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KRISLAI
Lenkijoj.
Kiek Yčas Nukniaukė.
Ne Narsumu, bet 

Nuodais.
Velykiniai Katalikai.

Rašo L. Prūseika

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik :
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Varšuvoj einąs socialistinis 
“Robotnik” tvirtina, kad Hitle
rio valdžia gausiai šmeruoja fi
nansine parama bent 25 lenkų 
laikraščius. Jie varo propa
gandą už nazius ir kursto tam- 
sūnus prieš žydus.

Vienas Lenkijos ministeris 
išsireiškė, kad Lenkijoj galėsią 
gyventi tik 100,000 žydų. Tai 
kur dėsis dar trys milionai?

Į tą klausimą lenkų šovinis
tai atsako pogromais.

FRANCIJA PRIEŠ AN
GLIJĄ, 0 UŽ ITALUĄ 

TAUTU LYGOJE

Pasirodo, kad M. Yčo Pramo
nės ir Prekybos bankas nunešė 
žmonėms 2 milionu litų. Patsai 
vienas Yčas, asmeniškai, atsa- 
komingas už pusę miliono litų.

Tiesa, 
bet nuo 
Tai toks 
gumas.

jis pripažintas kaltu, 
bausmės paliuosuotas. 
tas smetoninis teisin-

Tai fašistinė Liberty Lyga 
jau atkreipė savo malonia do
me ir į farmerius. Vedžioti juos 
už nosies sukurta “Farmerių 
Neorigulminga Taryba.”

O pinigu jai duoda du Pont 
parako trustas, General Motors 
ir mėsos trustas.

Libertv Lyga apaštalai! ia vi
suose frontuose. Reakcionie
riai nesnaudžia. Nesnauskime 
ir mes.

Prancūzų Imperialistams 
Nepatinka Anglijos Spau

dimas prieš Italus
PARYŽIUS^ bal. 15.— 

Franci jos valdžia perspėjo 
Angliją, kad nebandytų bo- 
sauti Tautų Lygoje ir versti 
ją skirti tokias bausmes 
prieš Italiją, kokių Anglai 
nori. Sako, jeigu del) to 
Italiia pradėtų karą prieš 
Anglijos laivyną Vidurže
mio jūroj, tai Francija nei
tų talkon Anglijai.

Prancūzų valdžia grasina 
net visai pasitraukti iš Ly
gos, jeigu Anglija ir toliau 
naudos Lygą tik savo poli
tikai, kaip kad pareiškė 
Francijos ministeris pir
mininkas Sarraut pasikal
bėjime su laikraščių redak
toriais.

Bedarbių Skurdas Verčia Motinas Naikint 
Negimusius Kūdikius ir Pačias Mirt

TAIP LIŪDIJO GYDYTOJA SENATINeJ BEDAR
BIŲ APDRAUDOS BILIAUS KOMISIJOJ

WASHINGTON, bal. 15. [cijas pasiliuosuoja nuo 
-Senatorių komisijoj, svar- 
stančioj Frazier-Lundeen 
bedarbių ir darbininkų so- 
cialės apdraudos bilių, kal
bėjo daktarė Emily Pierson 
iš Connecticut. Ji reikala
vo tą sumanymą užgirti ir 
nurodė ypač baisią bedar
bių moterų būklę, kuomet 
nėra reguliarės pašalpos. 
Daktarė Pierson iškėlė aik
štėn, kad apie 10 nuošimčių 
vargingų moterų per aboy-

Prieš J. Valstijų Bosa- 
vimą Pietų Amerikoj

ku
to 

pa-
dikių užmazgtį, o del 
miršta didelis skaičius 
čių motinų.

Jinai kreipė senatorių dė
mesį į moterų aprūpinimą 
Sovietų Sąjungoj. Darbinin
kės motinos ten per-8 sa
vaites pirm gimdymo ir tiek 
pat po gimdymo gauna re- 
guliarę algą, visą medika- 
lį aptarnavimą veltui ir ki
tokią pagelbą.

Italai “Greit” Paimsią 
Ethiopijos Sostinę

N. YORKO VALSTIJOS 
TEISMAS UŽTVIRTINO 
BEDARB. APDRAUDĘ

Jei Italijos fašistai užkariaus 
Ethiopiją, tai ne spėka ir nar
sumu, bet nuodingom .dujom, 
skleidžiamom iš lėktuvų ir bom
bomis. Nuo choleriško fašizmo 
prie nuožmiausio barbarizmo!

Bespėkė Tautų Lyga ir veid
mainiška Anglija Mussolinį tik 
erzino, bet jo planams nei kiek 
neužkenkė.

Italijos Reikalavimas— 
Grasinimas Francijai

Ar žinote, kad kiekvieną 
para Sovietų Sąjungoj prilio- 
duoja 80,000 vagonų? Tai jau 
milžiniškas tavorinis trafikas.

Net sn praeitais metais pa
lyginti, tai dideliaųsias progre
sas.

PARYŽIUS, bal. 15.—Ita
lijos ambasadorius V. Cer
ruti reikalavo, kad Franci- 
ia paveiktų Tautų Lygą, 
kad būtų- atšauktos ekono
minės bausmės prieš Itali
ja; tuomet, girdi, Italija 
stotu išvien su Franci ja 
prieš Vokietija.

Sykiu Mussolinio ambasa
dorius persergėjb Franciją, 
kad nebandytų kenkti Ita
lijos užkariavimui Ethio
pijos.

BUENOS AIRES, bal. 15. 
—Argentinos užsienių rei
kalų ministeris \ Saavedra 
pasiuntė prezi 
veltui planą su 
Jungtinių Valstijų ir Pieti
nės Amerikos respublikų. 
Planas reikalauja, kad Jun
gtinės Valstijos nesibriau- 
tų į Pietų Amerikos šalių 
dalykus, kaip iki šiol, bet 
pripažintų jbms politinę ly-

tui Roose-
ties tarp

Italija Daug Nukenčia 
Nuo Ekonom. Bausmių

“Draugas” džiaugiasi tais 
šiaudiniais katalikais, kurie tik 
velyku dieną ateina bažnyčion 
“pagarbinti savo sutvėrėją ir 
išganytoją.”

Ar ne nerdideli “barcrena” 
daro išganvtojaus klapčiukai?

Bet, turbūt, iie nusimano, 
kad prasta bizni tik “barge- 
nais” galima pataisyti.

Sėkmingas Telefonas iš 
Maskvos į New Yorką

Kalbėdamas Baltimorės jau
niems demokratams, Roosevel- 
tas saldžiai gaereno apie darbo 
valandų sutrumpinimą.

Bet kongresan yra įneštas 
Connery-Black bilius, nustatan
tis 30 Vai. darbo savaite.

Kodėl Rooseveltas tyli apie

Brooklynietis Joe Weiss sako 
man: “Kai aš siunčiu “Vilniai” 
prenumeratą, tai visuomet įde
du penkine dovanu.”

Ar girdite? Tai pavyzdys vi
siems.

MASKVA, bal. 15.—Pir
ma sykį iš Maskvos per te
lefoną gerni susikalbėta su 
Amerikos Telefonų ir Tele
grafų Korporacijos inžinie
rium Bascombu, New Yor
ke. Tai buvo bandymas. 
Toliau tans atidaryta regu
liariai telefono susisiekimai 
tarp Maskvos ir New Yor- 
ko.

GENEVA, bal. 15.—Tau
tų Lygos skaitlinės rodo, 
iog pernai sausio mėnesį 
Italija į užsienius išvežė ir 
pardavė savo tavorų už 
$17,600,000: šiemet gi per 
tą mėnesį jos išvežimai nu
puolė iki $9,505,000. Tai 
sėkmė • ekonominiu draus
mių prieš Italijos karą. To
liau tos drausmės vis skau
džiau atsiliepia į Italijos 
ūkį.

ASMARA, ERITREA, 
bal. 15.—Italų komandierius 
Badoglio prapeša, kad jie 
užėmę Dessye miestą, buvu
sį ethiopų imperatoriaus 
Haile Selassie armijos vy
riausią centrą. Italai čia vi
sai nesutikę pasipriešinimo 
iš ethiopų pusės.

Fašistai giriąsi, kad į ke
lias dienas užimsią Ethiopi
jos sostinę Addis Ababa, 
naudodamiesi geru vieške
liu. Nuo Dessye iki A. 
Ababos yra dar 170 mylių.

Italų generolas Graziani 
tuo pačiu laiku planuoja pa
siekti Addis Ababą iš pietų 
pusės. Šiuo tarpu siaučia 
įnirtę mūšiai Ogadeno pro
vincijoj, pietiniame fronte, 
tarp Graziani’o armijos 
ethiopų.

Sako, Mokesčių Reikalavi
mas iš Bosų Nesipriešina 

Konstitucijai
ALBANY, bal. 15.—New 

Yorko valstijos vyriausias 
apeliacijos teismas 5 bal
sais prieš du užtvirtino val- 
stijinį bedarbių apdraudos 
įstatymą — atmetė dviejų 
kompanijų reikalavimą pa
naikint šią apdraudą, kaipo 
būk priešingą šalies konsti
tucijai. Mat, įstatymas rei
kalauja, kad samdytojai 
mokėtų į bedarbių apdrau
dos fondą, iš pradžios 1 
nuošimtį nuo darbininkam 
išmokamų algų, paskui 2 iki 
3 nuošimčių.

Pensijas pagal šį įstaty
mą bedarbiai pradės gauti 
1938 metais, ir tai ne dabar
tiniai, bė't tik nauji bedar
biai.

Profesorius Bomba Nu
žudė Pačią ir Save

LOS ANGELES, Cal., bal. 
15.—Automobiliu važiuoda
mas, Pietų Californijos Un
iversiteto profesorius W. D. 
Moriaty, 59 metų amžiaus, 
išsprogdino bombą. Jinai 
sudraskė profesorių ir jo 
moterį ir sužeidė du judvie
jų draugus.

Ethiopų Armija Laikosi
ir

PHILADEĮTHIA, PA.
“Laisvės” Sidabrinio Jubi- 

lėjaus Koncertas ir 
Bankietas

Laivakroviai Pasiryžę 
Į Kovą prieš Lokautu 
San Francisco, Galiu 
---------------------------------------------------------------- H ____________________

N. Thomas už Bendrą Fron
tą Tik Tūlais Reikalais
NEW YORK, bal. 15. — 

Kairiųjų socialistų vadas 
Norman Thomas savo laik
raštyj “Call” sako, kad jis 
nepritaria formaliai suvie
nytam politiniam frontui su 
komunistais, bet stoja už 
bendrą frontą su jais atski
ruose reikaluose: prieš fa
šizmą, už Frazier-Lundeen 
bedarbių apdraudos bilių, už 
Scottsboro negrų jaunuolių 
apgynimą, už bendrą Pir
mosios Gegužės apvaikščio- 
jimą ir t. t.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Youngstown, Ohio, bal. 

15. — Carnegie-Illinois Plie
no kompanijos darbininkai 
reikalauja pridėt 15 nuošim
čių algos ir sutrumpint dar
bo savaitę iki 40 valandų.

Washington, bal. 15.—De
mokratai sudarė komitetą 
sugaudyti Rooseveltui 5,- 
000,000 jaunuolių balsų, ku
rie šiemet dar pirmą sykį 
balsuos p r e z i d entiniuose 
rinkimuose.

if J

Bet Tarpt. Jūrininkų U*}!- 
jos Galva Tyh

SAN FRANCISCO, Cat, 
bal. 15.—Harry Bridge, 
prezidentas Jūrininkų Fe
deracijos lokalo, pareiškė, 
kad laivakroviai stos į grie
žtą kovą prieš laivų ir prie
plaukų kompanijas, kurios 
suspendavo nuo darbo visus 
tos organizacijos narius 
San Francisco j. Jis numato, 
kad kompanijos mėtys lau
kan tos kovingos unijos na
rius visuose Facifico van
denyno uostuose, jeigu 
kompanijoms pavyks ’’.da
bartinis lokautas prieš Ju
rininkų Federacijos laiva- 
krovius San Francisco.

Pažymėtina, iog Joseph 
P. Rvan, prezidentas Tarp* 
tautinės Laivakrovių Są
jungos. visai nieko nesako 
prieš San Francisco kompa
nijų nasimoiima. Jis tik pa
sikuždėjo Washingtone su 
darbo ministere Frances 
Perkins ir tyli kaip žemė.

Tūkstančiai eiliniu laiva- 
kroviu. tačiau s, atsilieps į 
savo karžygiško vado H. 
Bridges pašaukimą kovon 
prieš kompanijų sauvaliavi
mą ir už geresnes darbo*;są-
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Ar jūs sakot, kad pailsot, 
ne«» nasenot?

Komunistu Internacionalas ir 
Amerikos Komunistu Partija 
vakar pasiuntė pasveikinimo 
telegramas Tarnui Mann’ui, 
Anglijos darbininku vadui, su
silaukusiam 80 metu.

Per 60 metu jis aktyviai da
lyvauja darbininkų kovose ir 
nei kiek nepailso.

Gegužės mėn. Tamas Mann 
žada atvykti į Canadą.

New York. — Cariškai- 
pravoslaviškame velvkų ap- 
vaikščiojime St. Regis vieš- 
butvi, apart rusų ex-kuni- 
gaikščiu ir baltagvardiečiu 
karininkų, dalyvavo eilė 
amerikonų milionierių.

tą bilių, tarytum, burnon van
dens įėmęs?

Liberty Lyga Kyšiais Kovo
jo prieš Farmerių Reikalus

WASHINGTON, bal. 14. 
—Tyrinėjančioji senatorių 
komisija atidengė, kad fab
rikantai du Pontai, sker
dyklų savininkai ir kiti ka
pitalistai suaukojo desėtkus 
tūkstančių 'dolerių fašisti
nei Liberty Lygai,- idant ji
nai kovotų prieš įstatymus, 
taikomus farmerių naudai. 
Tais pinigais fašistai, su
prantama, stengėsi papirk
ti senatorius ir kongresma- 
nus.

Ši jubilėjinė “Laisvės” 
iškilmė įvyks nedėlioję, ba
landžio (April) 19 d. Kon
certas prasidės 3 vai. dieną, 
vakarienė 6 vai. vakare, 
šokiai 8 vai. vakare.

Kalbės drg. A. Bimba. 
Muzikalę programą išpildys 
Lyros Choras, vadovauja
mas J. Bulaukos; Shenan
doah Mainierių Kvartetas; 
K. Menkeliūniūtė, A. Vis- 
niauskas, R. Merkiutė ir K. 
Kuzmickas; M. Gailiuniutė 
šoks klasiškus šokius, o Ve-, 
ra ir Nože Fripowitzaites— 
rusiškus.

ADDIS ABABA, bal., 15. 
Pranešama, kad ethiopų ar
mija dar laikosi stipriose 
kalnų pozicijose ties Ashan- 
gi ežeru, palei Quoram-Des- 
sye kelią ir i rytus nuo Ta
na ežero, šiauriniam fron
te. Ethiopijos valdžia už
ginčija, kad italai užėmę 
Dessye. Pereito šeštadie
nio mūšiuose ties Ashangi 
ethiopai nukovę bei sužeidę 
2,400 fašistų karių.

MONTELLO, MASS.

bal. 
lim- 
rau- 
virš

Helsingfors. Finija, 
15. — Skleidžiasi baisi 
pamoji liga dėmėtieji 
pai. Jais susirgo jau 
100 žmonių: nuo jų miršta 
ir slaugės ligoninėse.

Buffalo, N. Y.— šią va
sara Erie apskričio kalėji
mo kaliniams bus leidžiama 
išeiti pusnuogiams ant sto
go ir imti saulės spindulių 
“maudynes.”

Cambridge, Mass., bal. 15. 
Harvardo Universiteto Kla
siku Studentų Kliubas su

vaidino lotynu kalboj Plau- 
, taus komediją “Mostelia-

25 Metu Jubilė-!ria” parašytą apie 2,000 
metų atgal.

Lincoln. Nebr., bal. 15.— 
Nominacijose kandidatų į 
Amerikos prezidentus Neb- 
raskos valstijoj, vadinamas 
progresyvis republikonas

“Laisvės” 
jaus Prakalbos, Koncertas 

Ir Užkandžiai
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WILKES-BARRE, Pa., 
bal. 16.—Nuo bombos žaiz
dų mirė Thomas Maloney, 
buvęs prezidentas kietųjų 
a n g 1 i a kasyklų mainierių 
unijos. Bomba buvo per 
paštą atsiųsta pereitą šešta
dienį. Nuo jos jau pirmiau 
mirė Maloney’o vaikutis.^
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šį nedėldienį įvyks du dideli 
“Laisvės” naudai parengimai— 
Philadelphijoj ir Montello.

Draugai, padarykite tuos pa
rengimus pasekmingiausiais. Iš 
Brooklyno mes bandysime su- 

-rUošti ekspediciją į Philadelphi- 
ją, o montelliškius lai paremia 
visi Massachusetts draugai. . .

ANGLIJOS PAGARBA
NAZIŲ ATSTOVUI

LONDON, bal. 15.—Hit
lerio ambasadoriaus von 
Hoescho lavoną lydint, pro- 
cesiioi dalyvavo užsieninis 
Andiios ministeris A. Eden 
ir kiti valdžios nariai.

Del Blogy Signalu Žuvo 12
Pittsburgh, Pa., bal. 15.— 

Transcontinental and West
ern orlaivių kompanijos vy
riausias lakūnas Otis Brvan 
kaltina blogai veikiančius 
valdžios naktinius radio sig
nalus už “Sun Racer” lėktu
vo sudužimą į kalną. Toj 
nelaimėj žuvo 12 žmonių.

Įvyks šį nedėldienį, ba- 
landžio-Apriliaus 19 dieną, 

>7 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiško Namo i 
kampas Vine ir Main St., 
Montelloj.

Kalbės “Laisvės” admi
nistratorius P. Buknys. Bus 
puiki programa ir skanių 
užkandžių.

Prakalboj bus aiškinama 
svarbieji mūsų gyvenimo 
reikalai ir ką naujo “Lais
vė” žada Amerikos lietu
viams, minėdama* savo ju- 
bilėjų.

Vakarienė 25 centai.

ROMA, bal. 16.—Mussoli
ni šiurkščiai pareiškė, kaži 
nei Anglija nei Tautų Lyga 
“nekištų nosies” i Italijos 
karą su Ethiopiją. Sako, 
jeigu Ethiopiją nori taikos* 
tegul jos imperatorius Hąi* 
le Selassie atvyksta j Des
sye derėtis su italų koman* 
dierium Badoglio.

*

svetainėje,ysen. Borah gavo 62,420 bal
sų, o fašistinis republ. Lan
don tik 12,472.

New York. — Mokslinin
kas M. R. Hutchison prane
šė. kad išradęs tokią “mos- 
tį” fotografijoms, jog gali
ma apsieiti be negatyvo.

TRENTON, N. J.—New 
Jersey valstijos seimelio at
stovu rūmas nutarė nebaust 
mirčia žmogžudžius jaunes
nius kaip 20 metų amžiaus.

Japonai Atsiuntė 70 
Karo Laivų į Chiniją

• ''Cw^

SHANGHAI, bal. IK 
Japonija atsiuntė 70 sa5 
karo laivu į Chinijos prie
plauką Tsingtao. Japonų 
generolas Kita šaukią kon
venciją visų Chinijoj esan
čių japonų karininkų.

Tai gal būsią prisirengi
mai visiškai atplėšti nuo 
Chinijos šiaurines josios 
provincijas.

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, šiandien 5 valandą pasitikime Pennsylvanijos stoty j sugrįžtantį iš kalėjimo žymų revoliuc inį kovotoją drg. Ch.
Krumbeiną; taipgi dalyvaukime demonstracijoje Madison Są. ir didžiame masiniame mitinge Bronx Coliseum svetainėje šį vakarą.
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Franci jos Fašistai Dar 
Nenuginkluoti

Nors Francijos valdžia, liaudies fronto 
spiriama, sakėsi paimsianti už pakarpos 
fašistines organizacijas ir nuginkluo
sianti jas, bet tas pasižadėjimas, dauge
ly atsitikimų, pasiliko tik ant popieros.

Komunistų Partijos organas “L’Hu- 
manite” skelbia dokumentalių davinių, 
jog monarchistų-fašistų lyga “L’Action 
Francaise” tebeturi savo ginkluotus bū
rius ir tebepalaiko savo ginKlų-amunici- 
jos sandėlius. Tos organizacijos sekcija 
Lyono mieste turi gerai įtaisytą ginklų 
arsenalą. “L’Humanite” smulkmeningai 
surašo, kiek ir kokių ten esama, ir kiek 
pinigų išleista jų supirkimui. Tos orga
nizacijos nariai, individualiai, taip pat 
^gerai apginkluoti. Pasirodo, jog fašis
tai turi ne tik revolverių ir šautuvų, bet 
mašininių kanuolių ir net mažų patran- 
kų. ‘

Kita organizacija “Ugninis Kryžius” 
(Croix de Feu) nuginkluota tik dalinai. 
Daug jos skyrių veikia visai atvirai.

“L’Humanite” taip-pat iškelia aikštėn, 
kad Francijos fašistai turi susisiekimų 
su Vokietijos rudmarškiniais, kad jie iš 
pastarųjų gauna pagelbos ginklais ir pi
nigais. Nicoj pas fašistus sukonfiškilo
ta mašininių kanuolių, ant kurių yra žy
mė, jog jos pagamintos Vokietijoje.

“L’Humanite” ne tik griežčiausia rei
kalauja, kad fašistinės gaujos būtų nu
ginkluotos, bet sakosi priduosianti val
džiai visus turimus įrodymus ir doku
mentus.

Liaudies fronto partijos, be abejonės, 
bendrai rūpinsis, kad prispyrus valdžią 
nuginkluoti fašistus, o jei ši bandys ro
dyti savo “tolerantiškumą,” tai liaudies 
fronto kovotojai patys paims fašistus už 
pakarpos.

užima svarbias vietas ir Liberty Lygoje. 
Vadinasi, industrinis fašizmas ir politi
nis fašizmas—vienas ir tas pats.

National Service Corp, aprūpino indu
striniais šnipais Wheeling Steel Co., 
Firestone Rubber Co., Goodrich Rubber • 
Co., ir t.t.

Liberty Lyga turi įsisteigus komitetą 
iš 58 advokatų, kurie yra legaliais pata
rėjais fašistinio štabo jo kovoje su dar
bininkų judėjimu ir su bet kokiais pro
gresyviais žygiais ar įstatymais. Beveik 
visi tie advokatai yra, tuo pačiu sykiu, 
didžiųjų korporacijų bernais.

Tai taip išrodo ta išpurtus, gauruota, 
gangrenuota industrinio špionažo ir 
streiklaužiavimo sistema.

Žinoma, ją nesunaikins jokie senato 
tyrinėjimai. Tą judošiją gali sunaikinti 
tik ekonominiai ir politiniai susipratusi 
darbininkų klasė, griežtai kelianti savo 
balsą, griežtai atsipalaiduojanti nuo ka
pitalistinių partijų ir įsteigusi savo Far- 
merių-Darbo Partiją.

Mūsų Namo Siena Išgriauta

Pernai ir Šiemet
Pernai New Yorke Gegužes Pirmoji 

buvo apvaikščiojama dviemis demonstra
cijomis. Vienai vadovavo socialistai, ki
tai komunistai. Komunistinės demonst
racijos vyriausias šūkis buvo‘“Komunis- 
tai-socialistai, susivienykime ir kovoki
me.”

Šiemet padėtis visai kitokia. Šiemet 
jau būsime susivieniję. Šiemet bus tik
tai viena gegužinė demonstracija New 
Yorko gatvėse. Komunistai ir socialistai 
maršuos petys petin.

Komunistų šūkis laimėjo. Ši pirma ben
dra demonstracija turės vesti prie kitų 
bendrų veiksmų. Nuo atskirų bendrų 
veiksmų prieisime prie bendro fronto.

Šnipai, Streiklaužiai ir Fašistai 
Politikieriai

Posėdžiuose senato sub-komiteto, ku
riam* pavesta rūpintis “darbo ir apšvie
tos” reikalais, iškelta aikštėn, kokią bjau
rią šunvotę užaugino Amerikos openša- 
periąi šios šalies industriniame gyveni
me. : Stambūs openšaperiai, streiklaužių 
agentūros ir fašistinės Liberty Lygos šu
lai bėi samdiniai advokatai veikia išvien, 
kad industrinio špionažo tinklu apėmus 
visą ' darbininkų judėjimą. Vyriausia 
jiem rūpi, kad nesusikurtų unijos tose 
įmonėse, kur unijų nėra.

O ten, kur unijos yra, tie niekšai ban
do įtupdyti savo šnipus ir kaip-kur jiems 
tas pasiseka. Štai, Savannah, Georgia, 
darbdavių šnipui pasisekė dasigauti iki 
vietos prezidento unijų centralės, o kiek 
vėliau tas pats šnipas dasigavo iki vietos 
vice-prezidento Georgia Federation of 
Labor.

Ekspertas ekonomistas Heber Blan- 
kenhorn nenuginčijamais statistikos da
vinius priparodė, kad šioj šalyj yra 222 
šnipų ir streiklaužių agentūros, kurių 
“veikla” per rundinus metus atsieina 
apie fO milionų dolerių. Fašistinė Liber
ty Lyga, kurioj susispietę republikoniš- 
ki iį demokratiški piktšašiai, rūpinasi 
dar labiau sustiprinti šnipiškai-streiklau- 
žišką sistemą, kad su jos pagelba jokiu 
būdu nedaleisti suorganizuoti milionus 
dar pesuorganizuotų darbininkų.

Senato sub-komiteto posėdžiuose Heb
er Blankenhorn ir kiti liudininkai dažnai 
minėjo vardus “Federal Laboratories of 
Pittsburgh,” “Railway Audit Co.”, “Na
tional Corporation Service” (Youngs- 
towifc) ir visą eilę kitų. Pirmoji iš įvar
dintų kompanijų pristato amuniciją, aša
rines ir kitokias bombas, kada tik reikia
streikus laužyti. Tos kompanijos šulai spausdinami ne kur kitur, bet Kaune.

Lenkijoj Komunizmo Bangos
Pradžioje šio mėnesio Lenkijos valdžia 

padarė masines ablavas ant Komunistų 
Partijos ir revoliucinių įstaigų. Policija 
giriasi, kad ji suėmus penkis .šimtus ko
munistų, uždarius penkių darbo unijų 
centrus ir šešiasdešimts spaustuvių, ku
rios spausdinę komunistinius lapelius. 
Taip pat ablavos padaryta ant darbinin
kų kliubų ir knygynų.

Valdžia kaltina komunistus už padidė
jusį Lenkijos darbininkų bruzdėjimą. 
Komunistai esą užkariavę darbo unijų 
narius ir suleidę šaknis į visokias kitas 
organizacijas, kurios nebenurimsta po 
buržuazine diktatūra.

Lenkai komunistai gerai veikia. Po 
Komunistų Internacionalo Septinto Kon
greso Lenkijos Komunistų Partija gerai 
susitvarkė, pataisė savo masinį darbą ir 
dabar smarkiai rengia liaudį nuvertimui 
išnaudotojų viešpatavimo.

Namas, kuriame “Lais
vė” turi patalpą, šiomis die
nomis taisomas. Jei lietus 
netrukdys, bus pataisytas 
už trijų savaičių. Per visą 
budinką viršutinė siena 
nuo trečio augšto grin
dų iki stogui nugriauta 
ir turi būt naujai atbu- 
davota. Su sienos išbūda
vo] imu ir vidaus ištaisymu 
kaštų turėsime apie $1,500. 
Tai labai stambios išlaidos. 
Ypač šiuom tarpu sunku 
panešti tas išlaidas, nes 
įplaukos menkos, o ant ran
kų reikia turėti daug po- 
pieros “stock” * įvairiems 
spaudos darbams. Daug 
darbų jau darome pavasari
niams parengimams, gi bi
lų apmokėjimo sulauksime 
tik po parengimų. Todėl 
prašome draugų už kny
gas, spaudos darbus ir pa
skelbimus “Laisvėje” tuo
jau atsiteisti. Tuomi daug 
pagelbesite namo pasitaisy
mo reikale.
Jubilėjinės Prenumeratos
Su dideliu skubumu rin

kime “Laisvei” Sidabrinio 
Jubilėjaus prenumeratas. 
Laiko turime tik vieną sa
vaitę. Pirmadienį, 27 ba
landžio (April) jubilėjiniai 
užsisakymai turi būt “Lais
vės” raštinėje, nes iš anks
to reikia prirengti antrašai, 
taip kad galėjus su 1 d. ge
gužės pradėti siuntinėti 
dienraštį. Gi knyga “Mor
tos Vilkienės Divorsas” bus 
gatava gegužės mėnesį ir

bus išsiuntinėta visiems me
tiniams “Laisvės” skaityto
jams ir tiems, kurie užsisa
kys “Laisvę” už $1 tik ge
gužės mėnesiui.

Jubilėjiniai Certifikatai
Šioje dienraščio laidoje 

matome ilgą surašą vardų 
organizacijų ir atskirų 
draugų ir draugių, kurie 
įsigijo “Laisvės” rėmėjo 
garbės ženklą, Sidabrinio 
Jubilėjaus Certifikatą. Tuo
mi jie prisidėjo prie išleidi
mo “Laisvės” skaitytojams 
jubilėjinės dovanos “Mortos 
Vilkienės Divorso” ir kartu 
prisidėjo prie palaikymo 
“Laisvės” dienraščiu.

Draugai, certifikatų įsi
gijimo reikalas yra labai 
svarbus dalykas mūsų judė
jime. Viena, tai pats certi- 
fikatas yra labai didelės 
svarbos dokumentas, tai 
yra ^žymėjimas asmens 
kaipo remiančio dienraštį 
“Laisvę” ir taip pat atžy- 
mėjimas asmens, kaipo rė
mėjo bei skleidėjo darbinin
kiškos apšvietos.

O antra, tai iš augščiau 
padavinių matote, kaip la
bai šiuom tarpu yra reika
linga mūsų įstaigai finansi
nė pagelba. Visada, mokė
jome vesti savo įstaigos rei
kalus, mokėkime ir dabar. 
Nesiveluodami stokime į 
darbą pasitaisyti sau pasto
gės ir darbuokimės gavime 
jubilėjinių skaitytojų.

P. Buknys.

parašyti geros korespondenci
jos.

Yra draugų mokančių rašyti, 
rodosi, gražiai, bet rašydami 
korespondenciją apie rimtą įvy
kį, jie sumaišo kopūstus ir bul
ves ir dar kitokius “margumy-

rius”, padarydami iš korespon
dencijos nei šį nei tą. Paver
timas “Laisvės” liaudies myli
mu dienraščiu, yra savaime to- 
kis didelis dalykas, del kurio 
verta sušaukti visa eilė konfe
rencijų.

Vėl Apsivogė Apmokamas Smetoninis * 
Patriotas Brazilijoje

“Laisves” 50 Mėty Auksinis Jubilėjus
Laisvės” 25-kių metų sidab-

vinis šėrininkų suvažiavimas 
jau praūžė šauniai ir triukš
mingai..., ir šlapiai. Vakare 
lietus supylė visus lygiai: šėri- 
ninkus ir vakarienės svečius.

A6/<wa ant Katalikiškų Įstaigų
Balandžio 1 d. Kauno žvalgybininkai 

dirbo viršlaikį. Jie darė ablavas “Žaibo” 
spaustuvėje, “Ryto” redakcijoje, Lietu
vių Katalikų Centro valdyboje. Maga
ryčiom jie buvo dar užklupę ir liaudinin
kų kontroliuojamą “Varpo” spaustuvę.

Arti prie žvalgybos stovintis “Lietu
vos . Aidas” džiaugiasi gerais radiniais. 
Girdi, rasta tūkstančiai egzempliorių 
priešvalstybinio (priešsmetoninio) turi
nio atsišaukimų, rasta atsišaukimų į 
ūkininkus ir į studentus, po kuriais pa
sirašo “Ūkininkų Gynimo Komitetas.”

Žvalgybininkai suareštavę 6 asmenis, 
matomai, katalikų veikėjus. Kokių radi
nių buvo “Varpo” spaustuvėje, policinis 
“Aidas” nepraneša.

Ablavos ant katalikiškų. įstaigų rodo, 
kad Smetoftos ir Tūbelio valdžia rokuoja 
jas esant kramolos lizdais.

Bet ar daro iš to reikiamų išvadų 
Amerikos lietuvių katalikų vadai? Ne, 
nedaro. Jie griežtai atmeta efektyves 
kovos priemones prieš fašizmą Lietuvo
je. Jie bijosi minių mobilizavimo priešfa- 
šistinėms kovoms. Jie jau griežtai pa
sisakė prieš sumanytąjį Amerikos Lietu
vių Kongresą.

Del ablavų katalikų įstaigose Kaune 
mes norime dar kitą išvadą padaryti.

Ligišiol smetonininkai sakydavo, kad 
tie atsišaukimai spausdinami Prūsuose, 
pas hitlerininkus. Dabar jie patys save 

muša, skelbdami, kad atsišaukimai

Seną ar jauną, vedusį ar vien
gungį ; einant namo visus lais
tė debesinė šmirkšlė. Tą augš- 
tybės maudynę ne vienas atsi
mins ilgai, ilgai. Bet netaiku 
ir nevietoj užklupusiam lietui 
ir šlapiai terlynei—tegu už- 

* tenka nusiskundimo kompli
mentų ...

Apie praėjusią šėrininkų su
važiavimo dieną jau daugelis 
rašė. Vieni nuodugniai, kiti 
paviršutiniai; poetiškai ir pa
prastai. Bet nei vienas nepa
žymėjo to entuziazmo, 'kokis 
buvo pačiam suvažiavime, lin- 
kėjantis “Laisvei” ir mums pa
tiems sulaukti 50 metų auksi
nio jubilėjaus—“Laisvės” ži
bintuvui. Pamiršo, o gal neno
rėjo prisiminti, kad kada ateis 
50 metų jubilėjus, tai jau ne 
vieno, bet didumos, kurie buvo 
šiame suvažiavime, kas nors 
barškins bemėsiais kaulais į ka
pų paminklinį akmenį, kaip 
kad sykį judyj buvo rodoma, 
kad kiti skeletonai turėtų sma
gų šokį. Man pačiam dar ne
sinorėtų šokti panašų šokį apie 
^apų akmenis, bet veikiausia 
taip bus, nes kada prisidėjau 
25 prie dabartinio numerio, tai 
jau būčiau 68 metų senis.

Dabar kyla klausimas: ar ne
nutruks plėškės bevažiuojant 
iki auksinės sueigos. Tačiaus 
nenusigąskite, vyrai ir mote
rys, delei šios pastai^, kurie 
esat dar senesnio amžiaus, bet 
einant gult pasidėkite .mežia- 
mas šakes šalę lovos ir veskite 
kovą su su giltine, nes to rei
kalauja pats gyvenimo saugu
mas. Bandykime laimėti kovą 
visuose frontuose!
Korespondentų Suvažiavimas

Korespondentų suvažiavimas 
taipgi jau praėjo. Kai kas ma
no, jog iš jo bus didelė laikraš
tinė nauda. Vienok aš į jį žiū-

riu skirtingomis akimis. Visas 
korespodentų suvažiavimas bu
vo daugiau sukamas į dienraš
čio padarymą liaudies mylimu, 
negu į pačią rašybos formą. 
Dienraščio politinę pakraipą 
buvo galima padaryti ir pačiam 
suvažiavime. Ir jis būtų buvęs 
daug žingeidesnis, ' pamokytes- 
nis, kuomet ėjo diskusijos re
dakcijos raportu.

Korespondentų sesijoj per
skaityta korespondencija, para
šyta krislų formoje, dar mažai 
ką pamokino draugus kores
pondentus. Reikalavimas trum
pesnių ir aiškesnių korespon
dencijų taip pat klausimą neiš- 
riša, nes nebuvo paduota sklan
desnė rašybos forma, kuri ne
sudarko ir ilgesnio rašinio skai
tymo, bet dar daugiau skaity
toją pritraukia prie savęs.

Mano nuomonė štai kokia: 
reikia sušaukti korespondentų 
suvažiavimą bent kokioms 
trims dienoms ir atsidėjusiai 
diskusuot, mokytis rašyt kores
pondencijas, vaizdus, apysakas. 
Mūsų dienraščiai liekasi sausi 
atbukę, neturinti skaitymui pa
traukimo ir tą girdime kiekvie
name suvažiavime. Kas stovi 
laikraščių prieky, tas turi jieš- 
kot išeities.

Tiesa, laikai blogi, finansų 
didelė stoka pas visus. Bet ši
tuo klausimu turėtų susirūpin
ti ir mūsų organizacijos ir pa
gal išgalę prisidėti tobulinimui 
laikrašti jos. “Laisvės” redakci
ja mano skelbti kontestą apy
sakų rašymui, o kiek yra tų 
apysakorių? Juos reikia auklė
ti. Ką manote apie tai?

J. N.
RED. PASTABA.—Redakcija 

nesutinka su d. J. N. nuomone 
del korespondentų suvažiavimo. 
Mes manome, jis buvo vietoj ir 
suvaidino savo rolę (Gaila, kad 
pats d. J. N., pavartojęs “stip
resnį” žodį pačiam suvažiavi
me, nelaukė suvažiavimo pabai
gos). Klausimas, kas ir kaip 
rašyti yra svarbus ir didelis. Ga
li žmogus žinoti “sklandesnę 
rašybos formą,” bet nemokėti

“Lietuvis” 6 nr. iš vasario 
8 d. iškelia viešumon, kad 
apsivogė Mokos liet, mokyk
los mokytojas Nalivaika, už 
kurio nugaros dar stovi vi
sa eilė žemesnių patrijotiš- 
ko raugo “veikėjų,” (kaip 
Butrimas, Serbentą ir kit.) 
taipgi prikišusių prie to sa
vo pirštus.

Sulyg “Liet.” paduotomis 
žiniomis, Nalivaika su savo 
sėbrais, jau vogė iš mokyk
los Tėvų Komiteto iždo ir 
iš S-gos “Vilties” iždo (bu
vo jos pirmininku) da tada, 
kai čia Mačiulis konsulu 
buvo, bet fašistų organas 
apie tai iki šiol tylėjo. Ma
čiulis būk tai perspėdavo jį, 
kad nevogtų, bet, girdi, tie 
perspėjimai nebuvo vykdo
mi, Nalivaika vis daugiau 
ir daugiau sąskaitų sufalsi
fikuodavęs. Ir dabar fašistė- 
liai šitą vagystę nei už ką 
nebūtų skelbe, jų pačių žo
džiais tariant tik—skausmų 
ir nemalonumų suspausti 
(lyg aitvara gimdant)—pri
versti esą daryti... Ir su
prantama, kaip čia skelbti, 
kaip čia parodyti visuome
nei tokius savo darbelius; 
nes.kada keli viešumon vie
no, tai iškyla ir kito ir iš
eina linksniuotė: aš vagiu, 
tu vagi, jis vagia! •

Svarbiausia Nalivaika li
ko apnuogintas del to, kad 
jis ir kun. Sugintą apvogė. 
Sugintas jį pasiuntė (para
pijom! pinigais) į Kauno 
smetoninį kongresą, įgalio
damas parinkti Lietuvoje 
aukų del statomos V. Zeli- 
noje bažnyčios. Nalivaika, 
gavęs $2,700 kelionei, Lie
tuvoje surinko bažnyčios 
statybai 1232 lit. ir 25c., ir 
da gavęs Smetonos “pašal
pą” 750 lt., kuomet sugrįžo, 
tai Sugintui nei cento neda

vė—sako “Liet.”,—o dar pa
reikalavo $900, kad Sugin
tas jam pridėtų. Tatai ‘bied- 
nam’ Sugintui perdaug aki- . r 
plėšiškai atrodė ir jis pada
rė žygius, kad Nalivaiką iš
spirti iš mokytojo vietos, 
ką konsulas jau ir vykdo, # 
įsakydamas Nalivaikai per
sikelti į Bom Retiro mokyk
lą, iš kur bus visai paliuo- 
suotas. Bet Nalivaika atsi
sakė keltis, suorganizuoda
mas mokinių “streiką,” ir 
jo sudarytas iš sėbrų (But
rimo, Serbentos, Juodgu- 
džio) “tėvų komitetas” pa
kėlė protestą prieš perkėli
mą. Dabar tik fašistėliai sa
vo laikraštyje parodo, kad 
Nalivaika f ai s i fikuodavo 
mokyklos išlaidų sąskaitas, f 
o tas “tėvų komitetas” jas 
pasirašydavo, už ką vienas 
kitas šimtukas nusmuko į 
Butrimo ir kitų kišenių, 
rengiant kalėdų eglaites ir 
kit.

Darbininkai turime vyt 
fašistinius latrus nuo viso
kio visuomeninio darbo! <
Lauk patrijotiniai vagys iš 
mokyklų komitetų ir orga
nizacijų !

Viržis.
(Iš “Mūsų Žodis”)

KLAIDAS PATAISYMAS

“Laisvės” 89-toj laidoj biivo 1 
paskelbta, kad Domininkas 
Burba ir William Deksnys 
sveikina “Laisvę” jos sidabri
nio jubilėjaus proga ir auko
ja $5.00.

Vieton $5.00, turėjo būt $7. 
$5 nuo drg. Deksnio ir $2 nuo 
drg. Burbos.

šiemet yra “Laisvės” si
dabrinio jubilėjaus metai. 
Įsigyk Jubilėjinį Certifika
tą, paremk savo klasės dieno
raštį.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Kojy Padus Degina ir Skauda

Gerb. daktare. Aš skaitau 
ir tėmiju jūsų skyrių laikraš
ty “Laisvėj.” Labai būčiau 
jums dėkingas, jei man ką pa
tartumėt apie tas mano ko
jas.

Mano darbas toks, kad aš 
turiu vis stovėt ant kojų per 
visą dieną. Tai man kojų pa
dus degina ir skauda, ramu
mo neduoda.

Esu 58 metų amžiaus, 151 
svaro.

Atsakymas

Čia mekaniškas daiktas. Ne 
kokia liga, bet tiesiog pasėka 
nuovargio, perdidelio kojų 
vartojimo.

Mekaniškas daiktas meka- 
niškai ir gydoma. Jokių to
kių vaistų nereikės. Bet rei
kės Jums, Drauge, dažniau 
pasilsėt, suliaunėt, atsileist. 
Jei darbas toks, kad tuomet 
negalima kiek prisėst, tai, kai 
pasiekiate namus, tuoj pat 
pirma atsigulkite, kiek pagu
lėkite, nors kokį pusvalandį.

Kojas tuo tarpu laikykite kiek 
aukščiau. Paskui atsikelsite, 
pavakarieniausite. Ir tada 
galite kojas šiltai pamaudyti, 
pamirkyti. Paskūi iškėlęs 
aukštyn palaikyti bent keletą 
minučių. Kojos aukštyn iš
keltos palaikyti būtų Jums la- > 
bai naudinga. Taip dapfkite, 
kada tik turite progos.

Bent porą kartų per savai
tę ištepkite kojų apačias iodo 
tinktūra. O šiaip vakarais, 
kaip einate gult, apsibarsty- 
kite sau padus kokiais miliu
kais, kaip kad Borated tai- 
cum. Kas rytas irgi apsibars
tykite.

šitos lengvos fizinės prie- > 
monės palengvins Jums tą Jū
sų kojų deginimą ir maudimą.

Kai kada ant nakties gerai 
suvilgykite padus žuvy alie
jum. Kad taip greit nenusi- w
trintų, pridėkite kiek medvil
nės ir aptvarstykite arba koji
nes apsiniaukite. f

O šiaip bandykite mažiau 
stovėti, Vely vaikštinėkite, 
kad ir ant vietos, bet nuolat, n 
ištisai nestovėkite.



Puslapis Trečias.

abi

T

MONTELLO ŽINIOS
Lietuvių šv. Roko parapijos 

•klebonas su savo komitetu su
rengė prakalbas ką tik atvy
kusiem iš fašistinės Lietuvos 
daktarui Leimonui ir P. Lauč- 
kai. Įžanga buvo 25 centai. 
Publikos susirinko apie 300. 
Juodu kalbėjo, girdami fašis
tinę Smetonos valdžią, ir rodė 
krutumus paveikslus. Dau
giausia parodė kunigus, baž
nyčias, atpuskus ir šiaip ką 
mažos vertės. Iškabino paro
dai apie 3 šimtus Lietuvos 
mergaičių rankų darbo mezgi- 

savo

tuoj sušauktų Bostono apielin- 
kės konferenciją del 
prisirengimo 
Amerikos 
Seimo.

prie 
Lietuviu v

geresnio 
šaukiamo 
Visuotino

Tautiško 
susirinkime 7

Namo 
ba- 

nuo 
adminis-

tiių. Rankų darbai turi 
vertę — daugiausia tinka 
nyčios kunigų parėdams. 
rie buvo, pasakoja, kad 
Raibos buvo 
giausia pūtė

nuobodžios;

Ku- 
pra- 
dau-

“Laisvėj”
Brotherhood
kai ir General Board apkalti
no 3 kovingesnius unijos na
rius, kaipo raudonais ir unijos 
išdavikais. G. Woodburio 
apkaltinimą išmetė ir pasili
ko bausti tik 2 italus, Frank 
Piesco ir Moscotello. Teismas 
atsibuvo unijos patalpose ko
vo 23 ir 30 dd. Prasidėdavo 
nuo 9 vai. vakaro ir tęsdavos 
li£i vienos nakties. žmonių 
abu Vakaru buvo prisigrūdę 
pilni koridoriai. Be unijos 
knygučių į vidų nė vieno neį
leido. Unįjos viršininkai J. 
Klurphy ir D. Calons darė vi
sokias provokacijas, kad tik 
kaip nors nubaudus kaltinin
kus. Apgynėjais buvo G. 
Woodbury ir Ch. Murphy. Jie

• faktais įrodinėjo, kaip virši
ninkai suklastavo plakatus ir 
šiaip daro visokias šunybes 
prieš 2 unijos eilinius narius. 
Central Board 44 nariai suda
rė “džiūrę,” kurie po dviejų 
valandų svarstymo išnešė nuo
sprendį, kad kaltinamieji ne
kalti. Apie tai išgirdę, 'unijos 
\*Iršininkai sukėlė triukšmą ir 
rezignuoja iš unijos viršinin
kų. “Džiūrė” vėl sušaukta 
naujam pasitarimui ir po pus
valandžio praneša, kad 23 
“džiūrės” nariai kaltinamuo
sius surado kaltais, o 21 —

* nekaltais. Nubausti suspen
davimu balso ant vieno meto. 
Daug narių pasipiktino šitokiu 
Unijos viršininkų sauvalumu.

buvo rašyta, 
Unijos

kad 
viršinin-

Automobilis užmušė lietuvį 
darbininką L. Puidoką ir pa
bėgo. Iš balandžio 3 d. į 4 
d., nakčia, pusė po 12, L. Pui
dokas ėjo namo iš kliubo. An- 
£rą valandą ryte jo kūnas ras
tas suvažinėtas ant Centre St., 
netoli miesto ligonbučio, visai 
* kitą šoną, apie 2 mylias nuo 
namų.

Pabėgėlis automobilistas ba
landžio 4 d. atėjo į krautu
vę pirkti “headlight” dalių ir 

• likos pagautas. Jo vardas 
David W. Jewell, Sever De
partment Foreman. Liko areš

tuotas ir padėtas po $3,000 
kaucija. L. Puidokas buvo 41 
metų amžiaus. Paliko nuliū
dime moterį, 2 dukteris ir bro
lį. Palaidotas 6 d. balandžio, 
laisvai.

# ALDLD 6 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyko balandžio 6, 

<Jet. Taut. Name. Skaitytas 
laiškas nuo dienraščio “Lais
vės” administracijos. Priimtas. 
Nutarta gerai prisirengti prie 
“Laisvės” rengiamo jubilėjaus 
25 metų sukaktuvių, kuris įvyks 
19 balandžio.

Atsišaukė International La- 
#bor Defense del paramos baza- 

ro, kuris įvyksta Boston, Mass. 
Nutarta paaukoti $2.50, ant vie
tos sukolektuota irgi apie tiek.

Skaitytas laiškas nuo vietos 
komiteto, 3el pagelbėjimo su

drengti Pirmos Gegužės paminė
jimą. Tam darbui išrinkta ko- 

> misija.
Išrinkta komisija darbuotis 

vienybės klausimu su opozicija. 
Nutarta paraginti 7 Apskr., kad

“Lais- 
balan-

pami-

Lietuvių 
Draugovės 
landžio skaitytas laiškas 
dienraščio “Laisvės
tracijos—priimtas. Nutarta pa
gerbti “Laisvės” 25 metų jubi- 
lėjų. Paaukoti svetainę 
vės” baliui, kuris įvyks 
džio 19, 1936.

Nutarta prisidėt prie
nėjimo Pirmos Gegužės. Tam 
darbui išrinktas atstovas J. Sti- 
gienė. Atsišaukė lietuviški pro
fesionalai ir biznieriai, kad 
jiems duoti svetainę dykai del 
mokslą einančių paramos nau
dai ; nutarta duot dykai. Iš
rinkta komisija iš 5, del suren
gimo pirmutinio didžiojo pikni
ko, atidarymui vasaros sezono 
vasarnamio. Piknikas įvyks 
gegužės 30-31. Prašo aplinki
nių tomis dienomis nieko ne
rengti.

te
1. ‘Laisves” 

prisidėtų

Šv. Roko pašai pi nė draugys- 
laikė susirinkimą balandžio 
Skaitė laišką nuo, 

administracijos, kad
prie paminėjimo 25 metų su
kaktuvių. Vienu balsu daugiau 
tapo atmestas.

Skaitytas laiškas nuo vietos 
komiteto, kad prisidėtų prie ap- 
vaikščiojimo Pirmos Gegužės. 
Nutarta prisidėti. Tam darbui 
išrinkta komisija.

Lietuvių Piliečių Pašalpinis 
Kliubas skaitė laiškus nuo dien
raščio “Laisvės” administraci
jos, kad prisidėtų prie pami
nėjimo 25 metų sukaktuvių ir 
pagelbėt surengti apvaikščioji- 
mą Pirmą Gegužės. Abudu 
laiškus atmetė.

Pasirodo, kad piliečių drau
gija visai neįvertina darbinin
kiško judėjimo, kaipo savo kla
sės.

Liet. Darb. Susivienijimo 67 
kp. laikė susirinkimą 9 
džio. Tarp kitko nutarė 
kot iš kasos 5 dolerius 
vės” 25 metų jubilėjui
rinko komitetą surengimui Pir
mos Gegužės paminėjimą.

Šitas draugijas, kurios remia 
mūsų judėjimą, darbininkai tu
rėtų

balan- 
paau-

“Lais- 
ir iš-

nepamiršti.
šal-na.

Scranton, Pa
ALDLD 39 Kuopos Susirin

kimo, {vykusio 5 d. Balandžio.
Nors draugių-gų dalyvavo 

neperdaugiausia, bet iš komi
sijų raportų pasirodė, kad 
daug gero atlikta organizaci
jos labui.

1. Komitetas išdavė raportą 
apie bendrą frontą, suvieniji
mą lietuvių organizacijų ir 
kliubų šioj apielinkėj. Iš ko
miteto raporto pasirodė, kad 
jau turėjo pasikalbėjimą su 
nekurtom organizacijom ir nu
sitarė prie progos šaukt tam 
tikslui susirinkimą kaip greit 
galima.

2. Nutarta pasveikinti “Lai
svės” 25 metų sukaktuves su 
$5, bet komitetas raportavo, 
kad “Laisvės” fonde randasi 
$3.16, tai draugai davė įneši
mą, kad padaryt rinkliavą ir 
sukelt iki $5. Tai dabar ir 
mūs 39 kp. nuo žemlapio neiš- 
sibrauks “Laisvės” jubilėjaus 
reikalu. Raportuota, kad par
davinėjami tikietai koncerto, 
kuris atsibus 2 d. gegužės, 
Lietuvių Auditorijoj. Gauta 
žinia, kad shenandoahidečiai 
pribus palinksmint serantonie- 
čius su savo dainom, žadėjo 
pribūt ir Wyomingo kvartetas. 
Dabar viskas priguli nuo vie
tinių draugų—jei tikietai bus 
gerai išplatinti, tai ir pasek-

Iš

i ■*

mes bus geros.
3. Nutarta, kad veikiantysis 

komitetas kuogreičiausia susi
žinotų su opozicijos LDD 6 kp. 
komitetu ir šaukt specialį su
sirinkimą vienybės klausimu.

4. Likosi išrinkti 3 delega
tai į ALDLD 12 Apskr. kon
ferenciją, kuri atsibus 19 d. 
balandžio, Wilkes-Barre, Pa.

5. Naujo parko trustistų ko
mitetas pranešė, kad trustistai 
nutarė ateinantį vasaros se
zoną parandavot parką ir ki
tom organizacijom bei kliu- 
bam delei piknikų ir kitokių 
parengimų.
Žiupsnelis Žinučių iš Darbinin

kų Gyvenimo
Šioj apielinkėj anglių kasy

klos kai buvo uždarytos jau 
kelinti metai, taip stovi ir da
bar. Scrantono mainierių dau
guma dirbo Wilkes Barre, Pa. 
ir visoj apielinkėj, kur tik pe
reitų metų streikas palietė, ku
ris buvo iššauktas per Thomas 
Maloney, tai Scrantono skebai 
buvo užėmę pirmas vietas, bet 
po pereito potvinio daug kasy
klų likosi užsemtos, tai dabar 
tie mainieriai darbų negauna 
ir tokiu būdu Lackawanna ap
skrityje bedarbių armija padi
dėjo keletu šimtų.

Šioj apielinkėj kovo 15 die
ną pradėjo atleisti iš WPA 
projektų po 10-15 darbininkų 
ir gal su 15 d. balandžio pa
leis visus. WPA ponai labai 
gudrūs. Mat, jei būtų atleidę 
visus ant syk, tai gal būt buvę 
ir pasipriešinimo. Tie, kurie 
lieka prie darbo, juokiasi iš 
tų, kurie atleisti. Girdi, jie bu
vo tinginiai ir dirbt nenorėjo.

Demokratų Partijos gudra
galviai visaip išnaudoja AVPA 
darbininkus. Vasario mėnesį 
įsakė, kad kiekvienas darbi
ninkas turi duoti $1 Demokra
tų Partijai del ateinančių rin
kimų ir džiugino darbininkus, 
kad darbo bus iki rinkimų. 
Darbininkai likosi prigauti ir. , 
reikaauja, kad tie doleriai bū
tų sugrąžinti, 
kų draiveriai 
rienės tikietą 
tas kriukis.

Boseliai ir tro- 
turi pirkt vaka- 
už $5 ir atlik-

čia rengiamas apvaiksčioji- 
mas Pirmos Gegužes—darbi
ninkų šventes. Visi scrantonie- 
čiai, kaip seni, taip ir jauni, 
sulaukę 1 d. gegužes, eikite į 
demonstraciją. Parodykim ka
pitalistų klasei, kad ir mes ne- 
atsiliekam nuo pasaulio prole
tarų, kurie :tą dieną mes į šalį 
įrankius ir demonstruos gatvė
se, iškęlę darbininkišką kumš-

(MM

tį prieš pasaulio išnaudotojus. 
Tą dieną viso pasaulio buržua
zija dreba iš baimės, tai lai ir 
Scrantono buržujų kinkos su
dreba, kai mes pasirodysime 
keletą tūkstančių minia.

39 kp. Koresp.
D. P.

Philadelphia, Pa

iki 
rė-

or-

visais.

Antanas Daugirdas
Jau prabėgo kelios savaitės, 

kai mirė Antanas Daugirdas 
ir palaidotas be bažnytinių ce
remonijų. Jis sirgo trumpai. Tu
rėjo viduriuose skaudulį, kuris 
Antaną nuo seno vargino. Ka
dangi jis buvo lėtas, tai ir 
nesiskundė niekam apie save. 
Retkarčiais padejuodavo, kad 
turįs prastus vidurius ir nebi- 
le kokį maistą galįs valgyti. 
Dažnai parengimuose ir pik
nikuose dirbdavo ir sirgda
mas. Jis daugiau įvertino or
ganizaciją negu pats save.

Antanas Daugirdas neturė
jo jokio mokslo, buvo papras
tas darbininkas. Dirbo tokį 
darbą, kokį gavo ir kur gavo. 
Tūlą laiką jis dirbo Fayette 
Plumb Tools Inc. Comp, čia 
darbas sunkus, prie kalvių ar
ba prie grainavimo kirvių, 
amerių ir kitokių instrumentų. 
Antanas minėtai kompanijai 
išdirbo kelius metus ir įgyve
no Frankford. Sugyveno gra
žiai ir draugiškai su
Niekam nėra pasakęs blogo 
žodžio neigi padaręs blogo. 
Tad visi Antaną mylėjo ir ger
bė.

Vėliaus pradėjo dirbti val
gyklose. čia darbas ir gi -ne
buvo lengvas. “Geruose lai
kuose,” kada buvo visur stoka 
darbininkų, netaip jau sunkiai 
reikėjo dirbti valgyklose. Bet 
krizio metu, dubeltavai dar
bas pasunkėjo ir valgyklose. 
Prie to valgyklose ilgos valan
dos, mažas mokestis ir pras
tas maistas. Kaip kada Anta
nas pasakydavo, kad maistą 
darbininkai turi valgyti labai 
prastą. Kadangi darbininkai 
neorganizuoti, tai ir pasiprie
šinti negalėjo. O jei' nevalgysi 
to maisto, kurį gauni, tai nu
sipirkti ir negalėsi geresnio už 
tiek algos, kiek moka valgyk
lose. s

A. Daugirdas, atvažiavęs į 
Ameriką, greitai suprato svar
bumą priklausyti prie darbi
ninkiškų draugijų. Susitvėrus 
ALDLD jis priklausė prie jos, 
149 kp.

Veikė, kiek galėjo. Taipgi

Norwoodo Amerikos Lietu
vių Piliečių Bendrovė užgiria 
šaukiamą Lietuvių Kongresą, 
pagelbai Lietuvos liaudžiai 
išsikovoti demokratines teises. 
8 d. balandžio, 1936 m., ben
drovės laikytame susirinkime 
buvo skaitytas laiškas nuo so
cialistų kuopos, kviečiant iš
rinkti delegatus į vietos šau
kiamą konferenciją, siuntimui 
delegatų į Clevelandą. Laiškas 
likosi vienbalsiai priimtas ir 
išrinkta du atstovai. Tai pa
girtinas bendrovės pasielgi
mas. Vienas narys pastebėjo, 
kad reikia atšaukti tą bendro
vės padarytą tarymą, nes ben
drovė negali dalyvauti jokioj 
politikoj, bet susirinkime da
lyvavę apie 40 narių to na
rio pastabą nepriėmė. Mano 
nuomone, pastaba nedalyvauti 
jokioj politikoj buvo visai 
netikusi. Kasgi iš tokios orga
nizacijos, kuri nedalyvauja vi
suomeniniam judėjime? Vi
suomeniniam judėjime nedaly
vauja tik paprasti kazyrninkų 
“kliubeliai.” Bet mūsų ben
drovė yra rimta organizacija 
ir negali neprisidėti prie pa
žangaus judėjimo. Šis bendro
vės prisidėjimas parodo, kad 
bendrovė progresuoja.

I

Vokietijoj Hitlerio kariniai manevrai. Ant Ber
lyno atlėkė būrys “priešo” orlaivių, o apačioje 
naziai iš mašininių kanuolių j juos šaudo iš 

tuščių patronų.

A. Daugirdą ir 
pagerinti darbi- 
reikalus, ypatin- 
daug rūpindavo- 
Amerikos politi- 
taip ir Lietuvos.

priklausė Lietuvos Brolių Pa
šalpos Draugystei, Ukėsų Pa
šalpos Kliubui ir Lietuvių 
šiau. Dalies Republ. Pašalpos 
Susivienijimui, Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui, ir 
Lyros Chorui. A. Daugirdas 
buvo labai nuoširdus rėmėjas 
darbininkų judėjimo. Jis nie
kada neatsisakydavo bent kb- 
kiai pagelbai. Daug kartų jis 
yra paaukojęs po $5 Komu
nistų Partijai ir jos vedamom 
kampanijom. Taipgi buvo 
gausus rėmėjas darbininkiškos 
spaudos. Abelnai, Antanas bu
vo labai tvirtas rėmėjas visų 
revoliucinių organizacijų.

Kai Socialistų Partija skilo 
ir kairysis sparnas sudarė Ko
munistų Partiją, tai Antanas 
nuėjo su kairiuoju sparnu, su 
K. P. Palmerio laikais, kai K. 
P. buvo nugrūsta po žeme, A. 
Daugirdas per kelius metus jai 
priklausė ir veikė. Vėliaus de
lei sveikatos jis buvo pasitrau
kęs iš partijos eilių, bet 
mirties buvo geriausias jos 
mėjas.

Laidojimu rūpinosi visos
ganizacijos ir draugijos ben
drai. Nuo pašalpinių draugi
jų buvo palydovai ir karsto 
nešėjai. Nuo ALDLD 149-tos 
kp. buvo gyvų gėlių vainikas 
formoj pjautuvo ir kūjo. Nuo 
Lyros Choro—muzikos ženklas 
iš gyvų gėlių, nuo ALDLD 10 
ir TDA 9 kuopų buvo ilgas 
raudonų gėlių vainikas, den
giąs visą grabą. Buvo ir dau
giau gėlių nuo draugų, pažįs
tamų. Laidotuvėms tarnavo 
graborius Stankus.

Išleidžiant iš namų tinka
mas prakalbas pasakė drg. J. 
J. Potienė ir Zaldokas. Lyros 
Choras sudainavo pora daine
lių, “Neverkit Pas Kapą”, ir 
“Internacionalą.” Kūną į ka
pus lydėjo daug žmonių, nors 
oras buvo labai blogas; smar
kiai lijo lietus.

Palaidotas Oakland kapinė
se.

Visi trys kliubai surengė 
pietus Frankford Kliube. Veik 
visi palydėtoj ai sugrįžo į kliu- 
bą. Laike pietų tfeko dar pri
siminti apie 
jo troškimus 
ninku klasės 
gai jis labai 
si gelbėjimu 
nių kalinių,
Tad prisiminus, kad pagelbė- 
tume Lietuvos politiniam kali
niam, suaukojo $17.35.

Po dolerį aukojo šie: L. Ni- 
cienė, J. Rutkus, M. Tuleikis, 
L. Klimas, A. Macėnienė, C. 
Misikonis, Lyros Choras, J. 
Masionis. Po pusę dolerio: 
Zakarevičius, J. Gružauskas, 
J. Mikitas ir A. Keršius. Po 
25c. Kupčiūnas, Urlakienė, J. 
Mitrius, J. Potienė, M. Butvi- 
lienė, E. Klimienė, P. Bara
nauskas, F. Valantas, A. J. 
Smitas, šeškas, Pilėnas, Kan- 
cevičius, Sinkus, Žilinskienė, 
W. Scotch, Krivickas, Gudavi
čius, J. Ąmbrazas, F. Griciu- 
nas; Kuodis—30c., Dambraus
kas—10c. Tad visiems auko
tojams tariu širdingą ačiū.

A. Daugirdas priklausė tri
juose pašalpos kliubuose, tad 
liks keli šimtai dolerių nuo 
laidotuvių ir bus pasiųsti se- 
serei Pietinėj Amerikoj. Prie 
to reikia pasakyti, kad kliu
bai dėjo visas pastangas, su 
pagelba graboriaus Stankaus, 
kad palaidojus kuo pigiausia 
ir gražiai, kad tuomi liktų 
daugiau pinigų jo giminėms.

Kadangi drg. Daugirdas 
dirbo valgyklose, kur labai 
mažai gavo mokėti, tai ir nie
ko negalėjo susitaupinti, tik 
tai apsimokėjo reikalingiau
sias išlaidas.

Varde visų kliubų ir drau
gijų ir organizacijų tariu gi
lų ačiū visiems palydėtojams 
ir graboriui Stankui už pataf- 
navimą. O tu, drauge Daugir
dai, ilsėkis Oaklando kapinė
se. Mes liekam liūdėsyj netekę 
uolaus darbininkų judėjimo 
rėmėjo.

Rengiamės Prie Gegužinės
N o r w oodo organizacijos 

rengiasi iškilmingai paminėti 
Pirmą Gegužės. Dedamos pa
stangos, kad Gegužinė būtų 
bendrai surengta komunistų, 
socialistų ir masinių organiza
cijų. Vienas susirinkimas at
laikytas, bet šiame susirinki
me socialistai dar nedalyvavo. 
Nutarta dar sykį atsikreipti 
pas socialistus, kad dėtųsi prie 
Gegužinės paminėjimo, paim
dami pavyzdį iš New >Yorko, 
Chicagos ir Bostono. Tai jeigu 
jau didmiesčiuose darbinin
kai sueina į bendras. Geguži
nes, tai mažoms kolonijoms 
visai būtų nesąmoninga turė
ti atskiras Gegužines. Vieny- 
kimės ne tik del Gegužinės, 
bet ir kitais darbininkų gyni
mo reikalais. Nutarta pakvies
ti L.L.R. Choras ir Finų Be
nas į Gegužinės programą. 
Kaip eis tolimesnis darbas, 
bus pranešta vėliaus.

Penktadienis, Bal. 17, 1936

ŽINIOS B LIETUVOSNorwood, Mass
POTVINIS KAUNE
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STREIKAI KAUNE

VALSTIEČIAI PRIEŠINASI 
TURGAUS MOKESČIUI
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Nuo potvinių Kaune beveik 
kas metai nukenčia daug bied- 
nuomenės. šiemet nuo potvi- 
nio nukentėjo ypatingai daug 
vargingųjų Kauno gyventojų. 
Fašistinė savivaldybė nesirūpi
na biednuoriienės reikalais, to
dėl ji nesiėmė priemonių ap
saugot Kauną nuo potvinio.

Reikia reikalaut, kad savi
valdybė ir valdžia grąžintų 
nuostolius nukentėjusiems nuo 
potvinio ir suteiktų jiems pa
šalpą tinkamai įsikurti. Rei
kia reikalaut, kad ši fašistinė 
savivaldybė, del kurios kaltės 
miesto gyventojai turi tiek 
nuostolių, pasitrauktų. Reikia 
reikalaut demokratiniai rink
tos savivaldybės, kuri labi au
ga lėtų rūpintis gyventojų 
kalais.

Sausio mėn. prie viešųjų^ 
darbų buvo 3 streikai. Visi' 
laimėti. Taipgi buvo streikai • 
bei konfliktai: Kliokio baldų- 
įmonėj, “Bostono” fabrike, 
pas Falkovskį ir Gothelfą, 1 
tarnautojų streikas ir 2 strei
kai kepyklose. Dauguma strei
kų laimėta. K—ra.

UKMERGĖJ bedarbių dieną“ 
susirinko miesto valdyboj 70” 
bedarbių ir reikalavo darbo. 
Darbo negavę nutarė susirinkt 
sausio 20 d. Sausio 20 d. mo-“ 
terys išreikalavo po 1 metrą 
malkų.

OBELIAI.—Gruodžio 19 d.”' 
įvyko 2 susirėmimai su mokes
čių rinkėjais. Valstiečiai taip, 
įnirtp,; ,kad visas turgus, apie 
1,500 žmonių, puolė mokesčių 
rinkėjus. Po to įvykio ne tik 
Obeliuose, bet ir Rokiškyj bu
vo pusiau sumažintas turgaus 
rinkliavos mokestis. Vėjas 

“Tiesa

Gondar, bal. 14. — Italų 
oficieriai pakrikštijo Mus- 
solinio vardu kalvą Tano ' 
ežero šiaurinio pusiausalio 
Gorgoros, kurį užėmė faši
stai, Ethiopijoj.
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■"’Puslapis Ketvirtas. LAISVI Penktadienis, Bal. 17, 1936

VISI SLA. VEIKĖJAI DARBAN
SLA JUBILĖLINIS ALBUMAS 

TURI BOT IŠLEISTAS 
PIRM SEIMO

Ą SLA Jubilėjaus Komisijai 
Pildomoji Taryba pavedė išleis
ti ir SLA. Jubilėjinį Albumą

Seimo darbu. Albumo išleidi- J r .
*mas yra didelis ir brangiai kai
nuojantis darbas—jis sujungtas 
su tūkstančių dolerių išlaido
mis. Bet kilnus ir reikšmin
gas darbas, kuris varomas pir- 

jnyn ne Pildomosios Tarybos ir 
jos išrinktos SLA. Jubilėjaus 
Komisijos naudai, bet Susivie
nijimo ir visų Amerikos lietu
vių garbei ir naudai. Komisija 
galutinai nusistatė, kad leidžia
mas SLA. Jubilėjinis Albumas 
turi būti gatavas pirm Seimo, 
nes kitaip sumažėti1? tokio Al- 

.bumo reikšmė. Todėl komisija 
nuoširdžiai kviečia visus SLA 

' .ZHVeikėjus ir visus geros valios
Amerikos lietuvius pagelbon ir 
prašo visų atkreipti dėmesį į 
sekamus dalykus:

1. Komisija nusistačius išlei
sti tokį Albumą, kuriuo galėtų 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti 
Kiekvienas Amerikos lietuvis, 
ne vien SLA. nariai. Todėl ko- 

•j • misija nusprendė prisilaikyti 
kultūringai išleidžiamiems al
bumams nustatytos formos ir 
tokiu būdu nebus galima talpin
ti ilgų istorijų prie telpančių 
SLA. Albume atvaizdų. Bus tik 
galimai trumpiausioje sutrau
koje pažymėta, kad atvaizdas 

** "perstato.
2. Visų užsitarnavusių SLA 

—veikėjų atvaizdai bus talpinami 
veltui su tuo supratimu, kad 
•'kiekvienas tokis veikėjas išank- 
sto užsiprenumeruos Albumą, 

•/ , kad tuomi parėmus jo išleidi
mą. Prenuerata dabar tik 
$2.50 ir prenumeratas galima 

L rinkti ligi pat Seimo. Todėl
SLA. kuopų veikėjai, kurte jau
čiasi pasidarbavę Susivieniji- 
įpui, prašomi atsiųsti savo at
vaizdus. Kurie SLA. veikėjai 
prisiuntė savo atvaizdus su 
$5.00, tiems bus pasiųsta išleis-. 

K to Albumo du egzemplioriai.
3. Prašomi visi Amerikos lie-:

§ ’tuviai profesionalai, kurie nėra
SLA. nariais ir nesijaučia už
sitarnavę Susivienijimui, pri- 

Įfejtfųsti savo atvaizdus SLA Ju- 
::’-hilėjaus Komisijai ir kartu 

$5.00 klišės padarymui ir ap- 
’ mokėjimui prenumeratos už Al- 
‘ bumą. Kurių asmenų lėšomis at- 
’ vaizdų klišės bus padaromos,
• tie asmenys tokias klišes galės
• atsiimti po to, kai bus išleistas
• Albumas. ♦

4. Visa SLA. Jubilėjiniam Al-
• bumui medžiaga—atvaizdai tu-
• Fi būti prisiųsti į SLA. Centro
• Raštinę Albumo Leidimo Ko

misijai nevėliaus gegužės 1 die-
’ 1^36 m.' Vėliaus prisiųstų
• atvaizdų nebus galima įdėti

• atatinkamam skyriuje ir iš viso 
—negalima garantuoti, kad pavė

luotai prisiųstus atvaizdus ga-
JSsime sunaudoti. Todėl pra-

liniu nariu ir jokiuose darbuo
se nedalyvavo, tai vistiek pra
nešti informacijas kaip augš- 
čiau prašoma, nežiūrint ar to
kis narys yra vyras ai* moteris.

Pasitikime, kad gerbiami 
SLA. veikėjai ir visi geros va
lios Amerikos lietuviai mums 
pagelbės tinkamai atlikti tą 
svarbų ir reikšmingą darbą— 
išleidimą SLA. Jubilėjinio Al
bumo—ir iš anksto visiems ta
riame už tai nuoširdų ačiū. At
minkite, broliai ir sesutės, kad 
šis darbas sujungtas su dide
lėmis išlaidomis ir kiekvienas 
medžiaginės paramos 
bus didžiai įvertinamas, 
šome tik neatidėliojant 
ir kiek galima daugiau
lingos Albumui medžiagos ir fi
nansinės paramos suteikti. Su 
jūsų visų pagelba išleisime am
žinai atmintiną paminklinį lei
dinį—SLA. Jubilėjinį Albu
mą.

centas
Pra

verkti 
reika-

Tad visi darban!
SLA. JUBILĖJAUS KOM.
F. J. Bagocius—pirminiu.
A. B. Strimaitis—sek r.
M. J. Vinikas—iždininkas, 
S. E. Vitaitis—redaktorius, 
S. A. Cibulskas—kontrol.

(Prisiųsta)

So. Boston, Mass.
Draugų Krasauskų Išleistu

ves Sovietų Sąjungon
Balandžio 5 d. draugų Kra

sauskų išleistuvėms į Sovietų 
Sąjungą Lietuvių Moterų Kliu
bas ir ALDLD 2-ra kuopa ben
drai surengė vakarienę 'su pro
grama. ši vakarienė buvo neti
kėtai ir ant greitųjų surengta, 
bet buvo visais atžvilgiais pa
sekminga, žmonių prisirinko 
apypilnė kliubo svetainė, svečių, 
buvo iš Hudsono ir kitų apie- 
linkės miestukų. Kadangi dd. 
Krasauskai, ypač M. Krasaus
kienė, daug dirbo organizacijo
se, kaip tai ALDLD 2-roj kuo
poj, Lietuvių Moterų Kliube, 
tai virš minėtos organizacijos 
-papirko kaipo dovaną atmin
čiai, labai gerą skrynią (travel
ing box).

Svečiams susėdus prie stalų 
vakarieniaut, to vakaro 
ninkė Julia Reinardienė 
kė visą eilę svečių, kad 
betų; veik visi kalbėtojai 
kė apgailestavimą, kad
kame gerų darbuotojų, 
taipgi sykiu palinkėjo gerų pa
sisekimų darbuotis ir Sovietų 
Sąjungoj.

Po prakalbų R. Merkei i utė ir 
J. Reinardienė sudainavo po 
kelias dainas, akompanuojant 
H. Žukauskaitei. Visi valgiai 
šiai vakarienei buvo pagamin
ti ir suaukoti sekančių draugių: 
O. Kvietkauskienės, Norbutie- 
nės, K. Barčienės, četkauskie- 
nės, Grinkaitienės, Žukauskie
nės, Čiuberkienės, Šukienės, V. 
Kvietkauskienės ir Repšienės.

Dar keli žodžiai kas link 
Krasauskų išvažiavimo: d. Kra
sauskai išvažiuoja, kaipo turis
tai į Sovietų Sąjungą. Jie va
žiuoja pas savo gerus draugus 
Kreivėnus ir su jų pagalba ma
no gauti leidimą apsigyventi. 
Bet jeigu negalėtų gauti leidi
mo, tai grįžtų atgal į Ameriką.

tingą vakarą, taipgi kitų kliū
čių, kaip tai: nuo senai netu
rėjimas parengimų subatvaka- 
riais ir gal lietuvių iš Lietuvos 
atsivežtas įprotys, kad prieš Ve
lykas, tai tik į bažnyčią tegali
ma eiti, reikia skaityt, tarpe 
pavykusių. v

Programą išpildė draugai 
airiai.

Pirmiausia pagrajino Irish 
pipers, paskui viena draugė pa
dainavo keletą irlandiečių liau
dies dainelių, draugas Charles 
O’Flaherty pasakė prakalbą— 
prelekciją iš istorijos klasių 
kovų Airijoj. Plačiau apsistojo 
paminėjimui sukaktuvių 20 m. 
sukilimo prieš Anglijos impe
rializmą. Priminė eilę didvyrių, 
kurie kovojo už paliuosavimą 
tautos iš vergavimo kitai tau
tai, ir prieš' išnaudotojus, kaip 
savus, taip ir svetimus—ang
lus. Priminė ir tuos, kurie už 
šmotelį aukso bei šaukštą gar
desnio valgio parduoda savuo
sius svetimiesiems ir tuom 
pačiu sykiu dangstos patriotiz-' 
m u, meile savo tautos.

Savaimi pasidaro išvada, kad 
silpnesnių-mažesnių tautų kul
tu ra-gero ve tegalės netrukdomai 
ir nevaržomai vystytis tik tuo
met, kai bus panaikinta išnau
dojimo sistema, šin parengimė- 
lin atsilankė daugiau airių, ne
gu lietuvių. O pasimokinti iš 
kalbos daug ko galima, nes Lie
tuvos padėtis, praeity, dabar il
gai ateityj, daug kame supuo
la su Airijos padėčia. Ant galo 
išsigėrėm “velykinio” vyno, 
pasišnekučiavom ir apie 11 vai. 
vakare skirstėmėmės, kas sau.

Na, o dabar šios korespon
dencijos autoriukas prašo visų 
“Laisvės” skaitytojų įsitėmyt 
ir nepamiršti, kad So. Bostono 
Komunistų Partijos kuopa lai
kys viešą susirinkimą 28 d. ba
landžio (April), 8 vai. vakaro, 
376 Broadway. Visus kviečia 
atsilankyt ir atsivesti savo 
draugus. Užtikrinu: prelek- 
cija bus įdomi, svarbi, taipgi 
koncertinė programėlė ir pri- 
dėčkui ką norš turėsime, jei 
ne “Irish punch,” tai ką nors < 
“lietuviško.” • j

Taipgi ruoškimės prie ap- 
vaikščiojimo Pirmosios Gegu
žės.

tie gali parašyt atvirutę, arba 
žodžiu užsakyti ir išnešiotojai 
laikraštį pristatys į namus.

B on Ami.

San Francisco, Calif
Pasekmingas LDS 58 Kuopos 

Susirinkimas
LDS 58 kuopos susirinkimas 

atsibuvo 4 d. balandžio, pas 
draugę Mačulienienę stuboje.

Draugas B. Sutkus ir drau
gė V. Sutkienė ir draugė Ur
bonienė iš Hillside, N. J. (ne
nugirdau, iš kokios kuopos) 
persikėlė į LDS 58 kuopą.

Draugė T. Varne prirašė 
porą narių į LDS 58 kuopą. 
Ir dar du draugai žadėjo pri
sirašyti sekančiam susirinkime.

Sekantis LDS 58 kuopos su
sirinkimas įvyks 6 d. birželio, 
8 vai. vakare, pas draugus 
Karosus stuboje, 2023 — 12th 
Avė., Oaklande.

Draugai ir draugės, gauki
te naujų narių į mūsų kuopą.

Kiek man teko patėmyti, tai 
mūsų kuopoje yra daug apsi
leidimo. Man pirmu sykiu te
ko matyti, kad vienas sekreto
rius dirbtų dviejų sekretorių 
darbą. Draugė M. Rode, se
kretorė, labai ištikimai dirba 
mūsų kuopoje.

Minėtam kuopos susirinki
me buvo pakeltas klausimas, 
kad reikia dar vieną sekreto
rių išrinkti, tai yra protokolų 
sekretorių. Protokolų sekre
torium vienbalsiai tapo išrink
tas T. Latvėnas. Bet iš prie
žasties ligos negalėjo užimti 
sekretoriaus vietos. Manome, 
kad iki sekančio kuopos susi
rinkimo jau bus pasveikęs ir 
galės užimti sekretoriaus vie
tą. LDS 58 Kp. Narys.

“Laisve” energingai re
mia judėjimą už masinę 
Farmerių-Darbo Partiją.

Ūž Bendrą komunistų-so- 
cialistų frontą kovoję prieš 
fašizmą ir karą.

Aist.

Ką APLA Duoda Darbininkams
Perskaitykit, Pamąstykit ir 
Savo Proletarui Kaimynui 

Paduokit.

damas stok į Augščiausią 
Prieglaudą Lietuvių Amerikoj 
—pasilik šios didelės lietuviš
kos šeimynos nariu. Informa
cijų galite gaut pas Centro 
Sekretorių J. Gasiūną, 1322 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa., taipgi pas vietos 
APLA narius. Dabar proga 
pigiai prisirašyt ir daug nau
dos turėt. Mokestys žemos, 
pasirinkimas geras ir naudin
gas. APLA I Apskritys.

Scranton, Pa

tas pradinis
1911 metais 

šiais

Visokių įsitikinimų lietuviai, 
atkeliavę iš praeities laikų pa
vergtos buvusių carų mūsų 
kovingos Lietuvos į Amerikos 
šalį, rūpinos suburt savo bro
lius ir sesutes į tam tikras kul
tūros bei pašelpos organizaci
jas. Mūsų pirmesniems lietu
vių veikėjams rūpėjo ne tik 
grožėtis plaukiančia iš Lietu
vos jaunuomene, kaipo tokia, 
bet jie susirūpino, kad tą mū
sų tautos šeimą, apsigyvenusią 
šioj šalyj, palaikyt kaipo kul
tūringus šios šalies gyvento
jus.

Todėl mūsų pirmieji veikė
jai sumanė įkurti fraternalę 
organizaciją, po vardu: Augš- 
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoj. Ir 
darbas atlikta
inkorporuojant APLA.
1936 metais sueina mūsų myli
mai organizacijai 25 metai gy
vavimo. Per tuos 25 metus 
Ąugščiausia Prieglauda sušel
pė ir pagelbėjo tūkstančiams 
mūsų brolių ir sesučių, pateku
sių jųjų nelaimėse. Taip pat 
Ąugščiausia Prieglauda rūpi
nosi supažindinti visus su 
abelnaisiais darbininkų klasės 
reikalais.

APLA tvirta organizacija. 
Ji turi kapitalo virš $35,000. 
Ji turi keturis pomirtinės sky
rius ir du pašelpos skyrius. 
Visiem nelaimėj esantiems na
riams teisingai išmoka pašel- 
pas ir mirusių pomirtines. 
APLA turi kuopas visuose di
desniuose miestuose, kui* yra 
lietuvių. Savo organu APLA 
turi populiarišką dienraštį 
“Laisvę,” kuri visiems suteikia 
naudingas kasdienines žinias. 
APLA rūpinasi pašelpa ir ap- 
švieta.

Dabar APLA veda vajų su 
nupigintu įstojimų. Todėl, 
broli ir sesute, nieko nelauk-

Taip kaip kitus miestus, taip 
ir šį miestą tvanas buvo pa
lietęs, bet tik keliose vietose 
ir nežymiai. Šimtai namų ir 
tūkstančiai skiepų buvo ap
semta. Iš to galima įsivaizdin
ti, kiek nuostolio padarė, šis 
potvinis nėra pirmutinis. Ga
na tankiai Lackawanna upė 
pakyla ir išsilieja iš krantų. 
Po kiekvieno tokio potvinio 
pakyla kalbos, prašymai, rei
kalavimai, kad upė, kuri vasa
ros laiku veik išdžiūsta, būtų 
išvalyta, iškasta, pagilinta. 
Miesto valdžioj sėdinti politi
kieriai 
žmones 
si. Po 
sniegas 
upė vėl 
kia pat

prižada, nuramina 
ir tuom viskas baigia- 
tam pradeda lyti ar 
staiga ima tirpti ir 

išsilieja. Na, ir vėl to- 
“giesmė.” O reikia pa

sakyti, kad nepatvintų taip 
augštai, jeigu ji būtų iškasta, 
išvalyta. Bet kas kam galvoj, 
jeigu šimtai ir tūkstančiai dar
bininkų namų būna užnešti 
dumblu ir padaryta daug ža
los.

Šis potvinis padarė daug 
blogo kasykloms ir jose dir
bantiems darbininkams. Daug 
kasyklų liko užsemtos taip, 
kad jose negalima buvo dirb
ti.- Vandeniui išgraužus pa- 
matus-sudrūtinimus, kasyklos 
iš visų pusių griūva ne tik 
vidui, bet ir iš viršaus. Taipgi 
krypsta, virsta mainierių ir

ne mainierių bakūžės. Keliuo
se, kiemuose pasidaro duobės,- 
kurias kuogreičiausiai užpila- į 
užverčia. Buvo atsitikimas, 
kad arklys įgriuvo, kuomet * 
užėjo ant tūlos italų bažny
čios kiemo. JĖmė daug laiko, 
pakol jį ištraukė.

Šioji apielinkė pagarsėjus 
mokytojų streikais. Mat, poli- * 
tikieriai susiglemžia pinigus 
į savo saujas, o mokytojams 
užvelka algų išmokėjimą per 
daug mėnesių. Mokytojamsf 
tik vienas išėjimas gauti savo 
algas. Kelios savaitės atgal ir 
vėl buvo tokis streikas, kuris 
po kelių dienų buvo laimėtas.

Gatvekarių ir busų darbi- \ 
ninku derybos su kompanija 
eina ir nežinia kuom pasi
baigs. Kalbama, kad gali 
įvykti streikas. f

Kiek laiko atgal Lackawan
na gelžkelio kompanija palei
do apie 245 darbininkų iš dar
bo. Visa tai parodo, kaip vis
kas “gėrėja.”

Po vadovyste protestonų 
kunigo Crane ir Rabino Artz, 
čia buvo sušauktas susirinki
mas, kad išrinkus delegatus į 
Kongresą prieš Karą ir Fašiz
mą. Dabar liko sutvertas tos 
lygos skyrius. Apgailėtina, 
kad lig šiolei liko neįtraukta ' 
plačios darbininkų masės.

' Korespondentas.

FOTOGRAFAS
JQNAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
L Reikalui esant 

to
ko* 

tageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., k a m p. Broadway

i Reikalui < 
ir padidinu 
kio dydžio, 
kio 
ma.

5)2
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey st«čių BMT l*ne 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: JfiMjnmore 5-6191
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PHILADELPHIA, PA PHILADELPHIA, PA
pirmi- 
iššau- 
pakal- 
išreiš- 
neten- 

bet

Kulpmont, Pa

* fęsionalai bei biznieriai pasis- 
klibinti su prisiuntimu atvaiz- 

Visos Albumui medžiagos 
—rinkimas turi būti baigtas su 
—gegužės 1 diena, š. m.
£■£ 5. Komisijai reikalinga žino- 
Zįfa visus dar gyvus tuos SLA. 
Spartus, kurie įstojo į Susivieni- 
3jffmą pirm 1901 metų, taigi 
įįjrm Susivienijimo skilimo. 
^fokie nariai skaitomi SLA. ve- 
^•feranais ir jų atvaizdai turėtų 
z±,pti Albume. Todėl meldžia- 

tokie nariai, arba SLA. kuo- 
veikėjai prisiųsti komisijai

Stokių narių atvaizdus ir seka- 
Xinas informacijas: a) pilnas 
^Sžatdas ir pavardė bei dabarti

nis adresas; b) kuomet įstojo į 
SLA. ir kurioje kuopoje; c) 
Kokiuose urėduose SLA. kuopo
se ir apskričiuose tarnavo, ar
ba 4iaip kokiame SLA. naudai 
veikime dalyvavo; d) pažymė- 

aplamai tokio veterano užsi- 
tarnavimą Susivienijimo dar- 

L-Jniose; jei veteranas buvo tik ei-

>1

Lietuvių Piliečių Kliubas, ku
ris užlaiko 2 svetaines po No. 
376 Broadway, rengiasi prie 
savo didžiausio parengimo šia
me sezone, tai yra “Margo Va
karo,” kuris bus balandžio 26 
d., savoj svetainėj. Vakaras su
sidės iš monologų, dialogų, dai
nų ir bus sulošta du veikaliu- 
kai.

Tylūnis.

Irish Night

Bostono komunistų kuoSo.
pos parengimas bal. 11 d. pa
vyko vidutiniškai. Nors tikė
tasi skaitlingesnio susirinkimo, 
bet kaip pirmas šios rūšies pa
rengimas ir atsižvelgiant į lie-

Apie šį-Tą
laiko atgal Kazį Mali- 
patiko nelaimė; auto- 
užgavo koją. Vėliau

Kiek 
nauską 
mobilis 
prisimetė gangrina ir, nuvežus
į Ashland State Hospital, buvo 
padaryta operacija — nupjovė 
koją aukščiau kelio.

Kazys Malinauskas čia pla
čiai žinomas kaipo Charles 
Smith. Jis savu laiku buvo 
konstabeliu, vėliau — policma- 
nu, o da vėliau truantu (mo
kyklų vaikų prižiūrėtojum). 
Taip pat ir tarpe vietos lietu
vių nemažai darbavosi, ypatin-.. 
gai Lietuvių Piliečių Kliube bu
vo veiklus narys.

Kadangi K. M. jau nebejau
nas, virš 70 metų amžiaus žmo
gus ir neturtingas, tai jojo sų- 
šelpimui, arba geriau sakant, 
įsigijimui artificialės kojos jo 
draugų yra rengiama balius su 
šokiais, kuris įvyks balandžio 
18-tą, Lincoln Hali. Yra kvie
čiama visi atsilankyti ir nelai
mėn patekusį viengentį parem
ti.

Kasdami rūsį naujos mokyk
los (High School) namams, at
kasė olą į anglių kasyklą. 
Tuštuma esanti didelė ir imsią 
daug laiko iki pripildysią. Dar
bas su pagelba garinio kastuvo 
(steam shovel) eina gana spar
čiai ir yra manoma, kad mo
kyklos namai bus gatavi iki 
sekančio mokslo sezono.

Taunio Studijoj galima pasi- 
pir.kt “Sunday Worker,” kurio 
pareina nemažas ryšulys. Jeigu 
kuriems neparanku-vaikščioti,

KONCERTAS IR BANKETAS
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PAMINĖJIMUI “LAISVĖS” 25 METŲ JUBILĖJAUS

Sekmadienį 
Balandžio April, 1936

GIRARD MANOR HAU, 911 Girard Ave., PHIIA, PA.
Durys Atdaros

2 vai. Po Pietų

Koncertas
Prasidės 3 vai.

Vakariene
bus 6 vai. vakare•

Šokiai 8-tą Valandą 
vakare

K. Menkeliūniūtė

A. Bimba 1
“Laisvės” Red.

Sakys Prakalbą.

Jis nurodys kokią 
rolę vaidina 

“LAISVĖ” 

mūsą visuomenėj. 
Kalbės ir apie kitus 
svarbius dalykus.

Puiki Muzikalė Programa Kuri Susideda iš Sekamy/Talentų:
1. Lyros Choras, po vadovybe, J. Bulaukos.
2. Liaudies Grupė, po vadovybe, R. Merkiųtes.
9t. Kuzmickas, solo, iš Shenandoah, Pa.
4. R. Merkiūte, solo, Philadelphietė.
5. Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Ą. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
K. Menkeliūniūtė, solo, iš New Yorko.

8. Vera ir Nožė Fripowitz, šoks rušiskus šokius.
9. Ekstra-------------- '■— ------ solo, Philadelphietis.
10. M. Gailiūniūtė, šoks klasiškus šokius.

Kaip matote, programa bus viena iš puikiausių, kokios dar nėra buvę Philadelphijoj. 
’ Todėl mes kviečiame visus dalyvauti šiame puikiame koncerte. RENGĖJAI.
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Lawrence, Mass.
Pacific Print Works (au

deklų marginimo fabrikas) 
darbininkai dar nepradėjo 
dirbt pilnai nuo to laiko, kai 
įvyko potvinis. Kaf kurie dar
bininkai eina kas rytą į dirb
tuvę, bet bosas nesako, kada 
pradės dirbt. Boseliai dirba 
visi, bet jiems negalvoj ar dar
bininkai dirba ar ne, ar pa
valgę ar ne. Jie pilni ir so
tūs—jiems blogų laikų nėra.

Arlingtono audinyčia irgi 
apsilpo. Antro ir trečio šifto 
darbininkai atleisti ir bosai 
nepasakė, kada vėl pradės 
dirbt. Na, ir ko bosai paiso— 
prekių pridirbta užtektinai, 
tai ir laiko uždarę dirbtuves. 
Tai vis darbininkų apsileidi
mas ir neapsižiūrėjimas. Kaip 
tik gauna darbą, tai tada pa
miršta apie uniją ir neturi 
mintyj, kad kada nors reikės 
pasipriešint bosams. 

“ • • •
Balandžio 19 dieną, 11 vai. 

ryto, šaukiama konferencija 
prisiruošimui prie Pirmosios 
Gegužės. Konferencija bus 
draugų italų kliube, Oak St., 
pirmam bloke už High School. 
Delegatai malonėkite sueiti 
laiku, kad galėtum laiku pra
dėt konferenciją. Ypač bū
tinai turėtų būti ALDLD, Liau
dies Choro ir LDS delegatai.

Potvinis miestui padarė 
$47,572 nuostolių. Tai dideli 
iškaščiai. O kam reiks nu
kentėti? Veikiausia darbinin
kams, nes tuojaus valdininkai 
uždės taksus ant visko, kad 
surinkus tuos pinigus. Tur
čiai pinigų neduos,—jūs, dar
bininkai, krapštysite kišenius, 
nes jiems reikalinga atsiimti 
tuos pinigus.

Teko matytis su draugais 
nashviečiais. Bekalbant pa
klausiau, kaip su darbais? 
Nashua draugai pasakė, kad 
blogai. Textile (audinyčių) 
fabrikantai nukirto algas dar
bininkams ir nesako, kiek 
nuošimčių; tik paskelbė vie
tiniam geltonalapy (“Nashua 
Telegram”), būk patys darbi
ninkai sutiko nusimušti sau 
algas. Bosai susišaukė vieti
nius kunigus ir priprašė, kad 
jie sakytų darbininkams, kad 
nesipriešintų, nes fabrikantai 
išveš viską ir paliks tik tuš
čias sienas taip, kaip padarė 
kituose miestuose. Visi juo
daskverniai pradėjo rėkt per 
pamokslus ir net lapelių pri
spausdino ir išdėjo bažnyčioj 
ant sėdynių. Neatsiliko ir lie
tuvis kunigėlis Brazys; jis 
strošino savo parapijonus, kad 
nesipriešintų kompanijoms ir 
pilną bažnyčią prikaišiojo la

M0NTH10, “LAISVĖS" S M l7I ĮJ J V BIL E J A U S MINĖJIMAS 

PRAKALBOS, KONCERTAS IR UŽKANDŽIAI
Rengia Amerikos Lietuviu Darbininkų Literatūros Draugijos 6-ta Kuopa

LIET. TAUTIŠKO NAMO SALEJE, KAMPAS VINE IR MAIN STS.
Visa pirmeiviškoji visuomenė, visi apšvietę mylinti žmonės, visi tie, kuriems rūpi lietuviu kultūrinis pakilimas, 
visi tie, kurie remia darbininkų klasės pasiliuosavimo iš kapitalistinės priespaudos idėją—privalo dalyvauti šia
me parengime, nes tai yra paminėjimas 25 metų mūsų apšvietos, kultūros ir organizacinio darbo.

SAKYS PRAKALBAS R MIZARA IR P. BUKNYS 
: ; z Z ~ » p *• 4 t ' i

Taipgi bus puiki muzikalu programa iš dainų ir kitokių kavalkų; bus labai 
skanių užkandžių ir tik už 25 centus.

Įvyks Sekmadienį, Balandžio 19 April
Prąd?ia 7 Vąl. Vakare.

PRAŠOME NESIVĖLINTI, NES PROGRAMĄ NORIME PRADĖT LAĮK U.

peliais. Laikas būtų Nashua 
lietuviams parapijonams su
prasti, kam tarnauja kunigai. 
Dabar patys pamatysit savo 
akimis, kaip greitai parsidavė 
kun. Bražys fabrikantams. Jis 
neužtaria jūs, darbininkai, ir 
neragina nepasiduot fabrikan
tams. Darbininkai vos gali 
pragyvent iš dabartinių algų, 
tai kaip bus, kai dar mažes
nes algas gaus? Jei kun. Bra
žys susitarė su fabrikantais 
numušt algas, tai jūs pasaky
kite, tegul jis šaukiasi bažny- 
tėlėn fabrikantus, o jūs ne
duokite jam nė sudilusio cen
to. Tegul jis padirba, kaip 
jūs, tuomet nedalins tokių la
pelių !

Lawrence koreespondentų 
biuro narys atsilankė pas d-gę 
Dvareckienę, jau kelias savai
tes sergančią po sunkios ope
racijos. Draugė žymiai tai
sosi — jau vaikštinėja. Be
kalbant ji sakė: “Jei tik 
greičiau pasveikčiau, tai va
žiuočiau lapų griebt Maple 
Parke ir gėlių sodint, nes jau 
laikas pakvėpuot tyru oru.” 
Dvareckienė veikli ALDLD 37 
kuopos narė. Nebuvo nė vie
no susirinkimo, nė vienos va
karienės, kur ji būtų nedaly
vavusi. Visada dirba net su
kaitusi.

Linkime draugei Dvarec- 
kienei greitai pasveikt ir vėl 
drauge su mumis bendrai 
veikt.

Mūsų draugė O. Žilinskai
tė tai tikras pavyzdys auko
jime darbininkų judėjimo rei
kalams. Užėjus man ankstų 
nedėldienio rytą, draugė at
sinaujino “Laisvę,” užsiprenu
meravo žurnalą “šviesą” ir 
nusipirko “Sunday Worker;” 
peržiūrėjus, liepė nešti jį kas 
sekmadienį. Bet tai ne vis
kas—atnešė $5 ir padėjo ant 
stalo. Aš užklausiau, kam tie 
pinigai ? Draugė atsakė: 
“Aukoju Komunistų Partijai, 
nes žinau, kad jai reikalingi, 
nes KP vienintelė partija, ku
ri gina darbininkų reikalus.”

Nemanykite, kad tai pirmą 
kartą ji aukojo. Ji kasmet 
taip padaro.

Kažin kaip mūsų draugai 
dirba del gavimo naujų “L.” 
skaitytojų gegužės mėnesio 
laidom ? Dienraštį “Laisvę” 
siuntinės per visą gegužės mė
nesį už $1 ir skaitytojai gaus 
apysaką “Mortos Vilkienės 
Divorsas.” Ar jau pradėjote 
dirbti? Jei ne, tai turite grei
tai pradėt užrašinei. žiūrėki
te, kad kitos kolonijos nepada
rytų mums sarmatos. Drau
gai, kurie dirbot pirmiau per 
“Laisvės” vajus, stokit dar
ban ir dabar, štai ir prime
nu darbuotojų vardus: F.
—.................................... I ----------------------------- t-

Lietuvos Inteligentų
Bedarbių Būklė

(Pabaiga)
Inteligentų bedarbių likimas jų 

I pačių rankose. Tos mintys vis 
dažniau ateina jiems į galvas. 
Kapitalistinė sistema pagimdė 
krizį. Krizis kapitalistų šalims 
permanentinis reiškinys. Kapi
talizmas — regresas. Lietuvos 
liaudžiai trūksta inteligentų. 
Bet inteligentų atsirado pertek
lius. Kauno biržoj jų keli šim
tai, Šiaulių biržoj apie 50. Kiek
vienas miestukas turi inteligen
tų bedarbių. Buržuazija per am
žius auklėjo mandagius korek- 
tiškius tarnus. Ji gali tuo pa
sigirt. Inteligentija mito nuo 
jų stalo. Buržuazija bankro- 
tuoja. Stimpantis kapitalizmas, 
tarnus užmiršęs, mėgina išlyst 
iš pelkių. Inteligentai atsidūrė 
gatvėj. Fašistai gudriai laviruo
dami šaukia, kad padeda inte
ligentų bedarbiams. IŠ esmės jie 
ir pirštu nepajudina. Jie krau
na naują mokesčių naštą ant 
darbo masių. Jie saugoja sindi
katus nuo kilsiančios liaudies. 
Jie retavoja savo gyvastis. Lab
daros draugijos neišspręs inte
ligentų bedarbių klausimo. “In
teligentams remti draugija” 
įgys geriausiam atvejui maši
nas, išduos keliems ant jų dirb
ti. Kai kurie laimingesnieji pa
taisys ten savo padus. Mes jau 
turim tos draugijos prototipą, 
“Žmogaus Globos Draugiją,” 
pragarsėjusią savo .padais dar
beliais. “Inteligentams Remti 
Draugija” eina jos keliais.

Darbo stovyklos, taip smar
kiai propaguojamos fašistų, 
nepakenčiamą inteligentų be
darbių padėtį. Kaip ir Hitlerio 
stovyklose inteligentai už men
ką užmokesnį atliks sunkius 
darbus, kuriuos nekiekvienas 
prityręs darbininkas apsiims 
dirbti. 60 tūkstančių litų pasky
rimas buvo tik gera afiša. 300 
bedarbių iš tų pinigų neaprū
pinsi darbu. Be to eina rimti 
pamatuoti gandai, kad padie
niai tarnautojai savivaldybėj 
įtraukti į bedarbių inteligentų 
skaičių. Reiškia tikri bedarbiai 
iš tos sumos gaus tik mažą dalį. 
To dar neužtenka. Fašistai, ma
tydami smarkiai augantį inteli-

Zulza, Jg čulada, A. Kavaliaus
kas, V. Kralikauskas, A. Jur- 
gelavičius, R. čulada, T. Sukac
kas, A. čuladiene, S. Pen- 
kauskas, J. Milvidas, P. Ta
mošauskas, A. Taraška. Ma
tot, geras draugų būrys. S. 
Penkauskas sakė, jau turįs ke
lis skaitytojus. Well, vyrai, 
nepasiduokime jam!

L. K. Biuras.

gentų bedarbių skaičių, sugal
vojo jį mechanišku būdu suma- 
žint. Įvestos taisyklės apie ka
tegorijas. Taisyklės reikalauja 
iš inteligento bedarbio 8 klasių 
gimnazijos, arba 5 metų stažo 
valdiškoj įstaigoj. Už tų taisyk
lių rėmelių pasiliks % visų 
Kauno inteligentų bedarbių. 
Taip fašistai kovoja su nedar
bu. Nereikia būt pranešu, kad 
pasakyti, jog naujas aprybavi-

Kvietimas Konferencijon Prisirengimui 
Prie Amerikos Lietuviu Kongreso

Gerbiamieji Broliai ir Seserys:
Kiek laiko atgal kilęs tarp 

lietuvių sumanymas šaukti A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
pagelbėjimui Lietuvos žrfio- 
nėms nusikratyti fašistinę 
Smetonos valdžią ir įsteigt 
demokratinę santvarką dabar 
randa didelį pritarimą tarpe 
abelnosios lietuvių visuomenės. 
Toksai kongresas, suprantama, 
bus labai naudingas. Jisai su
teiktų daug paramos tiems, 
kurie fašizmo persekiojami 
kovoja prieš priespaudą, už 
demokratiją.

Devynių metų fašizmo vieš
patavimas Lietuvoj privedė 
kraštą prie nepakenčiamos 
padėties. Laisvės visai nėra. 
Politinės, ekonominės, kultū
rinės, pašei pinės draugijos 
uždaryta. Panaikinta teisė 
organizuotis į unijas. Palikta 
gyvuoti tiktai pilnai fašistinės 
draugijos. Lietuvos žmonės, 
nepakęsdami tokios padėties, 
kovodami prieę fašimą, 
kiasi mūsų, amerikiečių lietu
vių, pagelbos. Lietuvių Kon
gresas kaip tik ir galės daug 
kuo jiems pagelbėti, brolišką 
ranką ištiesti.

Geresniam prisirengimui 
prie minimo kongreso, Pitts
burgho ir apielinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšis, bendrai su
sitaręs su kitomis grupėmis, 
šaukia plačią konferenciją ne- 
dėlioj, gegužės 17 d., L. M. 
D. svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh,t Pa. Pradžia 1 
vai. po pietų. Draugijos kvie
čiamos rinkti po vieną atstovą 
nuo draugijos ir po vieną nuo 
kiekvienos 20-ties narių ir nuo 
didesnės to skaičiaus dalies.

Šioj konferencijoj bus iš
rinktas specialis komitetas 
bendram veikimui su vakarų 
ir rytų tokiais pat komitetais. 
Jisai taipgi darbuosis pasiun
timui daugiausiai delegatų į 
Amerikos Lietuvių Kongresą,

sau-

IŠ LIETUVOS

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Shenandoah, Pa

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Gaukite “Laisvei” Najij 
Skaitytojų

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Balta Stirna
Balta stirna—didelė rete

nybė. Nesenai balta stirna 
buvo nušauta miške, netoli 
Panevėžio. Ją gamtos mu-

Dėdė Kalnietis.

visos lietuvių
valdybos at-

sekretorių, 
Seneca St., 
Telefonas:

dienų atgal Maha- 
prasidėjo Philadel- 
Reading Coal and 

darbininkų

A. Sprindis.

Viešųjų Darbų Darbininkų ir 
Bedarbių Balsas”

mas dar labiau pagilins inteli- 
gnetų bedarbių klasinį suprati
mą. Jis iššauks bangą pasipikti
nimo, pastums inteligentus ko
vojančių darbininkų eilėsna. Pa
galiau tarnai supras, kad iš šei
mininkų nėr ko laukti. Reik 
pradėt savystovas gyvenimas. Į 
galvą įsismeigė žodžiai vieno 
inteligento, bedarbio, pasakyti 
vedėjui, jog jis eisiąs su dar
bininkais akmenys skaldyti, bet 
manąs, kad valdžia iš to mažai 
naudos teturės. Mes tame ne
abejojau!.

kuris proponuo jamas laikyt 
birželio 20 ir 21, Cleveland, 
Ohio.

Tuo pačiu sykiu mes kvie
čiame visas draugijas rinkti 
delegatus ir į Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Į Kongresą 
renkasi vienas delegatas nuo 
draugijos ir po vieną nuo 
kiekvienos 50-ties narių.

Del platesnių informacijų 
viršminėtos konferencijos ir 
Lietuvių Kongreso reikalu pa
tartina kreiptis pas Pittsbur- 
gho ir Apielinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšio 
J. Baltrušaitis, 205 
Pittsburgh, Pa. 
Atlantic 8999.

Manome, kad 
draugijos bei jų 
kreips atydą į šį taip svarbų 
reikalą ir prisius atstovus.

Su pagarba,
Pittsburgho ir Apielin
kės Liet. Draugijų 
Sąryšio Komitetas:

P. Norkus, Pirm.
J. Baltrušaitis, Sekr.
K. Šinkūnas, Ižd.

Nariai:
J. K. Mažiukna,
J. Miliauskas, 
Bačėnas, 
F. Rodgers, 
E. Sliekienė, 
D. Lekavičius.

Lietuvos Demokratijos.
Gyn. Grupės Atstovas:

S. Bakanas.
APLA Centro Atstovas:. 

J. Gašlūnas.
APLA 50 Kp. Atstov.:

S. Orda.

Keletas 
noy City 
phia and 
Iron Kompanijos
streikas. Kasykloj dirbo apie 
500 mainierių. Streiko prie
žastis ta, kad kompanija užsi
geidė nukapoti dieninių darbi
ninkų mokestį nuo $5.45 iki 
$4.75. Tuomi kompanijos bo
seliai sulaužė unijos sutartį.. 
Taipgi ir kontraktoriams-an- 
gliakasiams numušė mokestį 
už tam tikrus darbus. Kitos 
dieninės kasyklos, priklausan
čios virš paminėtai kompani
jai, išėjo į užuojautos streiką. 
Viso dabar streikuoja 6,000 
a n g 1 i akasių. St. Nicholas 
Breaker (kuriame laužoma ir 
išrenkama anglis) darbinin
kai taipgi prisidėjo prie strei
ko. Mat, pastarieji turėjo U M 
WA čarterį, kaip viršutiniai 
darbininkai, tai kompanija at
veždavo anglių kažin iš kur 
ir pastarieji dirbo. Bet balan
džio 10-tą dieną darbininkai 
nubalsavo prisidėti prie strei
ko ir uždėjo $25 pabaudos ant 
tų narių, kurie bandytų eiti 
dirbti arba kalbėtų prieš strei
ką.

Puslapis Pe

zėjui padovanojo Bžozovs
kis. '

Dabar ši stirna prepąr 
jama ir netrukus ji bus ii 
statyta muzėjui.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

-----------------—. , ..—........... ............... .............. , , . i'it’p

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Laisvės medis turi būt lai
kas nuo laiko palaistomas ti
ronų krauju. Tai naturalė jam 
Įrąša.^—Thomas Jefferson.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661
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PASVEIKINIMAI SU DOVANOMIS, 
“LAISVES” ŠERIN1NKŲ SUVAŽIAVIMUI

Anksčiau skaitėme pluoštui 
pasveikinimų “Laisvės” Sidab
riniam Jubilėjui su dovanomis. 
Ištisai visus pasveikinimus ne
galime sutalpinti, tai padaro
me trumpą sutrauką, kuri 
skamba sekamai:

Per drg. Prūsei ką draugai 
worcesterieciai aukavo po $1 
sekami draugai: S. Katkaus- 
kas, J. šalaviejus, Al b. Gra- 
nickas, Kasiulis, B. Mizara, 
P. Kazlas, J. Palonis, J. Žu
kauskas, J. žalimas, N. Ku- 
darauskas, M. Kudarauskie- 
nė, J. Krukonis, J. Skeltis, J. 
Lukas,

* Po 50 centų aukavo D. Ju
stas ir J. Raulušaitis.

Po 25 centus—P. Plakštis 
ir Plakštienė.

Iš kitų kolonijų: J. Rud
man, New Haven, Conn., $1; 
J. Sarapas, Norwood, Mass., 
$1; F. Kaulakis, Marlboro, 
Mass., $1; J. Krasauskas, 
Norwood, Mass., $1; K. Val- 
ma, Norwood, Mass., $1; A. 
Taraška, Lawrence, Mass., $1; 
B. Culada, Lawrence, Mass., 
$1 ir A. Pilkauskas, Spencer, 
Mass., 50c. .

ALDLD 13 kp., Easton, Pa., 
$2; J. Bertašius, $2; Aleksy
nas, $2; Benediktas Adomavi- 
čia, $2; ALDLD 77 kp., Cliff
side, N. J., $2; drg. Zavishia, 
$2; LDS 8 kp., Newark, N. J., 
$2; ALDLD 6 kp., Montello, 
Mass., $2.50; A. Metelionis, 
Detroit, Mich., $2; John ir 
Marion Vagoniai, Philadel
phia, Pa., $2; U. žitkienė, Ir
vington, N. J., $1.50; W. Žu
kas, Elizabeth, N. J., $1; H. 
žukienė, Binghamton, N. Y., 
$1; H. Žukaitė, Binghamton, 
N. Y., $1; Juozas Ramanaus
kas, Minersville, Pa., $1; Na
valinskai, Minersville, Pa., $1; 
Paserpskis, Jersey City, N. J., 
$1; Levinskas, Philadelphia, 
Pa., $1; Ig. Beeis, Elizabeth, 
N. J., $1; M. Pilkauskienė, 
Hartford, Conn., $1; M. Sto- 
koff, New York City, N. Y.,* 
$1; A. Verkutis, Woodhaven, 
N. Y., $1; ir drg. G. Vaitkus, 
$5.-

Aplaikėme daugiau pasveiki
nimų nuo sekančių draugų ir 
organizacijų:

Shenandoah, Pa., K. Naravas, 
$1; K. Motuzą, $1; J. Stagniu- 
nas, $1; A. žemaitis, $1; S. 
Kuzmickas, $1; V. Judzentavi- 
čius, $1; P. Valentą, $1; J. 
Kučinskas, $1; P. Kvalkaus- 
kas, $1; L. Rugienienė, $1; P. 
Grabauskas, $1 ir J. Alvikasj 
50c. '

Maspeth, N. Y., ALDLD 138 
kp., $š; Cibulskiai, $2; N. Pa
kalniškis, Kauliniai, Kalvaičiai, 
ir Cedronai po $1.

Brooklyn, N. Y., Aido Cho
ras, $10; Alekas Velička ir Ona 
Degulięnė, $5; V. Skuodis, $5; 
Mateu|as Simonavičii^, $5; AL 
DLD 55 kp., 5; P. Kapickas, 
$5; ALDLD 24 kp., $3; V. Ja
nuška, $2; M. Merk (Merkevi- 
čienė) ir K. Tiškus, $2; G. Ku
raitis? $2; A. Mureika, $2; Wa- 
reson ir Yotauta, $2; M. Ma
tulevičius $1.75; K. Tamošiū
nas, Vincas Škėma, J. Visockis, 
V. Taigas, A. Baranauskas, J. 
Zablaftkąs, J. Zajankauskas, J. 
BalČiuhas, J. Siurba ir P. Taras 
po

Waterbury, Conn., L. žemai
čiai, $2 ;• V. Krasnitskas, $1; L. 
Menkus, 50c ir J. Strižauskas 
25 centus.

Great Neck, N. Y., F. Mar- 
cinkevjčia, $5; Pirmyn Choras, 
$2; A.'Marcinkevičienė, A. Li- 
deikiepė, S. Petkienė, D. Kas- 
mauskas, A. Bečienė, P. Bečis, 
F. Grįškevičia po $1; F. Klas- 
ton ir F. Balsys po 50 centų.

T§ kitų kolonijų sekanti au
kojo: Rytinių Valstijų Moterų 
Suvažiavimas, Brooklyn, N. Y., 
$17; Vienybės Bankietas, Wor
cester,' Mass., $10; ALDLD ir 
LDD kps., Roseland, Ill., $10;

ALDLD Moterų kuopa Rock
ford, Ill., $10; ALDLD 185 kp., 
Richmond Hill, N. Y., $5; LDS 
2 Apskr., Chicago, Ill., $5; 
Newarko Lietuvių Komunistų 
Frakcija, $5; Skeistaitis, New
ark, $5; A. Kvederas, Newark, 
$5; ALDLD 5 kp., $5; M. A. 
Valilioniai, Chapaqua, L. L, 
$5; G. Stasiukaitis, Grantwood, 
N. J., $5; LDS 122 kp., Collins
ville, Pa., $3; Jonas Balsys, 
Baltimore, Md., $3; ALDLD 9 
Apskr., Shenandoah-Minersville, 
Pa., $3; Lietuvių Am. Ukėsų 
Kliubas, Bayonne, N. J., $3; G. 
S h i m a i t i s, Montello, Mass., 
$2.50.
Sekanti draugai ir organizaci
jos įsigijo “Laisvės” Sidabri
nio Jubilčjaus Certifikatus:

Worcester,
Daugėla, $5; 
Ig. šupėnas, 
kienė, $1; J.
šiušąs, $1; D. Mickevičius, $1; 
F. Kalanta, $1; V. Navikas, 
$1; N. Balčiūnienė, $1; A. Pa- 
vilonis, $1 ir J. Pocius, $1.

Brooklyn, N. Y., Liet. Darb. 
Koop. Spaudos Bendrovė, $24;

J. Weiss, $10; H. Mantuska, 
$1 ir K. Viltrakis, $1.

A. Deikienė, Chicago, Ill., 
$5; Frank Kontenis, Oakfield, 
N. Y., $3; William Cherney, 
Garbutt, N. Y., $3; ALDLD 
221 kp., Bloomfield, N. J., 
$3; Amile Mureikienė, Mil
ford, Conn., $2., Leokadija 
Bekešienė, Rochester, N. Y., $2; 
U. Grigienė, Chicago, Ill., $2; 
A. Pajaujis, Shenandoah, Pa., 
$2; A. Verkutis, Woodhaven, 

$1.50; J. Vinikaitis, So. 
Park, N. Y., $1; Ri- 

Buivydas, Dorchester, 
$1; Magdalena Alexan-

d rau
ku rių 

už do-

Mass., Jokūbas 
F. Mazurka, $1; 
$1; A. Dvarec- 
Karsokas, $1; P.

Ozone 
chard 
Mass., 
der, Sudbury, Mass., $1; ALDL
D 9 kp., Moterų Komitetas, 
Norwood, Mass., $1; E. Cibuls- 
kienė, Nanticoke, Pa., $1; K. 
Levine, Turtle Creek, Pa., $1; 
ir Klementinas Yenkelunas, 
Waterbury, Conn., $1.

Širdingai dėkavojame 
gams ir organizacijoms, 
vardai augščiau paduoti
vanas ir draugiškus sveikini
mus savo dienraščiui. Apgai
lestaujame, kad del stokos vie
tos visų sveikinimų ištisai ne
galime išspausdinti dienraštyje. 
Anksčiau matėte eilę sveikini
mų dienraščio špaltose ir da
bar turime prieš akis ilgą su
rašą, bet ir dar neviskas. Dau
giau pasveikinimų tilps ryt die
nos laidoje.

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS
Kaip Kun. Valančiūnas Orga
nizavo Naują “Kryžiaus Ka

raliaus” Parapiją Pietva
karinėj Miesto Dalyj

1 Pitvakarinėj Philadelphijos 
miesto dalyj — apie Eastwick 
Ave. — randasi keletas šimtų 
lietuvių darbininkų šeimynų ir 
geras skaičius smulkių biznie
rių. Tarp tikinčiųjų žmonių 
kilo klausimas, kaip suorga
nizuoti parapiją, kad nereikė
tų taip toli važinėti į kitų pa
rapijų bažnyčias melstis. Ku
nigas Valančiūnas patapo 
naujai kuriamos parapijos or
ganizatorium. Tos apielinkes 
sąžiniški religiniai žmonės en
tuziastiškai ėmėsi už darbo: 
rengė bazarus, balius ir kitus 
parengimus; tūli skolino ir po 
didesnes sumas pinigų, ir ant 
galo kunigas Valančiūnas at
mokėjo skolininkams pasko
las, o likusius $1,800, kuriuos 
tos apielinkes lietuviai religi
niai žmonės taip sunkiai su
kėlė per parengimus ir au
kas, kunigas Valančiūnas nu
sigabeno į švento Kazimiero 
parapiją, pagal vyskūpo 
kymą. Pas komitetą dar 
siliko $75.00.

Apielinkes žmonėse kilo 
sipiktinimas.
try b ės ir ant greitųjų suorga
nizavo pašelpinį kliubą. Tuos 
$75 nuvežė kun. Valančiūnui 
ir prašė, kad nors tuos pinigus 
paaukotų tam kliubųi, bet jis 
pasiėmė ir tuos $75. Logiškai 
imant, tai kunigas, nepavykus 
suorganizuot parapiją, pinigus 
turėjo pervest pašelpiniam 
kliubui.

Pasirodo, "Romos trustas už 
pinigus dievą gali pirkt ir par
duot. . . .

sunkaus darbo mainiensd su
krovė turto, kuris pasiliks* ne
žinia kam—greičiausiai fede- 
ralei valdžiai. Jau šitas fak
tas parodo, kur nueina para- 
pijonti pinigai. . . .

šio mėn. balandžio 17-18 d. 
įvyks Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo metinis bazaras, 
Broad St. Mansion Hall, S. W. 
Cor. Broad ir Girard Sts.

Nuo lietuvių darbuojasi 
drgg. Ramanauskienė, Scotch, 
Pilėnas ir Smithas. Prie šio 
bazaro darbuojasi daugiausiai 
draugė Ramanauskienė. Gau
ta gražių daiktų : siuvinių, ba
tų, laikrodžių, radio setas, li
ninių audinių ir visokių kito
kių daiktų. Surinkta arti $70 
aukų pinigais.

Tai štai koks svarbus yra 
darbas po namus. Tūkstan
čiai lietuvių laukia atvažiuo
jant su tokiais reikalais. Visi, 
kurie tik užjaučiat politiniam 
kaliniam,' turėtumėt atsilanky
ti šin bazaran pasižiūrėt įvai
rios kolekcijos ir pigiai įsigyt 
įvairių daiktų.

įsa- 
pa-

pa-
Jie išėjo iš kan-

Po Kunigo Kudirkos Mirties 
Už Dviejų Savaičių Likosi 

Jo Gaspadinė Užmušta

Jau buvo “Laisvėj” rašyta 
apie kun. Kudirkos mirtį, ku
ris paliko $87,700 turto. Tarp 
tų pinigų paliko saVo gaspa- 
dinei Magdei Sakalauskaitei 
savo nuosavybę $15,000 vertės 
—$20,000 pinigais ir U. S. 
Rubber Co. šėrų už $5,000. 
Po dviejų savaičių po kunigo 
mirties Magdė Sakalauskaitė 
likosi automobiliaus užmušta 
ant Rising Sun Avė.—arti sa
vo namų. Tik nesenai tas su
žinota.

Kun. Juozas V. Kudirka bu
vo klebonu Hazleton ir Johns
town, Pa., per suvirš 30 me
tų. Tas rodo, ant kiek tie

Šiemet Philadelphijos darbi
ninkai rengiasi prie Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo daug 
skaitlingiau, negu visais kitais 
metais, nes prie to rengiasi 
unijos, organizacijos, Socialis
tų Partijos distriktas su Ko
munistų Partijos distriktu. Lie
tuviai darbininkai neturėtų at- 
silikt. Tai milžiniškai demons
tracijai bandoma sukelt finan
sų. Mes, lietuviai darbinin-r 
kai, z turime pagelbėti tame 
darbe, šis Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimas turės nepa
prastai didelės reikšmės už 
taiką ir prieš karą-fašizmą, už 
bendrą frontą ir prieš badą, 
bedarbę ir visą kapitalistinį 
surėdymą.

Balandžio 19 įvyks metinis 
“Laisvės” bankietas, Girard 
Manor Hall, 9th ir Girard 
Ave. Philadelphiečiai, apie
linkes laisviečiai ir visi rėmė
jai, geri žmonės, žinokit, su 
kuo turite reikalą! 

Bankietas bus 
kaip pereitą metą, 
doah’rio mainierių
Menkeliūniūtė ii’ kiti progra
mos dalyviai bus su jumis. 
Drg. Bimba sakys kalbą. Vi
si ruoškitės šin garbingan po- 
kilin. 
pietų 
ties.

toks pat, 
Shenan- 

kvartetas,

Prasidės nuo 2 vai. po 
ir tęsis iki 12 vai. nak- 

) Rau—tis.

šiuo laiku eina smarki karn

be jokio atidėliojimo padary
tum galutiną susivienijimą ir 
vestum darbą toliau suvieniji
mui darbininkų klasės. Praei
ties išsišokimai, užmetimai vie
nų kitiems neturėtų būti tais 
skerspainiais suvienijimo spė- 

Reporteris.kų.

Rumford, Me

jino del visų dainų ir instru
mentų solos. Koncertas buvo 
lietuviškas ir angliškas, nes 
daug svetimtaučių dalyvavo 
programoj. Perstatymai buvo 
lietuviškai ir angliškai, kad vi
sa publika suprastų progra
ma.

Lietuvos Dukterų Draugys
tė dėkavoja programos daly- 
viarfis už pasidarbavimą drau
gystei.'

Konferencija pasižada kon
gresą remti moraliai ir mate
rialiai, kad 
judėjimą 
šviesesnę

Rezol.

išvysčius platų 
už Lietuvos žmonių 
ateitį.

Komisija:

J. Mureikiutė, 
J. Šukaitis.

de-
Dauguma eili- 
darbui pritarė 
dėtis ir turi iš- 
komisiją. Bet

M. M.
Lietuvos Dukterų Draugyste 

Surengė Gražų Koncertą

ŽOLYNŲ ARBATA

per
kodėl

vienyti spėkas 
karą ir fašizmą, 
sąlygas, už uni- 
Jau buvo kelios

radio 
reikia

panija už darbininkų apvie- 
nijimą Philadelphijoj, ypatin
gai prisirengime prie Pirmos 
Gegužės demonstracijos. Jau 
daugelis unijų ir masinių or
ganizacijų prisidėjo prie su
šaukimo bendros konferenci
jos, balandžio 19 d., 2 vai. 
po pietų, Grand Fraternity 
Hall, 1626 Arch St. Prie to; 
buvo ir yra dedama daug pa
stangų, kad įtraukus Socialis
tų Partiją prie bendros 
monstracijos. 
nių narių tam 
ir buvo nutarę 
rinkę specialę
seni vadai tam priešinasi ir 
grasina suskaldymu partijos. 
Del to nariai pabūgo ir ofici
aliai neprisideda prie šaukia
mos konferencijos. Bus deda
ma pastanga iš Socialistų Par
tijos eilinių narių, kad. būtų 
tik viena demonstracija.

Komunistų Partija deda 
daug svarbos ne tik sudaryt 
bendrą frontą su Socialistų 
Partija, bet ir abelnai suvie
nyt darbininkų klasę į vieną 
galingiausią Pirmos Gegužės 
demonstraciją. Komunistų Par
tija paskleidė šimtus tūkstan
čių lapelių reikale Pirmos Ge
gužės ,reikale suvienijimo dar
bininkų klasės, 
duodama lekcijos 
oro bangomis, 
darbininkam 
kovai prieš 
prieš blogas 
jizmą, ir tt.
lekcijos ir dar bus sekamomis 
dienomis: balandžio 13, per 
stotį W1P, kalbėjo Mother 
Bloor, sena kovotoja už dar
bininkų klasės reikalus; bal. 
17, per stotį WIP, kalbės An
gelo Herndon; bal. 20, kalbės 
studentas nuo Lygos prieš Ka
rą ir Fašizmą• bal. 22, per sto
tį WFIL, kalbės Pat Tooey, 
Komunistų Partijos organiza
torius; bal. 24, kalbės Joe 
Freeman, pagarsėjęs rašė j as, 
per stotį WIP; bal. 27, kalbės 
Helman. Visi kalbės kaip 
10:30 vai. vakarais. Visi įsi
tempkite ir užsistatykite radio 
minėtomis dienomis ant tų 
stočių.

Lietuviai irgi rengiasi prie 
Pirmos Gegužės. ALDLD 10 
kp. nutarė ir išrinko komisiją, 
kuri gautų laiko ant radio, 
kur bus galima duoti lekciją.

Mes, lietuviai, turime dar 
kitą svarbų punktą, tai prisi
rengimas prie 25 m.* “Laisvės” 
jubilėjinio bankieto ir koncer
to, kuris bus 
Manor Hall.

Suvienijimo 
opozicijos ir
mas pirmyn. Būtų labai links
ma ir smagu, kad visi opozi
cijos nariai ir pozicijos nariai

bal. 19, Girard

darbas buvusios
ALDLD veda-

Lietuvos Dukterų Draugys
tė surengė labai gražų koncer
tą šv. Roko svetainėje, 5-tą d. 
balandžio. Svetainė buvo pil
na ir publikai patiko koncerto 
programa. Komisija, kuri su
rengė koncertą buvo: Marta 
Grudginskienė, M a rg a r e t a 
(Viskontaitė) Manson, ir Emi
lija Klemaųskienė. Draugys
tės prezidentas, Margareta 
(Viskontaitė) Manson, persta
tė vise programą. Lietuvaičių 

| Choras sudainavo tris lietuviš
kas ir dvi angliškas dainas. 
Mergaičių vardai—Elena Bar- 
niškaitė, Julia Rimeikaitė, Ele
na Matskaitė, Josephine ir IZo- 
fija Kalaginskaitės, Anelė ir 
Jadvyga Milišauskaitės, ir An
nie Degutaitė, dainininkė ir 
pianistė. Dainų vardai: “Šia 
Naktelė”, “Kur Sapnų Grožy
bė”, “Trys Sesytės”, “Hawai
ian Lullaby” ir “Lights Out”. 
Sekami punktai ant progra
mos buvo: Nellie Batkus— 
“tap” šokikė! Vera Tibbetts— 
sugriežė du kavalkus_ant smui- 
kos; Paul Rimeika—sohŲ ant 
ispaniškos gitaros; Harvey 
Manson, Jr. — Kareivių Šokį; 
Marijona Viskontienė — eiles 
“Amerikos Lietuvaitė”; Annie 
Degutaitė ir Josephine Zadai- 
kaitė— piano duetas, “Valse 
Bleue”; Kitty Astrauskaitė— 
“tap” šokį; Sherman Henry— 
saxophone solo; Evelyn Ek- 
roth—“ballet” šokį; Isabel
Griffin ir Vera Mac Bean su
dainavo duetą; Buddy Spydell 
—pašoko ir padainavo; Jose
phine JZadokaitė ir Julia Ri
meikaitė—d i a 1 o g a s “Džan 
Bamba su Pačia;” Annie De
gutaitė—piano solo, “Saluti-e- 
Pesth”; Be&y Richards—val- 
co šokį; Joseph Mitskus—ar
monikos solo, “Saldaus Miego” 
ir dvi polkas; Louise Stelmo- 
kaitė—a k r o b a tiškas šokis; 
Martha Draper ir Jessey My- 
les--duetas ant Hawaiian gita
rų ; Dolores Mitskaitė—“tap”, 
šokį; Bertha Klemanskaitė— 
“ballet” šokį; Lucille Leadbet- 
ter—sudainavo dvi gražias 
dainas; Emily (Klemanskaitė) 
Saunders, pianistė, pagrajino 
jauniem šokikam; Annie De
gutaitė, garsi pihnistė, pagra-

Waterbury, Conn
Rezoliucija Užgyrimui Ameri

kos Lietuvių Kongreso

LDS V Apskričio metinėj 
konferencijoj, laikytoj 29 d. 
kovo, 1936 m., Waterbury, 
Conn., apsvarstė Am. Lietu
viui Visuotino Kongreso reika
lą ir trokšta, kad kongresas 
būtų didelis, apimantis visas 
lietuvių srioves ir grupes, nu
sistačiusias prieš fašizmą ir; 
karą, ir už demokratines tei
ses Lietuvoj.

B t?
LINDEN, N. J LINDEN, N. J

j Teatras ir Balius j
Bendrai Rengia Trys Draugijos:

L. S. P. DRAUGIJA, ALDLD 165 KP. ir LDS 135 KP-

TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

"Žemės Rojus”
PIRMU KARTU BUS SUVAIDINTA LINDENE 

šią komediją suvaidins gabiausi vietiniai aktoriai.
Įvyks Su bato j

Balandžio 18 April, 1936
LINDEN HALL

Wood Ave., ir 16th St., Linden, N. J.
Durys atdaros 5 vai. vakare; lošimas prasidės lygiai

6 valandą vakare.
PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI

Prie Visiems Mylimos A. Gurskio Orkestras
Gerbiama Lindeno ir apielinkes visuomene! Būti

nai matykite šią labai juokingą komediją, nes linde- 
niečiai tokio veikalo dar niekad nėra matę. Tad visi 
būkite laiku, nes lošimas prasidės kaip garsinta.

Įžanga 40c; vien tik šokiams 25c; vaikams 15c.
ai

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkitj 

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. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Vidurių užkietėįimas 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 su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Cortlamdt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau 

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

Rooms 405-8-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vida ir iš lauko

NASA. BALč 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

Mūsų 
tad iš

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7*9851
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HARTFORD, CONN. I

Lietuva Prieš 75 Metus

Šiauliečiai-Kalniškėnai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Nemunas

1845
1850
1855
1860
1862
1863

buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
buvo 
buvo

499,817
397,821
354,508
326,968
359,377 
351,073

Queen Mary” Apdrausta 
24 Miliūnais Dolerių

Artimesnių žinių apie kaimo proleta
riato padėtį nepavyko surasti. Darbo 
apmokėjimas buvo menkas. Pasisamdęs 
visiems metams vyras darbininkas šei
mininko užlaikymu ir drabužiais gauda
vo metams (1854 m.) 20 rub. pinigais, 
moteriškė—10 rub. Tokis apmokėjimas 
be žymaus kitimo pasiliko ir vėlesniais 
laikais.

Tai klaida. Diskusijos" 
nedėlioj, 26 d. balaiVT 
Rusų kambariuose, 
St., Freehold, N. J./Zžf/’ 

Draugai, įšl?? 
laiką ir d$£*

Tarnai ir Jų Būklė
Pagalios eina paskutinė gana didelė 

kaimo proletariato grupė, vadinamieji 
valdžios terminologija tarnai. Faktinai 
tai buvo tie pats kaimo darbininkai, bet 
skyrėsi nuo laisvai samdomų tuom, kad 
jie buvo nelaisvi, baudžiauninkai, pri
klausą tam pačiam darbdaviui, pas kurį 
dirbo.

Tarnais vadinosi įvairios darbininkų 
rūšys. Prie tos kategorijos buvo pri- 
skaitomi ir aptarnaują dvarininko asme
nį ir jo butą: liakajai, vežėjai, virėjai, 
auklės, kambarinės tarnaitės ir kiti. Be 
to dar prie dvaro gyvenantieji ir ūkio 
pareigas pildantieji darbininkai, kai va: 
piemens, melžėjos. Bet didžiausią skai
čių sudarė lauko darbininkai, kurių skai
čius augo, besivystant kapitalistiniam 
ūkiui, kuomet dvarininkams buvo nau- 
dingiaus atsikratyti mažai produktingo 
baudžiauninkų darbo, pervesti juos ant 
činšo arba ir visiškai paleisti, o savo lau
kus dirbti samdytu darbininkų darbu. 
Bet šitas procesas ėjo iš lėto; dvaruose 
buvo be galo margas ir mišrus, įvairiuo
se laipsniuose esąs, tas perėjimo proce
sas. Vieni dvarininkai, neturėdami lė
šų užvesti kapitalistinį ūkį, laikėsi seno
viškos tvarkos: dirbo žemę vien bau
džiauninkų jėgomis; kiti pervedė bau
džiauninkų dalį ant činšo, kitiems gi pa
liko senas priedermes—dirbti dvaro lau
kus drauge su bernais ar kumečiais; tre
ti vėl visus baudžiauninkus pervedė ant 
činšo, o savo žemes dirbo tik kumečių ar 
bernų jėgomis. Pagalios buvo nemaža 
ir tokių, kurie dirbo laukus vien laisvai 
samdoma darbininkų jėga. Daugelis iš- 
nuomuodavo savo dvarus ir palivarkus 
kapitalistams nuomuotojams.

Bernai ir Kumečiai
Bernai ar kumečiai buvo imami iš bau

džiauninkų. Vieniems ponas duodavo 
gana didelį žemės plotą ir butą. Jie lai
kėsi savo gyvulius ir ėjo dirbti į dvarą 
pažymėtą dienų kiekį. Kiti gaudavo tik 
butą, ardinariją (t.y. tam tikrą maisto 
produktų kiekį), pasėlį ir pinigais. Dva
rininkai jau senai pradėjo savo bau
džiauninkus pervesti į kumečius ir ber
nus. Dar dekabristas Trubeckoj (Xlk 
šimtm. pradžioj) rašo: “nelaimingi Bal
tarusijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrai
nos nuomuojamųjų ir net daugelio dva
rininkų dvarų gyventojai; gyvena be
veik ištisus metus mėnesiniais daviniais, 
neturėdami nieko nuosavaus.” Bernų ir 
kumečių jėgomis turėjo dirbti tie dvarų 
nuomuotojai kapitalistai, kurie, nebūda
mi bajorais, neturėjo teisės laikyti bau
džiauninkus.

Apie baudžiauninkus dvarininkų ber
nais verčiamus mes jau kalbėjome. Kal
bėjome ir apie tai, kad tokių dvariškių 
padėtis nieku nesiskyrė nuo paprasto 
baudžiauninko padėties, buvo dar bloges
nė, nors buvo pridengta neva laisvu 
samdymu. Štai tokių bernų padėties pa
vyzdys. šaduvos dvare barono Ropo 
bernai apgyvendinti netoli dvaro, kuria
me nors panaikintame valstiečio kieme. 
Viename kieme sutalpinta 7 vedusių ber
nų šeimos atskiruose butuose. Pirmiaus 
kiekvienam kumečiui buvo paskirta iš 
buvusios valstiečių žemės, visam jo tar
nybos laikui 2 dešimtinės dirvos, kurią 
dirba savo jėgomis trilauke sistema; be 
to viena dvylikta dešimtinė daržui ir 
prišienaut 20 pūdų šieno. Grūdais gau
davo po 32 gorčių rugių ir 88 gorčius 
miežių. Kumetis buvo laisvas nuo pa
galvės mokėjimo ir nuo bendruomenės 
natūralių prievolių.

(Daugiau bus) z

ties, pažangios ir supranta
mos poezijos, gražių, įdomių 
romanų. Turime prisirašę 
ilgas “litanijas” knygų var
dų norimų įsigyti, bet jų 
neįsigysime.... Niekas tiek 
nesumokės nė aukų, nė na
rio mokesčių....

Kas žinote Kalniškiu 
apielinkę, kas pažįstate te 
krašto gyventojus, padėkit< 
jiems švietimosi darbe. Ka.( 
knygą, kas dolerį ar ma 
žiau, bandykime pasiųst1’ 
Siųsti galima knygininke 
Jovaro vardu: Jonas Krikš
čiūnas-Jovaras, Šiauliai 
Pašto bilieto 1 nr. Lietuva

St Jasilionis.

NAUJOVIŠKO elektrinio valytuvo galinga trau
kiančioji jėga sutraukia visą purvą—net įky
rius katės ir šuns plaukus, taipgi ir smulkius 

žvirgždus, kurie suėda divonus. Mažiukai ran
kiniai valytuvai sutraukia į save ne tik purvą, 
bet ir kandžių klausinėlius ir perus iš užlaidų, 
rakandų apmušimų, viršutinių švarkų ir kt.

Užsisakykite pas užgirtą elektrinių daiktų ver- 
teivj, departmentinėj krautuvėj arba mūsų pa
rodų kambarių. Ir minėkite: Elektra dabar yra 
taip pigi, kad net jeigu jūsų mėnesinė bila už vi-

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC

(Atsišaukimas)
Lietuvos liaudies prislėgi- 

mą mes girdime atvejų at
vejais. Mes žinome, kad ir 
valdžia ir dvasininkai slopi
na bent kiek laisvesnę min
tį. Kaimiečiui belieka teisė 
tylėti ir kentėti.

Lietuvos jaunimas vienur 
labiau, kitur menkiau, gei
džia siektis laisvos minties 
apšvietos. Bet jam stoka li
teratūros, stoka litų nusi
pirkti, kad ir tą gaunamą, 
nors ir sušvelnintą, neaš
trią, pusiau lūpų kalbančią 
literatūrą.

Kalniškių apie linkėję, 
Šiaulių valsčiuje yra įsistei
gusi Liaudies švietimo 
Draugija “Ąžuolas.” Ji turi 
nemažą knygynėlį, ji turi į 
70 skaitytojų. Bet jai trūks
ta lėšų nusipirkti naujos 
literatūros. Senesnėji litera
tūra ir turiniu ir išžiūra 
nusenusi. Jonas Krikščiu- 
nas-Jovai"as yra knygynėlio 
prižiūrėtojas ir jis nutrauk
damas vieną kitą litą nuo 
savo kasdieninių reikalų, 
retkarčiais nuperka vieną 
kitą knygelę. Ir vis tai eina 
į skolą.... Natiai-skaityto
jai neva moka po 3 litus į 
metus, bet iš ko sumokės, 
jei nėra....

Reikėtų nusipirkti bent 
pačias įdomiausias ir reika
lingiausias visuomenei švie
sti, dorinti-kultūVinti kny
gas. Būtų gerai gauti kny
gų iš Amerikos. Bet esantis 
suvaržymas—neperleią, gal 
būt. Norėtume, sako laiąko 
autorius, g^uti knygų iš 
ties mokslų, laisvosios min-

Įsigykite greitą naują vacuum valytuvą 
ir paskubinkite savo darbą

LONDON, bal. *14.—Pui 
klausias ir didžiausias nau 
jas Anglijos garlaivi? 
“Queen Mary” tapo ap 
draustas ant 24 milionų do

............= ST. MATULAITIS =—■............ ■ ■■=

(Paminėjimas 75 Mėty Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj) 
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

Kovo 29 d. Laisvės Choras 
atvaizdino operetę “Tamylą.” 
Publikos buvo nemažai. B. 
Ramoškiutė, Tamylos rolėj, ge
rai atliko savo užduotį. Visi 
aktoriai lošė neblogiausia, bet 
nekurie nemokėjo savo rolių. 
Nereikia tiek daug pasitikėti 
sufleriu. Kurie mokėjo roles, 
tai jų ir nudavimai buvo kur 
kas geresni. Kiek mano buvo 
patėmyta, publika buvo pa
tenkinta. Dauguma išsireiškė, 
kad tokių perstatymų turėtų 
būti dažniau.

(Tąsa)
Baudžiauninkų Skaičiaus Mažėjimas 

Kauno Gub. Prasidėjo iš Seniau. 
Taip 
Taip 
Taip 
Taip

Taip
Tuo būdu per 15 metų (nuo 1845 iki 

1860 m.) baudžiauninkų skaičius sumažė
jo 172,849; nubuvo beveik trečdalis. Įvai
riais būdais baudžiauninkai laisvę įgy
davo. Procesas sustojo ir skaičius b. 
baudžiauninkų (arba kaip juos tuomet 
vadino—laikinai privalomų) ėmė didėti; 
sodiečiams pasidarė naudinga atsižadėti 
laisvės ir palikti laikinai privalomais, nes 
tuomet jie įgydavo teisę į valdomą že
mę. Pavyzdžius jų susirėmimo su dva
rininkais šiame dalyke mes jau matėme.

, Kaimo Proletariatas
Kaimo proletariatas pilnoj to žodžio 

prasmėj susidėjo iš jau anksčiaus minė
tų grintelninkų, kurie priversti buvo pra
gyvenimui parsisamdyti. Toliaus ėjo 
kampininkai ar ant ponų ar ant valsty
bės žemių gyvenantieji. 1839 m. išleis
tose taisyklėse apie vdldiškų dvarų liust- 
raciją pasakyta (parag. 95): “Jeigu bo- 
belis panorės tarnauti prie šeimininko 
kituose kaimuose, tai jų buvimą ten skai
tyti tiktai laikinu gyvenimu samdoj.” 
Kad dvarininkai paleisdavo savo bau
džiauninkus tarnauti pas kitus, matyti iš 
paragrafo 1048 įstatymų: dvarininkui 
leidžiama naudoti baudžiauninkų ne tik 
savo asmens patarnavimui, bet ir kitiems 
parsamdyti. O tiems kitiems, net ir ne
turintiems bajorų teisės, leidžiama lai
kyti pas save samdytus už mokesnį savi
ninko atleidžiamus žmones ir valstiečius. 
Be to darbininkų eilėsna patekdavo ne
maža ir paleistų laisvėn valstiečių, ku
riems nepavykdavo ir nebūdavo už ką 
paimti nuomon žemės sklypą. Kaip ku
riais atvejais valdžios aktuose juos va
dindavo “laisvais darbo žmonėmis.” 
“Nors laisvieji darbo žmonės, vakarų ir 
priebaltijos gubernijose gyvenantieji, su
daro atskirą klasę, neprigulinčią prie 
miesčionių, jiems leidžiama kilnotis iš 
miesto į miestą, iš gubernijos į guberni
ją.” Par si samdančiais proletarais virsda
vo ir dalis mažiaus pasiturinčių ūkinin
kų šeimų narių, nekalbant jau apie dar
žininkus. Svetur išeidavo tie, kurie ne
norėjo pasilikti savo tėviškėje, o tan
kiausiai jie buvo ten atliekami, nereika
lingi. Tai įvykdavo tuose ūkiuose, kur 
darbininkų kiekis šeimoje perviršindavo 
pasėlio dydį. Atliekami darbininkai ap
leisdavo tuomet savo šeimą ir eidavo 
jieškotis darbo ten, kur savos šeimos ne
pakakdavo apdirbti turimų dirvų kiekį. 
Šitai buvo galima tiktai tuomet, kuomet 
žemės ūkis įgyja kapitalistinio ūkio for
mą. Kapitalistinis gi farmerių ūkis gali 
turėti vietą tiktai tuomet, kuomet rinkoj 
yra darbo jėga, kuri galima samdyti. Iš
leisdavo darbininkus ir pasiturintieji Že
maitijos ir Suvalkijos ūkininkai, kaip 
liudija tų laikų tyrinėjimai (Patersenas 
ir kiti). Tiktai šitie sudarydavo rėčiaus 
proletarų klasės, taukiaus kitokio sluoks
nio eiles. Mat Žemaitijoj ir Suvalkijoj 
pas pasiturinčius ūkininkus buvo papro
tys, kuris veikia dar ir dabar—neskai
dyti ūkius. Šeimos galvai mirus, ūkis 
paprastai pereina vienam sūnų (papras
tai vyresniajam), šis įprotis ne įstaty
mo, bet papročių sankcijonuotas.

Tiktai Kauno gub. 1858 m. paduodama 
20,570 vadinamų vandens darbininkų, 
kurie dirbo įvairius darbus, surištus su 
plukdymu ir plaukiojimu vandeniu. Jų 
skaičius smarkiai augo. Taip 1848 m. jų 
buvo 7,860 žmonių, o 1860 m. jau 23,106. 
Be to darbininkais skaitomi buvo ir sve
timšaliai apsigyvenę Lietuvoje, kurių 
1858 m. Kauno gub. kaimuose gyveno— 
3,418; Vilniaus gub. 590.

Įspūdžiai iš Buvusio 
Potvinio

-jį Tokio didelio potvinio Hart
fordas ir jojo apielinkė netu
rėjo savo istorijoj. Vien tik 
Hartforde padaryta $25,000,- 
000 nuostolių, žinoma, dau
giausia nukentėjo paprasti 
darbininkai ir mažieji biznie
riai. Apie 4,000 gyventojų li
kosi be pastogių. Daugelį 
namų visai sunaikino, o į liku
sius namus baisu net pažiūrėti 
—apnešti dumblais ir galima 
suprast į ką panašūs buvo ra
kandai. Kai kurie žmonės tu
rėjo naminių paukščių ir kitų 
gyvulių ir visi likos sunaikin
ti. Kadangi vanduo užėjo taip 
greit, tai patys gyventojai 
kaip tik paspėjo išsinešdinti, 
žmonės laikinai buvo sutal
pinti mokyklose ir kareivių 
stovyklose. Daugiausia nuken
tėjo motinos su sayo kūdi- 

' kiais, kadangi nespėjo pasi
imti su savim reikalingų dra
panų ir tie prieklaudos namai 
neturėjo šilumos iš priežasties 
elektros sugedimo ir turėjo 
gulėti ant grindų. Iš to daug 
žmonių susirgo. Mokyklose 
žmonės ilgai negalėjo būti, 
kadangi mokiniai pradėjo ei
ti savo pareigas, tai nekurie 
prisiglaudė prie giminių ir 
taip geros valios žmonių, o ki
ti turėjo grįžti į savo buvusias 
vietas. Man teko daug tokių 
vietų pamatyti. Sugrįžę žmo
nės darbuojasi, neša rakan
dus, drapanas, matracus ant 
lauko džiovinti, bet maža da
lelė galės jais naudotis. Ma
ži kūdikiai apsupti skarma
lais sėdi ant grindų. Pamačiau 
dvi šnekančias ir verkiančias 
rusų tautos moteris. Užklau
siau, kame dalykas? Gaunu 
atsakymą: “Mes čia sudėjom 
viso gyvenimo vargus, pakol 
viską susitaisėm. Turėjom kar
vę, keletą vištų, i o sugrįžę po 
potvinio nieko neberadome.” 
Tai čia tik Vienas pavyzdis, o 
tokių pavyzdžių randasi tūks
tančiai.

Mūsų brolių darbininkų par
eiga nelaukti malonės iš ka
pitalistų pusės. Jie tik moka 
bubnyti per savo laikraščius, 
kad padaryta tiek ir tiek nuo
stolių, bet kas juos apdengs, 
tai jiems ne svarbu. Argi mes 
lauksime ilgiau? Turim kreip
tis prie organizacijų ir pašal- 
pinių draugijų, nežiūrint ko
kių pažvalgų jos būtų. Reikia 
sutverti bendrus komitetus ir 
varyt tą darbą pirmyn. Nors 
nekurie buvo manę, kad po 
potvinio darbų bus daugiau, 
bet veltui. Iš priežasties pot
vinio, daug dirbtuvių likosi 
Uždaryta—vienos ant mėnesio, 
o kitos ant ilgiau. Bedarbių 
armija nesumažėjo, bet laiki
nai padidėjo.

Vienas atsitikimas buvo 
toks: Našlė Onytė su dviem 
kūdikiais prieš pat potvinį pa
sidavė miestui po pašalpa. Ji 
buvo išėjus į miestą ir kai Su
grįžo, aplink namus buvo 
daug vandens. Ji bandė bristi 
iki namo, bet policmanas su
laikė. Ji pasisakė palikusi stu- 
boj $300. Policmanas pasiė
mė botuką ir sykiu su Onyte 
traukė į stubą ir vieton $300 
rado su virš $1,000. Ant ryto
jaus Onytė patraukta teis
man ir ji turėjo užsimokėti 
daugiau $400 už neteisingą 
pasidavimą.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopa rengia “Penny 

•ale,” nedėlioj, 10 d. Gegužės (May), 
io No. 376 W. Broadway, 7 vai. 
akare. Čia bus galima gauti daug

sokeriopą jos naudojimą yra tik $2.75 per mėnesį, 
tai dar vienas vacuum valytuvas dirbs 54 minutes 
už 1c vertės sriovės. Kuomet jūs naudojate dau
giau elektros, tai centas atlieka dar daugiau valy
mo, nes kaina už kilowattą-valandą žengia vis že
myn ir žemyn... Nors pragyvenimo lėšos apskri
tai (valgis, drabužis, nuoma ir kt.) pakilę 48% 
AUGŠČIAU negu pirm karo, penki tiesioginiai 
nupiginimai numušė vidutinę elektros kainą na
muose žemyn—ŽEMYN daugiau kaip 43%!

• BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.
BRONX GAS AND ELECTRIC COMPANY

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
UŽSISTATYKITE WEAF kas sekmadienj vakare 6:30 ECHOES OF NEW YORK TOWN, 

"Senasis New Yorkas Dainoj ir Pasakoj"

DETROIT, MICH.
A.LDLD 52 kp. susirinkimas atsi

bus subatoj, 18 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite, nes turim keletą labai 
svarbių dalykų apsvarstymui. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivest, nes 
vajus jau tuoj baigsis, o mes dar 
nepasirodėm su skaitlinga rokunda 
gavime naujų narių.

(91-92) Rašt. M. Ginaitienė.

NEWARK, N. J. * -
Visas Newarkas ir apielinkė

Igą laiką rėkė: “Mes vėl norime"' 
UOKŲ VAKARO!” Tai ir vėl ąįe-,„ 
yno Choras stebins visus sa savo 
vairiais talentais ir gabumais. Jtlb*' ' 
:ų Vakaras gabiai ir gyvai susideda 
š puikiausix choi'o dainų, trumpų -* 
uokų, Čigoniškų šokių, duetų, solp/ ‘ 
domių veikalėlių, ir tt. Bet Čia vis*- ' 
:o negalima suminėti. Tad, kurie 
iraleidote Juokų Vakarą pereitu Tu-rv- 
ienį, ateikite j Lietuvių Salę, 180.^ 
Vew York Avė., balandžio 26 *
Ltą valandą vakare, ir pamatykite1 
;tebūklus. Po lošimo bus Šokiai. 

(91-92) Sietyno Choras._________ 
CLEVELAND, OHIO'

Margučių vakaras įvyks subatoj, 
balandžio (April) 18 d., pas draugus^ 
A. A. Josiūnius, 13309 Benwood Aye*. *

Rengėjai — ALDLD 57 kuopa ir " 
LDS Corleto moterų nauja kuopa.' .. 
Taigi, brangūs draugai ir draugūs. , 
corletiečiai,. clevelandiečiai ir collin- 
woodiečiai, prašome visus atsilanky-” 
ti, nes šiame parengime bus daug j 
naujo. Bus duodama ir dovanps . 
tiem, kurie turės drūčiausj bei gra
žiausi kiaušinį. Turėsime skardų 
valgių ir gėrimų, prie to bus gera .' 
muzika. Įžanga veltui, tik už -25c 

___  __ ____.............  „..... .......barčekių turės nusipirkt kiekvieąk*< ( 
naudingų ir brangių dalykų už labai | ypata. Pradžia 8 vai. vakare. 
mažas kainas — už keletą centų. (91-92) Reng. Komitetas.

Taipgi prašome kuopos narių ir 
šalinių mums padėt padaryt šį nepa- ‘ 
prastą parengimą sėkmingu; prašom 
me jūs padovanot daiktų—mėsinių ir 
kitokiii valgomų dalykų, vyno ir ki
tų daiktų. Aukotojai galės atnešt 
dovanoms penktadienių vakarais,, /
30, 376 Broadway. Dovanas priims 
kuopos sekretorius ir kiti komisijos 
nariai. Tad kviečiame savo narius’''''.; 
•r ypač pašalinius dalyvaut mūsų ... 
oarengime; visi Čia linksmai pratek'- 
„rite laiką ir tuom pat kartu į>a»l : 
.•cmsite organizacijas. •m u

(92-93) KOMISIJAI T

FREEHOLD, N. J.
Pataisymas Klaidos • I v Jįį

Per korespondenciją buvo , 
iranešta, kad bus svarbios dis- 
:usijos surengtos 19 d. balan- v 
Ižio. 
vyks 
Ižio, 
louth 
ai. po pietų 
ėmykit dieną 
yvaukite, nes 
uojama bent trimis temomis/ 

(91-92) Komisija.• • *



Į

Ši Vakarą, Balandžio 17-tą, 5-tą Valandą, 
Masinis Pasitikimas Krumbeino Penna Stotyj

Tūkstančiai New York© dar
bininkų džiaugsmingai rengia
si pasitikt sugrįžtantį iš kalė
jimo savo mylimą vadą Ch. 
Krumbein, kuris išbuvo Lewis
burg kalėjime 14 mėnesių. 
Jisai pribus traukiniu Penn
sylvania stotin 5-tą vai. penk
tadienio vakaro. Stotis ran
das ant 32nd St. ir 7th Avė.

Komunistų Partijos N. Y. 
Distriktas kreipėsi į policiją 
leidimo turėti paradą tuojau 
po pasitikimo Krumbeino, bet 
policija leidimo nedavė. Ta
čiau tas nepakeičia pasitikimo 
planų. Stotis talpina savyje 
tūkstančius svieto ir jos per
pildymas bus 
demonstracija 
solidarumo ir 
vingam vadui.
- Vėliau vakare, Bronx Coli
seum svetainėj, bus masinis 
thitingas, kuris rengiamas dve
jopu tikslu: apvaikščiojimui 
Vokietijos darbininkų vado 
Ernst Thaelmanno 50 metų 
sukaktuvių ir Krumbeino su
grįžimo.

Trumpi
nuo daugelio 
Kalbėtojų sąraše 
Max Steinberg, I 
James Ford, Roy
John Little, Clarence Hatha-

J. Olgin, Ben Gold 
Vyriausiu vakaro 
bus Roy Hudson, 

vadas, kuris nušvies

savaime puiki 
darbo žmonių 

pagarbos ko-

pasveikinimai bus 
organizacijų, 

matome:
Amter, 

Hudson,

way, M. 
ir kitus, 
kalbėtoju 
jūrininkų
Emst Thaelmanno rolę kovoj 
prieš karą ir fašizmą.

Penktadienio vakarą atšau
kiami visoki kiti mitingai, 
taipgi Darbininkų Mokyklos 
klasės, kad visi’ galėtų daly-

Penktadienį ir Šeštadienį 
Scottsboro Rinkliava
^Ateinantį penktadienį ir šeš

tadienį, 17 ir 18 balandžio, vi
same Didžiajame New Yorke 
bus rinkliava Scottsboro jau
nuolių gynimui. Rinkliavą 
veda 4-tos balandžio konferen- 

Viso- 
gau- 

Com- 
19th

cijoj išrinktas komitetas, 
kią medžiagą rinkliavai 
kite Scottsboro Defense 
mittee raštinėj, 112 E.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
S®
4! Steponas Serunas, 283 Ver- 

mirė Kings County 
e, 15 balandžio, 5 

Kūnas pašarvotas

mont St.,
ligonbutyj

ryt0- graboriaus Gusto laidotuvių 
ištaigoj,ištaigoj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidos šeš
tadienio rytą, šv. Jono kapi-’ 

e.
Velionis Serunas buvo 47 

metų, pavienis. Gyveno Brook- 
lyne per pastaruosius 30 me-

, Laidotuvių reikalus 
laidotuvių direktorius

veda
Paul

revoliucinės teorijos 
būti revoliucinio dar- 

judėjimo.—Leninas.

u

Lyons Bilią Suspendavo

vauti Krumbeino pasitikime ir 
Coliseum mitinge.

J Coliseum važiuojant reikia 
imti IRT linijos East 180th 
St. traukinį ir išlipt 177th St. 
stotyj.

Majoras LaGuardia suspen
davo Lyons pilietystės ir rezi
dencijos bilių. Dabar eina ar
gumentai apie teisėtumą to
kio suspendavimo. Kol veda
ma kvotimas, biliaus paliesti 
darbininkai pasilieka darbe ir 
algos tebemękamos.

S. Brooklyne Veikalas 
“Motinos Širdis”

Veikalas “Motinos širdis” 
vaizduoja apsivedusių gyveni
mą, kaip įvyksta nesusiprati
mai ir šeimyniško gyvenimo 
paįrimas. Veikalas yra pilnai 
pamokinantis, apsivedusiems 
taip ir pavieniam. Visi Brook
lyn© ir apielinkės lietuviai at
eikite pasižiūrėti šios keturių 
veiksmų dramos. Veikalą per
statys grupė artistų iš New- 
ark, N. J. Jie yra jau ir pir
miau dalyvavę ir gana puikiai 
pasirodę So. Brooklyne. Di
džiuma iš jų turi keliatos me
tu patyrimą lošime.

Po perstatymo bus šokiai 
prie Wm. Norris orkestuos.

Šį veikalą rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 50 
kuopa. Įvyks sekmadienį, ba
landžio (April) 19 d., Work
ers Center svetainėje, 723— 
5th Ave., So. Brooklyn, N. Y. 
Šokiai prasidės 5 vai., lošimas 
6:30, po lošimui vėl šokiai.

Hat check 35c. asmeniui.

Gegužinės Komitetas 
Šaukia Siąst Laiškus- 
Telegramas

Amicus Most, Bendros 
gūžinės Komiteto sekretorius, 
šaukia visas organizacijas 
siųst laiškus ir telegramas po
licijos komisionieriui Valen
tine ir majorui LaGuardijai, 
reikalaujant leisti naudoti 5th 
Avė. Pirmos Gegužės paradui.

Antroji gegužinės konferen
cija, kuri šaukiama 25 balan
džio, Hotel Delano, gauna 
gražaus atsiliepimo iš darbo 
unijų ir kitų organizacijų.

Ge-

Ten Eyck Statybos Iškilmės
Antradienį majoras LaGuar

dia, oficialėse ceremonijose, 
užpylė pirmą špatą cemento į 
būsiančių Ten Eyck Apart- 
mentų pamatus Williamsbur- 
ge. čion dalyvavo eilė stam
bių viršininkų ir nemažas bū
rys apielinkės gyventojų.

Dvylikos blokų kolonija kai
nuos $12,500,000 ir talpins sa
vyje 1,600 šeimynų. Iki šiol 
yra užsiregistravusios 7,500 
šeimynų. Tas parodo, koks 
trūkumas yra žmoniškų ir pri
einamų butų šioj laužynų ko
lonijoj.

East River Highway Projek
to darbininkai turėjo protes
to demonstraciją, reikalauda
mi sugrąžinti laikvedį Cook, 
kuris buvo pravarytas už kri
tikavimą esamų sąlygų.

BALIUS IR TEATRAS
Rengia Am. Liet. Piliečių Kliubas

‘4*-- Bus perstatyta įdomus veikalas.

“Meilė Visų Ligų Gydytoja”
įvyks Šeštadienį, 18 d. balandžio-April

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBE
80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI.
Įžanga teatrui ir šokiams—65c. Vien tik šokiams—25c.

Pradžia 7 vai. vakare.
Ateikite laiku, kad nepasivėlintumėte pamatyt tą gražų veikalą, 

. kad vėliaus nesigailėtumėte jo nepamatę.

Jūrininkam Užkorė 
Naujas Taisykles

eina įdomi jūrinin- 
konstitucijos byla.
Pečkurių Unijos
W. L. Standard

Silas Axtell bandė “raudono 
baubo” pagelba sutramdyti 
liūdymus, bet jam nevyko. 
Teisėjas jam pastebėjo, kad: 
“Komunistų Partija yra lega
le ir neturi svarbos šiame 
klausime.”

Gale sesijos Oscar Carlson, 
pečkurių unijos viršininkas, 
prisipažino, kad balsavime už 
naują, dabar esančią galioje 
konstituciją neprisilaikyta se
nosios konstitucijos dėsnių.

Prie kito teisėjo, Black, 
tam pačiam teisme vedama 
ĮSU viršininkų byla, reikalau
jant streikuojantiems eili
niams nariams uždrausti nau
doti unijos vardą ir išduoti 
drausmę prieš streikierių vadą 
Curran ir kitus veiklius jūri
ninkus.

rinkta teatrales mokyklos ko
misija, veikalų komisija ir 
scenos komisija.

Nutarta šio mėnesio pabai
goj sušaukt draugijos visuo
tiną susirinkimą ir tam pa
čiam vakarui surengt pramo
gėlę šios draugijos krikštui.

Su pradžia gegužės mėne
sio bus pradėta teatralės kla
ses, jei susidarys reikiamas 
skaičius mokinių. Tai bus 
klases pamatinių lekcijų apie 
teatrą. Kiek vėliau bus pa
sirinkta ir pradėta mokintis 
sceninį veikalą vaidinimui ru
dens pradžioj.

Į mokyklą pageidaujami tie 
asmenys, kurie turi tam palin-1 
kimo. Jais gali būt ne vien 
šios draugijos nariai, bet ir 
kitų meno grupių parinkti as- 

reikia' 
narių,

gražių

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

------------------------------------------------------------------------- - --------- —

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
VALANDOS:

12—2 p. p.

270 BERRY STREET
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK^
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

New York o perpildytame 
Augšč. Teisme, prie teisėjo J. 
L. Walsh, 
kų unijos 
Jūrininkų 
advokatas
įrodinėja, kad varu buvo už
karta nariam nauja konstitu
cija, kuriai priešinasi eiliniai 
nariai ir kuri suteikia dikta
torių galią viršininkam.

Antradienį pašaukti liudyti 
penki jūrininkai, kurie konsti
tucijos balsavimo metu perei
tą vasarą buvo porte. Jie 
matėsi su unijos delegatais ir 
užsimokėjo duokles, bet nuo jų 
buvo paslėptas konstitucijos 
balsavimas. Jie liūdija, kad 
taip elgėsi viršininkai 
sėmis jūrininkų.

Kitas liudininkas, 
buvo unijos delegato
tas laive, kur jam pasiūlyta 
balsuoti, jei nori pasilaikyti 
darbe. Bijodamas prarasti 
darbą, Borgas balsavęs, tačiau 
ant baloto padėjęs, kad’ bal
suoja ne unijos svetainėj, bet 
laivo koridoriuj. Tas paro
do, kaip pravesta balsavimai.

Trečiadienį, teismo eigoje, 
reakcinių viršininkų advokatas

su ma-

Borgas, 
užklup-

Klausia Politikierių 
Apie Fondus

8-tasKomunistų 
Assembly Distriktas pasiuntė 
Laišką distrikto demokratų va
dui C. A. Schneider. Jo klau
sia, ką jis padarė su $11,000 
įplaukų, gautų 17 vasario už 
bokso vakarą Madison Sq. 
Gardene. Jis tada rašė, kad 
niekas nebūsią naudojama po
litikai, bet sušelpimui 
kės gyventojų.

Komunistai tuomet 
lapelį, nurodant, kad
šia galima sušelpt bedarbius, 
paremiant Frazier-Lundeen bi- kad jinai su Adamėnu apsive

dė 1923 metais.
Paklaustas pasiaiškinti, A- 

Aš nesu ti- 
vedžiau LaMoun- 
taip, tai gal bu- 
žinoma, jis tuo- 

teisėjo. Sakoma,

apielin-

išleido 
geriau-

kuopiečius, kad daugiau raši
nėtų į “Laisvę” apie vietinius 
įvykius. Taipgi priminė apie 
“Vilnies” Bendrovės metinį 
suvažiavimą. Ant vietos drau
gai suaukojo $3.25 ir iš kuo
pos iždo paaukojo $1.75. Iš
rinkta kuopos korespondentas 
ir vietinių žinių reporteris. 
Kadangi kuopos iždas jau pu
sėtinai sumažėjęs, tai išrinkta 
komisija iš trijų narių, kad 
prirengtų ką nors išleidimui 
ant laimėjimo. Pora draugų 
apsiėmė eiti po stubas rinki
mui “Laisvei” naujų prenume
ratorių. Koresp.

menys. Del sąlygų 
kreiptis prie komiteto 
“Laisvės” adresu.

ši draugija duoda
vilčių scenos mylėtojams. Ko
mitete vyrauja artisto Valen
čio planas, kad veikalą susi- 
mokinus lošt ne vieną sykį, bet, 
kelis vakarus iš eilės. Iš to 
būtų dvejopos naudos: (1) 
veikalą pakartojant vaidyloms 
būtų proga gęrai įprast sce
noj; (2) tai būtų proga gerai 
prirengtą veikalą matyt kiek
vienam Brooklyn© scenos my
lėtojui—kas negali ateit vie
ną vakarą, galėtų ateit kitą 
vakarą. K—d—s.

SKAITYK “LAISVE” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

lietuvis Suimtas 
Jž Dvipatystę

3

SUSIRINKIMAI
NEW JERSEY IR BROOKLY- 

NO A^SKRIČIAMS 
Trijiy*i^Aj)skričių Posėdis

ALDLD 2, LDS 3 ir ALPMS
apskričių atstovai įsitčmykit, kad po
sėdis įvyks penktadieni, 17 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
name, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Turime apsvarstyt keletą svarbių da
lykų, tad visi malonėkite pribūti-lai
ku. Meno apskričio komiteto antra
šų neturiu, tai per spaudą prašau 
visus apskričio komiteto narius da- 
lyvaut — Nalivaiką, Kvedarą ir Pa-

Dienraštis “Daily News,” 
bal. 1,6, talpina sekamą žinią:

Bernard Adamėnas, pasisa
kęs gyvenąs Richmond Hill, 
teisėjo Folwell Bay Ridge teis- k yc>viv_
mabutyje tapo sulaikytas be]kalniškį ir eilę kitų draugų. Patemi- 
kaucijos iki džiūrės teismo.

Jo bėdos 
Adamėnas 
savo No. 2 
LaMountain 
Crystal St., 
tą jinai ne tik jį areštavo, bet 
dar apskundė daugpatystėje. 
Jinai sako, kad jis ją vedęs 
rugsėjo mėn., 1934, po vardu 
Browning, Slėpdamas nuo jos 
tą faktą, kad nebuvo oficialiai 
persiskyręs su pirmąja žmona.

Bay Ridge tėismabutin, tre- 
, čiadienį, pribuvo ir pirmoji 
žmona, Dorothy Reider Ada- 
menas, 557 Evergreen Ave., 
talkon antrajai. Ji liudijo,

prksidėjo, klida 
pasitikęs gatvėje 
žmoną, Josephine

Browning, 71 
ją apmušęs. Už

ję šį pranešimą praneškite kitiems 
draugams ir patys dalyvaukite.

2 Apskričio Sekr. G. A. Jamison. 
(91-92) .

REIKALAVTMAT
Darbas Merginai! Reikalinga mer

gina dirbt restaurante ir beer gar- 
dene; darbo valandos nuo 3 po pietų 
iki 12 nakties. Alga nuo 10 iki 15 
dolerių į savaitę. Kreipkitės: 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Bropklyn, N. Y. Tel.—Pulaski 5- 
9826.

Reikalinga mergina prie lengvo 
namų darbo. Bus duodamas atski
ras kambarys ir geras atlyginimas. 
Šaukite telefonu: Windsor 8-0546.

(91-93)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvdm, 

parom. krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Q|-a 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

lių.
Iki šio laiko Schneideris ne

bent ' damėnas atsakė:
I kras, ar aš 
tain. Jeigu 
vau girtas.” 
mi neįtikino 
kad teismo rekorduose jis ži
nomas po vardais Adamėnas, 
Adams, Allison, Ellis, ir Brow
ning, ir esąs buvęs keturis syk 
areštuotas ir karta nuteistas 
už plėšikavimą.

parėmė biliaus, neigi 
kam pranešė, ką jis sušelpė 
surinktais pinigais. Tad ko
munistai šaukia masinį mitin
gą 24 šio mėnesio, Stuyvesant 
Casino, ir kviečia ‘demokratą 
viešai pasakyt, ką jis daro su- 
šelpimui vietos žmonių.

Reikalingi vyrai dirbt prie vyrų 
drabužių; turi būt patyrę kaipo 
“operators” ir “fitters.” Kreipkitės 
po No. 552 W. Broadway, New York 
City, ant 8 augšto.

Reikalinga mergina prie namų 
darbo. Nėra vaikų, tik keturi su
augę žmonės. Del mokesčio susitaiky- 
sim. šaukite telefonu: Mrs. Max 
Kaminsky arba Dr. M. Kaminsky— 
Evergreen 8-9841. (91-93)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y

Apie Teatralę Draugiją
Kuriama Teatrale Mokykla

Vadovybėj Artisto Valenčio

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.
pasirodė, 

darbuoja- 
konferen- 
prie Pir-

“Laisvėj” 
Brooklyne 

teatralė 
Jonu Va-

Iš ALDLD 24 Kp. Veikimo
Pirmadienį, balandžio 13 

d., kuopa turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą. Narių susirin
kime ’dalyvavo tik apie treč
dalis. Iš kuopos komiteto ir 
komisijų raportų 
kad kuopa po kiek 
si. Turėjo atstovus 
cijoj prisirengimui
mos Gegužės apvaikščiojimo 
ir Lygoj prieš Karą ir Fašiz
mą. Taipgi turėjo delegatę 
moterų konferencijoj, šiame 
susirinkime išrinkti atstovai į 
antrą konferenciją prisirengi
mui prie Pirmos Gegužės ir į 
Laikino Komiteto šaukiamą 
konferenciją prisirengimui 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso.

Susirinkime 
L. Prūseika.

dalyvavo ir d.
Jisai ragino | išrinktas

Pereitą savaitę 
buvo pranešta, kad 
susitvėrė lietuvių 
draugija, su artistu
lenčiu kaipo režisierium. Per
eitą trečiadienį šios draugijos 
komitetas, susidedantis iš de
vynių narių, laikė savo pirmą 
susirinkimą ir pasiskirstė į 
grupes sulyg skirtingų parei
gų. Į organizacijos reikalų 
vedimo komitetą išrinkta: V. 
Bovinas pirmininku, J. Kuo
dis sekretorium, M. Paukštie
nė iždininke. (Jei bus rei
kalas, finansų sekretorius bus 

vėliau.) Taipgi iš-

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’oa 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo. Skilvio ir 
žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmaerumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
les, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manes, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva- 
, žiavę j Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
k*

čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, " Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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