - EXPELLERIO

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sbalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų, 
rifrim puikiai įtaisytą Kop'yči# 
ir salę del po šermenų piltų. 
Teikiam nemokamai vėliaus‘os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sd 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
i? padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvi»L 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

512

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą •

MEDAUS ■
“Naudokite medų vietoje cuk* 
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau* .

čius. Kreipkitės tuoj aus į '
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medUj ' 
kada jau apsergate šalčiu. \

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

!



Puslapis šeštas.

NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
* * a I

“Laisves” Bankiete 
Bus Tolimų Svečių

Gaunama pranešimų, kad 
rytinių valstijų lietuvių koloni
jos siunčia skaitlingas delega
cijas į “Laisvės” Jubilėjinį Su
važiavimą ir bankietą. Tą 
skaičių tolimųjų svečių daug 
padidins delegatės į Liet. Mo
terų Suvažiavimą, kuris įvyks 
išvakarėse “Laisvės” suvažia
vimo ir bankieto.

Draugė H. Tamošauskienė 
praneša, kad southbostoniečiai 
atsiunčia 5 delegates.

Draugė E. Beniulienė 
Montello, Mass., rašo, kad 
ten atvyks dvi delegatės.

Kovo 18-tos “Laisvėje” jau 
buvo pranešta, kad bus dele
gatės iš Eastono, Philadelphi- 
jof, Waterbury, Binghamtono 
įr net iš tolimo Rochesterio, 
jau nekalbant apie artimesnes 
N. Y., New Jersey, Connecti
cut ir L. L lietuvių kolonijas. 
Kadangi jau bus prasidėjęs 
mašinomis važiavimo sezonas, 
tad daugelyje atvejų delega
tės atvyks ne vienos, bet su na
miškiais ir draugais. Nėra ir 
abejonės, kad jie visi liksis 
bankiete po suvažiavimų.

Brooklyniečiam jau dabar 
laikas apsirūpinti tikietais, 
kad užtikrinti sau dalyvumą 
didžiajame bankiete. čion ne 
tik bus proga išgirsti vieną iš 
puikiausių sezono koncertų ir 
pavalgyti gerą vakarienę su 
savo pažįstamais, bet taip pat 
ir susieiti netikėtų senovės 
draugų ir giminių, kurie suva
žiuos iš kitų miestų. Atvyks- 
tantieji iš toliau taipgi 
ta su mumis pasimatyti.

“Laisvės” Jubilėjinis 
-žiavimas ir bankietas

Terrace Streikieriai 
Laimi Kovoje

I r.

W/

.Jų

Paskelbus bildingų aptar- 
nąutojų streiko paliaubą per
eitą pirmadienį grįžo darban 
ir London Terrace darbinin
kai. Bet bosai norėjo juos per
sijoti, nepriimdami atgal dar
ban 16 veikliausių streikierių. 
Darbininkai pareiškė, kad jie 
grįž tik visi, arba nei vienas. 
Visą savaitę jie kovingai vedė 
streiką. Penktadienį savininkai 
sutiko pervesti dalyką arbitra- 
cijai, gi kol klausimas bus iš
spręstas pravarytiesiems mo
kama alga. Streikieriam pa
gelbėjo spaudimas iš apart- 
mentų gyventojų, kurių atsto
vas dalyvavo ir derybose tarp 
lokalo pirmininko Bambrick ir 
kompanijos. Jis pareiškė, kad 
gyventojai rems streikierius iki 
bus galutinai sugrąžinti dar
ban pravaryti bildingo aptar
nautojai.

į Iš TDA 17 Kp. Susirinkimo

p fe.

; > T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susi
rinkimas pereitą trečiadienį 
buvo labai įdomus ir gyvas, 
padarė daug naujų ir naudin
gų tarimų. Draugas A. Kaza
kevičius sugrįžo-įstojo kuopon, 
kur jis pirmiau, prieš opozici
jos kilimą, išbuvo ilgus metus. 
Mes kviečiame visus buvusius 
opozicijoj draugus tuojau už
imti savo vietas Tarptautinia
me Darb. Apsigynime ir jo 
darbe už savo ir visos darbi
ninkų klasės reikalus. Taipgi 
kviečiame visus draugus bei 
drauges, kurie iš vienokios ar 
kitokios priežasties stovi nuo
šaliai, ateiti į mūsų kuopą. T

ŽOLYNŲ ARBATA

’Ziavimas ir oanKieras pivvgo-

sekmadienį, 5 balandžio (Ap- tui prieš terorizavimą kovingų 
ril), 318 Grand St., Brooklyne. 
Vakarienei įžanga $1.25, vai
kams iki 12 metų—50c.

per tą lai-

jeigu ne

Prasidėjo Stretz Teismas

puolimą

trokš-
TRUMPOS ŽINUTESSuva-

jyyks rengia masinį mitingą protes-lm^ byloje. -

(65-71)

iš 
iš

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th S ta., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

to, išrodo, lyg ir nusivylęs.
Ego.

New Yorko darbininkai

Parengimų Komiteto 
Susirinkimas

Į ketvirtadienį, 8 vai. vak., 
Laisvėje. Nepamirškite!

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. L, N. Y.

tarny-
sulyg

Moky- 
12,000

algų klausimu

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite į vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. JT

DA durys yra atdaros visiems, 
kurie nori paremti darbą už 
politinių kalinių paliuosavimą. 
Darbas eina plačia papėde, 
bet. pasmarkinimui kovos rei
kalinga daugiau naujų narių 
gauti į mūsų organizaciją.

Draugas Ch. Kaulinis pado
vanojo rašomą plunksną, ver
tės $5 ir bus leidžiama ant iš- 
laimėjimo greitoje ateityje.

Delegatai, sugrįžę iš konfe
rencijų, išdavė plačius ir žin
geidžius raportus. Draugai 
Ch. Kaulinis, G. Waraškevi- 
čius ir A. Murėika yra išrinkti 
į TDA konvenciją, įvykstančią 
28-29 kovo, šių metų.

Išsiuntinėjo Gegužinės 
Atsišaukimą

New Yorke šaukiama masi
nė konferencija prisirengimui 
prie Pirmos Gegužės. Ją šau
kia Laikinas Pirmos Gegužės 
Komitetas, sudarytas iš devy
nių unijų ir masinių organiza
cijų atstovų. Konferencija 
įvyks penktadienį, 3 balan
džio, 8 v. vakaro, Delano vieš
butyje, 108 W. 43rd St., New 
Yorke.

Kvietimas išsiuntinėtas su 
virš dviem tūkstančiam unijų 
lokalų ir masinių organizaci
jų. Gavusių ir negavusių kvie
timus organizacijų pareiga rū
pintis, kad jų atstovai daly
vautų toj svarbioj konferenci
joj.

Sujudo Gelbėt Brazilijos 
Darbininkų Vadą

darbininkų Brazilijoj ir už pą- 
liuosavimą revoliucinio vado 
Luis Carlos Prestes. Kalbės 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio ir Chester Arthur, Jungti
nių Valstijų 21-mo prezidento 
Chester Allan Arthur anūkas, 
taipgi kiti žymūs kalbėtojai.

Mitingas įvyks trečiadienį, 
25 kovo, 8 v. vakaro, Irving 
Plaza svetainėj, Irving Pl. 
15th St., New Yorke.

ir

Lietuviams Kriaučiams
Lietuvių Kriaučių 54-to Sky

riaus ekstra ir mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 25 
kovo, 7:30 v. vakarė, L. A. P. 
Kliubo svetainėje, 80 
Avė., Brooklyne. Visi 
skyriaus nariai malonėkite at
silankyti, nes yra daug svar
bių dalykų, kaip tai rinkimas 
delegatų ir skyriaus valdybos 
narių.

Union
54-to

K. Nečiunskas.

Laimėjo, Kol Nestreikavę
Rakandų darbininkai Knic

kerbocker Table Co. šapoje, 
27th St. ir 1st Avenue, pradė
jo ruoštis streikui. Pats ruoši
masis davedė prie to, kad bo
sai be streiko sutiko pakelti al
gas po $2 į savaitę ir pasirašy
ti sutartį su Medžio Dirbinių 
Divizijos 76-B Lokalu.

Prasidėjo Registracija 
Darbininkų Mokyklon

Neužilgo prasidės Darbinin
kų Mokyklos pavasariniai kur
sai. Registracija jau atidaryta. 
Darbo dienomis registruotis 
galima nuo 10 ryto iki 9 v. 
vakaro, šeštadieniais nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. Klasių ka
talogą galite gauti po šiuo an- _ 
trąšu: Workers School, 35 E. giniam projekte. Juos nuvežė 
12th St., New York City.

Mokytojai Iš Baimės 
Rašos Po Peticijom

Mokytojų Unija praneša, 
kad jie turi davinių, jog dau
gelis žemesnio laipsnio moky
tojų pasirašo peticijas bijoda
mi gauti žemus pažymėjimus, 
jei pasipriešintų. Laiške, pa
siųstame Federation of Super
visory Organization, nurodo
ma, kad daugeliu atvejų vir
šininkai arba už juos stojan
tieji paprasti mokytojai palei
džia įvairias peticijas viršinin
kų naudai ir mokytojai turi 
jas pasirašyti.

Pavyzdžiui nurodoma Eas
tern District High School, kur 
viršininkai pravedė peticijas 
Dr. Oswald’o naudai. Po tų 
peticijų vedėjas davė žemus 
požymius trim mokytojam už 
veiklumą Mokytojų Unijoj.

Penktadienį, General Ses
sions Teisme, prasidėjo teis
mas Veros Stretz, kuri 12 lap
kričio nušovė žymų Hitlerio 
šulą Dr. Fritz Gebhardt už ne
ištikimybę meilėje. Sakoma, 
kaltinamoji nesigins nušovus, 
bet gynėjų būsią įrodinėjama, 
kad ji tą padarius savęs apgy
nimui. Ją gina advokatas Lie- 
bovitz.

Stretz dirbo pas Gebhardt’ą 
keleriopoj rolėj. Ji buvusi sek
retorė ir daugelio fašistų sek
retų žinovė, o sykiu ir Geb- 
hardt’o meilužė. Veikiausia, 
daugelis tų sekretų ir neiškils 
aikštėn. Yra spėliojimų, kad 
už tylėjimą Vera gausianti įta
kingų fašizmų šalininkų para-

WPA Ginasi Virvėmis 
Nuo Darbininkų

Areštuotų WPA Projektų 
darbininkų teisme, penktadie
nį, išsiaiškino, kad WPA cent- 
ralinė raštinė, 111 8th Avė., 
apsirūpinus virvėmis, kad už- 
sitverti nuo Projektų Tarybos 
komitetų, protestuojančių 
prieš masinį atleidinėjimą pro
jektų darbininkų.

Trijų iš areštuotų komiteto 
narių, Paul Rosen, Jack Rose 
ir Morris Schlager bylos tapo 
panaikintos. Septynių kitų teis
mas tęsėsi ir šeštadienį.

Gi Ridderio mašina užšriu- 
buota didesniam projektų dar
bininkų puolimui. Jis tą atvi
rai prisipažino spaudos atsto
vų konferencijoj penktadienį, 
sakydamas: “Mes daugiau ne
eikvosime laiko mandagumui 
santikiuose su Centrale Pro
jektų Taryba. Su jais bus ap
sieinama, kaip su visais. Mes 
jiems buvome perdaug manda
gūs.”

WPA Proteste Areštavo 10, 
Sykiu Ir Katalikų Kunigų
Prie centralinės WPA raš

tinės, 111'8th Avė., ketvirta
dienį buvo nepaprasta scena. 
Policvežimis turėjo būti už- 
kraustytas ant 10-to augšto, 
kad palengvint areštą projek
tų darbininkų atstovų, atėju
sių raštinėn protestuoti prieš 
masinį darbininkų atleidimą 
iš projektų.

Policija savo vežimą užkė
lė didžiuliu prekiniu keltuvu, 
užvažiavo jį koridoriun, už
tvėrė virve demonstrantus ir 
dešimtį nužiūrimų esant va
dais subruko vežiman. Areš
tuotų skaičiuje yra ir katalikų 
kunigas John Quaglier, kuris 
patsai yra darbininku geolo-

W. 20th St. policijos stotin ir 

apkaltino “neteisėtame susirin
kime” ir “netvarkiame užsilai
kyme.”

• WPA paskelbė, kad iki 1 
balandžio iš projektų bus at
leista 12,000 ir iki 1 birželio 
—40,000. Gi darbų privatinėj 
industrijoj nėra. Dėlto atleidi
mas protestuojama visokiais 
būdais.

Tuo pat laiku jaunimo dele
gacija ėjo miesto rotužėn pas 
majorą, su reikalavimu užgirti 
Amlie-Benson Jaunimo Bilių, 
kuris suteiktų specialius šal
pos darbus ir apšvietą jauni
mui. Gi penktadienio vakarą 
jaunimo delegacija iš 30 tre
kų išvyko Washingtonan, kad 
dalyvauti Senato 
Darbui ir Apšvietai posėdžiuo
se ir ten perstatyti jaunimo 
padėtį.

Bus Demonstracija Prieš 
Hitlerio Karo Planus

Ketvirtadienį, 26 kovo, 5 v. 
v., Komunistų Partijos ir Jau
nų Komunistų Uygos New Yor
ko distriktai šaukia New Yor
ko gyventojus demonstracijon 
prieš Hitlerio karo žygius 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kaip žinia, Lietuva yra tas 
kelias, kuriuo Hitleris mar
šuos į rytus, nes Hitlerinio fa-’ 
šizmo žiotys negali pasiekti | 
Sovietų Sąjungą neprarijus j 
Lietuvos. Dalyvaudami de
monstracijoj prieš 1 
Sovietų Sąjungos, sykiu de
monstruojame ir už apgynimą 
Lietuvos nuo Hitlerio.

Mokytojai stovi pirmi kovo
je už atsteigimą civilės 
bos darbininkų algų 
1932 m. algų lygmala. 
tojų unija pardavus 
atviručių su
reikalavimais, kurie adresuoti 
LaGuardijai. Vedama eilė ki
tų darbų ryšyje su kampanija.

“lock- 
aptar-

Profesionalai, varde Piliečių 
Komiteto, išleido pareiškimą, 
kuriame pasmerkia 
out’ą” prieš bildingų 
nautojus streikierius ir šaukia 
ren^i darbininkų kovą. Po pa
reiškimu pasirašo daug žymių 
profesionalų su advokatu Bal
dwin priešakyje.

Ligonbučių Darb. Unijos Lo
kalus 171 išnešė protestą prieš 
pasikėsinimą nuimti Beth Is
rael Hospital darbininkų pirš
tų žymes.

Bossert viešbučio, Brookly- 
ne, valdytojai užvedė bylą 
prieš Muzikantų Unijos Loka
lų 802, norėdami uždrausti pi- 
kietą, kuris tos unijos veda
mas nuo gruodžio mėnesio, ka
da Dick Wilson benas išėjo iš 
darbo iškilus ginčui už algas. 
Savininkai naudoja argumen
tą, kad “muzikantai nėra dar
bininkai, bet augštai lavinti 
artistai,” dėlto jų darbas ne
galįs būti “atmieruotas jar
dais ar kitaip nustatytas.”

teisiamas 
kuris kal- 

kariškių

Governors saloje 
kapitonas Fleischer, 
tinamas bloginęs 
maistą, imdamas nemažus 
maisto lobius iš kariško sandė
lio savo privatiškiems poki- 
liams.

Mirtinai apsišutino jūrinin
kas Thomas Wales, 32 m., 
kuomet garo rinos mazgas su- 
trūko ant laivo President Roo
sevelt, esančio 60-toj prie
plaukoj.

Sustreikavo Kelią Laivą 
įgula

šeštadienį, paremdami laivo 
California jūrininkus, sustrei
kavo Manhattan, Exilona ir Ex
celsior jūrininkai. Aną dieną 
sustreikavo American Traded 
jūrininkai. i

Streiką pradėjo laivo Califor
nia jūrininkai, kada kompanija 
bandė pravaryti iš darbo 64 
įgulos narius ir atrokavo iš jų 
algos pinigines bausmes už 
streikavimą San Pedro porte,; 
reikalaujant pakelti algas ir pri
pažinti uniją.

Atstatymo Bendrovėj
Kaip žinoma, Lietuvos Atsta

tymo Bendrovė likviduojasi. 
Jau išrinkta ir likvidacinė ko
misija.

Paklausiau' vieno tautininko, 
kas dabar dėsis su gerbiamu A. 
Strimaičiu, kuris gaudavo ten

Komiteto (
Atsakymas buvo: “Nenusi

mink, žmogau, kol susilikviduos, 
praeis keli metai. O 
ką ir alga bus.” 

—Kam?
—O kam kitam, 

Strimaičiui!

P. Rimša Išvažiuoja Chicagon
Skulptorius P. Rimša greitu 

laiku išvažiuoja Chicagon.
New Yorke jam nepavyko su

rengti savo kūrinių parodą, 
žadėjo jam pagelbą tautiečiai, 
bet niekuo nepadėjo. P. Rimša, 
del

^’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 J Long 

Islande ir Apielinkčje!

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)

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405*6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Pirmadienis, 23 Kovo, 19

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” 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. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir suh 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Qgp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

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

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

Čicpų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

>




