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Bendro fronto išstojimais 
Ispanijos darbininkai nulaužė 
fašistams ragus.

Per suvienyto fronto de
monstracijas Francijos darbi
ninkai atmušė fašizmą.

Vienoj ir kitoj šalyj masi
nės demonstracijos tarnavo 
sutelkimui šimtų tūkstančių 
žmonių kovai už darbininkų 
reikalus ir prieš reakciją.

Tik nesusipratėlis tegali sa
kyt, būk demonstracijos “nie
ko nemačys. ”

Amerikos Komunistų Parti
jos skelbiami obalsiai Pirmo
sios Gegužės demonstracijoms 
tiesiausiai išreiškia darbininkų 
reikalus: už šešių valandų 
darbo dieną, penkių dienų 
darbo savaitę be algų numu- 
šimo; už bedarbių ir darbinin
kų socialę apdraudą, už darbo 
unijų teises, už liaudies fron
tą prieš karą ir fašizmą, ir tt.

Juo didesnės bus Gegužinės 
demonstracijos, tuo stipriau 
bus paspausta valdžia kreipti 
domę į tuos reikalavimus.

Lietuviai, neatsilikime nuo 
gegužinių armijų!

" • • •
Kairiojo fronto išaugimas 

Francijoj stiprina šalies gyni
mą nuo karo iš Hitlerio pu
sės,—skaitome New Yorko 
Times’e.

Ar mes nesakėme, kad de
mokratinės santvarkos atstei- 
gimas Lietuvoj sudrūtintų jos 
nepriklausomybės gynimą nuo 
Hitlerio? Dar stipresnis Lie
tuvos apgynėjas būtų Liaudies 
Fronto valdžia.

Wilkes Barrių ir tūlų kitų 
kolonijų draugai ruošia pra
mogas finansuoti kelionę į Lie
tuvių Komunistų Frakcijų Vi
suotiną Suvažiavimą.

Kurie draugai išanksto rū
pinasi, tiems nereikės teisintis, 
kad “neturėjome lėšų” pasiųst 
delegatus į tą nepaprastai 
svarbų suvažiavimą.

Po “Laisvės” korespondentų 
konferencijos ir šėrininkų su
važiavimo, dalis jų rašo jau 
trumpesnes korespondencijas 
ir apie daugiau dalykų. Tai 
gerai.

Bet vis dar randame perilgų 
korespondencijų apie tą patį 
dalyką.

Jeigu skaitytojai abelnai pa
geidauja trumpesnių žinių pir
mam puslapyj, jie pageidauja 
ir trumpesnių korespondenci
jų. 

• • •
Kalbėdamas New Yorke, 

prezidentas Rooseveltas vėl 
pasigarsino, būk jam rūpįs 
“užmirštas žmogus?”

Jeigu taip, tai kodėl p. 
Rooseveltas neremia Bedarbių 
ir Darbininkų Socialės Ap- 
draudos bilių ? Argi neužmirš
ti yra tie 13 milionų bedarbių 
ir bent keli milionai nusenusių, 
apleistų bei negalinčių dirbti 
darbininkų ?

Rooseveltas giriasi kovojąs 
už “geresnius namus'ir geres
nį maistą” žmonėms, bet nere
mia įteikto kongresui sumany
mo įvesti 6 valandų darbo 
dieną, 5 dienų darbo savaitę 
be algų kapojimo. Ar jis ne
žino, kad taip sutrumpinus 
darbo laiką, daugiau darbinin
kų gautų užsiėmimo, taigi ir 
pagerintų sau maistą ir buvei
nes ?

Žulike su 45 Vardais
BOSTON, Mass., bal. 27. 

—Suimta Maybelle Perry, 
kuri naudojo 45-kis skirtin
gus netikrus vardus, apgau
dinėdama turtingas našles, 
žulikaudama suklastuotais 
Čekiais ir kt.

Telephone STagg 2-3878No. 102

5. ■0

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
- (First Lithuanian

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

W I

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 29, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIIJ

i

■ 1

GOERING NAZiįJ FI
NANSŲ DIKTATORIUS

BERLYNAS, bal. 27.— 
Hitleris paskyrė gen. H. 
Goeringą finansų ir ūkio 
diktatorium. Lig šiol buvęs 
tų reikalų tvarkytojas dr. 
Schacht dar nėra iš valdžios 
pavarytas, bet jis dabar lie
kasi jau Goeringo koman
doj. Schachtas kartais ne
sutikdavo su Hitleriu.

TRENTON, N. J., bal. 27. 
—New Jersey valstijoj vidu
tiniai išeina po 569 žmones 
ant kiekvienos ketvirtainiš- 
kos mylios; New Yorko 
valstijoj—po 277; Japonijoj 
—po 61. Tokias skaitlines 
paskelbė per radio J. E. 
Sloane, narys Valstijinės 
Planavimo Tarybos.

Jau Galima Pagydyt Ap
sinuodijusius Radiumu

\-------------

WASHINGTON, bal. 27. 
—Iki šiol buvo manoma, iog 
kas yra apsinuodijęs radiu
mu, tai iau esą negalima tų 
nuodų ištraukt iš jo kaulų, 
kurie, todėl, turi sugesti.— 
Tain ansinuodiia, nav., dar
bininkai seilindami šepetu
kus. kuriais piešia naktį 
šviečiančius laikrodžių nu
merius.

Bet paskutiniu laiku 
Mass. Technologijos Institu
to profesorius R. D. Evans 
ir Harvardo Universiteto 
profesorius J. C. Aub pa- 
tvrė, ko d i eigų radiumu an- 
sinuodijusį maitina tokiais 
valgiais, kur yra mažai kal
kių, tai iš kaulų smegenų 
laipsniškai išeina kalkės, o 
su jomis ir radium. Savo 
atradimą iiedu paskelbė su
važiavime Nacionalės Moks
lų Akademijos.

Mainieriai Stoja už
Darbiečią Partiją

LYNN, Alabama .bal. 27. 
—Jungtinės Mainierių Uni
jos vietinis lokalas nubal
savo remti Farmeriu-Darbo 
Partijos steigimą. Tuom jis 
atmetė unijos nrezidento J. 
T>. Lewi so raginimą balsuoti 
tik už Rooseveltą.

Padvigubėjo Pelnai General 
Motors Korporacijos

NEW YORK, bal. 27.— 
General Motors Automobi
liu Korporacija šiemet per 
tris pirmuosius mėnesius 
gavo gryno pelno $50,169,- 
919; pernai per tuos pa
čius mėnesius korporacijai 
įplaukė $29,215,816. Taigi 
jos pelnai pakilo beveik 
tra tiek.

an-

27. 
au-

Toronto, Canada, bal. 
—Suplaukė jau $40.000 
kų-dovanų trims šimtams 
darbininku, kurie išgelbėjo 
du asmenis iš įgriuvusios 
Moose River aukso kasyk
los. daugiau Federacijos 

ir unijų lokalų.

Far- 
am-

Jau Paimta Svetainė Lietuvių Kongresui
KONGRESAS ĮVYKS BIRŽELIO 20-21 d.

CLEVELAND, Ohio.—Vietinis bendras komite
tas prirengįmui Amerikos Lietuvių Kongreso jau 
nusamdė svetainę. Kongresas bus laikomas Grdi- 
na Hali, 6025 St. Clair Ave., rytinėje miesto dalyje, 
kur labai daug gyvena lietuvių. Svetainė paimta 
dviem dienom, būtent, birželio 20 ir 21.

Clevelando visuomenė labai susirūpinus Ameri
kos Lietuvių Kongresu ir rengiasi svetingai pasi
tikti atvykusius delegatus. Koresp.

s-

ETHIOPAI JAU DVI SAVAITĖS ATMUŠA
FAŠISTUS NUO SASA BANEH MIESTO

ROMA, bal. 27.—Jau be-' 
veik dvi savaitės siaučia 
atkaklūs mūšiai tarp italų 
ir ethiopų del Saša Baneh, 
pietiniame fronte.

Matyt, nekaip fašistams 
sekasi, kad jie nieko nepra
neša apie savo “laimėjimus” 
ties Saša Baneh, nors pir
miau buvo pasigarsinę, būk 
“iš trijų pusių apsupę” ten 
ethiopus.
Italai Grūmoja Išžudyt Vi
sus Addis Ababos Gyvento

jus, jei Nepasiduos.
ADDIS ABABA, bal. 27. 

—Žemai skraidydamas, ita
lų lėktuvas mėtė lapelius,

Kairieji Laimėjo Rin
kimus Francijoje 

ir Ispanijoje
PARYŽIUS, bal. 27. — 

Francijos seimo rinkimuose 
pereitą sekmadienį už ko
munistus paduota antra 
tiek daugiau balsų negu 
pereitą sykį. Kol kas dar 
nėra suskaityta nei trečda
lio balsavimų * pasekmių. 
Bet numatoma, kad skaičius 
seiman išrinktų komunistų 
atstovų bus 40 iki 60.

Sudėjus socialistus, radi
kalus socialistus ir komu
nistus atstovus, jie sudarys 
seime žymią didžiumą prieš 
fašistus.

MADRID, bal. 27. — Su
skaityta balsai jau 311 iš- 
balsuotų prezidento rinkikų. 
Tarp jų yra 240 Liaudies 
Fronto žmonių. Išviso bus 
473 rinkikai, kurie rinks 
prezidentą. Taigi jau da
bar užtikrinta didžiuma 
Liaudies Frontui.

Už Pačios Maudymą Senio 
Reikalauja $25,000 

CHICAGO, Ill. —Michael 
Farber, 32 metų, reikalauja 
per teismą $25,000 atlygini
mo iš 66 metų senio C. E. 
Parkerio, kad pastarasis pa
viliojęs Farberienės meilę. 
Senis ateidavo . paūžti pas 
Farberius; ir vieną šešta
dienio vakarą Farberis užti
ko savo pačią bemazgoiant 
seniui nugarą vonėje. 
berienė yra 28 metų 
žiaus.

šaukiant ethiopus pasiduot, 
jeigu jie nori, kad italai ne
sunaikintų miestą ir neišžu- 
dytų visus gyventojus. Fa
šistai skelbėsi, būk jie atne
šu “tikrą” civilizaciją ir 
“nenorį” jokios ethiopų 
nuosavybės.
3,000 Fašistų Trokų Linkui 

Addis Ababa
. ROMA, bal. 27. — 16,000 
italų karių trimis tūkstan
čiais trokų pradėjo iš Des- 
sye važiuoti linkui Addis A- 
babos, Ethiopijos sostinės. 
Įvyksta susidūrimų su pa
stojančiais jiems kelią eĮhi- 
opais.

Metalo Darbininką Są
jungos Suvažiavimas 

Už Vienybę
bal.Cannonsbrg, Pa., 

27.—Atsidarė suvažiavimas 
Geležies, Plieno ir Cinos 
Darbininkų Sąjungos. Ma
noma. kad jis nubalsuos pri
imti $500,000 fondą, kurį 
Industrinių Unijų Komite
tas siūlo organizavimui vi
su metalo darbininkų į di
džią industrinę uniją.

Alvin Karpis Išplėšęs 
$46,000 iš Traidenio

CLEVELAND, Ohio, bal. 
27.—Paskilbęs lietuvis plė
šikas Alvin Karpis tapo 
įkaitintas, kad tai jis su šai- 
ka išplėšė $46,000 iš trauki
nio Garretsville, O., pernai 
lapkričio 7 d. — Bet Karpio 
vis dar nesugauna.

Mirtis nuo Lietsargio
SARATOGA SPRINGS, 

N. Y. John Mumpf, stačias 
važiuodamas užpakalyj at
viro troko, pasiėmė , nuo 
grindų lietsargį ir atskleidė. 
Tuo tarpu smarkiai pūstelė
jo vėjas, truktelėjo lietsar
gį, nutraukė Rumpfą nuo 
troko; ir taip jis krisdamas 
užsimušė.

NEW YORK. — Policija 
speia, kad audimų fabrikan
to Eben S. Draperio mote
ris pati nusižudė, nušokda
ma nuo laivo “Georgic” į 
vandenynų.

JAPONIJOS IR SSRS 
RUBEŽINE KOMISIJA

i

TOKIO, bal. 28.—Sovietų 
ambasadorius K. Jurenev 
susitarė su Japonijos užsie
niniu ministeriu H. Arita 
paskirti bendrą komisiją, 
kuri ištirtų ir išnaujo atžy
mėtų Manchukuo rubežių 
su Sovietiniu Sibiru tarp 
Khanka ežero ir Korėjos 
sienos.

Sovietai reikalavo suda
ryt mišrią komisija visai 
sienai tarp Manchukuo ir 
Sov. Sibiro; bet Japonija su 
tuom nesutiko.

BOSTON, Mass.—Užgin
čijama gandai, būk Massa
chusetts valstijoj pasirodę 
raudonų popierinių pinigų, 
kuriais buvo išmokėta 
Hauptmannui už jo žadėtą 
paleidimą Lindbergho vai
ko.

Amerikiečiai Valgo Šu
nim Skiriamą Ėdesį

WASHINGTON, bal. 27.— 
Republikonas senatorius L. 
J. Dickinson iš lowos kalti
no Roosevelto valdžią, kad 
jinai privertė žmones mai
tintis šunų ėdesiu. Sako, 
penktą dalį šunims “suke- 
nuoto” ėdesio dabar suvalgo 
žmonės. Dickinson tvirtina, 
jog tai todėl, kad Roosevel
tas su savo AAA (žemdir
bystės kontroliavimo) pro
grama sunaikino milionus 
kiaulių, paliko nesėtus mili
onus akrų žemės, ir iš ša
lies iždo apmokėjo už bergž
džiai laikomus laukus.

Auto. Darbininkų Unijos 
Lokalas Suspenduotas
SOUTH BEND, Ind., bal. 

27.—Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Tarptautinės 
Unijos prezidentas Francis 
Dillon ir jo sėbrai nenori 
priimt į unijos suvažiavimą 
delegatų nuo Toledo, Ohio, 
didžiausio General Automo
tive lokalo.

Dillon buvo įsakęs tam 
lokalui suskilti į kelias da
lis, kad iš kiekvieno fabri
ko darbininkų susidarytų 
atskiras lokalas. Bet didy
sis General Automotive lo
kalas atsisakė skaldytis; to
dėl Dillon jį suspendavo. 
Pats Dillon nėra narių iš
rinktas Auto. Darbininkų 
Unijos prezidentu. Jis tik 
paskirtas Darbo Federacijos 
prezidento Win. Greeno.

Darbininką Mėtytojai 
Neva JieŠko Jiem Darbą

WASHINGTON, bal. 27. 
—Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmas, didžiausias ka
pitalistų lizdas, paskyrė ko
misiją, kad tyrinėtų, kaip 
galima būtų surast darbų 
dabartiniams bedarbiams. 
Bet tie ponai patys vis dau
giau darbininkų išmeta iš 
darbo.

New Jersey Seimas Vis
Atidėlioja Skyrimui 
Pinigų Bedarbiam

Prof. Pašovė Profesorių ir 
Pats Nusišovė

LINCOLN, Nebr., bal. 27. 
—Svetimų kalbų profesorius 
J. P. Weller, Nebraskos 
Universitete, peršovė ranką 
vyresniam profesoriui H. 
Kurtzui ir pats nusišovė. 
Weller buvo paleistas iš tar
nybos su pusės algos mokė
jimu per metus. Del to jis 
norėjo nužudyt savo perdė- 
tinį Kurtzą.

17,000 Ky. Tulkininkų’
FRANKFORT, Ky.—Ken

tucky gubernatoriai vienas 
no kito yra apdovanoję 17,- 
000 savo sėbrų titulais “pul
kininkų” ir “admirolų.” 
Valstijos prokuroras buvo 
patvarkęs, kad tie “pulki
ninkai” neturi teisės užimti 
jokios valdiškos vietos. Bet 
dabar veikiantysis guberna
torius J. E. Wise užtvirtino 
visas teises tiems blvniš- 
kai prikeptiems “pulkinin
kams.”

Naziai Šaukia Tarptautinį 
Frontą prieš Bolševikus
BERLYNAS, bal. 27. — 

Nazių organizacija - vadi
nama “Prieš-Kominternas” 
pagamino raportą, ką bol
ševikai įvairiose šalvse vei
kia ir kaip reikia vi
siems buržuaziniams kraš
tams prieš juos veikti.

To- raporto išklausyti ir 
io diskusijose dalvvauti hit
lerininkai šaukė visus užsie
niu kapitalistiniu laikraščių 
atstovus. Naziai reikalauja 
tarptautinio fronto kovai 
prieš komunistus.

SARGYBINIŲ PAŠAUTAS 
NUKRITO NUO KRANTO 

I IR UŽSIMUŠĖ KALINYS

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Sargybiniai federalio ka
lėjimo Alcatraz saloj pašo
vė kalinį Joe Bowers, ban
džiusį pabėgt, ir jis užsimu
šė, nukrisdamas nuo augšto 
skardaus kranto į vandenį. 
Alcatraz sala yra San Fran
cisco užlajoj. Tarp jos ir 
krašto yra mylia smarkios 
vandens sriovės, per kurią 
veikiausia negalima būtų 
perplaukt.

Bowers buvo nuteistas 25 
metams už pašto siuntinių 
plėšimą.

MEXICO CITY, bal. 27.— 
Meksikos Darbininkų Kon
federacija praneša, jog Pir
mojoj Gegužės visi darbi
ninkai mes darbus ir de
monstruos, tik anart kapi
nių, vaistinių, elektros ir 
vandens tiekimo darbinin
kų.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

*3?

VIS DAUGIAU BEDAR
BIŲ APGULA VALS 

TIJOS SEIMĄ

TRENTON, N. J., bal. 27. | 
— Bedarbiai dieną užleido 
valstijos atstovams seimo 
rūmą; bet vakare vėl su
sirinko į savo posėdį. Sei
me jie ir nakvojo.

Atstovų rūmo pirminin
kas Newcomb žadėjo pen
kiems bedarbių delegatams, 
duoti teisę pasilikt seimo 
svetainėj, o kiti bedarbiai 
gali tuo tarpu būti galeri
jose.

Privažiavo daug bedarbių 
nauju delegatu iš Newarko> 
Patersono ir kitų N. Jersey 
miestų: iau nebesu telpa-vi
dun. Seimo rūmas tirštai 
apstatytas policija.

Valstijos seimas susirinko 
tik kokiai valandai ir atidė
jo savo posėdį iki šio tre
čiadienio. Nenaiso, kad 
šimtai tūkstančiu bedarbių 
susiduria su badu.

Laike trumpo posėdžio. 
kalbėdamas Ray Cooke, 1 
Jersev valstijos Darbininku 
Susivienijimo pirmininkas, 
kaipo vargingu farmęrių 
atstovas, pavadino melą- 
gium seimo atstovą T. J. 
Parnell, kad pastarasis savo 
laiške gubernatoriui apšau
kė juos “profesionaliais agi
tatoriais.” Už tai seimas at
ėmė Cooke’ui balsą.

Panaikino Aukso Pag
rindą Lenkų Pinigams i

VARŠAVA, bal. 27.—Len
kijos prezidentas Moscicki 
uždraudė iš šalies išvežt bei 
išsiųst auksą ir tvirtesnius 
užsieninius pinigus. Lenkų 
popieriniams pinigams ati
mama aukso pagrindas. < 
Kol kas vakarinėj Europoj 

dar tebėra šiek tiek auksu 
užtikrinti Francijos, Holan- j 
dijos ir Šveicarijos pinigąi.

Aukso valiutos panaildfc^r 
mas Lenkijoj yra ženklas 
didėjančio krizio.
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DEŠINIEJI D. FEDERA
CIJOS VADAI PRIEŠ 

DARBO PARTIJĄ
WASHINGTON, bal. 26.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
ir sekretorius Fr. Morris® 
kraštutiniai dešinieji, iš
siuntinėjo laiškus visiems 
Federacijos unijų lokalams, 
kad laikytųsi “bešališkos” 
politikos. Ypač perspėjo, 
kad neprisidėtų prie “jokio 
politinio judėjimo,” priešin
go tariamai “bešališkai^ 
Federacijos vadų pozicijai.

Šis perspėjimas yra at
kreiptas prieš Farmerių- 
Darbo Partijos judėjimą, 
kurį remia vis daugiau ir 

narių
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NUDURTAS STUDENTAS
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Ką Sakė Prezidentas Rooseveltas?
Pereitą šeštadienį New Yorko demo

kratų kliube kalbėjo prezidentas Roose
veltas ir New Yorko valstijos guberna
torius Lehman. Abudu mušė į vieną 
tašką ir gyrė demokratų partijos admi
nistracijos darbus. Lehmanas gyrė Roo- 
seveltą, o Rooseveltas liepė newyorkie- 
čiams vėl Lehmaną rinkti gubernatoriu- 

’ mi.
Rooseveltas neužsiminė, ką darys su 

penkiolika milionų bedarbių. Jis tik 
džiaugėsi, kad jo valdžia labai nuošir
džiai pasidarbavo del biznio atgaivinimo. 
Jis pasigyrė, kad nuo 1934 metų “2,010 
kompanijų padidino savo pelną ant 42 
nuošimčių,” o buvę tokių atsitikimų, kad 
pelnai padidėjo visais 134 nuoš. Tikra 
teisybė, kad toms kompanijoms buvo tik
ras gerlaikis, bet juo negali didžiuotis 
Amerikos darbininkija.

Ši 'Roosevelto prakalba buvo įžanga į 
rinkimų kampaniją ir davė tai kampani
jai visą toną. Dabar aišku, kad demok
ratai. šiuose rinkimuose savo tūzu laikys 
“gerovę” ir didžiųjų kapitalistų pelnus. 
Beje, Rooseveltas dar kartą atsiminė 
“užmirštuosius žmones” ir sakė, kad jų 
niekados neužmiršiąs. Bet faktas yra, 
kad jie pusėtinai užmiršti. Tą parodo 
New Jersey valstijos bedarbių padėtis. 
Jiems atėmė pašalpą, jie nebeturi duo
nos. Panaši rykštė grūmoja Pennsylva-

’os bedarbiams.

I Reikalauja Lysti į Smetonos Bučių
g Clevelando “Dirvos” medaliuotas did

vyris Karpius muša trevogą ir šaukia 
“tėvynainius” susivienyti prieš “raudo
nąjį pavojų.” “Šią vasarą, SLA seimo 
laiku, turėkime antrą bendrą tautininkų 
ir sandariečių konferenciją,” šaukia po
nas Karpius. Tikslą šios konferencijos 
jis išdėsto šitaip: “Akivaizdoje to, kas 
dedasi mūsų lietuviškame gyvenime Am
erikoje—kada kairieji-raudonieji gaiva
lai visu savo įšėlimu užsimojo mūsų žmo- 
nelius pavergti ir jiems akis muilindami 
naudotis, mūsų pareiga juos nuo to su
laikyti” (gramatiką paliekam paties 
Karpiaus.—Red.). O trečias Karpiaus 
programos punktas stačiai sako: “Rasti 
bendrus būdus kovai su mūsų raudonuo-

, ju pavojum.” Karpius labai išsigandęs 
Amerikos Lietuvių Kongreso, todėl šau
kia -visus sandariečius tuojaus lysti į 
Smetonos bučių ir užmiršti savo tariamą 
liberalizmą.

i Kas Dedasi Lietuvoje"!
^£hicagos “Draugas” deda savo bend- 
rad^bio sekamus bruožus apie dabarti
nę situaciją Lietuvoje:

Po Lietuvą važinėja valdžios ir tautinin
kų centro atstovai ir šviečia provincijos 
tautininkus, ragindami juos ginti vyriausy
bę ir girti jos darbus masėse. Centro val
džios ir tautininkų centro atstovų kelionės 
būna aprašomos ne vien oficialiojoj ir tau- 
tininkiškoj spaudoj, bet jas varu priverčia
mi įdėti ir opozicijos laikraščiai. Tuose ap
rašymuose skaitome, kad visuomenė labai 
gausiai dalyvavusi ir labai šiltai tuos pra- 
nėŠimus priėmusi, kad vyriausybei visur iš
reiškiamas pasitikėjimas.

Gyvenime yra visai kitaip, ūkis, galima 
sakyt, smunka bedugnėn. Juk šiandien ant
stoliams tikra rugiapjūtė. Šiandien dau
giausia yra iš varžytinių parduodama ūkių, 
nei kada nors. Labai abejotina, kad tai ro
dytų mūsų šalies ūkio klestėjimą. Neliūdi- 
ja;,apie mūsų šalies ūkio klestėjimą ir nesi- 
baigią Ūkininkų streikai. Netiesa, kad 
Streikuoja tik vieni šiaučiai ar kriaučiai, 
kaip mėgia tvirtinti oficialioji ir valdan
čioms sferoms palanki spauda. Streikuoja ir 
pasiturį ūkininkai. Iš Suvalkijos streikas 
persimetė ir į kitas Lietuvos vietas žemai-

• tijoj ir Aukštaitijoj. Ir šiandien gaisruose

Trečiadienis, Bal. 29, 1936

dega namai ir trobesiai tų ūkininkų, kurie 
yra nepalankūs streikininkams, kurie pri
stato į miestus pieną, maistą, bei pieninėms 
pristato pieną, šitoks plataus masto boiko
tas ir streikas nėra tik šiaučių ar kriaučių 
darbas. Taip pat tai nėra tik keletos pa
samdytų komunistų Garbas. Tai yra visuo
tinojo nepasitenkinimo vaisius.

Apie anuos “masinius dalyvavimus” val
džios bei tautininkų centro atstovų praneši
muose netenka kalbėti. Jų išklausyti tesu
sirenka ne masė, ne gausios minios, kaip 
tai rašoma ir skelbiama, o tik kviestieji pro
vincijos tautininkai...

Kas Jiems Ištikrųjų Rūpi ir Ko 
Jie Kabinėjasi?

Strazdo-Jankausko “Naujoj Gadynėje” 
skaitome, kad jie vėl turėjo bal. 12 d. ko
kį tai “praplėstą mitingą” ir šturmavo 
Centro Biurą ir komunistus. Vėl jie pri
ėmė rezoliuciją, kurios antras punktas 
antru kartu prakeikia mūsų judėjimą. 
Jie sako: “Didžiausiu pasipiktinimu mes 
smerkiame centrabiurinę ir prūseikinę 
kombinaciją. Frakcinio keršto apakinti 
Centro Biuras ir jo šalininkai skleidžia 
melus, būk d. Stilsonui gelbėti fondas yra 
naudojamas ‘Naujosios Gadynės’ palai
kymui. Iš raporto mes patiriame, kad 
tai yra begėdiškas melas, skleidžiamas 
tikslu pakenkti ir aukų rinkimui ir pa
ties kalinio išlaisvinimui.”

Vyrai, jūsų elgęsis yra tikrai begėdiš
kas. Kada jūs nuėjote šliaužiojimo ant 
kelių ir dolerių gaudymo keliu gelbėti 
Stilsoną, Centro Biuras ir visi komuni
stai pasakė, kad tuo keliu mes neisime, 
nes ne tuo keliu laisvinami tikri kovoto
jai. Nuo to laiko nei spaudoje, nei kur 
kitur mūsų judėjimas nesikišo į tą rei
kalą.

Šis gi jūsų antras eilinis provokacinis 
prakeiksmas -mūsų judėjimui parodo, 
kad jūs kabinėjatės, kad jums pilniausiai 
mažai terūpi Stilsono greitas išlaisvini
mas. Kaip iš pradžios, taip dabar, vie
toj apvienyti visas spėkas tam reikalui, 
jūs švaistotės be jokios atsakomybės, 
kurstote visuomenę, kiršinate žmones ir 
tuomi kenkiate tam pačiam reikalui, ku
riam jūs neva norite pasitarnauti.

Ir vėl jūs nė žodelio nesuradote prieš 
buržuazinę valdžią, kuri Stilsoną laiko 
kalėjime, bet prakeiksmų ir provokaci
jų smalos katilą vėl bandote užversti ant 
komunistų judėjimo galvos.

Beje, Chicagos “Naujienos” (bal. 25 
d.) vėl šitą Strazdo-Jankausko provoka
cinę smalą užgiria ir da nuo savęs da- 
duria, girdi, “jie (komunistai) neturėtų 
kenkti jo (Stilsono) paliuosavimo dar
bui.” O mums atrodo, kad jeigu “Nau
jienos” nesupranta Strazdo-Jankausko 
politikos, tai bent jau turėtų patylėti ir 
negelbėti jiems tą provokacinę smalą vir
ti.

Dar kartą pasakome: Pasirinkote tą 
klaidingą, nedarbininkišką kelią ir rėp
liokite juomi, mums tuo keliu nepakeliui. 
Mes jums nekliudome, o jūs nesikabinė- 
kite prie mūsų.

A r Tikrai Franci jos Komunistai 
Tiek Laimės?

New Yorko “Times” korespondentas 
praneša iš Paryžiaus, kad parlamento 
bal. 26 d. rinkimuose Komunistų Partija 
nepaprastai daug laimi. Jau pirmieji 
balsavimai, pasak jo, kurie dar neišrin
ko nė pusės parlamento narių, rodo, ka.d 
komunistai daugiausia laimės, negu bile 
kuri kita partija. Jis mano, kad komu
nistai išrinks nuo 50 iki 60 atstovų į par
lamentą. Senam parlamente teturėjo 10 
atstovų. Vadinasi, šiais rinkimais jie 
gali savo atstovų skaičių parlamente pa
didint penkis ar šešis sykius. Tai tikrai 
parlamentarinėje istorijoj negirdėtas at
sitikimas.

• “Vilnies” 16 Metų Sukaktis
Mūsų idėjos draugų Chicagos dien

raštis “Vilnis” rašo:
“Vilnis” šį mėnesį pradėjo eiti šešiolik

tus metus, Iš mažo savaitinio laikraščio 
“Vilnis” išaugo į didelį dienraštį.

Tai didelis darbas, nuopelnas, yra kuo pa
sidžiaugti. Bet neturime jau čia ir sustoti. 
“Vilnis” dar gali ir turi tapti didesniu dien
raščiu—didžiausiu bent vidurvakąrinėse val
stijose.

Chicaga juk yra didžiausia lietuvių kolo
nija. Mūsų organizacijos čia skaitlingos. 
Daugelis lietuvių dar nėra prie darbininkų

Kiek Mussoliniui 
Kainuoja Karas?

Fašistinė Italija giriasi 
pergalėmis Ethiopijoje. Bet 
tos pergalės labai daug at
sieina. Kiekviena diena ka
ro vedimo Italijai atsieina 
13,000,000 lirų ($1,157,000). 
Į šešis mėnesius Italija jau 
išleido karui du bilionus li
rų. Ji jau išeikvojo karui 
pusę savo aukso. Jeigu ka
ras pasitęs dar pusę metų, 
tai Italijoje visai neliks au
kso, o tada jai gręsia finan
sinis krachas.

Italijoje auga žmonių ne
pasitenkinimas, viskas labai 
brangsta, tūlų reikmenų 
trūksta. Nors kol kas p j o- 
vynės tarpe Anglijos ir 
Franci jos imperialistų Tau
tų Lygai kliudo uždėti ant 
Italijos didesnes bausmes— 
uždrausti įvežti aliejų, plie
ną, čigūną, bet ir dabartinės 
bausmės jau pusėtinai Ita
lijai atsiliepia.

E thi j opi joje, karo fron
tuose Italija yra pergalin
ga. Bet tos pergalės gali 
baigtis baisiu prakišimu. 
Italija puola ethiopus iš ke
turių frontų. Visur italų 
armijos yra labai giliai įsi
kišę siaurais plotais į Ethio- 
piją. Laimė fašistų, kad 
ethiopai neturi užtektinai 
kanuolių ir orlaivių, kitaip 
italai būtų sunaikinti.

Bet ethiopai vilties nenu
stoja. Jie pasitraukė giliai 
į savo šalį, fašistus įvedė 
siaurais ruožais, fašistu 
pergalingos armijos faktiš
kai yra apsuptos iš trijų pu
sių. |Jų komunikacijos la
bai nusitęsė, pristatymas 
maisto ir amunicijos apsun
kėjo, net Russell Owen ra
šo, kad fašistų pergalin
goms armijoms yra pavo
jaus iš ethiopų.

Gegužės mėnesį turi vie
tomis Ethiopijoj prasidėti 
lietūs, o birželio mėnesį di
deli lietūs. Jeigu ethiopai 
atsilaikys iki to laiko, kada 
prasidės bent keturių mėne
sių nepertraukiami lietūs, 
kurie išplauna kelius, su
griauna tiltus, suardo bent 
kokią rimtą komunikaciją, 
tai nereikia nei abejoti, kad 
fašistai atsidurs blogoje pa
dėtyj.

Mussolinis tą žino, todėl 
dešimtys tūkstančių darbi
ninkų veda kelius, lieja ce
mentą, pila smalą, grendžia 
akmenis. Bet kažin ar tie 
keliai atsilaikys prieš lie
tus? Dar galimas daiktas, 
kad Mussolinis perdaug 
anksti džiaugiasi pergalė
mis ir Ethiopijos užkariavi
mu.

ninkės. Vieni gražiai, malo
niai, švelniai, jausmingai, kiti 
dar žavėjančiau dainavo. O 
jau toji Onutė Levonavičiutė 
tai visus užžavėjo. Ir iš stuo
mens ir iš liemens—tikra gra
žuolė. O balselis tai, lyg devin- 
liežuvė lakštingala čiulba, kas 
visiems jausmus kutena, glos
to. Net keli pliki jaunuoliai— 
viengungiai, į dainininkę įsimy
lėję, apalpo. Vienas, atsi
kreipęs į mane, sako: Drau
ge, ar neturi tabokos, aš jau 
alpstu... Kitas gi sukramtė vi
są cigarą. Laimė viengungiams, 
kad Onutė neilgai scenoje bu
vo. ..

Muzikantai užgriežė suktinį 
ir visi—seni iA jauni sukibę į 
poras šokom, o viengungiai, 
šiaip-taip dūką atgavę, šneku
čiavosi.

Sveikiname, Brangieji.
Esame kol kas ^dar gyvi. .. 

Žinoma ponai kitaip gyvena, 
negu mes, nes jie turi daug 
litukų... Kaip klausei apie 
Lietuvos ūkininkų gyvenimą, 
tai šį tą parašysiu. Buvo tokių 
atsitikimų, kad žemės ūkio pro
duktų 
puolę.
4 litai,

Wilkes Barre, Pa

(Feljetonas)
Aną sekmadienio rytą gana 

anksti atsikėliau, pasiėmiau kir
vį, striūgą, plaktuką ir grąžtą, 
nuėjau į garadžių ir savo se
nam “bjurikui” padariau sėk
mingą, lyg Senas Vincas savo 
kuinui, operaciją—išgręžiau, 
senai užrūdijusią, į pačius vi
durius skylę, pripyliau aliejaus, 
smala ištepiau ratus ir save 
apsišvarinęs, sėdau į jį ir išva
žiavau į Sidabrinį “Laisvės” 
Jubilėjų.

Piliečių Kliubo svetainė jubi
lejaus dalyviais jau buvo kimš- 
tinai pilna. Šiaip taip suradęs 
vietos, sėdausi ir išsižiojęs 
klausau, nes draugai ir drau
gės sakė prakalbėles—sveikino 
suvažiavimą. Draugas Andriu
lis sako: Aš prakalbos nesa
kysiu ; aš vietoje prakalbos duo
siu nuo chicagiečių šimtą ir pu
sę dolerių, nes esu pavargęs’, 
kadangi pereitą naktį “Laisvės” 
patalpoje stačias miegojau.

Draugas Petronis pareiškė: 
Aš vienuolika šimtų mylių iš 
Rockford lėkiau, važiavau ir 
pėksčias ėjau, tačiau į laiką 
pribuvau į šį, iš visų svarbiau
si, Sidabrinį mūsų žibintuvo su
važiavimą, kurį aš, nors ir pa
ilsęs, sveikinu su dešimts do
lerių.

O draugė Grigienė visiems 
kupras ir veido raukšles ištai
sė, pareikšdama: Mes bėdavo- 
jąm senatve, negalėjimu, ta- 
čįaus aš—ji sako—žinau, kad 
tokio daikto kaip “negaliu” 
“nusenau”, nėra. Aš visuomet 
jauna, visuomet galiu ir mes vi
sos ir visi dar daug galime ir 
daug, o labai daug, bendromis 
spėkomis nuveiksime, naudai 
mūsų dienraščio ir darbininki
jos. — Tai brace chicagietė!

Na, o brace, numerio antro auksinio jubilejaus! Pasižada 
sklokininkų nuteistas ant pose- bendrai su visais nugalėti dar- 
lenijos išvaryti, Pr.ūseika sako: bininkų priešus!...
Mes visi matome, kad pačiu

svarbiausiu gi laiku, laiku si
dabrinio jubilejaus... lietuviš
koj respublikoj komunistinės 
spėkos susikristalizavo... Tai 
armija, tai spėka mūsų fronte!

Daugelis kalbėjo, sveikino ir 
aukas dėjo. O jau tų aplodis
mentų, net svetainės langai trū
ko. Ir kurgi neplos tokiam su
važiavimui ! Tai. lietuviškai res
publikai smegenų trusto sei- 
mes: stiprybė, galybė, sensas, 
turtas—viskas ir visi su “Lais
ve”! Visos ir visi, esanti ir bu
vę sklokininkai taip sako.

Suvažiavimas Baigiasi
—Nors šlapias lietus lyja, 

bet, gerbiamieji, meldžiu į si
dabrinio jubilejaus bankietą- 
koncertą, — pakvietė d. Buk- 
nys.

Svetainė, kurioje bankietas— 
koncertas įvyko, nedidukė—tik 
tūkstantis pėdų skersai ir išil
gai. Svetelio ant pėdos pora; 
tai, anot d. Strazdo... pustuštė 
svetainė.

Vakarienė, kaip “N. G.” ra
šo, buvo skūpi, nes viena iš 
gaspadinių, draugė Kalvaitienė, 
Pijui sakė, kad pirko: du pū
dus vištienos, du centnerius sa
lotų, pūdą veršienos, šimtą bu
šelių žirnių, pilną troką raudo
nų burokų ir... kur 
viską atsiminsi.

Bevakarieniaujant 
šalyje manęs sėdintis,
antro sklokininkas sako: —Pas 
jus, laisviečius, visko yra, ir 
Žmonių, spėkų...

—Draugės ir draugai—pirmi
ninkas riktelėjo ir nutraukė 
mums kalbas,—programas pra
sideda, klausykite.

Prakalbėles savo vienas-kitas 
ir dar kitas. Čia ir Samsonas, 
drūtuolis Požėla kalba, linki 
“Laisvei” ir visiems sulaukti

kainos buvo labai nu- 
Rugių centneris buvo 

o kitur nupuolė net iki 
Kaip nuvažiuodavai

miestan su grūdais, tai miesto 
ponai tik juokus daro iš ūki
ninkų, žinoma, ne visi taip da
rė.

Ūkininkai neturėjo ką daryti, 
kaip tiek nieko nevežt į miestus, 
nei pieno, nei sviesto, nei javų 
—nieko, o nieko, kad privertus 
■pakelti kainas. Kaip tik ūkinin
kai sustojo viską gabenti, taip 
miestuose pritrūko pieno, kiau
šinių, sviesto ir kito maisto, 
čia reikia duonos, malkų, o ūki
ninkai neveža.

Policija tuojaus pradėjo vai
kyti ūkininkus nuo kelių, kurie 
neleido tą viską vežtį. Buvo di
delių susirėmimų su policija, 
žuvo daug žmonių. Policijai į 
pagelbą norėjo prisiųsti kariuo
menę, bei kareiviai atsisakė eiti 
ir mušti savo tėvus. Gi polici
ja gerai užlaikoma, algas gauna 
dideles, tai ir tarnauja val
džiai ...

Dabar kariuomenės teismai 
sušilę dirba, jau keli mėnesiai 
laiko, kaip jie teisia sukilusius 
ūkininkus. Daugelį nuteisia prie 
sunkių darbų į kalėjimą. Neži
nia, kada tas ir pasibaigs. Tei
sia be jokio pasigailėjimo. Apie 
tai veikiausiai jūs skaitote lai
kraščiuose, kas darosi mūsų 
Lietuvoje.

Marijampolės apielinkėje bu
vo daug atsitikimų, kurie ne
paisė ūkininkų streiko, vežė 
maistą į miestą, tai tokių gy
vulius peršaudavo, kaip kur ir 
namus padegdavo. Dar ir dabar 
nėra ramu.

Taip gyventi, kaip dabar, ne
bus galima, ūkininkų viskas 
labai pigu. Laiške negaliu viską 
aprašyti. Gal kitą kartą para
šysiu

Anglies 
davo prie 
trijos per 
čiai darbininkų turėjo čia už
siėmimus, darbus. Bet kada 
pasirodė nedarbas kitose in
dustrijose, tai ir čia tas labai 
atsiliepė. Veik pusė kasyklų 
visai uždaryta, 
mainierių skaičius 
darbo ir jiems jau 
ties gauti darbą.

Bet čia ir apielinkėj randasi 
ir daugiau pramonių-dirbtu- 
vių. Štai jos: Bartels Brewing 
Co., su 150 darbininkų; Bank 
Construction Co., 60 darb.; 
Bartel’s Metal Ware Co. Bos
ton Store, 450; Carr Biscuit 
Co., 100: C. R. R. of N. J., 
800; Cohen Fein, 200; Com- 
ford Theatres, 125; Crane 
Bros., 300; D. and A. R. R., 
1,000; D. L. and W. R. R., 
250; Duplan Silk Corp., 
1,600; Duplan Silk Company, 
286; Erie R. R., 1,000: Gene
ral Cigar Co., 1,400; George
town Silk Co., 200; Goerin- 
ger Silk Co., 50; Hazard Wire 
Rope Works, 453; Hess Gold
smith, 800; International Har
vester Co., 11; Larksville Em
ployes, 95; Laurel Line, 150; 
Lehigh Valley R. R., 1,800; 
Lion Brewing Co., 103; Lu
zerne County Employes, 329; 
Mallow Sterling Hotel, 182; 
Martz Bus Co., 22; Miner Hil- 

‘lard Co., 120; National Cash 
Register, 15; Newark Silk Co., 
150; Penna. R. R., 1,265; 
Pressed Steel Co., 60; Reding 
ton Hotel, 60; Rooney’s Res
taurant, 42; Spaulding Bake
ry, 80; State Liquor Stores, 
50; Stauffer Chevrolet'^ Co., 
100; Stegmaiser Brewing Co., 
165; Superior Spinning Mills, 
90; The Hub Store, 56; Times- 
Leader, 150; Vulcan Iron 
Works, 450; Wilkes Barre 
Lace Co., 800; Wilkes-Barre 
Railway Corp., 500 darbinin
kų, ir tt. Čia neminėta miesto 
darbininkų ir kitų industrijų, 
kurios dar kiek dirba, bet ne
garsina savo darbininkų skai
čiaus.

Visose šiose dirbtuvėse dir
bama daugumoj su numušto
mis algomis ir nekurtose vieto
se įvyksta streikų, tik gaila, 
kad niekas apie tai neparašo 
mūsų spaudoj. Nesenai buvo 
šilko darbininkių streikų, kur 
darbininkės smarkiai kovojo 
pikieto eilėse.

Cleveland, Ohio

Steigia FarmeriŲ-Darbo 
Partija So. Bend, Ind.
SOUTH BEND, Ind., bal. 

26. — Automobilių darbinin
kų ir kitų unijų veikėjai 
drauge su kitomis darbinin
kiškomis organizacijomis 
šaukia gegužės 16 d. konfe
renciją, Studebaker. Union 
svetainėj, kad galutinai iš
dirbti planus steigimui Far- 
merių-Darbo Partijos visa
me šiame St. Joseph apskri
tyje.

Iš LDS Vaikučių Veikimo

Skaitymo, rašymo ir daina
vimo pamokos sekasi neblo
giausia. Pamokos atsibūna 
nedėldienių rytais nuo 10 iki 
12 vai., Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St. Pra
šom tėvus ir motinas atsiųsti 
savo vaikučius į šią mokyklė
lę, nes rengiamės prie koncer
to ir baliaus, tai ir jūsų vai
kučiai galės dalyvauti šiame 
koncerte, kuris įvyks gegužės 
17 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Darbininkų svetainėj. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Įžanga 
tik 15c. Prašom kitų organi
zacijų tą dieną nieko nerengti.

M. Valentą.

organizacijų prisidėję, neskaito darbininkiš
kus laikraščius. Juos mes turime pasiekti, 
patraukti prie dienraščio.

Rengianties prie “Vilnies” bendrovės su
važiavimo, gegužės 10, taigi darbuokimės, 
kad juo labiau dienraštį paskleidus tarp lie
tuvių; kad daugiau jį materialiai parėmus; 
kad sudarius reikalingas sąlygas didinti

dienraštį.
Suvažiavime taipgi kalbėsime apie turinį, 

apie tai, kas reikia gerinti. Kas ką turite 
patarti, duokite.

Plačioji revoliucinė visuomenė turėtų 
nuoširdžiai pasveikinti “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavimą šia 16 metų sukakties 
proga.

CHICAGO, Ill.—Rado nu
durtą 21 metų amžiaus stu
dentą Jack Schifferį. Ant 
peilio nėra palikta jokių 
pirštų ženklų. Todėl spė
jama, kad ne jis pats nusi
žudė, o atsargus žmogžudis 
jį nudūrė.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys už 
civiles laisves ir demokra
tines teises Lietuvos žmo
nėms.
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I Darbininkė ir Šeimininkė
KUR MOTERŲ VIETA? Cleveland© Žinios

M. Krasnitskiene—Pavyzdinga Komuniste
šeštadienis, balandžio 25-tos popietis. Pabaigiau skubiuosius 

ryto darbus. Pasiėmiau gausų pluoštą gegužinei Moterų Sky
riaus laidai atsiųstų raštų. Pati gausa perbėga mintį tenki
nančiu pasigerėjimu ir pasididžiavimu. Juk tai vis darbininkių 
raštai. ...

Ne be pasiaukavimo jie pagaminti. Pas vieną, žinau, būrelis 
šeimynos ir didžiulė našta organizacinių darbų. Kita—dirbtuvės 
darbininkė ir namų ruoša ant jos rankų; ji ne paskutinė ir or
ganizacijose. Anoji—silpnokos sveikatos, ši—darbuojasi eilėje 
lietuvių ir tarptautinių organizacijų—masinė veikėja.

Panašiai yra ir su daugeliu kitų. Darbai, reikalai, rūpesčiai, 
vargai. . . . Bet kasgi, jei ne mes pačios prašalinsim tuos var
gus? Ir dėlto čion ta gausa raštų, kad mūs skyrius būtų juo 
sėkmingesnių agitatorium už prašalinimą tų vargų.

Ne Persena Veikti
Tarp daugelio raštų ypatingai metasi akysna vienas—tai drau

gės M. Krasnitskienės iš Waterbury, Conn. Patsai faktas, kad 
•f i ne jaunutė, apie 60 metų, suįdomina. Sunkiu darbu ir var
guose ji išauklėjo didelę šeimyną. Ne raskažiai ir dabar. Jos 
draugas ilgą laiką menkai dirbo. Ji pati nebepajėgia turčiams 
tarnaut. Didelėj šeimynoj, kad ne vienas, tai kitas yra bedar
bių eilėse. Viso amžiaus pastangomis įgytas namelis arti lici- 
tacijos. Prisieina jo, kol kas turima, pastoge dengtis su duk
ters šeimynėle. Darbo, rūpesčių daug. Sveikata silpna. Bet 
draugė Krasnitskiene nepersena veikti. Greta šeimynos reika
lų jai yra brangūs organizacijos reikalai. Jai ypatingai apeina 
n^oterų organizavimas, tad ji rašo Moterų Skyriun, dalyvauja 
susirinkimuose.

Nesvyruojanti Įsitikinimuose
Draugės Krasnitskienės gyvenimas tampriai surištas su or

ganizacijomis ir viso darbininkų judėjimo augimu Waterbury. 
Juk kasgi, kad ne jinai, pradėjo lankyti darbininku susirinki
mus dar tais laikais, kuomet į susirinkimus lankančias moteris 
būdavo žiūrima tarsi į “raganas.” Ji nesvyruojančiai laikėsi 
Komunistų Partijos vadovybės kritiškuose darbininkų judėjimo 

•momentuose. Ji buvo viena iš pirmųjų moterų aktyviai daly
vaujančių darbininkų susirinkimuose gatvėse, kur kovoje už tei
sę naudoti gatves gręsė smūgiai, areštas ir kalėjimas. Jos 
išnešiotomis po stubas knygomis, kuriomis ji skleidė apšvietą, 
galima būtų išbudavoti jai didžiulį paminklą.

Bet ne man atžymėti visus jos nuopelnus. Tą geriausia ga
lės padaryti tie, su kuriais ji artimai gyveno ir diena dienon 
dirbo. Viskas, ką galiu, tai bendrais bruožais perduoti kitų iš
reikštas mintis apie ją, taipgi paduoti gretimais telpantį pasku
tinį jos laiškelį ir straipsnį, kurie už vis geriau liudija jos atsi
davimą organizacijos reikalams.

Brangi Gyvybe Užgeso
Paskutiniame savo laiške jinai prašė patart rašymui temą. 

Bet gražiausia tema buvo ji pati. Kas galėtų būt gražesnio, 
kilnesnio, kaip gyvenimas darbininkės moters, kuri sunkios ko
vos už būvį sūkuryje, bemokslė, beteisė, pajėgė prasilavinti, pa
kilti, pažinti darbininkės organizuotumo svarbą ir pasišventusiai 
darbu, žodžiu ir raštu skleisti tą idėją?
4 Taip, ta tema—pasišventusios darbininkų reikalams d. Kras
nitskienės gyvenimas—buvo pasididžiavimu ir pamoka lietuvėms 
moterims. Tai lietuvių liaudies dukterų kilnumo pavyzdys. 
Bet....

Tąją gražią temą pynusi gyvybės gija nutrūko. Prieš mane 
guli telegrama, kurios didelės, juodos raidės sminga akysna ir 
Krūtinėn:

“Mano žmona-draugė M. Krasnitskiene mirė. Laido
sime pirmadienį.—Chas. Krasnitskas.”

Nesinori tikėti! Jos laiškas rašytas 23-čią balandžio, šian
dien 25-ta! Bet ko stebėtis, kad ji paskutinėmis gyvenimo die
nomis, silpnutė spėkomis, rūpinosi organizacija, dirbo jos la
bui? Juk tas panašu visam jos-darbininkės-revoliucionierės gy
venimui.

Trečiadienį, 29 balandžio, kada lietuvės moterys skaitys jos 
laišką, skaisti pavasario saulė jau bučiuos raudonąsias gėles ir 

^prirengdinės drėgną žemę daiginimui jaunos, žalios žolelės ant 
jos kapo. Bet jos prakilnaus, pasišventusio darbininkų judėji
mui gyvenimo atmintis stiprins mumyse organizuotumo idėją ir 
auklės būrius naujų veikėjų.

S. Sasnauskienė.

Draugės Krasnitskienės Paskutinis Laiškas
Maloni Draugute!

Jūs mane vis raginat rašinėt. Kaip dirbau po namus 
pas turčių klasės žmones, tai ką patėmijus ir parašydavau 
į “Darbininkių Balsą.” Dabar toli neišeinu, vien namie triū
siu, tad mažai naujo tematau. Tiesa, laikraščius peržiūriu, 
bet straipsnius rašyt gal nesisektų, ypač dar didelėje šeimy
noje kartu gyvenant ir vaikučiai mintis pertraukia. Drau
ge, patarkit man temą, ką galėčiau rašyt? šį sykį para
šiau savo mintis link tvėrimo atskirų moterų kuopų.

A r Verta Organizuot Atskiras ALDLD 
Moterų Kuopas?

Vienas draugas “Laisvės” Moterų Skyriuje pakėlė klau
simą, ar verta organizuot atskiras Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos moterų kuopas?

Man rodos, kad verta. Daug laimėsime, ar ne, bet gali
ma pabandyti. Tūli dd. tam priešinasi, manau, ne su blogu 
tikslu, bet neįsitėmiję įvairių dalykų, kurie daug reiškia mo
terų organizavime.

Tiesa, mes, moterys, atsilikusios politikoje ir visame ži
nojime daugiau, negu draugai vyrai. O taip yra dėlto, kad

mūsų gyvenimo aplinkybes daug sulaikė nuo lavinimosi: 
vaikai, stubos triūsas, o ir tikėjimas (religija) į moterį 
darbininkę giliau įleidęs šaknis laikosi.

žinoma, randasi iš mūs draugių gana pakilusių, išsilavi
nusių, bet nedaugelis.- Tūlos ir iš tų mus raginusių prie 
darbo, prie žinojimo, prie organizacijos—“pailso” ir aptilo. 
Jų vietas reikia atpildyti, taipgi reikia didinti judėjime da
lyvaujančių mųterų eiles ir auklėti vadovybę. Tam reikia 
specialių pastangų.

Mes, moterys, nors ir atsilankome į draugijų susirinki
mus, tai tarpe savęs kalbamės apie savo šeimynas, drapa
nas ir kitus dalykus. Bet pradėjus draugijinius reikalus 
svarstyt mes tylime arba mažai dalyvaujame svarstyme. 
Tam yra priežasčių. Kai kurios bijome, kad mus vyrai ga
li pajuokt, jei kartais ne vietoje žodį prasitarsim. O jei 
nėra laiko peržiūrėt laikraščius, tai ir klaidų daugiau 
įvyksta, kada gerai nepermatai visų bėgančių reikalų ir po
litinių žinių. Draugai vyrai turi daugiau drąsos—savimi 
pasitikėjimo: nors vieną kartą suklysta, tai antrą kartą 
pataiso, ir gerai.

Patėmyta, kad susirinkusios į vienų moterų susirinkimus 
moterys daugiau kalba svarstant dalykus, nes nėra kas kri
tikuos. žinoma, kurios daugiau dalyvauja judėjime, tai ne
sibijo nei kritikos ar pajuokų, visuomet dalyvauja ir vei
kia.

Aš gerai patėmijau, kad naujas drauges geriau įtraukt į 
atskirą moterų kuopą. Draugės moterys meilumu, asmeniš
ku draugiškumu prisikalbina, atsiveda savo pažįstamas vie
ną kartą, kitą ir tokiu būdu povaliai ir į organizaciją pri
kalbina.

Draugiškas atsinešimas vienos į kitą susirinkimuose taip
gi labai svarbu. Mūs draugų vyrų randasi pailsusių per 
eilę metų dirbant. Draugijų susirinkimuose kartais įsi
karščiuoja ir vienas antrą išbara. Atsivedus naują narį, 
ypatingai moterį, tas jaučiasi nejaukiai. Moterys visgi 
daugiau susilaiko nuo įsikarščiavimų.

Moterų kuopomis gal daugiau moterų įtrauktume į or
ganizaciją. Kuopos pradėtų lenktyniuot naujų narių ga
vime. Tas būtų gerai pačioms moterims ir draugijai.

Man atrodo, kad ne visos buvusios LDSA narės atėjo į 
Literatūros Draugijos kuopas. Kitos pasiliko nuošaliai. 
Reikia gaut daugiau naujų narių moterų į ALDLD kuopas.

Lai tveriasi atskiros moterų kuopos, kur yra dirva ir 
galima gaut moterų narių! O kur mažai vilties gaut mo
terų narių, ten lai gyvuoja ir darbuojasi išvien!

M. Krasnitskiene. 
Waterbury, Conn., Balandžio 23, 1936.

Pašalpos Institutas Pasiuntė Moterį 
Beprotnamin

CLEVELAND, Ohio. — Ba-
landžio 29 d. bus pargabenta 
iš Apple Creek, Ohio, beprot
namio 20-ties metų darbininkė 
Mary Fort, kur ji išbuvo apie 
6 metus. Per pasidarbavimą 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir advokatės Yettos 
Land, nuo teisėjo Joy Seth 
Kurd išreikalauta Habeas Cor
pus (pernagrinėti uždarymo 
priežastis). Teisėjas turės nu
spręsti likimą šios moters. Be
protnamio daktaras Yule pri
pažįsta, kad moteriškė yra 
sveika. Bet jis pareiškė, kad 
jis nieko negali padaryti jos pa- 
liuosavimui, nes teismas ją pri
pažino nepilno proto, todėl ji
sai nenori imti atsakomybės.

- Mary, kaip tūkstančiai bied- 
nų mergaičių, neturėjo progos 
lankyt mokyklos. Jos tėvas mi
rė jai esant vos 8 metų. Mo
tina apsivedė su kitu ir gimdė 
kūdikius kas metą. Mary^bu- 
vo vyriausia, jai prisiėjo būt 
namie ir gelbėt motinai, vietoj 
lankyt mokyklą.

Užėjus bedarbei, jos patėvis, 
kaip ir milionai kitų darbinin
kų, neteko darbo. Badas pra
dėjo visai šeimynai žiūrėt į akis. 
Kadangi motina negalėjo susi
kalbėt angliškai, tai Marytei 
prisiėjo eiti šalpos stotin rei
kalauti pašalpos, kad apsigynus 
nuo bado. Mary, nei jos moti
na, nežinojo, kad yra Bedarbių 
Tarybos, kurios pagelbsti išgaut 
pašalpą. Nors būdama jauna, 
vos 14 metų, ji kovojo karžy
giškai. Pašalpos administracija 
norėjo nuo jos atsikratyti, areš
tavo. Pamatę, kad Marytė 
prastai skaito ir rašo, pripa
žįsta ją nepilno proto ir pasiun
čia beprotnamin.

Po dviejų metų miršta josios

patėvis. Marytę paleidžia į pa
tėvio šermenis. Ji pasinaudo
ja ta proga, apsiveda su Frank 
Fort, kurį ji pažinojo nuo kū
dikystės, manydama, kad tuomi 
išsigelbės iš tos baisios padė
ties. Kapitalistinės klasės ber
nai, sužinoję, kad Mary vedus, 
paima ją ir reikalauja, kad ji 
■pasiduotų sterilizacijai. Jai ir 
jos vyrui nesutikus pasiduoti tai 
operacijai, ji vėl liko uždaryta į 
beprotnamį, kur pagimdė kūdi
kį. Kadangi motinai laike nėš
tumo prisiėjo pergyventi daug 
rūpesčių ir sunkaus darbo in
stitute, kūdikis gimė silpnas, 
vos išgyveno 3 savaites ir mirė.

TDA, su pagelba jos vyro ir 
kaimynų, surinko šimtus para
šų, reikalaujant paliuosuot jau
ną darbininkę moterį, kurios 
prasižengimas buvo tame, kad 
norėjo apginti save ir šeimy
ną nuo bado.

Mary pareiškė: “Jeigu aš čia 
■ išbūsiu dar metus laiko, tai ti
krai išeisiu iš proto.” Ji sa
ko: “Aš nieko daugiau iš jūsų 
nereikalauju, tik leiskit mane 
namo, pas mano vyrą.”

Mary ne vienintelė nelaimin
ga Ohio valstijoj, kur buvo įvy
kių, kad pašalpos administraci
ja. atskyrė motinas nuo vaikų 
ir pasiuntė į beprotnamius ar
ba bandė pasiųsti. Kapitalistų 
agentai taip daro tam, kad at
baidyti moteris nuo organizaci
jos ir klasių kovos. Bet jiems 
tas nesiseka. Mes matom su 
kožna diena vis daugiau ir dau
giau biednų moterų stojant kla
sių .kovos eilėsna. Darbininkės 
pradeda pamatyti, kad jų pasi- 
liuosavimas yra galimas tik per 
revoliucines organizacijas.

Sekančiame numeryje para
šysiu, kaip išeis jos teismas.

S. C. M.

SO

Moteru vieta gali būt namuose, bet ji yra ir politikoj, 
sako Mary Zuk, kurią šiame paveiksle matome virtu
vėj. Ji nesenai tapo išrinkta į Hamtramck, Mich., Mie
sto Tarybą Darbo Partijos tikietu. Mary Žūk tapo na- 
cionaliai garsi vadovavimu moterų streikui prieš augštas 

mėsos kainas.

Pirmoji Gegužės
Jau 19-ti metai, kaip rytuo

se raudonoji gegutė kukuoja ir 
laužo pasaulio imperialistų ra
gus, kviesdama viso pasaulio 
liaudį į bendrą frontą prieš 
bendrą priešą—išnaudotojus. 
Jau 19-ti metai, kaip Sovietų 
Sąjungos liaudis, po raudonu 
ženklu brolybės, liuosai švenčia 
pasaulio darbininkų šventę Pir
mąją Gegužės, drebindama vi
so pasaulio kapitalizmą.

Jau bus 19-ti metai, kaip So
vietų Sąjungos moterys yra lai
svos pilnoje to žodžio prasmėje 
ir niekeno nevaržomos laisvai, 
sykiu su vyrais, budavoja so
cializmą. . .

Taip pat 19-ti metai, kaip 
imperializmo smakas, po prie
danga visokių žmogžudžių-ge- 
nerolų, kalena dantis prieš So
vietų Sąjungos liaudį, tykoda
mas praryt Sovietų valdžią, bet 
Sovietų Sąjungos liaudis patai
ko akmenį į jo gerklę ir laiki
nai atmuša tolyn. Ten darbi
ninkai švenčia darbininkų šven
tę—Pirmąją Gegužės—laisvai, 
dainuodami “Internacionalą” 
žygiuoja po raudona laisvės vė
liava.

Čia, Amerikos darbininkai, 
šiemet taip pat rengiamės daug 
smarkiau prie Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimo; prie aštresnės 
kovos už pravedimą šios gegu
žinės obalsių. Valdančioji klasė 
taipgi nesnaudžia, ginkluoja 
gaujas policijos ir milicijos 
prieš darbininkus, kovojančius 
už duoną ir žmogaus teises.

Mes, lietuviai darbininkai, 
kaip vyrai, tarp ir moterys, tu
rime masiniai dalyvauti šios ge
gužinės ap vaikščiojimuose ir 
sykiu su kitais darbininkais pa- 

■ kelti savo balsą prieš pasaulio 
I imperialistų užsimojimus ant 
darbininkų klasės.

Šios gegužinės apvaikščioji
mui. bus surengta daugybė ma
sinių mitingų, demonstracijų ir 
paradų, kuriuose dalyvaus mi
lionai Amerikos darbininkų 
klasės kareivių, maršuos gat
vėmis po raudona vėliava, rei
kalaudami žmoniškesnių gyve
nimo sąlygų.

Lai nei vienas lietuvis darbi
ninkas šią gegužinę nepasilieka 
nuošaliai masinių mitingų bei 
demonstracijų! Dalyvaukime 
juose! Tai yra kova prieš ka
rą ir fašizmą: už bedarbių ir 
socialę apdraudą.

Ši darbininkų šventė lai su
drebina kapitalistinį pasaulį 
savo protestais prieš algų ka
pojimą; už ateivių teisių gyni
mą ir prieš puolimą ant Sovie
tų Sąjungos!

Lai ji iššaukia lietuvius dar-, 
bininkus į masinius mitingus- 
derponstracijas už viršpaminė- 
tus obalsius ir už galutiną dar
bininkų klasės pasiliuosavimą!

Lai ši darbininkų šventė bū
na ta kovos diena, .kurioje kiek
vienas darbininkas pareikštų 
savo protestą prieš darbo žmo
nių skriaudikus.

Onytė S.

Pinna Po Suvažiavimui 
ALDLD Motery Kuopa

Brooklyn© jau įsisteigė Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gijos moterų kuopa. Tai pirma 
po Liet. Mot. Suvažiavimo, ku
ris įvyko 4 balandžio šiame 
mieste.

žymiausiu už kuopą argu
mentu buvo tas, kad bendra 
kuopa ir prie geriausių norų 
negali apsvarstyti visus kitus ir 
sykiu specialius moterų reika
lus. Kol neturėjome atskiro 
moterų veikimo, menkai kas 
buvo daroma moterų klausimu, 
nes paskęsdavo bendruose rei
kaluose. Pradėjus moterų vei
kimą turėjom eilę moterims įdo
mių susirinkimų ir įsigijom 
kontaktą su daugiau moterų.

Mūsų susirinkimuose yra 
kviečiamos ir dalyvauja ir ne 
narės. Nemažas skaičius iš jų 
yra prisidėjusios vienu ar ki
tu būdu prie mūs vedamų dar
bų, o kelios pastoviai ir daug 
dirba. Dvi tokių draugių jau 
įstojo kuopon. Tikimės, kad ar
timoje ateityje rasis ir daugiau 
tokių.

Kas savaitę, trečiadienio va
karą, turime lietuvių kalbos ir 
rašybos pamokas, kurias nuo
lat lanko būrelis draugių. Tas 
mums labai reikalinga ir taip 
pat yra nuopelnu moterų veiki
mo.

Gegužės 21-mos vakarą turė
sime moterim prelekciją apie 
sveikatą ir prakalbą,, kurioj 
bus aiškinama Motinų Dienos 
reikšmė. Prelekciją duot sutiko 
Dr. J. J. Kaškiaučius, o prakal
bai sakyti stengsimės gauti pra- 
kalbininkę moterį. Įžanga bus 
10 c., bet prie įžangos duosime 
3 dovanas: Dr. Kaškiaučiaus 
parašytą knygą “Darbininko 
Sveikata”, “šviesos” arba “The 
Woman Today” metinę prenu
meratą ir vieną šiaip kokį mo
terim naudingą daiktą.

B-tė.

Draugėms Bendradarbėms
Draugėms ir draugams ačiū už 

raštus. Del Susidėjusių aplinky
bių ne viskas tilpo gegužinėje 
laidoje, tilps sekamose, kurios 
jau bus padidintame laikrašty
je. Rašykite daugiau.

Linkime įspūdingai ir sėk
mingai minėti šią istorišką Pir
mą Gegužės. Mot. Sk. Red.

Girdėti, kad ne tik kitų tau
tų moterys šeimininkės-darbi- 
ninkės entuziastiškai rengiasi 
apvaikščiot 1 d. gegužės su sa
vo vėliavomis ir tinkamais ©bal
siais, bet taipgi ir mūsų lietu- — 
vės nuo to neatsilieka. Draugė 
Rudienė, ALDLD 15-to Apskri
čio Komiteto narė, man sakė, ’ 
kad 15-to apskričio moterų ko
mitetas daro puikią vėliavą, 
kuri pirmu kartu bus nešama 
Pirmos Gegužės demonstraci
joj.

Mūsų, darbininkių, pareiga 
Pirmą Dieną Gegužės palikti 
namus ir išeiti j gatves kartu 
su vyrais, kad parodyti savo 
solidarumą ir galingą darbinin- *2 
kų spėką. Minėdami 50 metų 
sukaktuves nuo pirmos demons- 
tracijos, kur pralieta darbinin-,,. 
kų kraujas per bosų provoka
torius, mes šiemet demonstruo? ,/ 
sime prieš kylančią reakciją,, 
kuri veda prie fašizmo ir karo. 
Kas daugiau nukenčia nuo fa
šizmo ir karo, jeigu ne darbi
ninkė moteris?

Šiemet Pirmą Gegužės ap- <7 
vaikščios bendrai unijos, soči- , j 
alistai ir komunistai, taipgi ir .,7 
kitos darbininkų organizacijos. ; i 
Jie visi stoja į vieną galingą • 
Bendrą Frontą už savo reikala
vimus: už padarymą Clevelan- '". 
do unijos miestu; už 6 valandų 
dieną ir 5 valandų darbo sa- “ 
vaitę be numušimo algų; už be-' 41 
darbių apdraudą ir senatvės 
pensiją; už darbininkų solida-* -- 
rūmą prieš karą ir fašizmą; už • - 
neprigulmingą Farmerių-Darbo \' 
Partiją, ir neįsileidimą Liber-"'*“, 
ty League į Clevelandą. •

Demonstracija prasidės nuo“*' 
šių punktų:

East 22nd ir Prospect. „ 
East SOth ir Woodland.
West 25 ir Market Square. .LJ 
East 26th ir St. Clair Ave.
Iš visų punktų pradės mar-,, / 

šuoti lygiai 3:30 po pietų. įJ 
Public Square pribus lygiai \ 
vai. po pietų. z

Lietuviams, rodos, būt paran
kiausia susieiti ant E. 26th ir 
St. Clair Ave. ir nuo čia visi\^; 
galėtume mar šuoti po viena ve- 
liava. Clevelandietė.

«► >1
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Binghamton, N. Y.
Draugė Mikalojunienė vis 

dar guli lovoje su reumatiz
mu. Randasi savo namuose. 
Tebeserga ir dd. Mikalojūnų sū-' 
nūs. Jis yra išvežtas į ligon- 
butį. Gaila tų draugų—du li
goniu vienoje šeimoje ir 
taip ilgai sergant, jau virš 
nuo laiko.

Draugas Mikalojūnas 
veiklus organizacijų narys.

Aplankiau aną dieną d.
kalojūnięnę, išsikalbėjova su ja. 
Paklausiau: “Kaip, jūs, drau- 
gute, gavote tą ligą.” “Ogi”. ’ - 
sako, “nuo pirmojo potvinio,' 1 
kuris užplūdo mus netikėtai • 
pereitą liepos mėnesį. Labai iš* - 
sigandau, taipgi sušlapau ir su- , 
šalau bevalydama skiepą ir šiaip 
aplink stubą. O dabartinis pot- 
vinis, tai visai prikankino ir į 
lovą paguldė.” Rūpestis apie 
naus sveikatą jai daugiau 
blogina.

Linkiu jums ir jūsų sūnui' 
greito pasveikimo.

“Laisvės” Koresp.

ar- i»
W. .

ar-

Balandžio 19, Lietuvių sve
tainės žemutiniam kambaryje, ■' 
buvo surengta didelė “Shower 
Party” Kaminskaitei, kuri 
timoje ateityje apsives su 
Gudausku. Tą pokilį, kiek 
ko nugirsti, jai surengė jos
timiausios dd.: E. Poškaitė su 
Gudauskiene ir B. Kaminskie
ne.

Buvusieji pokilyje svečiai ir 
viešnios, kurių buvo apie 200, 
sakosi turėję gerus laikus, o bū-* ' 
sianti jaunoji gavo labai daug 
gražių ir brangių dovanų. Su-- 
žieduotiniai yra visų mylimi ir' 
gerbiami jaunuoliai,
tiek daug žmonių susirinko ‘ 
juos pasveikinti. Nuo savęs lin- - 
kiu geriausio pasisekimo abiem * 
jaunuoliams. •’***>•

“Laisvės” Report.

per tai .
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Puslapis Ketvirtas.
n

Trečiadienis, Bal. 29, 1936

nio Jubilėjaus Certifikatą. Kurie dar neturite Certifikato, 
to “Laisvės” rėmėjo garbės ženklo, reikalaukite jo tuojau. 
Certifikato kaina vienas doleris. Bet daugelis iš draugų 
mokėjo už juos daugiau kaip po vieną dolerį, kiti net iki

• Čia parodoma siena taisomo namo, kuriame “Laisvė” 
*> turi sau patalpą. Kaip matote išilgai budinko drūžią, tai 
—-visa siena buvo pradėjusi linkti. Dabar visa iš viršaus 

siena iki drūžiai yra nugriauta ir naujai atbudavota. Tas
* darbas lėšuoja $1,500.00. Tie netikėti kaštai išsėmė mūsų
* įstaigos iždą iki dugnui. Blogiausia, kad tai pasitaikė tuom
* momentu, kada leidžiama knyga—Mortos Vilkienės Divor-
* sas, kaipo Jubilėjinė dovana skaitytojams. Daug padėtų
* draugai šiame reikale, jei tuojau įsigytų “Laisvės” Sidabri

$25.00.

N. Y.

MONTELLO ŽINIOS New Haven, Conn
w Vieša Padėka

• . Su didžiausiu nuoširdumu 
’dėkuoju visoms draugėms,
• draugams, giminėms ir pažįs
tamiems be skirtumo pažiūrų, 
; kurie" mane lankė ligoninėj ir 
.'namuose laike mano sirgi- 
Lmo po sunkios operacijos. 
’Taipgi dėkuoju už gyvų gėlių 
•bukietus, kurių gavau apie 30 
ir šiaip kitas brangias dovanas 
ir už gerą priežiūrą, einant

'ant operacijos. Visai nesitikė
jau tokio nuoširdaus ir drau
giško atjautimo. Nežinau, ka
da aš jums už tai atsilyginsiu. 

-Aš jus niekuomet neužmiršiu.
Draugiškai,

E.- Striupinytė (Moksvitienė).

Apie tris savaites atgal Lie
tuvių šv. Roko parapijos ko
mitetas, su klebonu priešaky
je, už nesilaikymą bendro 
fronto patys sau surengė teis
mą, kuris atsibuvo Liet. Tau
tiško Namo svetainėje. Teisė- 

' ju buvę advokatas Juozas Ču- 
hys iš So. Bostono, Mass. Teis
mo advokatais—J. Veracka, 
B. Sykes, J. Kumpa ir “Darbi
ninko” redaktorius O. F. 
Kneižys. Sakoma, kad publi
kos buvo apie 2 šimtai. Kalti
ninku pasiskyrė J. Treinavi- 
čių, kuris nesilaiko bendro 
fronto. Advokatai savo roles 
atliko silpnai. Kunigas J. šva- 
gždys pasakė prakalbą ir va- 

Hcaras užsibaigė. Reikia pami- 
'olėti, kad jie teisė patys save, 
^atmesdami bendrą frontą.

Lietuvių Piliečių Pašalpinis 
-•KMubas, paminėjimui Dr. Jo- 
-no Šliupo 75 metų sukaktuvių, 
Nurengė bankietą, kuris įvyko 
•Jbtflandžio 5 d., Lietuvių Taut. 
•;Namo svetainėj. Įžanga buvo 
••$1.00. Bankietą davė gerą, 
•'bet kažin kodėl publikos buvo 
••nedaug, nors buvo gerai išgar
inta, kad kalbės Bagočius. 
^'Priežastis gal bus tame, kad 

^•’Čion buvo misionierius, kuris 

liepė su bedieviais nedrau- 
gaut.

Biručių Draugystė laikė mi
tingą balandžio 20 d. Tarp 
kitko nutarė dalyvauti pami
nėjime pirmos dienos gegužės. 
Tam išrinko komitetą. Taipgi 
skaityta laiškas nuo 
administracijos kas 
raščio sukaktuvių, 
paaukoti 2 dolerius 
mui 25 metų sukaktuvių. Šita 
pašai pine moterų draugystė 
pirma ant rekordo rėmime 
darbininkiško judėjimo.

“Laisvės” 
link dien-

Nutarta
paminėji-

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras pusėtinai jau susitvar
kė. Pamokos įvyksta regulia
riai, bet vyrų atrodo mažai— 
turėtumėm pasirūpinti dapil- 
dyti. šiemet kažin kodėl cho
ras atsisakė dalyvauti pami
nėjime pirmos dienos gegužės. 
Girdėjau atgarsius—nekurie 
choro nariai sako, esą per
daug radikališka dalyvauti 
apvaikščiojime pirmos dienos 
gegužės. Dabar, skaitytojai, 
spręskit, kur šitoks argumen
tas veda chorą.

45
or-
ir

Mirė J. Skerdžius, apie 
metų senumo. Jis jokiose 
ganizacijose neprikalusė 
buvo nevedęs. Vargšas savo 
liuosą laiką ir pinigus praleis
davo ant gėrimo. Buvo pasau
linio karo, veteranas ir nesu
laukė išmokant bonų.

po
“Laisvės” skaitytoja 

Striupinytė - Moksvitienė 
sunkios operacijos sėkmingai 
eina geryn. Kad pagerbus 
dienraščio “Laisvės” 25 metų 
sukaktuves, ji pasipirko jubi
liejinį certifikatą už 2 dole-' 
rius. Tai bus kaipo dokumen
tas atminčiai.

Šalna.

Gaukite ‘‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Namą nufotografavo ir paaukojo Jonas Stokes, kurio 
studija yra 512 Marion St., kampas Broadway, Brooklyn, ■

Pasižvalgius Po Mūsų Miestą

čia randasi lietuvių, senai 
atvykusių iš Lietuvos. Jų pir
mieji gyvenimo metai Ameri
koj, kaip ir pirmųjų pionierių, 
buvo sunkūs. Bet jie tuos sun
kumus nugalėjo. Tūli turi įsi
giję ir nuosavybių, išaugino 
šeimynas. Kiti vaikus išleido į 
mokslus. Bet ne vienas šių 
mūsų pionierių lietuvių savo 
tikslo nepasiekė. Pusiaukelyj 
suklupo. Sunkiai dirbdami, 
pusamžyj jie mirė, o jų šei
mos, našlaičnamiuose atsidūrė. 
Gi likusį jų turtą advokatai ir 
teismai sunaikino.

Kiti išleido savo vaikus į 
mokslus, sudedami tam visas 
savo sutaupąs. Dabar išmoks
linti vaikai darbo nebegauna 
savo profesijose. Stovi bedar
biu eilėse. Tėvam ir vėl var
gas, nebėra to palengvinimo, 
kurį tikėjosi susilauksią iš mo
kytų vaikų.

Tretį, pusbadžiai gyvenda
mi, susitaupė “galybes pini
gų,” prisipirko uosavybių, 
įvezdino pinigus morgičiuosna, 
ir viskas ėjo gerai. Manė tap- ha bandys ištirti tas kliūtis ir 
šią turtingi ir senatvėje susi- jas pašalinti, kad visi delega- 
lauks geresnio gyvenimo. Bet.'lai galėtų susirinkimuos da- 
užėjus krizio vėtrai, dingo ir.lyvauti. Taipgi paaiškėjo, 
šių turtas ir kartu tos saldžios1,HnfQO cMnfr- 
svajonės apie laimingą senat
vę. Stovi prieš jų akis tamsios 
gyvenimo dienos.

Tai tokia trumpa istorija šio 
miesto senųjų lietuvių gyven
tojų.

Aš manau, kad mes, maty
dami tokią netikusią praeitį,1 šiame susirinkime išnešta už
tūrėtumėme mokytis iš gyveni-1 gyrimo rezoliucija. Turbūt jie 
mo. Reikia darbuotis, kad pa- ’ turėjo mintyje palikti tai ma

siniam lietuvių susirinkimui.
Oisterių Atidarinėjimas 

Modernizuojamas

Čionai randasi turbūt did- 
džiausia šioj apielinkėj oiste
rių atidarinėjimo dirbtuvė, 
kur dirba daug lietuvių ir len- 

gijos susirinkimas. Kaip viso-kių moterų. Nors darbas bū- 
se pašalpinėse dr—jose, taip ir tų sunkus ir vyrams, tačiaus 
šioje, iš visų raportų svarbiau- moterys dirba pigiau, ir dar- 
sias ligonių komiteto raportas, bą padaro tinkamiau, todėl

keisti šitą netikusią tvarką į 
tinkamesnę, kurioj nereikėtų 
taip kentėti ir tiek prigavys- 
čių pergyventi!

Iš DLK Vytauto Draugijos 
Susirinkimo

• Bal. 19 d. įvyko šitos drau-

Pasirodė, kad ligonių visuo
met netrūksta, nes nariai di
džiumoj jau* nusenę ir todėl 
daugelis jų serga. Vienas se
nas narys, kuris jau antras 
metas serga, ir kuriam jau se
nai pašalpa išsibaigė, atsikrei
pė į draugus, kad sušelptų jį 
kiek nors, nes kitaip gręsia ba
das. Gaila žiūrėti į tą senelį, 
kuris prarado sveikatą ir šei
myną, o dabar turi kreiptis 
prie draugų išmaldos, žinoma, 
draugai sumetė kelis dolerius. 
Tai jau ne pirmas tokis nuoti- 
kis ir ne paskutinis.

Tai gera šitos draugijos na
riams pamoka. Reikalinga sto
ti už pravedimą įstatymo del 
pensijų senatvėje, valdžios 
kaštais. Tuomet draugijos ne
būtų apsunkintos įvairiais mo
kesniais.

Priimtas vienas jaunas 
draugijon. narys. Aš manau, 
kad visi turėtų pasidarbuoti 
įtraukimui daugiau jaunuolių 
į draugiją.

Teko išgirsti, kad tūli ben
dro draugijų komiteto dele
gatai del vienokių ar kitokių 
priežasčių negali pribūti susi-' 
rinkimuosna. Komiteto valdy-

Taipgi paaiškėjo, 
kad bendras komitetas steng
sis surengti masinį visų New 
Haveno lietuvių pikniką, taip
gi stengsis pasiųsti delegatus 
į visuotiną lietuvių kongresą.

Daug buvo sveikų iš narių 
išsitarimų del minėto kongre
so. Gaila, tik, kad nebuvo 

jas ir samdo. O antra, tai, mat, 
darbas sezoninis. Pastaruoju 
laiku minėtoj dirbtuvėj viską 
modernizuoja. Moters darbi
ninkės džiaugiasi, kad viskas 
atrodo gražiai ir kad būsią 
galima lengviau dirbti. Bet aš 
turiu štai ką pasakyt jums, se
sutės: Moderniškus įtaisus de
da ne kad jums palengvinus 
dirbti, o tam, kad daugiau 
pelno padarius. Su naujais 
įtaisais vienas darbininkas pa
darys penkių darbą. Taigi, kai 
kitą sezoną sugrįžšite dirbti, 
daug iš jūsų būsit jau nebe
reikalingomis.

Kitoj dirbtuvėj, vadinamoj 
“Box Shop” ’(National Fol-
ding Box Co.), kur taipgi dir
ba daug lietuvių moterų ir vy
rų, įtaisė moderniškus įtaisus 
ir jau varo lauk nemažai dar
bininkų.

Moderniškos mašinos palen
gvins darbininkams darbus ta
da, kai jie patys jas valdys.

Žuvo $2,000,000

Bal. 22 d., spauda paskelbė, 
kad keturiose, keli metai už
sidariusiose bankose, žuvo 
žmonių sudėtų pinigų du mi- 
lionai dolerių. Reiškia, dau
giausiai darbininkų taupyba, 
viso amžiaus uždirbti pinigė
liai. Tai dar viena priežastis, 
kodėl mes turime šelpti sene
lius, patys galo su galu nesu- 
durdami!

Tų pinigų vėjas neišnešišo- 
jo; juos kas nors turi!

Katalikas.

Binghamton, N. Y
Mūsų naujas 

draugas R. Kiely 
miestą pereitą 11 
džio. Jis šiame mieste išbuvo 
apie 5 metus ir veik didžiu
mą laiko išbuvo bedarbių ei
lėse. Mat, vis tikėjosi pono 
Johnsono mielaširdystės gauti 
pas jį darbo. Galop d. K. per
sitikrino, kad nėra vilties gau
ti darbo, tai ir išvažiavo į 
Mass, valstiją, kur jis pirmiau 
gyveno. Drg. Kielys buvo 
LDS ir lietuvių frakcijos na
riu ir buvo bepradėjęs neblo
gai darbuotis. Geriausio pasi
sekimo, drauge K., jūsų nau
jojoj gyvenimo vietoj.

“L.” Korespond.

pažįstamas 
apleido šį 
d. balan-

Balandžio 18 diena Komu
nistų Partija buvo surengus 
vėdarų vakarėlį drg. Klimo fo
tografijų studijoj, kurią jis 
davė veltui, žmonių atsilan
kė virš 40. Visi gražiai links
minosi—vieni šnekučiavosi, ki
ti šoko, treti pinakliavo ir ki
tokius “geimius” lošė. Drau
gės moterys pagamino skanią 
vakarienę. Daug darbo pridė
jo d. Žemaitienė, kuri suga- 
mino vėdarus. Jai pagelbėjo 
drg. Josephine ir drg. J. K. N. 
Virtinius sugamino drg. Be- 
kerienė ir A. Tvarijonienė, II. 
Žakienės stuboje. Didelis ačiū 
priklauso draugėm M. B. ir 
A. T., kurios ne partijos na
rės ir dirbo virš minėtai orga
nizacijai. Taipgi ir drg. že
maitis daug mums gąlbėjo ir 
jo dukrelė Helen neatsiliko su 
darbu.

Viršminėtam parengimui 
daiktus aukavo šie draugai: 
J. M. Vaičekauskai aukavo 2 
gražias gėles, kurias leido ant 
išlaimėjimo ir padarė $2.20 
pelno. Eand Well Bakery au
kavo didelę blekę keiksų; drg. 
H. Edelhait — vieną dolerį 
mėsos nupirkimui; Schwob— 
didelį keiksą ir leidžiant jį ant 
išlaimėjimo, padaryta $2.65 
pelno; šimulienė—gražų keik
są; M. žvirblienė—gardų na
mie keptą obuolių keiksą pa
gal drg. Valikonienės receptą; 
J. K. N. — keiksą; seserys 
Zmitraitės ir jų mamytė au
kavo taukų, kiaušinių ir duo
nos; Ringei aukavo lemonų ir 
orandžiu ; O. Girnienė—bliu- 
dą kopūstų “salad”. Jei kurių 
vardus praleidau, atleiskite— 
kaip sužinosiu, tai paskelbsiu.

Reikia tarti didelį ačiū vi

siems už parėmimą Komunis
tų Partijos ir toms draugėms 
ir draugams, kurie prisidėjo 
su darbu ir aukomis. Ačiū drg. 
Klimui už aukavimą’ vietos ir 
mes, reikalui esant, nepamir
šim jūsų. Reikia nepamiršti

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-9Š9 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

visų aukavusių biznierių ir, rei
kalui esant, kreiptis prie jų.

Vakarienėj Dalyvavusi.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkita 

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.

Nirht Tel. Juniper 5-49U PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be akirtu- 
ino. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenklntL

(■BMHUIn ■mNHMI
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| MOKSLAS IR TECHNIKA
Gamtos Milžiniškas 

Šaldytuvas
ži-Pasaulyje nuskambėjo 

nia, kad Sovietų Sąjungos 
mokslininkai Sibire atrado 
tūkstančiais metų atgal pa
laidotus milžiniškus mamuttus, 
didelius vabalus, varles ir ki
tus gyvius. Ir kas stebėtiniau- 
sia, kad mamuttas taip išsi
laikė, kad mėsa gera, atšil- 
džius kraujas bėga, viduriuo
se surastas jų maistas, tartum 
tie milžinai būtų gulėję kokia
me didžiuliame šaldytuve. Ir 
iš tikro taip ir buvo.

Tolimoje šiaurėje, prie pat 
Ledinių jūrų, pasikeitus gam
tai į šaltą, jie sušalo ir išgulė
jo ne tūkstančius, bet šimtus 
tūkstančių metų, kaip tūli 
mokslininkai spėja. Gamta iš
laikė juos geriausioje tvarko
je ir dabartinis žmonijos mok
slas, patyrimai, praktika, duo
da progą sužinoti, kas toje 
milžiniškoje senovėje gyveno.

Komisijai ir ekspedicijai va
dovavo profesorius Petras 
Kepteriev. Dabar vėl Lenin
grado Mokslo Akademijos ir 
Muzėjaus profesoriai 
mokyti žmonės išvyko 
ti Sibire senų gadynių 
nas.

kam slonio rankovė (nosis) 
tarnauja.

Kol kas Sovietų mokslinin
kams nepavyko nei vienas ma
muttas atgaivinti. Bet pjaus
tant jų mėsą, darant tyrimą 
vidurių, surasta, kaip jie gyve
no, ką valgė.

Mėsa taip gerai išsilaikė, 
kad vietomis tenykščiai gyven
tojai—samojedai, suradę ma
muttus imdavo jų mėsą val
gyti-

Tūli mokslininkai mano, 
kad mamuttai gyvenę ne tūks
tančiai metų atgal, bet bent 
keli šimtai tūkstančių.

Tyrimai rodo, kad tais lai
kais Sibiras nebuvo šaltas 
kraštas, kad ten buvo daug šil
čiau. Bet matyti, kad įvyko 
kokia gamtinė katastrofa, ku
rios delei staigiai labai atšalo, 
gyviai mirė ir ledas juos su
kaustė taip, kad net iki mūsų 
dienų išlaikė.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks ne- 

dėlioj, 3 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
1035 Caniff St., arti Oakland. Visi 
nariai dalyvaukite, nes_bus nomina
cijos 
kitų

Puslapis Penktos

jusiu Philadelphijos negrų te
atruose. Naujo pasaulio šoki-, 
kės, IWO orkestrą, Amelia 
Babad, iš N. Y., žymi muzi
kantė ir daugelis kitų progra- 
mo dalyvių. Kalbės Mąx Be- 
dacht, ir Pat Toohey. Tad ne
pamirškite visi dalyvauti šiame 
parengime, 8 vai: vakare. Bū
kite anksti, jei norite gaut vie
tą atsisėsti Academy Music, 
arba įsigykite bilietą iškalno. 
Galite gauti bilietą 62 N. 8th 
St.

Pirmą Gegužės bus de
monstracija ant Reyburn Pla
za, kaip 1 vai. po pietų. Į Rey
burn Plaza susirinks iš visų 
miesto dalių. Vieni ateis de
monstratyviai, grupėmis ir pa
vieniais. Iš Reyburn Plaza eis 
visa paroda demonstruojant 
N. Broad St. iki Thompson St., 
ant Thompson Sq. Tad visi lie
tuviai dalyvaukite demonstra
cijoj. z

Gegužės pirmą, vakare, bus 
šokiai ir laimėjimas 80 dova
nų; jų tarpe ir kelionė į Eu
ropą ir atgal. Minėti šokiai tu
rėjo būti balandžio 25 d., bet 
del tam tikrų priežasčių, liko
si atkelti ant pirmos dienos 
gegužės vakaro. Tad, kurie

sklypelį žemės. Draugai Savic
kai “Laisvės” skaitytojai. Pra
šome arti gyvenančius drau
gus aplankyti d. Savicką.

L.K. Biuras linki greito pa
sveikimo.

ŽOLYNU ARBATA
keturi, kiekvienas galintis at
laikyti 120,000 tonų, po du 
abiejuose tilto galuose. Kanatų 
ilgis nuo vieno kablio per bok
štus prie kito yra 7,582 pėdos. 
Abi virvės sveria po 22,000 to
nus.

Ant šių milžiniškos jėgos 
plieno virvių ant galingų ka
belių, po 3^2 colius storio, bus> 
pakabintas tiltas. Tiltas bus 
207 pėdų pločio, kuriuom gre
timai bus šešiems automobi
liams keliai, trys į vieną pusę 
ir trys į kitą. Tilto išbudavoji- 
mui skiriama $35,000,000.

Tiltas per Auksinius Vartus 
bus ilgiausias pasaulyje. Jis 
bus ilgesnis 700 pėdų už New 
Yorke Washington tiltą. Aug- 
ščiau automobilių kelių, abie- 
jomis pusėmis, bus pėstiems 
žmonėms tiltai, šį tiltą mano 
baigti 1937 metais, gegužės 
mėnesį.

Tokios pat konstrukcijos 
bus pravesta tiltai tarpe San 
Francisco ir Oakland miesto 
per Yerba Bueną salą, čia ne
bus vienas tiltas, bet keli, sala 
nuo salos. Visi tiltai per San 
Francisco užlają sudarys 8/2 
mylias ilgio, bet ilgiausias iš 
jų bus 2,310 pėdų. Čia bus ir 
pasaulyje ilgiausias automobi
lių tunelis. Šičia tiltai bus jau 
ant dviejų augštų, automobi
liams ir traukiniams.

Ant salos Yerba Buena, ku
ri yra uoluota, atliekami dideli 
darbai, ruošiama vieta pasau
linei parodai, tam tikslui yra 
paskirta $25,000,000 pinigų. 
Sala turi 430 keturkampius 
akrus žemės plotą.

Sakoma, kad šių tiltų prave- 
dimas ir kitų darbų atlikimas 
ne vien ekonominiai bus nau
dingas, bet ir sudarys gražų 
vaizdą. Darbą bendrai finan
suoja California valstija ir ša
lies federalė Reconstruction 
Finance Corp., kuri to “pro- 
džekto” pasipirko už 62 milio- 
nus dolerių Šerų.

Š—kas.

L. K. Biuras.

Rochester, N. Y
tokio mie-

Veik ant

centro valdybos. Taipgi bus ir 
svarbių dalykų svarstoma.

Fin. Sekr. A. V.
(101-102)

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

rengia paskaitas moterų sveikatos 
ir gimdymo kontrolės klausimais. 
Įvyks trečiadienį, 29 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, 376 Broadway. Po 
paskaitų bus draugiška arbatos va
karėlis. Įžangos nebus, auka pagal 
išgalę. Kviečiam visas moteris atsi
lankyti išgirsti svarbių paskaitų ir 
draugiškai pasikalbėt.

Komisija.
(101-102)

POTTSVILLE, PA.

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL-LAX. —HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandč 
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 užvtai 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.

Turbūt nėra kito 
sto su tiek daug bažnyčių, 
kaip Rochesteryje.
kiekvienos gatvės kampo stovi
katalikų bažnyčia, o prie baž
nyčios kunigo palocius 'ir mi- 
nyškų namas. Man tenka ank
sti nedėlios rytais pervažiuoti 
skersai miestą. Matai visokio 
amžiaus maldininkų einant į 
tas bažnyčias—žinoma, savo 
dievo prašyti, kad suteiktų ge
rą gyvenimą po mirties. Tie 
darbininkai daugiau rūpinasi 
užgrabiniu gyvenimu, negu 
šiuo, kurį mato ir jaučia, čia 
randasi didelė katalikiška se
minarija, kur kunigus dirba. 
Ten jų mokinasi keliolika šim
tų, privažiavę iš kitur. Ketver- 
gais paleidžia tuos klierikus 
pasivaikščioti. Pamatai juos 
užeinat kaip juodą debesį. O 
kam tas viskas? Nagi mulkin
ti darbininkų klasę.

Mūs lietuviai katalikai
bar neša jungą, nes kiek pir
miau buvo tik kunigas ir jo 
gaspadinė užlaikyti, 
prisigyveno 
kų. Mat, 
kad reikia 
kunigas J.
kite, duokite daugiau 
Parapijonai labai 
kad tiek dykaduonių turi mai
tinti.

Būtų gerai, jei lietuviai ka
talikai darbininkai pradėtų 
rūpintis šiuom gyvenimu, ku
riame dabar gyvena.

Waitkaitis.

Ilgiausias Pasaulyje Tiltas

da- Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

8

pa-

Philadelphia, Pa

Lawrence, Mass
1

i
d.,

Edwin Brown.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
d /

dideli
Įžanga veltui.

W. Zelin.

Rep.

vaba- 
atšildė

8 
ta.

8 vai. 
nėję.
Kelly

14 
ir

kur 
ka-

turite nusipirkę tikįetus, liepa-,įvyks 1 d. gegužes, 7 vai. vakare, 
mirškite būti 701 Pine St., 8 v.1 
vakaro.

Bostono iki 
kad pasiekus 

Jis manė 
Būdamas al-

iš New 
progra- 
Sietyno 
ir kita- 
atsilan-

miesto
Marin
Vartai

Ramiojo
Francisco,

Antradienis, gegužės 12 
vakare, Lietuvių svetai-

K ai b ėto j ai—Z al d ok as, 
ir Ernest Kornfield.

ir kiti 
tyrinė- 
lieka-

Smarkiai susirgo Martinas 
Savickas. J(is gyvena 27 Golf 
St., Methuen, Mass., kur turi

Methuen 
taksus 1936 
kį lengviau 
valdininkai
dalykų. Jau ir dabar kalba
ma, kad reikia gatves taisyti. 
Tai tau ir pagerinimas.

8
Avė.
Kalbėtojai—Kramer, V. Boyd 
ir

Ryewsky.
Bergs-

darbininkų reikalavimų.
Delegatas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių

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.

solidaringumą.
J. Matačiiinas.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BMT

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t P
KIRPIMAS

Strawberry Mansion
Antradienį, gegužės 5 d., 8 

v. vakare, 31st ir Ridge Ave. 
Pirmininkas — S.
Kalbėtojai — Sylvia 
man ir Irving Gersh.

North Philadelphia.
Ketvirtadienį, gegužės 7
valy vakare, 735 Fairmount

Pirmininkas — Reedy.

miestelis numušė 
metams. Bus bis- 
su taksais, bet 

atsiims ant kitų

m ar
ti k iš 
ir su-

DETROIT, MICH.
Svarbu detroitiečiams!

Antra dieną gegužės, subatoj,
vai. vakare, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St., įvyks prakalbos te
moje: “Kam Reikalinga Religija.” 
Kalbės plačiai žinomas laisvamanis 
drg. A. M. Metelionis. Jis daug ką 
naujo pasakys iš savo ilgų metų stu
dijavimo religijos. Tad visus kviečia
me atsilankyti paskirta diena ir pa
skirtu laiku, ir išgirst šių svarbių 
prakalbų.

s?
Si

Komunistų Partija, Schuylkill 
County, District 3, rengia demons
traciją gegužės pirmą, 3 vai. po pie
tų, ant Čourthouse trepu. Demons
tracija rengiama šiais klausimais: še
šių valandų dieną, už penkių dienų 
savaitę, prieš karą ir fašizmą, atida
rymui mainų ir už trade /union wages 
and conditions, del bedarbių apdrau- 
dos, ir gynimui Sovietų Sąjungos.

Kalbėtojai bus iš “bootlegger” or
ganizacijos, iš bedarbių organizacijos, 
iš jaunimo skyriaus ir iš Komunistų 
Partijos. Kviečiam visus draugus 
skaitlingai dalyvaut, nes čia bus kal
bama

Atgaivino Dviejų Pėdų 
Ilgio Vabalus

o dabar 
keliolika minyš- 

kunigas vokuoja, 
ir minyškų. Dabar 
Bakšys rėkia: duo- 

pinigų.
bėdavoja,

apie labai svarbius reikalus. 
Sekr. Org. B. Miller.

(101-102)

KULPMONT, PA.
Pirmos Gegužės masinis mitingas

.. - „ . . ) 

iLincoln Hall, Kulpmont, Pa. čia kal
bės draugai E. Miller, iš Pottsville 
ir M. Dumchack iš Mt. Carmel, Pa. 
Visi darbininkai privalo dalyvaut, nes 
tai darbininkų diena ir -čia bus svar
stoma darbininkų reikalai.

Komisija.
(101-102)

YOUNGSTOWN, OHIO
Visi metalo darbininkai, unijistai, 

• ir pritarėjai paminės pirmą dieną ge
gužės, penktadienį, Čentral Audito
rium, 225 West Boardman Street, 
7:30 valandą vakąre. John Steu
ben, organizatorius kompartijos šio
je vietoje pasakys svarbią prakalbą. 
Įžanga, perkant tikietą iš anksto— 
15c; prie durų—20c. Vaikams iki 12 
metų—10c prie durų.

Komisija.
(101-102)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertjdfcr)
Vedu šermenis ir palaidoju tin 
karnai ir už prieinamą kainą
Pąrsnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Sovietų mokslininkai surado 
mamuttus, jų liekanas. Jie ra
do daug visokių kitokių buvu
sių gyvių ir vabalų. Atrado 
milžiniškus vabalus, kurie virš 
dviejų pėdų ilgio, turėjo po 
keturis sparnus. Sparnai galas 
nuo galo yra 28 colių ilgio, 
daugiau dviejų pėdų. Sparnai 
prie vabalo margi, toliau juo
di, o galai vėl margi. Vabalų 
krūtinės tamsios, kūnas 
gas, o galva, tartum 
dviejų milžiniškų akių 
sidaro. Vabalai baisūs!

Mokslininkai surado 
lūs tvarkoje, kuriuos
ir atgaivino, šimtai tūkstančių 
metų atgal gyvenę vabalai, vėl 
išnaujo iš numirusių prisikėlė 
ir gyvena. Mokslas padarė 
stebuklą.

Mokslininkai atrado daug 
tų vabalų kiaušinių ir specia- 
lėse mašinose iš jų išperėjo 
naujus vabalus ir užaugino.

Sovietų mokslininkai atliko 
didelį darbą ir gamtos tyrimą. 
Hearsto plunksnabraižos gar
siai šaukia, kad Sov. tie va
balai reikalingi ne mokslo su
metimais, bet būk karui prieš 
Japoniją. Jie sako, kad Sovie
tai atgaivins daug tų vabalų ir 
kada karas prasidės, tai orlai
viais nuveš juos į Japoniją ir 
paleis. “Kiekvienas baisiai nu
sigąs, kada pamatys virš dvie
jų. pėdų vabalą skrendant lin
kui jo”—šaukia Hearsto did- 
lapiai.

Koja Du Kartus už Žmogų 
Didesnė

Mamuttai, tai buvo 
milžinai. Jie yra, kaip ir pro
tėviai dabartinių dramblių 
(slonių). Jų subudavojimas 
buvo panašus į dramblio. Bet 
mamuttai buvo labai dideli. 
Leningrado muzėjun atgaben
ta mamuttas. Jo koja yra veik 
du kartus augštesnė už viduti
nį žmogų, pėda du kartus sto
resnė už žmogų.

Mamuttai buvo ilgais plau
kais apaugę, ne taip, kaip šių 
dienų sloniai yra beplaukiai. 
Mamuttai turėjo ilgas, kartais 
net po 12 pėdų ilgio iltis, ku
rios buvo atsikišę į priešakį, 
kiek užriestais galais. Tos il
tys, tai buvo mamuttų apsi
gynimas. Tarpe ilčių buvo ilga 
rankovė, taipgi plaukais apžė
lusi, kuri jam tarnavo tam,

Darbai, kurie atliekami tar
pe £an Francisco, Oakland ir 
Marin pussalio interesuoja vi
są pasaulį.

Ant Ramiojo vandenyno 
pussalio yra miestas San Fran
cisco su 635,000 gyventojų. 
San Francisco pagarsėjo areš
tu darbininkų kovotojo Tho
mas Mooney ir laivakrovių 
darbininkų streiku.

Tarpe San Francisco 
ir iš šiaurių išsikišusio 
pussalio yra Auksiniai 
(Golden Gate) iš 
vandenyno į San
San Pablo ir Suisun užlajas. 
Tos užlajos turi virš 50 mylių 
ilgio ir vietomis 10 mylių plo
čio. Gilios, čia galėtų viso 
šaulio visi laivai sutilpti.

Vargiai pasaulyj rasis 
nors kita tokia strategiška
ro atžvilgiu laivams vieta, 
kaip San Francisco Bay (už
laja). Auksiniai Vartai yra 
tikrai vartai. Peria j a turi apie 
2 mylias pločio, labai fortifi- 
kuota.

Į rytus nuo San Francisco, 
už San Francisco užlajos, yra 
Oakland miestas su savo prie
miesčiais, dideliais orlaivių 
laukais. Kad sujungus San 
Francisco miestą su Oaklando 
miestu, per San Francisco už
lają ir San Francisco miestą 
per Auksinius Vartus su Marin 
pussaliu ir yra budavojami 
milžiniški tiltai ir tunelis.

Šiems darbams pravesti pa
skirta $80,000,000 pinigų. Jie 
turi būti baigti iki 1939 me
tų, nes tada ant Yerba Buena 
salos, tarpe San Francisco ir 
Oakland miestų, bus surengta 
pasaulinė paroda. Ne visi dar
bai bus baigiami kartu. Tiltai 
greičiau.

Tai bus faktiškai keli tiltai. 
Ilgiausias iš jų bus ant Auksi
nių Vartų, kuris turės 4,200 
pėdų (1,280 metrų) .ilgio. Jis 
bus vieno augšto. Pakabintas 
ant dviejų milžiniškų bokštų. 
Vienas bokštas pastatytas ant 
Marin pussalio, kietai įmūry
tas į uolą, o kitas virš 1,000 
pėdų nuo San Francisco kraš
to ir pamatą turi 100 pėdų po 
vandenių. Abu bokštai turi po 
740 pėdų augščio ir kiekvienas 
išbudavotas iš 404 specialiai 
tvirto plieno dalių. Kiekvienas 
bokštas turi 21,500 tonų vogos 
ir gali atlaikyti 60,000 tonų.

Per abu bokštu nutiesta dvi 
milžiniškos jėgos plieno vir
vės, kurios kiekviena gali at
laikyti 200,000 tonų vogą. Vir
vės kiekviena padaryta iš 51 
plieninio kanato (kabeliai), o 
kanatai turi po 452 ypatingai 
tvirto plieno vielų, viso vienoj 
virvėj yra 27,572 vielos. Jei
gu visas vielas ištiesti, tai bū
tų 130,000 kilometrų ilgio.

Kiekvienas kanatas krašte 
yra' užsuktas ant tam tikrų 
galingų kablių. Kablių yra

Miške rastas bedarbis, John 
Bradley, kuris išbuvo 4 dienas 
nevalgęs. Jo kojos baisiai iš
tinusios. Tas bedarbis mėgino 
pėsčias eiti nuo 
New Hampshire, 
savo pažįstamus, 
ten gauti darbą.
kanas ir pavargęs, jis negalė
jo toliau eiti ir parkrito Bal- 
lardvalė miške. Tai matom, 
kaip bedarbiai apžiūrėti Su
vienytose Valstijose, kur pilna 
aukso ir visokių prekių. So
vietų Sąjungoj kitaip—bedar
bių nėra.

John Leckie, 17 metų jau
nuolis iš No. Andower, prisi
pažino, kad nužudė savo bo
butę 1928 metais. Senelė bu
vo 85 metų amžiaus. Tas jau
nuolis, pamatęs, kad bobutė 
užmigo, atsuko gazo paipukę 
ir išėjo iš namų. Kuomet tėvai 
parėjo, tai ją rado negyvą. 
Jaunuolis kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudystėje ir bus 
teisiamas gegužės 11 d.

Drūtai gripu susirgo Tajar- 
skienė. Ji gyvena 20 Broom
field St. Draugai Tajarskai vi
sados atsilanko į mūsų paren- 
mus ir priklauso prie tautiš
kos parapijos. Velinam grei-. 
tai pasveikti.

Mitingai Įsteigimui Farmerių 
’Darbo Partijos

Philadelphijos komitetas 
įsteigimui F a r m e r i ų-Darbo 
Partijos rengia sekamus mi
tingus tuom klausimu:

West Philadelphia
Penktadienį, gegužės 8 d., 
vai. vak., vieta bus praneš- 

Pirmininkas—Bettelheim. 
Kalbėtojai Wallace, R. Soko- 
low ir Moke Frye.

Richmond

Tacony
Ketvirtadienį, gegužės 

d., 8 vai. vak., Cottman 
Edmund Sts. Pirmininkai—
Shada. Kalbėtojai — George 
Kintsch, Wade Read ir George 
Martin.

Dar vienas mitingas rengia
mas gegužės trečią savaitę, Ho
siery Workers Hall, 4th ir Hun
tington Sts.

Šią savaitę bus bent trys 
svarbūs parengimai. Balandžio 
30 dieną bus masinis mitingas 
prisirengimui prie Gegužės 
Pirmos. Mitingas bus Acade
my of Music ir Olympia Ate

ina, tai yra bus dviejose svetai
nėse. Programa bus labai pui
ki. Dainuos 200 dainorių. 10 
Wharton dainorių, p<asižymė-

Komitetas.
(102-103)

'PATERSON, N. J.
1 d. gegužės apvaikšeiojimas įvyk-1 

sta penktadienį, Carpenter Hall, 56 
Van Hauton St., 7 vai. vakare. Bus 
gerų kalbėtojų ir muzikališka pro
grama. Tad kviečiam visus darbinin
kus skaitlingai dalyvaut ii' parodyt 
savo

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 3 d. gegužės, 10 
vai. ryto, 62 Lafayette St. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi bus nominacijos centro valdy
bos ir bus išduotas raportas nuo ba
liaus. Kurie turite seimo tikietukus, 
malonėkite priduot, nes reikės siųsti

centrą šią nedėlią. I
Fin. Rašt. J. M. I

(102-103)

BAYONNE, N. J.
Vietines darbininkų organizacijos 

rengia masinį mitingą apvaikščioji- 
mui 1-mos dienos gegužės. Mitingas 
atsibus Labor Lyceum, 72 W. Bates 
St. 7:30 vai. vakare. Apart kalbėto
jų bus ii' muzikalė programa. Įžan
ga 10c, vaikams veltui. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvaut.

Rengėjai.
(102-103)

KEARNEY-HARRISON, N. J.
Seredoj, 29., d. balandžio įvyks čia 

paminėjimas 1-mos gegužės,- Lietu
vių Piliečių Kliube, 134 Schuyler St., 
8 vai. vakare. Šis masinis mitingas 
bus tarptautinis, nes keletas organi
zacijų bendrai rengia šį apvaikščio- 
jimą. Apart gerų kalbėtojų 
Yorko, bus ir gera muzikalė 
ma, kurią padės išpildyt ir 
Choras. Tad visus lietuvius 
taučius kviečiam skaitlingai 
kyti.

HARTFORD, CONN.
Visiem Lietuviam!

Pirmos Gegužės demonstracija, rei
kalavimui visų darbininkų reikalų, 
įvyks penktadienį, ant South Green 
Parko, 6:30 vai. vakare. Kitas masi
nis mitingas atsibus , 8 vai. ,vakare, 
Odd Fellows Hall, 420 Main St. Visi 
lietuviai darbininkai dalyvaukite de
monstracijoj ir pridėkite savo balsą 
prie

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp., moterų skyrius, ren

gia linksmą balių subatoj, 2 d. ge
gužes, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Šis linksmas parengimas bus 
paskutinis šį sezoną laikomas svetai
nėje, tad visus kviečiame atsilankyti. 
Užtikriname jums linksmą vakarą.

Rengėjos.
(102-103)

JONAS
Marion St.,

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveik®* 
lūs ir krajavtis 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES * t * 
kam p. Broadway

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j 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 nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica^ 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.“

Mano Išlygos Yra Prieinamas
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 14- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZiNS— “X
110 East 16 St, N. Y. į
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI'
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kaip Eina Bendro Fronto Reikalai 

Tarp Brooklyno Lietuvių Kriaučių
L. K. A. Sąjungos Atsakymas

Sausio 19, 1936.

J. BUIVYDAS.
. Tarpe Brooklyno lietuvių 
kriaučių, galima sakyti, frak- 
čijinės kovos taip senos, kaip 
Sena A m a 1 g a m e itų unija. 
Amalgameitų Unija susifor
mavo 1914 metais po socialis
tų partijos, vadovybe ir incia- 
tyva, kad atskilti nuo Gar
ment Workers Unijos ir susi- 
fOtmuoti neprigulmingai uni
jai. Tas judėjimas Garment 
Workers Unijoj padidėjo, 
kaip Rickertas, spalio 12, 
1914 metais, Nashville, Tehn., 
konvencijoj suspendavo di
džiumą kovingesnių delegatų. 
Nuo tada ir prasidėjo pažan
gesnių kriaučių dominavimas 
Amalgameitų Unijos vaire, 
tas, žinoma, buvo ir lietuvių 
Įokaluose. Tik nebuvo toks 
ryškus, toks o r g a n i z u otas 
frakcijinis veikimas unijos vi
duryj iš karto, bet jis laipsniš- 
kAi vystėsi į plotį ir dydį, taip 
kad, nuo 1920-1922 metų 
griežtai pasireiškė Amalga- 
meitų unijoje dvi karingosios 
grupės: iš vienos pusės deši
nieji, vadovaujami socialistų, 
o iš kitos pusės kairieji, vado
vaujami komunistų. Tas pasis
kirstymas apsireiškė ir lietu
vių Įokaluose. 1925 metais pir
miausiai Chicagos lietuvių lo- 
kalas iššlavė kairiuosius iš lo- 
kalo vairo. Tais pačiais metais 
buvo ir Brooklyne laimėję de
šinieji lokalo vaira, bet po ke
lių. mėnesių valdymo, jie pasi
traukė nuo lokalo vairo ir iki 
šiam laikui lyg pasidalindami, 
vieni vienus metus, kiti kitus 
metus, valdė lokalą.

Tokioms peštynėms einant 
per lietuviškus lokalus, nega
lėjo neatnešti ir blogų pasek
mių—jas atnešė. Philadelphi- 
fos lokalas, kaipo gyvavęs per 
kelius metus, išnyko. Bostone 
lietuvių lokalas baigia mirti, 
jeigu dar visai nenumiręs yra. 
R'ochesteryj lokalas irgi silp
nu, o jisai buvo gana tvirtas 
ir aktyvus visoj Amalgameitų 
Upjjoje. Chicagos lokalas irgi 
pėrgyvena rimtą krizį.

’ Baltimorės lokalas esamuo
ju laiku, galima sakyti, gy
vuoja visoj savo istorijoj kuo 
“geriausia.” Brooklyno loka
las, kaipo tokis, gyvuoja ge
rai, turi apie porą desėtkų 
lietuviškų darbaviečių ir apie 
12 šimtų narių. Bet ir jis toms 
frakcijinėms kovoms siaučiant 

- tapo labai apleistas ir yra ga
limybių bendromis, suburtomis 
pajėgomis daug ką pataisyti. 
Pataisyti galima santikius tar
pe narių. Subendrinus visiems 
veikimą, galima daugiau lie- | 
tuviams darbo gauti iš New 
Yorko. Vienu žodžiu pasakius, 
gaKbna pastatyt lietuvių kriau
čių.’ reikalus lygiai kitų tautų 
darbininkų reikalų, jeigu veik- 

< ttrme bendrai, o tuom patim 
pataisytume ir lokalo narių 
ekonominę padėtį.
‘‘ 'Kuomet tarptautine papėde 

ireiškė atmainos, mes, 
aučių Vienybės Lygos na- 
, nusprendėme kreiptis į 
aučių Apsigynimo Sąjun- 

ą. Štai mes jiems pasiuntė-

v

tai

o

Drg. J. Buivydas.
Gerbiamas 'Drauge:—

Šiuomi pranešu, kad Lietu
vių Kriaučių Apsigynimo Są
junga, laikytame savo susirin
kime sausio 17 d., šių metų, 
nutarė priimti Kriaučių Švie
timo Lygos pasiūlymą del pa
sitarimo ir išrinko komisiją iš 
sekamų ypatų : V. Paškevičius, 
F. Vaitukaitis, V. JZaveckas, 
P. Montvila, V. Bielskus, F. 
Stanaitis, A. Bubnys, J. Bikul- 
čius, P. Tiškus, V. Michelso
nas ir J. Jonaitis. Mūsų komi
sija pageidauja, kad pasitari
mas įvyktų sekantį penktadie
nio vakarą. Jeigu būtų nepa
togu penktadienio vakarą, tai 
mes siūlome šeštadienio vaka
rą. Praneškite mums, kuris 
vakaras jums patogus, tai mes 
sušauksime išrinktus komisi
jos narius į posėdį.

Drg. V. Michelsonas. '
Mes, abiejų grupių išrinktos 

ir įgaliotos komisijos susirin
kome sausio 25 į posėdį—pasi
tarimą Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėje ir 
draugų, sąjungiečių išrinktoji 
komisija mums pateikė raštiš
kus pasiūlymus, ant kurių są
lygų jie sutiktų su mumis pa
daryti bendro veikimo sutartį 
kriaučių lokale.

L K. A. Sąjungos Pasiūlymai 
Bendram Posėdžiui

zaciją būtų nustatytas (maž
daug) amžius. Tokia jaunimo 
organizacija savo susirinki
muose neprivalo liesti mūsų 
unijos, bei kitų organizacijų 
reikalus.

Abi pusės, susitarę vienybės 
reikalu, turi pasirašyti atatin
kamą “steitmentą” ir perskai
tyti unijos susirinkime.

Tai šitokios sąlygos buvo 
apkalbėtos Lietuvių Kriaučių 
Apsigynimo Sąjungos susirin
kime ir nutartos perduoti šiam 
posėdžiui apsvarstyti ir po ap
svarstymo gauti 
kymą iš K. V. 
jums priimtinos 
mos sąlygos.

Sekr. V. Paškevičius.
(Lygiečių atsakymas Į tas 

sąlygas tilps ryt dienos “Lais
vėje”—RED.)

darbo žmonijos 
fašizmą. Kovoja 
pavojų, kuris grę- 
Tai kodėl mes ne- 

susi-

4 
*

Serga Draugas C. Shaltis

a-

SUSIRINKIMAI

»r

REIKALAVIMAI
B

15 NOTARY PUBLIC
va-

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

laisvai švęsti 
diskriminuo- 

legalę šventę, 
pilnos mokes-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Pir-
pa-

REIKALINGA džanitorius, apžiūrėt 
6 šeimynų namo, ant 79 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant šio 
antrašo: Charles Mankus, 416 Him- 
rod Street, Brooklyn, New York.

(102-104)

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD 55 kuopos susirinkimas at

sibus trečiadienį, 29 d. balandžio, 8 
vai. vakare, Šapalo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Kviečiame visus na
rius, “L.” skaitytojus ir pritarėjus 
atsilankyti.

Sckr. P. Višniauskas.
(101-102)

parade, 
Kalbėto- 
Gegužės 
su jos

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
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.

raštišką atsa- 
Lygos, kaip 
mūsų siūlo-

Lietuviai Turės Masinį Mitin
gą Po Gegužinio Parado 

Penktadienį

Antradienio rytą aplaikė-. 
me nuo d. C. Shalčio iš Free
hold, N. J., laiškelį ir $12.50 
“money order”, kuriais užmo
ka už prenumeratas J. Kali
nausko ir M. žerolio, o liku
siuosius skiria Liet. Polit. Kali
niam. Tam pačiam laiškelyje 
praneša, kad išvažiuoja į Long 
Branch ligoninę ant operaci
jos. |

Drg. Shaltis yra veiklus dar-' 
bininkiškam judėjime per 
daug metų; yra nariu ALDL 
D ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų.

Į
Labai apgailestaujame, kad 

tai atsitiko, ir nuo “Laisvės”, 
personalo reiškiame d. Skai
čiui širdingą užuojautą. Ap
gailestaujame, kad negalime 
duot informacijų, kokią ope
raciją turės drg. Shaltis, nes 
mums apie tai nepranešė.

Reikalauja Leist Miesto Tar
nautojams Švęst Pirmą 

Gegužės

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

Mūsų 
tad iš

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

f, %

įsitčmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851Penktadienio vakarą, Pir

mą Gegužės, Liet. Am. Pil. 
Kliubo svetainėj, 80 Union 
Avė., bus lietuvių masinis mi
tingas su prakalbomis ir muzi- 
kališka programa.

Kalbėtojai pakviesti nuo so
cialistų ir komunistų. Kas bus 
nuo socialistų, dar žinių netu
rime. Nuo kom. sriovės kalbės 
Vytautas iZablackas ir R. Mi- 
zara.

Dainuos Aido Choras ir Aid- 
balsiai (sekstetas) po vado
vyste B. L. šaknaites. Po pro
gramos grieš pagarsėjus G. 
Kazakevičiaus Radio Orkes
trą, tai bus galima linksmai 
pašokti.

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti Pir
mos Gegužės parade ir susirin-1 reikalaujame, kad priimtumė- 
kime. Parado dalyviai ir ne
galėjusieji dalyvauti 
dalyvaukite vakare, 
jai išaiškins Pirmos 
reikšmę, supažindins 
istorija.

Eisiantieji 
kite prie L. 
vai. ryto, iš 
me

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

Bendros Darbininkų, 
mos Gegužės Komitetas 
siuntė Aldermanų Tarybos 
pirmininkui T. J. Sullivan laiš
ką, kuriame reikalauja pas
kelbt Pirmą Gegužės legališka 
švente, kurią visi miesto tar
nautojai’ galėtų 
be baimės būti 
tais. Kaipo už 
reikalaujama ir
ties, nurodant, kad patsai lei
dimas, be algos, nepatenkintų 
darbininkų reikalavimus. Laiš
ko rašo:

“Tūkstančiai miesto darbi
ninkų, kurie nori dalyvauti 
parade, neišgalėtų, nes daly- 
vumu jie netektų dienos algos. 
Akyvaizdoje to, ir žinant jū
sų nusistatytą politiką, mes

Delei Siūlomos Vienybės arba 
Bendro Fronto Brooklyno Lie

tuvių Siuvėjų Unijoj
Kad įvykinti vienos prieš ki

ta kovojančios frakcijos vieny
bę A. C. W. of A. Unijoj, 54 
skyriuje, yra reikalinga įvy
kinti kas seka:

(1) Abidvi grupės (komu
nistų kontroliuojama Lyga ir 
Kriaučių Apsigynimo Sąjun
ga) turi paliauti laikę savo 
susirinkimus, kurie būna tai
komi prieš unijos susirinki
mus.

(2) Turi būti atsteigta se
noji skyriaus viršininkų rinki
mų tvarka.

(3) Skyriaus valdyba turi 
būti nominuota ir renkama 
unijos susirinkimuose; nomi
nacijos, kurios ligi šiol būdavo 
praktikuojamos frakcijų susi
rinkimuose, turi būti panaikin
tos.

(4) Turi būti pripažinta na
rių iniciatyva unijos susirinki
me.

(5) Abidvi pusės turi pasi
sakyti už likvidavimą visokių 
nepamatuotų užsipuolimų ir 
šmeįžtų ir tt.

(6) Joki politiniai klausi
mai neturi būti keliami uni
jos susirinkimuose, nes \tam 
yra politinės organizacijos.

Šitokiu būdu turi būti Jikvi- 
duotos abidvi frakcijos, jeigu 
norima vieningo veikimo mū
sų unijoj.

Jaunimo Klausimu

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

me sausio 13, 1936 metais, se
kamo turinio laišką:

L K. V. Lygos Kvietimas
V. Michelsonas,
K. A. Sąjungos Sekr., 
Brangūs Drg. Sąjungiečiai!

Mes, Kriaučių Vienybės 
Lyga, taip kaip ir jūsų Kriau
čių Apsigynimo Sąjunga, kovo
jome nuo 1925 metų, nuo tų 
laikų, kaip vasario 19 įvyko 
peštynės kriaučių lokalo susi
rinkime. Tai jau gražių vie
nuolika metų prabėgo nuo ta
da, kaip mūsų abiejų frakci
jos susiniovė fiziniai ir nuo ta
da tarpe tųdviejų frakcijų ne
buvo jokios kalbos apie bent 
kokį bendrą veikimą pas 
kriaučius lokale. Tiesa, dabar 
tie vaidai lyg išdilo, lyg apri
mo atakos prieš vieni kitus. 
Gal būt abiejus gyvenimas iš
mokino, kad mums nėra už ką 
kaipo darbininkų sūnams peš
tis ir vaidytis ant toliau. Pats 
gyvenimas, pačios kovos už 
kasdieninį gyvenimą mus bloš
kia į krūvą, kad mes kovotu
me prieš bendrą priešą, 
prieš išnaudotojų klasę.

Kitose darbo unijose,
ypatingai kituose kraštuose 
(Francijoj, Austrijoj ir Ispa
nijoj), susitarimai su visokio
mis pozicijomis ir opozicijo
mis įvyko. Jie kovoja bend
rai dirbtuvėje; jie kovoja ben
drai ant gatvės prieš vieną iš 
baisiausių 
priešų, tai 
prieš karo 
šia dabar.
pamėgintume susitarti, 
kalbėti ir subendrinti savo pa
jėgas, nors čia ant vietos, 
kriaučių lokale bendrai kovoti 
prieš karo pavojų, prieš fašiz
mą, kylantį čia ir esamą Lie
tuvoj e ?

Mes siūlome jums, draugai 
sąjungięčiai, išrinkite iš savo 
tarpo komisiją, kuri pilnai ga
lėtų veikti jūsų vardu, o mes 
taip padarysime savo tarpe. 
Tos komisijos susieis ir išdirbs 
programą bendram veikimui 
pas kriaučius lokale.

Tiesa, mes turime pas kriau
čius visą eilę smulkmenų iš
dirbti, kad padarius tikrai 
bendrą frontą. Tad kalbėda
mi apie pasitarimą su mumis, 
įgaliokite ir aptarkite įvairius 
klausimus. Pavyzdžiui, kaip 
lokalo valdyba turi susidėti? 
Kaip pati Sąjunga egzistuos? 
Kaip mes vesime kovą už dau
giau darbų gavimą mūsų dist- 
riktui? Mūsų organizacija 
priklauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos, tai kaip mes 
veiksime tokiame Central 
Trade and Labor Council ? 
Kaip mes žiūrėsime į State Fe
deracijas ir jų įstaigas, kad 
paskui, po susitarimo, neturė
tume tuo ar kitu klausimu ki
virčus lokale kelti?

Dar yra ir be mano įžymė- 
jimo daugybės klausimų, ku- 

I riuos besitardami iškelsime ir 
išrišime. Mes norime ir kvie
čiame jumis apsvarstyti mūsų 
pasiūlymą bendram veikimui 
kriaučių lokale. Mes tikimės, 
kad draugai sąjungiečiai ap- 
svarstysite ir duosite mums 
teigiamą atsakymą.
* Su pagarba, K. V. Lygos

Sekr. J. Buivydas.
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Mirė Draugė P. Bartašienė
Antradienj, 28 balandžio, 

mirė draugė P. Bartašienė, 
Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos 24 kuopos narė, 
43 m. Pašarvota namuose, 267 
Front St., Central Brooklyne. 
Vėliau bus pilniau pranešta.

paradan susirin- 
A. P. Kliubo 10 
čia sykiu vyksi-

į paradą.
Gegužinės Rengimo 
Komitetas.

Oį

7?

.4 ■_

Koncertas ir Balius
Rengia 

rainiečių ir Lietuvių Darb.
Organizacijos

Gegužės (May) 3,1936 
Ukrainiečių Svetainėje 
1 Grand St. Brooklyn 
okiai prie geros orkestros.

Įvairi ir Puiki Programa 

40c. Pradžia 7 v. v.

Sutinkame, kad jaunimas 
būtų organizuojamas į tam 
tikrą sporto organizaciją. Jau
nimo organizacija turi būti su
organizuota kaipo organizaci
ja ir jeigu būtų reikalas, kad 
būtų ir įčarteriuota. Ši organi
zacija turi pasilaikyt pati save, 
mokėdama mėnesines mokes
tis, organizuodama parengi
mus ir tt.

Komitetai šios organizacijos 
turi susidėti tik iš duokles mo
kančių į šią organizaciją na
rių. Taip pat, kad į šią jauni
mo organizaciją būtų priima
mas jaunimas ir ne tik dirban
čių kriaučių pramonėje, "bet 
bile būtų, kriaučių unijistų 
vaikai.

Taip pat, kad į šią organi-

Ateinantį Sekmadienį Bus 
Puikus Koncertas

Gegužės 3-čią, šį sekmadie
nį, ukrainiečių ir lietuvių dar
bininkiškos organizacijos ben
drai rengia koncertą, kuris 
įvyks Ukrainą svetainėj, 101 
Grand Street. Įžanga 40 cen
tų, pradžia 7 vai. vakaro.

Programa Bus įvairi ir gra
ži. Dainuos didysis Aido Cho
ras, Ukrainiečių Darb. Choras, 
šokikai,' mandolinų orkestrą, 
solistai ir duetai. Po progra
mos bus šokiai prie linksmos 
orkestros. Yra svarbu, kad lie
tuviai dalyvautų šiame paren
gime, idant pagelbėti darbi
ninkiškom organizacijom fi
nansiniai; Tikietus galima 
gaut pas drg. Kavaliauskaitę, 
“L.” ofise. Užkviečia visus.

Komisija.

Peršovė Joną Medį
Balandžio 27, 5-tą vai. 

karo, nežinomi piktadariai 
peršovė Joną Medį. Pribuvo 
policijos, bet piktadarių nepa- 
gavo, abudu pabėgo. J. Medis 
iš amato buvo butlegeris ir 
plačiai pardavinėjo alkoholį.

Juozas Aleksynas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanina Diskevičienė, 49 

metų, 75 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. L, mirė bal. 27 d. 
Ląidos bal. 30 d., St. Mary’s 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

te tokią rezoliuciją.”
Kalbant apie “nusistatytą 

politiką,” turima mintyje fak
tą, kad Aldermanų Taryba 
padarė tokį tarimą norintiem 
dalyvauti St. Patricko dienos 
parade šį metą.

PADĖKA
Dr. Martin Luther Draugys

tės vakarienės rengimo komi
sija širdingai ačiuoja drg. Ve
ličkai, Kavaliauskaitei ir Dep- 
siutei už pildymą programos 
draugijos 30 metų sukaktuvių 
vakarienėje. Taip pat ačiuoja 
drg. Mizarai ir Bukniui už pa- 
kalbėjimą. Mes jaučiame, kad 
visi svečiai buvo patenkinti 
vakariene ir programa.

Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

Kearny, N. J.
(100-130)

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.

TEL. STAGG 2-5043

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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




