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ĮVAIRIOS žinios

įW

Fašistą Landoną Remią 
330 Republ. Delegatų

Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Organi
zacijų Konferencijos Rezoliucija delei 
Amerikos Lietuvių Visuotino Kongreso

ETHIOPAI GROBIA G 
KLUS APGINT SOSTI

ISPANŲ RINKIMUOS 
VĖL LAIMĖJO LIAU

DIES FRONTAS

NUŽUDĖ ŠIMTUS ETHI 
OPŲ ADDIS ABABOJE

Anglija ir Francija.
Nori Ethiopijos Da

Nuimsią Tautų Lygos 
Bausmes nuo Italijos

vulių globojimo draugija 
baigia statydinti paklydėliu 
šunų ir kačių viešbutį už 
$100,000.

400,000 Italų Apsigy 
vensią Ethiopijoje

Balkanų Sąjunga Svarsto 
Bendrą Apsigynimą

TAME SKAIČIUJE 71 KO 
MUNISTAS IR 145 

SOCIALISTAI

Prancūzų V aidžia Re 
kalauja Italų Tuoj ai 
Užimti Addis Ababa

Skaudžiai Nuteisė 2( 
Bulgarų Komunisl

53 Organizacijos per 129 Savo Delegatus Vienbalsiai 
Pareikalavo Demokratiniai Išrinkt ir Sušaukt Lietuvos 

Seimą, Atsteigt Pilietines Žmonių Laisves

Liaudies Frontas Iš 
rinko 375 Atstovus

tai jis ją prigirdė 
kaip kad jis

Stara - Zagoroj, Bulgąj 
joj, keturi komunistai ta] 
nuteisti po 10 metų sunkį 
jų darbų kalėjimo, aštųg 
po 5 metus, trylika po 3 jų 
tus ir vienas 1 metus.

ROMA, geg. 3.—Italijos 
diktatorius Mussolini pasa
kė valstiečių susirinkimui, 
kad bent 400,000 iš 500,000 
italų kareivių ir darbininkų 
Ethiopijoj apsigyvensią ten 
kaip ūkininkai.

Tatai reiškia žemių gro
bimą nuo ethiopų valstiečių.

vo, kad valdžia 
specialiai neskirtų 
bedarbiam šelpti.

Lawrence, Mass., iš Liaudies 
Choro jaunuolių susidarė gera 
vaidilų grupė, kuri puikiai su
lošė operetę “Vestuvės Pušyne”.

Ta operetė bus atkartota Na
shua, N. H. 23 d. gegužės. Kuo 
didžiausias draugų skaičius iš 
Lowell, Haverhill ir Lawrenco 
turėtų nuvykti į Nashua.

Tuomi labai sustiprintų mū
sų judėjimą Nashua, N. H.

Verčia AL Karpį Išduot
Piktadarysčių Sėbrus

ST. PAUL, Minn., geg. 3. 
—Federaliai agentai sten
giasi priversti lietuvį žmog- 
vagį, žmogžudį ir plėšiką 
Alviną Karpį išduoti savo 
sėbrus, dalyvavusius pagro
bime Bremerio, W. Hammo, 
pašto plėšimuose ir keliose 
žmogžudystėse. Taipgi kvo
čia jo “draugę” Ruthą.

KRISLAI
“Vienybė” Apie šliupą.
“Istorikai.”
Kiaulinyčioj.
Tai tik Pradžia.

Rašo L. PRŪSEIKA

bą nuo atmatuojančiu 
lų ir nuo jų pakalikų)

Altoona, Pa. — Užkliuvus 
lėktuvui už medžiu, užsimu
šė orlaivininkystes studen
tas Kenneth Young.

Washington, geg. 3.—Re- 
publikonas New Jersey sei
mo senatorius Barbour, kal
bėdamas per radio, reikala- 

daugiau 
pinigų

Nepamirškit pasiųsti pasvei 
kinimą (su gražia auka) “Vii 
nies” bendrovės suvažiavimui 
kuris įvyksta 10 d. gegužės.

Vaistas nuo Kūdikiu
Paralyžiaus ir Miegliges?

WASHINGTON, geg. 3.- 
Viešosios sveikatos sky
riaus daktarai paskelbė, 
kad “picric” rūgštis apsau
goja gyvulius nuo jų kūdi
kių paralyžiaus ir miegli
gės. Manoma, kad ji gal 
pagelbės ir žmonėms.

Konferencijos:
Pirmininkas, J. Buivydas, 
Sekretorius, V. Michelsonas

Kai italai įmaršuos į degan
čią Addis Ababą, gal jiems pri
simins Napoleonas degančioj 
Maskvoj ?

Užėmimas šalies sostinės dar 
nereikštų laimėjimą, jeigu vi
duj šalies galėtų susidaryti spė
kos partizaniškai kovai.

('Kapitalistiniai prar 
m ai skelbia tiktai ethi 
“šian riaušes”; bet už 
jog žmonės grobia giri

PASIUNTĖ SMETONAI KABLEGRAMĄ
Pereitą sekmadienį Brooklyno, N. Y., ir apylinkės or

ganizacijų konferencija vienbalsiai priėmė sekamą rezo
liuciją, užgiriant šaukimą Amerikos Lietuvių Kongreso, 
ir sykiu padarė eilę pasiūlymų tam Kongresui:

REZOLIUCIJA
Pažangiojoj Amerikos lietuvių visuomenėje kilus klau

simui apie reikalingumą sušaukti Amerikos Lietuvių 
Kongresą pagelbėti Lietuvos žmonėms atsteigti demo
kratinę tvarką Lietuvoje, Brooklyno ir apielinkės įvairių 
srovių organizacijų veikėjai užgyrė tą idėją ir sudarė 
Laikiną Komitetą sušaukimui vietos ir apielinkės konfe
rencijos tam reikalui.

Ši konferencija, įvykstanti gegužės 3, 1936, Amerikos

BELGRAD, Jugosl., geg. 
3.—Atvyko delegatai Balka
nų sąjungos į konferenciją. 
Svarstys Balkanų šalių ben
drą apsigynimą nuo kariš
kų užpuolikų ir Turkijos 
ginklavimą Dardanellų pro
takos tarp Juodųjų ir Vi
duržemio jūrų. Balkanų 
Sąjungai priklauso Jugos
lavija, Turkija, Graikija ir 
Rumunija.

ROMA, geg. 3.—15 
askarių, fašistų armijos 
reivių iš Eritrėjos, uz 
Entoto kalvas, tik pus: 
tintos mylios į šiaurę *

Addis'Ababos, kad per ris 
šes tame mieste atsitikti! 
liko nušauta Amerikos ‘ 
lietė misionierė A. R. Si 
dinienė.

Anglijos atstovybės 1 
riai nušovė kelis ethiopus 
būrio, kuris nuolęs Turki 
atstovybe. Ties Ameril 
atstovybės vartais nušaut 
vienas ethiopas vaik; 
Taingi buvo pašautas Ar 
lų Raudonoji Kryžiaus ds 
taras A. J. M. Melly. 
mušta du armėnai bų 
Franciios atstovybės aps^ 
goję. Didžiuma miesto (

MADRID, geg. 3.—Pa
daryta nauji seimo atstovų 
rinkimai Granadoj ir Cuen- 
coj, Ispanijoj.' Pirmesnius 
rinkimus fašistai buvo sti
klas tavę savo naudai. Nau
juose rinkimuose Liaudies 
Frontas laimėjo didelę di
džiumą atstovų.

Ababos. Jie laukia atvaži 
iant 3,000 trokų su \ 
30,000 baltųjų italų kai 
viu. ’•

PARYŽIUS, geg. 8 
Franci j os valdžia rag 
Italiją kuo greičiausiai 
siųsti fašistų armijas į i 
dis Ababa ir taip, gii 
“apsaugoti svetimšali* 
nuo ethionu keršto.

WASHINGTON, geg.- 
Jungtiniu Valstijų atsto*susidedanti iš 129 atstovų nuo 53 organizacijų ir atsto

vaujanti 4,744 organizuotus lietuvius Brooklyne ir apy
linkėje, vienbalsiai užgiria šaukimą tokio kongreso šių 
metų birželio 20 ir 21 dienomis Clevelande ir nurodo, 
kad šio Kongreso uždaviniai turėtų būti sekami:

1. Visų laisvę mylinčių Amerikos lietuvių vardu parei
kalauti, kad be jokio atidėliojimo būtų sušauktas Lietu
vos seimas, išrinktas visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimų pagal proporcionalinę rinkimų sistemą, lais
vai dalyvaujant visoms politinėms partijoms bei gru
pėms.

2. Pakelti protesto balsą prieš žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisvės slopinimą Lietuvoje, prieš 
karo lauko teismus, kurie nežmoniškomis bausmėmis 
baudžia ūkininkus ir prieš kitokius tautininkų fašistinės 
vyriausybės smurto žygius.

3/ Pareikalauti amnestijos politiniams kaliniams, nu- 
kentėjusiems kovoje del demokratijos atsteigimo Lietu
voje, del piliečių teisių ir darbo žmonių gerovės.

4. Sudaryti platų nacionalį komitetą, kuris po kongre
so darbuotųsi teikime moralinės ir medžiaginės pagel- 
bos Lietuvos liaudžiai, idant ji greičiau nusikratytų fa
šizmo ir įgytų laisvę.

5. Taip pat apvienyti Amerikos lietuvių pažangiąją vi
suomenę bendriems lietuviškiems reikalams.

Toliaus tebūnie nutarta, kad ši konferencija išrenka 
iš draugijų atstovų komitetą ir įpareiguoja darbuotis 
bendrai su tokiu pat komitetu Chicagoje ir kitais pana
šiais komitetais, jeigu jie rastųsi kitose kolonijose, šau
kimui ir suorganizavimui kongreso. Taipgi konferen
cija nutaria, kad šios konferencijos išrinktas komitetas 
dėtų visas pastangas sumobilizavimui visų šios didelės 
apylinkės draugijų ir organizacijų siųsti atstovus į kon
gresą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Washington, geg. 3. — 
Pašaipiųjų darbų CCC sto
vyklose dabar yra 320,000 
jaunuolių. Valdžia žada pri
imti dar 30,000.

“Keleivis” irgi išleido jubilė- 
jinį (30 m.) numerį.

Redakciniam straipsnyj prisi
minta ir “Laisvė” ir štai kokį 
istorinį nonsensą ten suranda
me: “Kai So. Bostonan atvažia
vo L. Prūseika ir susipažino su 
“Keleivio” spaustuvės darbinin
kais, jis prikalbino kai-ku- 
riuos jų įkurti sau atskirą laik
raštį

“Keleivio” juokdariai užmir
šo, kad Prūseikos nei Amerikoj 
nebuvo, kada buvę “Keleivio” 
darbininkai įsteigė “Laisvę”.

Atvirai kalbant, beveik ligi 
pat pastarojo laiko, tiktai kai
rioji sriovė rūpinosi aktualiai 
padėt Lietuvos darbo žmonėms. 
Tai ji sušaukė pirmą priešfa- 
šistinį suvažiavimą 1927 me
tais. Tai ji sušaukė didžiulį 
priešfašistinį suvažiavimą per
eitais metais Clevelande. Tai 
jos atskiras balsas skardžiais 
protestais nuaidėjo pasauliniam 
lietuvių kongrese Kaune!

Tūliems žmoniems, tuo laiku, 
rūpėjo labiausia skridimai.

Visai mažoj lietuvių koloni
joj Exter, N. H., kur yra 12 ar 
13 liet, šeimynų, “Laisvė” jau 
turi 6 skaitytojus.

Būt puiku, jei vietos draugai 
sutvertų ir ALDLD kuopą.

KABLEGRAMA PREZIDENTUI A. SMETONAI, 
KAUNAS, LIETUVA

Iš spaudos sužinome, kad jūsų vyriausybė rengiasi su 
daryti seimą, neleidžiant Lietuvos žmonėms demokrati 
niai dalyvauti rinkimuose. Mes, 129 organizacijų atsto 
vai, susirinkę į konferenciją, 3 dieną gegužės, atstovau 
darni 4,744 organizuotus lietuvius Brooklyne ir apylinkė 
j e, smerkiame jūsų vyriausybės tokį žygį ir reikalauja 
me, kad seimas būtų renkamas visuotinu slaptu balsavi 
mu, visoms politinėms partijoms laisvai dalyvaujant.

Pirmininkas, J. Buivydas, 
Sekretorius, V. Michelsonas.

BENDRAS GYVIŲ IR AU
GALŲ “KRAUJAS” 
YELLOW SPRINGS, 

Ohio, geg. 3.—Antiocho Ko
legijos mokslininkai paga
mino chemikalą vardu 
“porphiną”, kuris turėjęs 
būt bendras augalų ir gy
vių “kraujas” ir gyvybės 
versmė milionai metų at-

J. Šliupui atvažiuojant Ame
rikon, verta prisiminti, kaip 
praeityj jis “sugyveno” su 
“Vienybe.” Istoriją, kaip kada, 
verta atšildyti.

Štai, ką ji rašė apie šliupą 
1886 m. ‘ (No. 37) : “šliupas 
šėtoniškas samdininkas, asilas, 
šliupas Jonas Baironas, dur
nius, Judošius, nuo kurio užpul
dinėjimų ‘Vienybė Lietuvninkų’ 
nepaliausianti apgynime vieros 
stovėti.” (žiūrėk “Lietuviai 
Pennsylvanijoj”—iš kun. A. 
Miluko Paskaitų, pusi 46).

“Vienybė” tuomet gynė kleri
kalų pozicijas, o jos tradicijas 
dabar tęsia “Draugas” ir “Dar
bininkas.”

PARYŽIUS, geg. 4. — 
Francijos seimo papildo
muose rinkimuose sekma
dienį tapo išrinkta dar tiek 
komunistų atstovų, kad sei
me bus jų 71. Socialistai ja
me turės 145 atstovus; ra
dikalai socialistai (Ed. Her- 
riot’o vadovaujami libera
lai) — 115. Pridėjus dar 
kitus kairiuosius, Liaudies 
Frontas sudaro 375 atsto
vus seime.

Francijos seimas suside
da viso iš 618 narių. Taigi 
Liaudies Frontas jame turi 
132 atstovus daugiau negu 
krūvon sudėti fašistai ir ki
ti dešinieji.

Šiuose rinkimuose dau
giausia pakilo komunistai 
ir socialistai.

PARYŽIUS, geg. 4 
Tarp Francijos valdovu 1 
sumanymas sušaukt An 
jos, Italijos ir Francijos 
stovų konferencija d 
Ethiopijos. Sako, kada 
Italija faktinai “jau už 
riavus” tą šąli, tai rei 
nustatyti, kokie Ethiop: 
nlotai turės būt leidžij 
išnaudot Francijai ir A

LONDON, geg. 4.—Ang
lų valdžios įkvėptas Londo
no “Times” rašo, kad iš 
Tautu Lygos įstatų reikė
sią išbraukti 16-tą skyrių, 
kuris reikalauja bausti ka
riškus užpuolikus. Tuo bū
du Tautų Lyga turėsianti 
likti tik didžiųjų valstybių 
pasitarimų įstaiga ir mažų
jų šalių taikytoja.

WASHINGTON, geg. — 
Fašistinis Kansas valstijos 
gubernatorius Landon turįs 
užtikrinimą, kad republiko- 
nu partijos suvažiavime 
330 delegatų remsią Lando
ną kaip republikonų kandi
datą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Taip tvirtina 
Landono kampanijos vedė
jas John Hamilton.—Nacio- 
nalis republikonų suvažia
vimas susideda iš 1,001 de
legato. Bet oficialiai pasi
žadėjusių Landonui yra dar 
tik 103.

Už progresyvį republi- 
koną senatorių Borah į pre
zidentus pasisakė 21 delega
tas, už Vanderbergą 38 ir 
už Knoxa 78.

Kalbėdamas Bronx Coliseum, 
pirmą dieną gegužės, d. E. 
Browder pareiškė, kad New 
Yor.ko gegužinė demonstracija 
tai tik pradžia bendradarbiavi
mo komunistų ir socialistų. 
Tai tik pirmasis žingsnis.”

Vienybės grūdas mestas ge- 
ron dirvon.

Vokietijoj tūlas Gereke, nu
teistas kalėjiman, nes laike pa
starojo balsavimo jis iškabino 
plakatą, su Hitlerio atvaizdu, 
savo kiaulinyčioj.. .

Ką Hitleris būtų padaręs su 
vienu vokiečiu, kuris į pirmos 
gegužės paradą, New Yorke, at
sivedė didelį šunį su sekamu 
plakatu: “I’m looking for Hit-

LONDON, geg. 3.—Pra
nešama, kad greitu laiku 
visai būsią nuimta Tautų 
Lygos bausmės nuo Italijos. 
Tai lengvos . ekonominės 
bausmės, kuriomis neva bu
vo “norėta” priversti italus 
pasitraukti iš Ethiopijos,

Arti Anglų valdžios sto
vįs Londono “Tipies” teisi
na Anglijos politiką, kas 
liečia karo “stabdymo” tarp 
Italijos ir Ethiopijos, o kri
tikuoja Franci ją, kad ji
nai nerėmė griežtesnių vei
ksmų prieš Italiją.

LOS ANGELES, CaL, ge 
gūžės 3.—Barzdaskutis R 
S. James, norėdamas nužu 
dyti savo penktą pačią, įki 
šo jos koja į nuodingų žal
čių “barškučių” dėžę, ( 
kad žalčių gyliai jos nenu 
marino 
tvenkinyj 
yra kaltinamas. Bet James 
prisipažįsta tik prigirdęs 
moterį, ale žalčių nenaudo
jęs jai žudyt.

AUTO. DARBO UNIJA 
ATMETE ROOSEVELTO 

KANDIDATŪRA
SOUTH BEND, Ind., geg. 

3.—Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos suvažia
vimas tokia didžiuma balsų 
kaip du prieš vieną atmetė 
pasiūlymą remti Roseveltą 
ateinančiuose prezidento 
rinkimuose. Pirmiaus šis 
suvažiavimas vienbalsiai už
gyrė Farmerių Darbo Par
tijos įteigimą. Bet paskui 
tūli Roosevelto “f rentai” 
bandė % paskleisti nuomonę, 
būk šį kartą Farmerių-Dar- 
bo Partijai statvti savo 
kandidatus dar būtu “ne
praktiška.” Ši rooseveltiečių 
gudrybė, taČiaus, nepavyko.

London, geg. 3.-Ethio] 
jos atstovas Anglijoj j; 
sutarė palociškus nam 
Londone, pabėgusiam i: 
perą toriui Haile Selassi 
apsigyventi.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tilę | 
Retežius, o Išlaimesite

1 ■. *1 

Pasaulį!

Addis Ababa, geg. 4.— 
Pirmieji italų karių būriai 
jau įžengė į Ethiopijos sos
tinę Addis Ababą.

Ethiopų riaušėse prieš 
baltuosius svetimšalius už
mušta bei sužeista 20 euro
piečių.

Anglijos ir kitų šalių at
stovybių kariai bei sargai 
nušovė 300 ethiopų maišti
ninkų.

Ethiopų minios du sykiu 
atakavo Jungtinių Valstijų 
atstovybę.

Anglijos atstovybe tapo 
ethiopų apsupta iš visų pu
sių, nutraukta jos susisieki
mai su Amerikos atstovybe. 
Todėl Amerikos atstovas iš 
Addis Ababos šaukiasi į 
Washingtoną, kad Ameri
kos valdžia atsišauktų į 
Londoną greitos pagelbos 
amerikinei atstovybei ir jos 
globoj esantiems svetimša
liams.

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie išplaukė An
glijos karo laivu “Enterpri
se” į Palestiną.
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šimtai tūkstančių pezų.
—Kas pamaine Ancap direktorius, po 

patvirtinimų kameroje, kurios žinioj vyko 
didžiausios suktybės.

—Kas padare revalio (pinigų kritimą), 
gaudami 48 milionus, kuriuos turės trumpu 
laiku sumokėti liaudis savo skurdu.

—Kas paliko Montevideo miestą be švie
sos per pusę mėnesio (15 dienų lygiai), ne
žinia ir šiandien, 
įvyko.

—Kas paplukdė
įkalino ir ištrėmė
laikius galią, nes ne liaudis ją rinko.

Gana jau gana! šaukia 
Bet sulaikyti tai nelemtai 
galima tik vienybėje!

Darbo liaudies frontas!
siekti ir ko reikalaujame,
interesus, skubotas dalykas! Tuojau pradė
kime veikti. Pažvelgkime į Ispaniją.

Pirmyn!
Šalin mūsų priešai.

kodėl tas blogas darbas

k r a u j u os e u ru gua j ieči us, 
šimtus piliečių, kad pa-

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

• of March 3, 1879.* *

Pirmajai Gegužės Praėjus
t

Niekas neužginčys to fakto, kad šie
met Pirmoji Gegužės Jungtinėse Valsti
jose paminėta ryškiau ir įspūdingiau, ne- 
*gu kada nors, šiemet įsitraukė demon- 
stracijosna skaitlingesnės masės ne tik 
darbininkų, o ir intelektualų bei stu
dentų.

Tik vienam New Yorke gatvių demon
stracijose dalyvavo apie 300,000 asmenų. 
Priskaitant kelias dešimts tūkstančių da
lyvių'Yankee Stadijume, kur tūlų darbo 
unijų* viršininkai sušaukė masinį mitingą 
ir koncertą, tai turėsime išviso arti 400,- 
000 dalyvių Gegužinės demonstracijoj.

Kodėl gi šiemet toks demonstracijos I 
patirštėjimas ir padidėjimas? Dėlto, kad
(1) tirpė kairiųjų socialistų ir komunis- 
tų buvo sudarytas bendras frontas, ir
(2) pakai rė j imas darbo žmonių tarpe ap
skritai.

Jei;dešinieji socialistai ir darbo unijų 
viršininkai būtų ėję drauge su bendru 
frontų, tai šiemet New Yorko mieste bū
tų buvę nesunku įtraukti pusę miliono 
žmonių į gatvių demonstracijas.

Kaš buvo New Yorke, tas, panašiai, ir 
kituos miestuos. Kur komunistams pa
vyko i'įtraukti socialistus į bendrus ap- 
vaikšeiojimus, ten jie buvo dideli, ryškūs, 
pasekmingi.

Pamoka iš to didelė: mes turime dėti 
-pastangų sudaryti bendrą, frontą eile * 
klausimų, liečiančių visą ’darbininkų kla- Į 
sę. Mūsų pajėgos kur kas paaugtų, mes 
atliktum daugiau stambių laimėjimų.

Netv Yorke šiemet dalyvavo labai 
daugi intelektualų ir studentų. Jie po
draug su darbininkais vyriausiu obalsiu 
statė! “Tegyvuoja Farmerių-Darbo Par
tija!’! Po taip pasekmingos Pirmosios 
Gegužės būtų tik natūralu, jei New Yor
ko ir 3dtų miestų darbininkai, intelektua
lai, oZtaipgi farmeriai imtųsi žygių įstei- 

'gimui Farmerių-Darbo Partijos.
Lietuviai darbo žmonės Pirmosios Ge

gužės pamokas gali gerai pritaikyti su
šaukimui Amerikos Lietuvių Kongreso 
padėjimui Lietuvos liaudžiai nusikratyti 
fašizmą ir atsteigti demokratinę santvar- 
ką. :

visi gyventojai, 
tvarkai plėtotis

Tai ko turime 
Išgelbėti savo

Geras Reiškinys!
United Auto Workers International 

Union, savo konvencijoj South Bend, 
priėmė rezoliuciją, pasisakančią už Far
merių-Darbo Partiją. Tai geras reiški
nys. Reikia atsiminti, jog ši unija yra 
janna ir turi prieš save nepaprastai gra
žią ateitį. Todėl jos pasisakymas dabar 
už Farmerių-Darbo Partiją sudaro pa
čiai organizacijai gerą vardą ir ji atsi
stoja teisingam kelyj.

Sulaužymas ADF senų tradicijų poli
tikos klausimu, išmetimas iš politinio jos 
sandėlio posakio “nubauskim priešus ir 
apdovanokim draugus” nėra lengvas da
lykas. Tačiau energingai veikiant, jis 
bus galima pasiekti.

A r Keisis Lietuvos Politika?

ĮVAIRUMAI
GYVYBĖS LAIKRODIS 
NUSAKĄS ŽMOGAUS 

AMŽIAUS ILGĮ

Žmoncs net tose pačiose 
gyvenimo sąlygose vieni gy
vena ilgai, kiti trumpai. Ko
dėl? Šį klausimą bando 
moksliškai išspręst Cornell 
Universiteto medicinos pro
fesorius C. R. Stockard. Jis 
Amerikos F i 1 o s o f iš kos 
Draugijos narių susirinki
me bal. 23 d. Philadelphijoj 
išdėstė tokią savo teoriją:

Kiekviename kūno orga
ne yra nuo tėvų paveldėti 
elementai, vadinami “ge
nės.” Kožna “gene” turi 
gyvybės jėgą tiktai tam tik
ram laikui. Ta jėga laips
niškai eikvojusi, mažėja, iki 
visai išsisemia. Tuomet ir 
ta kūno dalis arba dalelė 
apmiršta. Jeigu “genės” 
taip išsenka svarbiame or
gane, tai ir visas kūnas tu
ri mirti, nors be jokios ma
tomos ligos, be jokių užsi
krėtimų. “Genių” veikimą 
prof. Stockard lygina laik
rodžiui, kuris užsuktas ei
na tik tam tikrą laiką.

Pavojingiausias g y vybei 
dalykas tai yra “genių” jė
gos išsisėmimas nugarkau
lio smegenų žemutinėje da
lyje, sako prof. Stockard.

vaiz- 
koks

Jei kuris pamišėlis 
duojasi, kad jis yra 
didvyris, tai veda jį ant sce
nos ir ragina taip veikti ir 
kalbėti, kaip jis svajoja.

Tokius pamišėlių “teat
rus” akylai tėmija protligių 
žinovai gydytojai. Jie tiki
si, kad tie vaidinimai padės 
proto ligoniams atgriebti 
drąsą ir viltingumą, ir taip 
laipsniškai išeiti iš pamiši
mo šešėlių.

Visiems žinoma, jog da
bartiniais laikais nedarbas, 
skurdas ir rūpesnis del ry
tojaus daugiausia žmonių 
išvaro iš proto. Tinkama 
bedarbių apdrauda apsau
gotų šimtus tūkstančių 
darbininkų nuo tos baise
nybės — pamišimo.

J. C. K.

gryno aukso, radio-platinu- 
mo ir radio-iridiumo.

Tuomi padaryta sėkmin
gas bandymas, rodąs, kad 
galima vieną metalą pavers
ti kitu. Bet kadangi plati
num yra kur kas branges
nis už auksą, tai, supranta
ma, nieks šiuo būdu nega
mins aukso bizniui. Moks
lininkai, tačiaus, daro ban
dymų ir kaip paversti pi
gesnius metalus branges
niais.

Middleton, Ont, Canada
Kempių Bosai Renka Aukas iš 

Darbininkų

budavojamas naujas 
valstybės lėšomis: 
atidarydama kem-

Sutveria Gryną Auksą 
Iš Kito Metalo

Į Uruguajaus Padėtis
Urūguajiečių laikraštis “Darbas” prL 

menai
Valdžios organas rašo, esą, 31 kovo per

versmas “davęs darbininkams ramybę ir ge
ro kuo šiandien galima džiaugtis.”

rtum, kad tas laikraštis kalbėtų su ki- 
^Ktos*planetos gyventojais, arba skaito Uru

gvajaus gyventojus miegančiais. Klysta! 
Darbo liaudis žino, kas yra jos priešai. 
-J-Kas numušė minimalę algą nuo $2.50 

ift&i.40 ir išprovokavo visuotiną algų ka-
I pojjmą.

-s-Kas panaikino 6,500 pensijų senatvėj.
IJas padėjo imperialistinėms įmonėms di

dini monopolizavimą, nors tai yra mirtis 
darbininkui.

4-Kas įvedė pieno monopolį, uždėjo mo
kestį centą nuo litro ir staigiai pakėlė kai
ną 2dviem cent.

" -4-Kas pakėlė naftos kainą.
4-Kas trokšta monopolių, kurie reiškia 

bai£krūtą žmonėms.
-*-Kas apkrovė darbininkus naujais mo

kesčiais, kurie siekia milijonus pezų.
-—Kas pabrangino pragyvenimą, nustum- 

darbininkus į giliausią skurdą.
trokšta transporto monopolio di- 

užsienio įmonių naudai, norėdami su
gyvenimą tūkstančiams darbininkų 

smulkių autobusų-savininkų.
w -4-Kas užmokėjo du milionu du šimtu pen- 

** -"kiasdešimt tūkstančių pezų už Uruguajaus 
fri£orifiką, nors valdžios žmonės anksčiau 
sakie, kad nevertas daugiau, kaip aštuoni

darni dai 
z 4-Kas 
džifcjų ui

Balandžio pabaigoje Smetonos valdžia 
sušaukė į Kauną visus žymesnius amba
sadorius, kurie atstovauja Lietuvą sveti
mose šalyse. Kaune įvyko svarbus dip
lomatų pasitarimas su šulais centralincs 
valdžios. Kokių nutarimų padaryta ta
me šurumburūme, mes nežinome.

Tačiaus yra ženklų, kad Lietuvos už
sieninėj politikoj gali įvykti labai negeis
tinų permainų. Kai pereitoj savaitėj 
Maskvoj viešėjo Estonijos ir Latvijos 
karinių štabų atstovai, tai visiems metė
si į akis Lietuvos atstovų nebuvimas. 
Viena iš dviejų: arba jie nebuvo pakvie
sti, arba jie patys neatvyko, vaduodamies 
tam tikrais sumetimais.

Nesenai Lietuva derėjosi su Vokietija 
prekybos ir bendrai biznio reikalais. Ap
čiuopiamų pasekmių iš tų derybų Lietu
vos ekonominei būklei pagerinti beveik 
nebuvo. Bet vis tik tarpe Berlyno ir 
Kauno nuotaika pasidarė švelnesnė. Ar 
tik iš to Smetonos valdžia nepasidarė iš
vadų, kad ji gali susidraugauti su na- 
ziais?

Reikia atsiminti, kad Lietuvos fašistai 
labai džiaugėsi, kuomet Hitlerio gauja 
paėmė viršų Vokietijoje. Kiek tuomet 
buvo džiūgauta, kad Vokietijoj “demok
ratijos jau nėra!”

Kaslink santikių su Lenkija tai juos 
labai nori “sunormalinti” labai įtakingos 
grupės tarp Lietuvos reakcionierių.

Jei Lietuvos užsieninė politika įsisuks 
į Berlyno ir Varšavos vėžes, tai Lietuvai, 
kaip valstybei, tas išeis ant didžiausios 
nenaudos. O kad iš fašistų visko gali
ma laukti, tai jau senai žinoma.

So. Bostono kunigų laikraštis skelbia: 
“Apie demokratijų Rusijoje nė nesap
nuojama.” Bolševikai ne sapnuoja, bet 
dirba, jie, mat, realistai. Sovietų Są
jungos naujoji konstitucija, kuri bus pa
skelbta dar šiemet, bus demokratiškiau
sia konstitucija pasaulyj. Sovietų Są
junga bus demokratiškiausia šalis pa
saulyj I

Mūsų skaitytojai džiaugiasi “Laisvės” 
Gegužiniu numeriu, išleistu sidabrinio 
jubilėjaus minėjimo proga, fcati redak
cija pripažįsta, kad ši laida gera, bet ge
rinimui galo nėra.

Sutinkam, jog d. Paukštys-švenčioniš- 
kis turi pamato teisinimuisi del nerašinė- 
jimo “Laisvei.” Bet mūsų nuomone, d. 
Paukštys vistiek turėtų bent porą kartų 
į mėnesį duoti po straipsnį.

TEATRĖLIAIS STENGIA 
SI SUGRĄŽINT PAMIŠĖ 
LIŪS ATGAL Į PROTĄ

Daugelį išvaro iš proto 
nusiminimas, nepasitikėji
mas savim, kur žmogus 
nuolat įsivaizduoja arba 
jaučia, kad jis niekam neti
kęs, kad visi Jį niekina, ir 
todėl “neverta gyventi.”

Atgaivint juose pasitikė
jimą, savo vertingumo jau
smą arba viltį, tai būtų ge
ras vaistas. Tuo tikslu da
bar Worcester, Mass., Val- 
stijinėj Ligoninėj parenka 
pamišėlius vaidint teatri
nius veikaliukus; pritaiko 
roles pagal vieno bei kito 
būda, v

Tokius nes veikapročius 
“aktorius” mokina kuo drą
siausiai teatre išreikšti 
karštą meilę, kerštingą rūs
tybę bei kitus jausmus — 
juo smarkiau, juo laisviau, 
be jokių ceremonijų, tuo 
geriau.

Platinum metalą galima 
paversti auksu ir dar ke
liais skirtingais metalais, 
kaip pranešė Californijos 
Universiteto profesoriai E. 
O. Lawrence ir J. M. Cork 
suvažiavime Amerikos Na- 
cionalės Mokslų Akademi
jos, Washingtone, bal. 27 d.

Platinum permaino į ki
tus metalus sekančiu būdu:

Iš vadinamojo sunkiojo 
vandens išskiria tam tikrais 
būdais vandenylio elemen
tą. To vandenylio atomai 
yra antra tiek sunkesni už 
paprasto vandens vandeny
lio atomus. — Atomas gi 
yra neapsakomai smulkutė' 
medžiagos :dalelė, kad nei 
per labiausia padidinančius 
mikroskopus, sudėtinius sti
klus, negalima įžiūrėti jokio 
atomo. — Bet atomas tam 
tikrais moksliniais būdais 
dar suskaldomas į dalelytes.

Darant auksą iš platinum, 
pirma išskirtos sunkiojo 
vandenylio atomų “šir
dys.” Jąsias paskui iš elek
trinio “šautuvo” šovė į pla
tinum. Naudojo 11,000,000 
voltų elektros energiją, ku
ri nešė tuos atomų branduo
lius 15 tūkstančių mylių 
smarkumu per sekundą. To
kiu “bombardavimu” pa
keitė platinamo atomų 
sudėtį, ir taip gavo turputį

Akis Gali Atskirti 
100,000 įvairią Spalvą
Gamtiniai sveika ir gerai 

išlavinta žmogaus akis ga
li atskirt 100 tūkstančių 
skirtingų spalvų bei laips- 
niavimų “tose pačiose” spal
vose, kaip kad patirta Du 
Pont de Nemours laborato
rijose. Tinkamai išmiklin
ta akis atskiria net 300 
skirtingų baltumo laipsnių.

Jeigu į geltonų dažų bu
telį įmaišoma tik viena dvi- 
dešimt-tūkstantinė dalelė 
raudonų dažų, tokia akis 
tuo jaus apčiuopia skirtumą.

Minimose laboratorijose 
žinovai dirba puikiausiais 
moksliniais instrumentais; 
tačiaus spalvų atskyrime 
niekas dar nepavaduoja ge
ros išlavintos žmogaus 
akies. J. C.

čia 
vieškelis, 
Valdžia, 
peš, davė keliems šimtams be
darbių darbo. Kaikuriose kem
pėse darbas tęsėsi per visą žie
mą. čia darbininkas už sunkų 
darbą gauna 35c. į valandą. 
Tankiai čia įvyksta susižeidi- 
mų. Pereitą savaitę vienas 18 
metų kanadietis, mirė po sun
kaus kojos sulaužymo. Mat, 
nėra geros sanitariškos pagel- 
bos, nors iš kiekvieno darbi
ninko algos išskaito $1.00 ligo
nių kasai, žiemos laike čia fa- 
šistuojautieji elementai orga
nizuoja sporto lošikus ir tame 
prisidėjo ir dvasiškiai, kurie 
eidami per kempes skelbia 
dievo meilę. Kunigėliams bu
vo progos gauti darbo prie 
akmenų, bet jie iš tolo neno
rėjo priimti tą pasiūlymą.

Kempės darbininkai nuola
tos renka aukų darbininkų 
klasės reikalams. Mat, darbi
ninkams apšvieta labai reika
linga.

Įdomu žinoti, kaip kempių 
bosai išmoko nuo darbininkų 
kolektuoti pinigus pagelbėti 
tiems, kurie tose sporto rung
tynėse susižeidė, bei tiems, 
kurie valdiškame darbe iš su- 
sižeidimo numirė. Darbininkai 
bijo, kad netektų darbo, tai 
gausiai aukoja bosams.

W. Kaross.
ORLAIVIS — B AISIAU- 
SIAS KARO PABŪKLAS

LONDON, geg. 1. — An
glijos ministeris pirminin
kas St. Baldwin patriotiš
kame masiniame susirinki-

me nurodė, kad baisiausias 
karo įrankis dabar yra or
laivis. Todėl jis žadėjo 
“tinkamai” apginkluot An
gliją iš oro, neva “apsigy
nimui.”

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

APIE MIELES

Drauge gydytojau, patarki
te man apie mieles, kaip jūs 
dažnai minite—Brewers yeast 
tablets. Kur jų galima gaut? 
Mūsų miestuke aptiekos netu
ri, turi tik yeast foam tablets. 
O bučernės irgi neturi. N, o 
gal magic yeast yra tos pa
čios ?

Kadangi jūs dažnai pata-

-IMA &' ' »■■ •.'<. *V- 
^*^-**W*i ?'./ * '\: '

W « *

Stalinas 1922 metais.Leninas ir

riat mieles “Laisvėj,” tai įbru
kite ir šį klausimą. Ačiū.

Atsakymas

Mielės yra savo rūšies ma
žyčiai grybeliai. Paprastos 
“kepėjo” mielės (bakers 
yeast) yra neblogas daiktas, 
turi vitamino B—nervams, vi
durių plėvėms, tūliems orga
nams ir liaukoms. Bet pa
prastos mielės veikia krakmo
lus. Tai, jei gerokai esi pa
valgęs duonos, bulvių ar ko
kių makaronų, tyrės, tai, paė
męs mielių, gauni kiek gazų, 
nežalingų gazų. Tie gazai 
gal pusvalandį pučia vidurius, 
ir jaučiasi lyg nesmagu. Bet 
tos mielės galima vartoti.

Daug geresnės ir patoges
nės vartot yra “bravoro” mie
lės — Brewers yeast. Jų 
galima gaut vaistinėse. Jei 
Jūsų vaistininkas jų neturi, tai 
užsakykite, kad jis Jums par
trauktų. Pasakykite: Brew
ers yeast tablets, Mead (arba 
kitos kokios kompanijos).

Džiovintos mielės, bravoro 
mielės miltų taip griežtai ne
veikia ir gazų viduriuose ne
sukelia. Jos turi daug vita
mino B ir vitamino G (odai, 
plėvėms, plaukams, “gražu
mui”). Jų patartina vartoti 
po keletą tablečių prieš val
gį: po 3, po 5, ir po 10 ar 
daugiau ant karto. Tos mielės 
padeda permalti viduje ang- 
liavandžius: naudingos šlapli- 
ge, cukrine liga sergant. Ge
rai nuo vidurių užkietėjimo. 
Jos yra geriausios nervams.

Kitos Jūsų suminėtos mielių 
rūšys gal ir neblogos, bet jos 
perbrangiai atsieina, ir gero 
taip daug neteikia, kiek žada.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

nor- 
visi

“LAISVĖS” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

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

padėjo Ethi- 
kunigaikščių 
ir davimasis 
iš tų kuni-

Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visoki patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 
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• Ethiopijos sostinė Addis A- 
baba pleška liepsnose. Ne 
šiandien, tai ryt italų kariuo
menė užims sunaikintą mies
tą. Imperatorius Haile Selas

sie, su savo šeimyna, pabėgo
j francūzų Somalilandą ir dar 
nežinia ar jis važiuosiąs į Eu
ropą ar į Jeruzolimą. Italijos 

•karalius Viktoras Emanuelis 
žada užsimauti ant savo pli
kos galvos Ethiopijos impera
torišką karūną, o Mussolinis 
jau rengiasi apgyvendinti toj 

•šalyj 400,000 italų.

Buvo trys pamatinės prie
žastys, kad Ethiopija pralai
mėjo.

• Kol ethiopai kariavo mažo
mis grupėmis, partizaniškai, 
tol jiems sekėsi. Bet kaip tik 
jie išvedė j atvirus mūšius di
deles armijas, tai joms nebu
vo įmanoma atsilaikyti prieš 
italų artileriją, bombinius lėk
tuvus ir nuodinguosius gazus. 
ši pamatinė klaida ethiopų 
karinės vadovybės davė pro
gos maršalui Badoglio sunai
kint geriausias dalis Ethiopi
jos armijos.

Italams daug 
opijos feodalinių 
♦ntrygos, vaidai 
pasipirkti. Tūli
gaikščių tūoj persimetė į fa
šistų pusę, žinoma, už gerus 

^pinigus. Jiems pažadėta gar
bės vietos ir visokios privilegi
jos, jeigu laimės Italija.

Tautų Lyga sulošė rolę ne
gyvos raidės visame tame kon
flikte tarpe Italijos ir Ethio
pijos. Francija su Anglija 
negalėjo susitarti del bendro 
veikimo prieš Italijos fašistus, 
nes Francijai labiausiai rūpėjo 
nesusipykti su Italija ir ji ne
davė Anglijai jokio užtikrini- 

tmo, kad ji ją rems, jeigu tar
pe Anglijos ir Italijos kiltų 
karas.

i M, '

Puslapis Trečias-*-?
1 ■

Tokiose sąlygose Tautų Lyga 
turės dar mažiau reikšmės.

Anglijos 
kalba, kad 
ba visiškai 
arba taip 
kad ji 
taikos ; 
ganizavimui nesimato 
vilties.
ji taip pat vis mažiau vilties 
bededa ant Lygos.

Nesutikimai ir priešginiavi- 
mai atskirų imperialistinių 
grupių vis labiau artina karo 
pavojaus valandą. Visa lai
mė tame, kad Sov. Sąjunga 
taikos nori ii* kad jos balsas 
labai stiprus tarptautinėj po
litikoj. Tas pusėtinai gadina 
didžiųjų poni] planus.

Dūdelė.

politikieriai jau 
iš Tautui Lygos ar- 
reikia pasitraukti, 
ją perorganizuoti, 

i pasidarytų “stipriu 
ginklu.” Lygos pcror- 

jokios 
Kaslink Francijos, tai

kaltė, bet kad susiskaldymas 
prasidėjo nuo viršūnių, tai yra 
iš centro.

2. Nutarta išrinkt rezoliu
cijų komisiją, kad pateikus 
tuo klausimu rezoliuciją. Ko
misija išrinkta iš penkių na
rių, ir ant vietos pagamino 
sekančią rezoliuciją:

ALDLD 39 k p. ir LDD 6 
kp. bendrame 
laikytame 26 
1936, Seurukų 
W. Market St., 
pasisako, kad
visi praeities šmeižtai, pada
ryti vienų prieš kitus, ir eiti 
prie bendro veikimo delei sie
kiamo darbininkų klases tiks
lo, ir pasižadam nešmeižt vie
ni kitų ateityje. Taip pat pa
sižadam susilaikyt bereika
lingai užgauliot per spaudą ki
tų sriovių asmenis, o labiau 
traukti bendron kovon prieš 
karą ir fašizmą.

Rezoliucijos Komisija:
P. Šlekaitis,

J. A. Antanaitis, 
A. Ruseckas,

F. M. Indrulis. 
D. Praleika.

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Iš APLA Antrojo Apskričio 
Suvažiavimo, Balandžio 26,

West Frankfort, Ill.

APLA suvažiavimas užgyrė 
šaukimą visų Amerikos lietu
vių kongreso ir pasižada jį 
remti visais galimais būdais.

Taipgi priėmė rezoliuciją 
raginant kongresmaną Keller, 
kad stotų už socialės apdrau- 
dos bilių — Frazier-Lundeen 
Bill.

Priimta protesto rezoliucija 
prieš mėtymą darbininkų iš 
WPA darbų.

Suvažiavimas pasveikino 
“Daily Worker]” su pirma ge
gužės, paaukodamas $1.

APLA II Apskritys silpnai 
gyvuoja — labai mažai vei
kimo tėra. Nariai nusenę, su- 
tingę, o jaunų spėkų nebeįei
na. Antra, tai del bedarbės 
ir tų senių skaičius sumažėjo.

apie kurį tiek girdėta. Tuom 
kart paskleista daug priešfašis- 
tinės literatūros, žmonių staiga 
dar didesnis sujudimas pasiro
dė, kuomet kadetai apleido lai
vą ir sėdo į laukiančius gatve- 
karius. Iš visų pusiif pasigirdo 
“šalin, Hitlerį!” Taip ir ūžė 
minioje per tūlą laiką, pakol 
gatvekariai apleido prieplauką. 
Įvyko vienas areštas ir žmogus 
nubaustas $26.45 už kėlimą be
tvarkės.

šarvuotlaivis “Emden” viešė- 
sis 10 dienų, o kadetai skleis 
savo propagandą, del ko jie čia 
tik ir atvyko. Kiek teko pastebė
ti, viešbučiai, kur jie apsistoja, 
jų vartojami gatvekariai ir bu- 
sai po aštria policijos priežiū
ra. Tas aiškiai parodo, kaip jie 
jaučiasi vaikščiodami po Ame
rikos miestus, kad bijo net sker
sai gatvę vieni. pereiti be ap
saugos.

Šį įvykį ne tik Baltimores 
darbininkai pilnai įvertina, bet 
taipgi įvertina Vokietijos dar
bininkai, kurie sugrūsti koncen
tracijos stovyklose, bei sėdi šal
tose Hitlerio bastilijose. ši de
monstracija, tai darbininkiško 
solidarumo ženklas.

Tai aiški pastaba Amerikos 
kylančio fašizmo gaivalams, ku
ri buvo užrašyta ant vienos iš
kabos: “Lai Amerika nemano 
eiti Hitlerio keliu!”

ViM.co Duktė.

chestery, bet ir vjsoj kriaučių vėl stambi žiežirba įšoko į bet paskui, kaip tas žmogus 
industrijoj. Mat, čia mene- tą pačią akį. Iš sykio ne- sako 
džeris taip kaip Hitleriukas— apsakomai ją suskaudėjo, jis vėl ta akia mato, 
kerta galvas visiems nepaklus
niems, tai yra, meta iš darbo I 
visus. Kriaučius.

Žiežirba Sugrąžino Akiai 
Regėjimą po 20 Mėty

MOUNT HOLLY, N. J.— 
20 metų atgal įkrito didoka 
anglies žiežirba Herbertui 
Bowdenui Į dešinę akį, kuri 
todėl ir apako. Per 20 me
tų jis tąja akim nieko ne
matė. Bet dabar, bemai- 
šant pagaikščiu žarijas ap
artment inio namo kakaly j,

Vaikas Linksmas, iis 
geria “Broncotone”

Rengkite III MCD PADI/T Kur “Laisve” 
Piknikus ULIVILn iHniVL Rengia

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su jūom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

, Ag

M-

Jtaras. Mussoliniui išėjo Ant Mes labai laukiam, kada bū- 
naudos nesutikimai tarpe An- sįm suvienyti su LDS.
glijos ir Francijos. Ir jis tuo-' 
mi geriausiai pasinaudojo. Jis 
žinojo, kad Italijai, kaipo už
puolikui, negręsia joks pavo
jus iš Tautų Lygos pusės.

, Nesutikimai tarpe Francijos 
ir Anglijos dar labiau padidė
jo, kai Anglija pradėjo flir
tuoti su Vokietija. Anglijos 
imperialistai nenori duoti 
Francijai aiškaus užtikrinimo, 
kad jie padės jai ginties nuo 
hitlerinės Vokietijos. Jei 
Francijos politika stiprino 
Mussolinį, tai Anglijos politi
ka stiprina Hitlerį.

Taigi, visai suprantama, ko
dėl Ethiopija buvo visai ap

leista, nors ji beveik kasdien 
šaukėsi pagelbos iš Tautų Ly
gos.

Kas bus toliau? Anglija su
pranta, kad apgalėjimas Ethi
opijos užduoda jai labai di
delį smūgį. Dabar jau nebė
ra kalbos apie sankcijas, nors 

*jos ir taip beveik nebuvo var
totos. “Taikos” sąlygų nu
statyme Tautų Lyga, veikiau
sia, nedalyvaus, nes Mussoli-; 
nis su ja nesiskaitys, kaip ir 
ligi šiol nesiskaitė. Jis da
bar turi galimybių taiką pa
diktuoti. Jeigu Tautų Lyga 
fc>ūtų paėmus jį už pakarpos, 
Jeigu prieš Italiją būtų buvu
sios vartotos griežtos sankci
jos, jeigu Ethiopijąi būtų bu
vus suteikta tikra pagelba, tai 
Mussolinį nebūtų išgelbėję nei 
nuodingi gazai. Juk reikia 
žinoti, kad Italijos fašistinė 

•armija yra užėmusi tiktai ket
virtą Ethiopijos dalį.

Anglija supranta, kad susti- 
b prėjusi Italija dabar jai yra 

daug pavojingesnė, negu pir
miau — ir Viduržemio jūros 
baseine ir pačioj Afrikoj. Ir 
todėl galima numatyti, kad 

• ruošdamosi kovai prieš Musso- 
linio ambicijas, ji dar labiau 
pradės draugauti su Hitleriu, 
kad tik tas nesudarytų ben
drą frontą su Mussoliniu. O 
tokia politika, savo kaleina, 
8ar labiau atsaldys santikius 
tarpe Francijos ir Anglijos. .

Ten 
yra gyvumo, daugiau jaunų 
žmonių, tai visiems būtų ge
riau veikti darbininkiškame 
judėjime. Mes trokštam suvie
nijimo abiejų draugijų, kaip 
žuvis trokšta vandens.

Suvažiavime Dalyvavęs.

Balandžio 26 buvo sušauk
tas ALDLD 39 kuopos susi
rinkimas. Į šį susirinkimą bu
vo pakviesti ir opozicionieriai 
draugai, tai yra LDD 6 kuopos 
nariai.

Susirinkimas prasidėjo 8 
vai. vakare, 341 W. Market 
St., J. A. Seurukų svetainėj.

1. Nutarta, kad pirmiau
sia būtų apkalbėta vienybės 
klausimas. Kilo gyvos disku
sijos. Iš opozicijos ėmė daly- 
vuma J. A. Antanaitis, V. Va- 
Jukas, A. Ruseckas ir keletas 
kitų draugų ir draugių. Pozi
ciją atstovavo d. Klevinskas, 
P. Šlekaitis, F. M. Indrulis, O. 
Pabalienė ir keletas kitų.

Opozicijos draugai bandė 
primest kaltę pozicijos drau
gams už susiskaldymą, bet po
zicija įrodė, kad tai ne jos

George F. Ruck

šnipų viršyla, dirbęs J. V. 
plieno korporacijai, kad 
neprileidus darbininkų 

susiorganizuot.

Kaip Pasitikta Nažių Karo 
Laivas “Emden”

Vokiečiui amerikonų aristo
kratija, su Hearsto spaudos pa- 
gelba, nuolankiai ir širdingai 
priėmė atsilankiusį nazių lai
vą. Tas įvykis sukėlė daug gy
vumo, veiklos tarpe susipratu
sios darbo liaudies ir pažangio
sios inteligentijos. Lyga Prieš 
Karą ir Fašizmą šiame klausi
me suvaidino labai svarbią rolę, 
sudarydama tam skirtą komite
tą iš įvairių pakraipų ir įsiti
kinimų, griežtai nusistačiusių 
prieš Vokietijos nazių politiką.

Keturiom dienom prieš laivo 
“ramų” pribuvimą, balandžio 
17 d., buvo pasiųsta specialė 
komisija pas miesto majorą W. 
Jackson, reikalaujant, kad jis, 
kaipo miesto galva, nedrįsti] 
viešai sveikinti pribusianti lai
vą “Emden,” balandžio 21 d.. 
Recreation prieplaukoje. Tasai 
komisijos atsilanlfymas buvo 
padėtas “apsvarstymui” tol. pa
kol nazių svastika neužplevėsa- 
vo Baltimorėj. Miesto majoras 
karštai ją sveikino-. Daug var- 
n-o nadėta, pakol išreikalauta 
leidimas demonstruoti prieš na- 
ziu svečia ir io igulą, pareiš
kiant. ka Baltimores evvento- 
iai anie juos mano. Dėka Sam 
Svedloff, Lyo-os Prieš Kara ir 
Fašizmą nenuilstančiam darbuo
tojui. o-auta leidimas jr sureng
ta didžiausia demonstracija šios 
prieplaukos istorijon Imant an
glu kalbos laikraščiu praneši
mus, dalyvavo 1,500 žmonių. 
500 šaligatviuose klausėsi kal
bu, perduodamu per “micro
phone.” Buvo įvairaus turinio 
iškabų. specialiai artistiškai 
prirengtu. Turiniai pilnai atsa
kė i nuveiktus budeliškus Hit
lerio darbus, tarnauiančius Vo
kietijos plotokratiiai. Ant vie
nos iškabos nupiešta Hitleris, 
laikantis kruviną kirvį ir tas 
piešinys aiškiai pasakė, kas jis . 
■per vienas ir keno krauju jo 
rankos suteptos. Negalėjo ne
matyti to nei jo pasiuntiniai, 
kurie no tiršta, policijos nriežiū- e 
ra vaikštinėjo anlink. Matėsi ir 
iškabų su vokiškais užrašais.

Kajbėtoiai nuo įvairiausių 
grupiu griežtai pasmerkė žiau
ria Vokietijos valdininku poli
tika. Buvo priimta rezoliucijos, 
išreiškiant protestą miesto ma
jorui W. Jackson, gubernato
riui W. Nice už nuolankavima 
fašistams savo atsilankymu jų 
pagerbti.

Policija prašalino keletą 
triukšmadarių iš demonstrantų 
tarpo—veikiausiai būta provo
katorių.

Demon stracijai užsibaigus, 
daugelis žingeiduolių ėjo pama
tyti savomis akimis tąjį laivą,

Neteisingas Paskelbimas

Nepersenai pasibaigė dery
bos Amalgameitų Siuvėjų U- 
nijos viršininkų ir bosų. ID'e- 
rybos pasibaigė tuomi, kad 
mažiausiai apmokami nelavin
ti darbininkai gus pakėlimą 
algų 5%. O miesto buržujų 
spauda suriko, kad 9,000 Ro- 
chesterio siuvėjų 
uždarbio daugiau 
mos, kas reiškia, 
darbininkai gauna
Įima, ko visai nėra.

Dabar eis antros derybos, 
katros sekcijos turės gaut pa
kėlimą. Tai taip skaldomos 
unijos jėgos.

Derybas veda ne nariai, bet 
menedžeris Chatmanas.
Unijos Bosukai Pasikėlė Sau 

Algas

Unijos biznio agentai gau
davo $38 savaitėj, o dabar 
gauna $50. Menedžeris gau
davo $65, o dabar gauna $75 
savaitei algos. Siuvėjai, paly
ginkime savo uždarbius su 
mūsų viršininkų. Tai uodas 
prieš dramblį. Na, o jeigu 
kas prasižiotų nors pusę bur
nos apie tas dideles algas, tai 
tam darbo nebus ne tik Ro-

(ŠALINSKAS)

Liefiwi’s Gra&oriits
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

81-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

6
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate ruo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit;

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.

TEL. STAGG 2-5043

“LAISVES” PIKNIKAS

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N. Y

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

PRADŽIA 10 V AL. RYTO ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

t*



Puslapis Ketvirtas

(Iš Lietuvos parvažiavo. 
Mano draugas Džio Vaškys. 
Kokius įspūdžius įgavo, 
Lai jis pats ir pasakys).

MOKĖK ŽVALGYTIS IR PASLĖPT

Antradien., Geguz. 5, 1936

Kitokie pyragai jiems Sovietus! 
Ponas ar kunig’s, nežiūrės:— 
Jei tingi dirbt, nėra tau vietos! 
Ir toks badu nusprogt turės.

Mokėk žvalgytis ir paslėpt 
Savas idėjas ar skausmus 
Ir nebandyk kitam įkvėpt 
Vidujinius sielos jausmus.

Lietuvos ir sienos ausis turi, 
Palangėms slankioja šešėliai;
Nežinai iš kur, kas žiūri, 
“Šventos ištikimybės” delei.

Jei “geras ryt’s,” sakai, “kaimyne,” 
Tuoj susigriebt turi staiga, 
Nes gal už medžio ar lazdyne, 
Stūkso ištikimybės sermėga?

“Jis ignoruoja dievo vardą, 
Tai jau šikšnosparnis bus, 
Kelias į ištikimybės gardą, 
Akyliai sekant jo žingsnius.”

Jei bent tik žodį “ant vyriausybės,” 
Kad ir pakišdamas po vaga, 
Žiūrėk jau su ištikimybės 
Gaiduku, gūrin sermėga.

Jis gaus, gal litą ar tik per petį 
Nuo pono valdininko paplot, 
Tai jau pradžia pasukt reketį — 
Pauostinėt ir pasekiot.

Tiktai:
Mokėk žvalgytis ir paslėpt
Idėjas širdies gelmėse, 
Vien akių žvilgsnis gal įspėt, 
Kas glūdi draugo mintyse.

Ir ant šventoriaus atsidūręs, 
,Kaip su draugu kalbies tyliai, 
Žiūrėk dvi akys iš po kepurės, 
Tau lūpas seka akyliai.

Iš tavo lūpų, kaip iš knygos,
Sakinių prasmę išskaitys,
Kas tuoj pasieks ausis žvalgybos 

nepaleis tavęs seklys.
Sekios sermėga ar, skara, 
Mandiera tiktai suflioruos, 
Mat, ištikimybės pakara, 
Už litą ir brolį parduos.

O jau mandieros kalnierius augštas, 
Stato ausis taip išdidžiai,
Kaip šaukšdėtyj pakartas šaukštas, 
Nejudąs, klausos atydžiai.

Jam ir rankovė tituluota, 
Tur ant krūtinės medalį;
Už ką jam pluta smetonuota?
Kiekvien’s įspėt tai gali.

žodžiu:
Mokėk žvalgytis ir paslėpt
Kas dedas tavo sieloje,
Tau nevalia nei išsiviept
Nuo didžio skausmo širdyje.

Kad ir išpažinties atėjęs, 
Nepaisant, kaip tu ten rangais, 
Bet kunigėlis atsišliejęs, 
Paklaus kas y r’ tavo draugais?

“Ar nemurmi prieš vyriausybę?
Ar turi dievą širdyje?
Išduok, kas sėja bedievybę, 
Kas kelia maištą tautoje.”

Jeigu tik žodį prasitarsi 
Į kunigo ausį tyliai,
Žinok, kad tai žirnius pabersi 
Ir atsiras nauji sekliai.

Gerai tam, kuris pralobęs, 
Ar ištikimybė ką palies;
Mat, Lietuvą valdo dvi bobos, 
Laimė nukrinta iš nakties:

Ir jauną kareivuką sušildys, 
Kurs ant sargybos šal’ stovįs, 
Jei tiktai “pareigas” išpildys, 
Bus ant rankovės žymės trys.

Laiming’s, kurs gal pasižymėti, 
Gerai aprūpintas gamtos...
Prię kaktos rankos nereik pridėti, 
“Tarnystę” einant be šnektos.

Juk jeigu girtą jos vyrelį, 
Vadin’ “didžiu tautos vadu,” 
Tai argi lenkei yr’ pro šalį 
Pakišt litviną po padu?

Vistik:
Mokėk žvalgytis ir paslėpt 
Ką sanprotauji, ką manai, 
Nes laisvės nėr nei atsikvėpt, 
Tylėjims laisvas tenai.

Jau ir pas senąjį kaimietį
To, atvirumo, nėr suvis:
Žvalgos lyg piytą turėdams anty, 
Sieloje glūdi paslaptis...

Tiktai akimis pažaibavęs, , 
Jei žino, kas per viens esi, 
Tartum, kad sąmonę atgavęs, ■
Iš po jo ūsų išpeši:

“Pralaks JIE žmones ir Lietuvą... 
Tai žertai, tokia latrų gauja!
Kaimai, tarsi, nuo gaisro žūva, 
Užlaikant tokia šunauja...

“Pikta, jei svetimas šuo Joja, 
Bet tu į jį kitaip žiūri...
Tačiaus, kaip savas kanda koją, 
O tu da glostyt jį turi!

“Laka ponai valdininkai, 
Neatsilieka kunigai,
O mus terioja pasninkai, 
Bausmės, rūpesčiai, vargai.”

Tiktai:
Mokėk žvalgytis ir paslėpt
Tą keršto ugnį sieloje,
Kad būt iš ko, kaip reiks įžiebt 
Žūt-būtinumą kovoje.

Ir štai, pas tave, iš netyčių, 
Atklius neprašyti svečiai, 
Stuboj, kamaroj bei seklyčioj, 
O ir kieme jų bus apščiai.

Kas gera ima, konfiskuoja, 
O tu tylėt turi tiktai,
Nes šuo kur laka, ten ir loja, 
Kanda iš pasalų piktai.

Jeigu su litais prisirengęs, 
Tai atsiprašę išvažiuos.
Bet jeigu ne—sveikas dingęs!
Kitokią giesmę užgiedos:

“Tu eini prieš vyriausybę, 
Siundai mus su kaimiečiu, 
Jei turėtum mūs teisybę, 
Atmokėtum tuom pačiu!

“Dabar, prakeiktas bolševike!
Nulaužysim tavo ragus...
Atsisveikink su saviškę, 
Ir skaityk savo draugus!”

Šuo, katė, višta padvėsė, 
Tuoj vyriausybei raportuok;
Ten čielą dieną išstovėsi, 
Ant galo kyšį ponui duok.

Nors vieną žingsnį jeigu žengsi, 
Leidimą iš valdžios turėk!
Nieko be leidimo nerengsi
Ir vis tais litais užmokėk.

Tai taip išrodo, drauge mielas, 
Tikrasai veidas Lietuvos.
Žodžiu — kalėjimas čielas, 
Už žvalgybos akių tvoros.

Rūstingus atdūsius tik audžia, 
Sugniužę žmonės Lietuvos, 
O kuomet ir už tai dar baudžia, 
Tai jau tik stverias už galvos!

Mirę miesteliai, mirę sodžiai...
Jau ir lakštingala ne ta;
Žuvę ir nekaltos daineles žodžiai, 
Rodos, paniurus ir gamta.

Tiktai, jei kur tai šuo suloja, 
Perskriosdamas tylą nakties, 
Žinok, kad tai žvalgyba joja, 
Kas nors tik slieku išsities...

“Sako, ateisią bolševikai,”
Šnibždasi lūpos į ausis:
“Tai gausią galę tik mužikai, 
Ponus prie darbo pristatys.

<Jau dabar, esą, Sovietijoj,
Ponai tur dirbt, ne kad loska, 
O jei kuris tik darbo bijo, 
Tam ir duonelė tenk’ prėska.”

“Dievuliau duok, kad taip tuoj būtų!” 
Nudžiunga kaimietė sena:
“Nors kartą ašaros nudžiūtų, 
Jau prikamavo mus gana.

“Ale kodęl mūs kunigėlis, 
Ant jų rūstauja be miero&?
Sako, bolševikai, tai dielės, 
Išgersiu kraują iš vieros.”

“Sena ir nepaleki Brigyta!”
Subara senę vyras jos:
“Juk iš klebonijos taipgi krinta 
Vargai ant valstiečio galvos!
“Tai žertai, tokia juodvarnių gauja, 

Kurie nesėja, o į kluonus krąun, 
O susižėrę litus į saują, 

Ant tavo dūšios nusispjaun.

“Kunigs argi ne dykaduonis, 
Ne voras mintus mūs’ proce? 
Jam kailiai, tau rūbas marškonis, 
Jam viskas, tau lėkštė tuščia.

“Et... kam čia dar kalbėti...” 
Numoja tik su ranka jis: 
“Nebus teisybės visam sviete, 
Kol darbo žmonės neatgis...

“Dejonės bei atdūsiai gilūs, 
Juk nieko nedavė, neduos... 
Argi šie šnibždesiai tylūs, 
Mus iš to vargo išvaduos?”

Tai šitaip blaškosi valstiečiai, 
Jieško, mat, kelio išeities... 
Dūzgia, tarytum, bičių spiečiai, 
Laukia, kol ranka kas išties.

Jie laukia, KO TAI, iš Sovietų. 
Svaido piktus akių žaibus... 
Bet nei nekrust iš senų vietų, 
Kad sprukt, kaip žvirbliams į 

! , žabus.
Jaunimas, regis, progresuoja,
Svyra link sprendžiamos kovos, 
Bet mirtis iš paskos sekioja — 
Ištikimybė Lietuvos.

Buožė ant akių laikąs mučią, 
Kaip katinėlis, nekaltai, 
Vuodžia iš kur, koks vėjas pučia, 
Kad nepadaryt klaidos tiktai.

Tai tiek, drauguži, tekalbėsiu...
Tokių tai įspūdžių gavau...
Mačiau, kad niekuom nepadėsiu, 
Užkeikiau ir išvažiavau.

Nors čionais taipgi velniava, 
Bedarbė plečias į lankas, 
Bet nors mintis žmogaus laisva, 
Dar turi laisvas ir rankas.

Senas Vincas.

tanti sulaukti ir matyti užgim
stant darbininkų pasaulį — So
vietų Ameriką. Ant galo tapo 
sudainuotas “Internacionalas” 
—viso pasaulio darbininkų him
nas. Draugė velionė Marijona 
Krasnitskienė mirė, mes jos ne
tekome, bet jos darbai pasili
ko. Lai būna daugeliui lietu
viams darbininkams pavyzdys 
stot į velionės vietą ir dirbti 
tą patį darbą. Kuo daugiau bus 
tokių pavyzdingų draugų dar
bininkiško judėjimo veikime, 
kaip draugė velionė M. Krasnit
skienė, tuo greičiau bus galima 
prašalinti šitą vergišką siste
mą. Taigi, draugės ir draugai, 
neraudokime ant velionės kapo. 
Tas nepagerins mūsų gyvenimą, 
bet organizuokimės, švieskimčs, 
skleiskime apšvietą tarp kitų 
darbininkų, kaip darė velionė 
M. Krasnitskienė.

J. Strižauskas.

Waterbury, Conn
Mirė Sena Darbininkiško 
Judėjimo Darbuotoja M.

Krasnitskienė
24 d. balandžio, 11:30 valan

dą vakare, mirė draugė Marijo
na Krasnitskienė, palikdama di
deliam nuliūdime savo gyveni
mo draugą Karoliij Krasnitską, 
3 dukteris—Julę, Aldoną, Oną 
ir vieną sūnų Edvardą. Palai
dota 27 d. bal., Lietuvių Laisvo
se kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo didelis būrys žmonių, ku
rie susirinko atiduoti paskutinį 
patarnavimą draugei velionei 
M. Krasnitskienei, kaipo senai 
darbininkų klasės ištikimai 
draugei, darbininkų klasės va
do, Komunistų Partijos, narei 
ir kitų visų darbininkiškų drau
gijų, kurių ji buvo narė per 
virš 30 metų. Draugė Krasnit
skienė visą savo amžių dirbo 
sunkiai už pragyvenimą, bet vi
sados lankėsi į susirinkimus. Ji 
užimdavo valdyboj vietas, apsi- 

t imdavo į komisijas, pardavinė
davo knygas ir laikraščius, 
vaikščiodavo po stubas su viso
kia darbininkiška apšvieta, ap
lankydavo kožną sergantį žmo
gų. Draugą K. buvo rimto bū
do, kuri niekados nesibardavo 
su nieku ir mokėjo sugyventi 
su visais. Ji buvo tvirto dar
bininkiško nusistatymo—nieka
da pas velionę nebuvo nukrypi
mo į deginę—visada stovėjo už 
kairiųjų darbininkų veikimą. 
Velionė per kelis metus buvo 
jau silpnos sveikatos. Daktarai 
įsakė užsilaikyti ramiai, nedirb
ti. Velionė turėjo augštą krau
jo spaudimą, bet buvo biedna, 
negalėjo pasisamdyti tarnaitę 
ir pati dirbo namų triūsą ir vi
sada lankėsi į draugijų susirin
kimus ir eidavo su lapeliais. Ji 
dirbo darbininkų klasei iki pat 
mirties ir turėjo didelės simpa
tijos darbininkuose, kurie ve-

lionei supirko daug gyvų gelių 
vainikų. Susirinko didelis bū
rys darbininkų ant kapinių ir 
atidavė paskutinį patarnavimą. 
Laidotuvės buvo tikrai įspūdin
gos—turbūt pirmos tokios įvy
ko ant lietuviškų Laisvų Kapi
nių. Draugai nuo Komunistų 
Partijos, vietinis organizatorius 
ir distrikto organizatorius, pa
sakė po įspūdingą prakalbėlę. 
Taipgi draugė Sasnauskienė iš 
Brooklyn©, N. Y., nuo “Lais
vės” adm. ir nuo ALDLD Cent
ro komiteto ^pasakė ilgą ir įspū-

dingą prakalbą, . nupiešdama į 

draugės velionės Marijonos j 
Krasnitskienės darbus ir dau
gelio susirinkusių draugų ma-į 
tėsi riedant ašaras per veidus. 
Draugė M. Krasnitskienė buvo 
ne vien tiktai tarp lietuvių dar
bininkiškų draugijų veikėja, bet į 
buvo ir tarptautinio darbininkų ' 
veikimo narė ir veikėja, trokš-j

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

JUOZAS GEGZNAS 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms 

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Radio Laisve
Ką Radio Laisve reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
ves” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janines armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais^ 
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų no
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus I 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

<h

<: >

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarhavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CUFFSIDE 6-0570

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip p.at Stankus pristato- alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą 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
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VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS
26 d. balandžio, šeštadienį, 

So. Boston Komunistų Partijos 
kuopa ir vėl turėjo mažą pa
rengi mėlį.

Programa buvo kur kas tur
tingesnė, negu pirmiau.

Tik, deja, lietuviai darbinin
kai vis dar neįvertina ir ne
skaitlingai lankosi, lyg neno
rėdami maišytis su kitų tautų 
darbininkais. O darbavietėse 
puikiai susimaišo, ar ne? Tai 
kodėl nesusieiti ir šiaip sau, 
sykiu pasismaginti, bei pasida
linti mintimis?

Aist.

KONFERENCIJA
26 d. balandžio (April) įvy

ko konferencija ryšyje su vi
suotinu Amerikos lietuvių su
važiavimu. šaukta 10 vai. ry
to, bet nepribuvus laiku “Ke
leivio” redakt. St. Michelso- 
nui, prasidėjo 11 vai.

Susirinkimą atidarė p. A. J. 
Namaksy, perstatydamas St. 
Michelsoną padaryt praneši
mą. Po prakalbos išrinktas 
prezidiumas: V. Anesta, pir
mininku, St. Michelsonas, se- 
kretor. ir P. Brazaitis, finan
sų sekret.-kasierium.

Delegatų dalyvavo nuo pa
šelpimų draugijų ir politinių 
sriovių kuopų, daugumoj so
cialistų. Viso virš 30.

St. Michelsonas skaito pri
imtus Chicagos lietuvių konfe
rencijoj tarimus suvažiavimui, 
kurie punktas po punkto tapo 
priimti ir So. Bostono konfe
rencijoj.

M. Kazlauskas kalba, kad 
reikalinga būsiančiame suva
žiavime svarstyti ne vien tik 
reikalus Lietuvos, t.y. mūsų 
brolių ir seserų ten gyvenan
čių, bet ir savais reikalais. Ir 
siūlo: 1) prisidėti prie įsteigto 
plataus judėjimo prieš karą ir 
fašizmą; 2) Darbo-Farmerių 
partijos tvėrimą šioj šalyj; 3) 
bedarbės klausimu, parėmimu 
Lundeen biliaus, įnešto J. V. 
kongresui. St. Michelson tam 
pasipriešina, p a r e i kšdamas, 
būk nereikalinga lietuviam iš
eiti prieš visas diktatoriškas 
valdžias Vokėtijos, Italijos. 
Esą, tuomet reiktų išeiti ir 
prieš Sovietų Sąjungą. Virš 
minėti klausimai liekasi ne
svarstyti.

Taigi, Lietuvos klausimu, at- 
steigimu Lietuvoj civilių teisių 
— buržuazinės demokratijos 
valstybėj, Bostono delegacija 
rodos bus vieninga. Bet dau
guma ar mažuma turės noro 
pasitarti ir savais reikalais, t. 
y. ryšy, su politiniais, ekonomi
niais klausimais J. V. Ameri
kos.

PAMIRŠTA
Rodos būtų labai vietoj, kad 

įvykstančiame Clevelando su
važiavime, nevien tik būtų pri
imta užuojautos rezoliucija, 
bet ir išrišti klausimą, kaip j 
teikti materialę pagelbą tiems 
lietuviams, kurie nukentėjo šį 
pavasarį nuo potvinių, ypatin
gai rytinėse valstijose. Juk 
daugelio lietuvių visą taupybą 
pakilęs upėse vanduo nusinešė 
į jūres.
SEKANTI KONFERENCIJA

Bus renkami delegatai, to
dėl kurios kuopos bei draugi
jos nedalyvavo, privalėtų at
siųsti delegatus, su supratimu 
dalyvauti suvažiavime. Brigh
ton, Cambridge, ir So. Bostono 
nekurtos kuopos bei draugijos 
dar neprisiuntė savo delegatų.

PIKNIKAS
B. Kontrimas ir M. Kaz

lauskas išrinkti komisijon su
rasti vietą piknikui, kurio 
įplaukomis bus padengta dele
gatų kelionių lėšos.

17 d. birželio vakare nutar
ta surengti pramogą, išleistu

ves, delegatų į suvažiavimą, 
Lietuvių Salėje, Kampas E ir 
Silver gatvių, So. Bostone.

PIKNIKAS
dis-Komunistų Partijos 1 

trikto visos kalbinės sekcijos 
rengia pikniką 1 ir 2 dienomis 
rugpjūčio (August), 1936, 
Maynard, Mass. Prašome, kad 
draugijos bei kuopos nerengtų 
tuo pačiu laiku pikninkų.

F. Aist.

KARLONAS VĖL GAVO 
KALĖJIMĄ

Frank Kartonas, kuris buvo 
kaltinamas su kitais gengste- 
riais už nužudymą Charles 
(“King”) Solomon du metai 
atgal ir vėliau išteisintas, da
bar tapo nuteistas nuo dviejų 
iki keturių metų valstijos kalė
jimo už nelegališką laikymą 
revolverių. Jis yra tikinčiųjų 
tėvų vaikas, tėvas jo senai mi
ręs, gyveno su motina ir sese
rim. Motina sako, kad Fran- 
kis buvo labai geras vaikas, 
bet kaip susidėjo su gatviniais 
bomeliais, o paskui su kito
kiais gengsteriais, tai nuolat 
buvo policijos gaudomas ir ka
linamas. Jis jau keletą sykių 
yra pakliuvęs už įtariamus plė
šimus ir žmogžudystę, bet ko
kiu tai stebėtinu būdu jam vis 
tekdavo išsisukti nuo bausmės.

Kartonas turėtų būti per
sergėjimu kitiems So. Bostono 
gatviniams bomeliams, kurie 
visuomet niurkso apie gatvių 
kampus be jokio užsiėmimo. 
Kada nors ir jie taip papuls 
už grotų, ko vietiniai lietuviai 
seniai jiems nuo širdies linki.

Report.

BIRUTĖ SUVAIDINTA 
PRASTAI

Užpereitą sekmadienį, bal. 26, 
Lietuvių Salėje, So. Bostono 
gabijiečiai su worcesteriečių 
talka suvaidino M. Petrausko, 
operetę, Birutę. Vaidinimas 
išėjo prastai, ypač Keistučiui 
(J. Shurilai) ir Birutei (Čenie- 
nei) stokavo aktingumo. Gal 
būt dėlto, kad tikroji Birutės 
rolės vaidintoja M. Milteniūtė 
prieš pat parengimą susirgo ir 
jos vietą netikėtai turėjo užim
ti kita, šiaip dainavimas išė
jo neblogai ir publikos buvo 
daug.

KERDIEJUS KOLIOJAS1 
ŽULIKAIS

Fašistu o j ančių tautiečių 
ramstis, -Vienybės korespon
dentas Jonas Kerdiejus jau ke
lintu sykiu per Vienybę bando 
“įkąsti” Keleiviui. Savo filo- 
zofijomis jis priėjo net prie to, 
kad pagrąsino Keleiviui Sme
tonos švinu. . . Daugelis dabar 
dėlto jį praminė Jonu Kvailie- 
ju. Bet šis Kvailiejus vis ne
rimsta ir bando toliau savo 
vierniesiems bubnyti, kad so
cialistai ir bolševikai esą žuli- 
kai. Įdomu būtų sužinoti, ką 
gi šitam Kvailiejui socialistai 
ir bolševikai yra nužulikavę.

Nesenai Jonas dažnai nusi
skųsdavo, kad jo vienminčiai 
tautiečiai yra padarę jam nie
kad nepamirštamą žulikystę, 
kuomet jį nekaltai buvo įkali
nę laike jo menedžeriavimo 
Sandarai. Tuomet jį sergantį 
išvilkę vidunakty iš namų ir 
niekas iš jo sėbrų nepasirū
pinę uždėti kaucijos, nors jis 
nieko bendro su ta byla prieš 
Sandarą neturėjęs.

Bet dabar Jonas jau “pa
miršo.” apie tai ir savo apmau- 
dos tulžį lieja ant pažangiųjų 
darbininkų, kurie ne kartą 
jam yra gero padarę, duoda
mi spaudos darbų jo spaustu
vei—ir tai yra jų vienatinis 
nusikaltimas, nes tuomi atšil- 
dė nuodingą angį, kuris dabar 
juos gilia. Tėmytojas.

artinančio galo jų grobikiško iš
naudojimo viešpatavimui. Po 
civilio karo, pradžioje Sovietų 
Sąjungos naminio kūrimosi, ka
pitalistinis pasaulis žiūrėjo į tai 
pasyviai, su vilčia, kad patys 
darbininkai be patentuotų bur
žujų neįstengs sutvarkyti ir iš
laikyti valstybę, šiandien ma
to Lenino užbrėžtą tezį — “Pa
sivyti ir pralenkti kapitalistinį 
pasaulį” — pasekmingai gyve- 
niman įvykdomą, didelę pirme
nybę socialistinės ekonomijos 
prieš kapitalistinę. Mato, kad 
visam pasaulyj ne tik darbi-

KUBILIENĖ DAINUOSIANTI : 
OPEROJ

Dainininkė Ona Kubilienė , 
įstojusi į naujai organizuoja
mą operą Bostone. Sako, jau 
padariusi kontraktą ir del to ; 
pasitraukusi nuo dainavimo 
lietuviams. Ta opera dabar 
praktikuojasi ir gal apie ru
denį pradės gastroles. X.

Nuomones apie Sovietų 
Sąjungą

Vieną syk sustojau ties So
vietų Sąjungos agentūros IN- 
TURIST langu ir žiūrinėju 
skirtingus geografinius turis
tams eksponatus. Sustoja palei 
langą moteris, su apie 14 metų 
amžiaus sūnum. Aristokratiš
kai apsirėdę. Sūnus, traukda-.į 
mas motinos atydą į Trans-Si-H 
birinio traukinio atvaizdus, sa
ko :

“žiūrėk, mamyte, kaip jau- ! 
kiai valgomasis vagonas įreng-; 
tas. Viskas tvarkoje, švaru. į i 
Stalai gyvų gėlių bukietais ap-J; 
dekoruoti, ne prasčiau už ame-i; 
rikoniškus.”

“Taip, mano mielasis,” sako! 
motina, “švaru, tai švaru iri. 
jie turi užtektinai gyvų gėlių, 
ant stalų, bet ką jie valgo ant' 
tų stalų? Juoda duona su barš-' 
čiais ir da kai ko. Balt'os duo
nos neturi.”

Na, tai, manau sau, ir argu
mentas poniutės. (Bet palygi
nimą vertybėje juodos duonos 
su balta aš palieku Dr. J. J. 
Kaškiaučiui padaryti.) Aš, į ją 
žvilgterėjęs, nusišypsojau, nes 
juk nepadoru būtų su nepažįs
tama moterim pradėt argumen- 
tuot gatvėj.

Tokių žmonių su tokiais su
pratimais ir tokiais žinojimais 
yra didelė didžiuma, ne tik 
darbininkų, bet ir buržuazijos 
luomuose. Anot nabašninko 
Willy Rogers posakio: “Aš tik 
tą žinau, ką skaitau laikraš
čiuose.” O tai priklauso nuo 
to, kokius laikraščius ir ką juo
se žmonės skaito.

Dabar, štai, va, antras pa
vyzdys. Aš pats būdamas siu
vėju ir turėdamas išimtinai rei
kalo su stambiąja buržuazija, 
gaunu patirti daug įdomybių.

Pašaukia viena buržujė į sa
vo kambarius kaslink užsaky
mo. Moteriukė apie 70 metų 
amžiaus, milionierka. Sako: 
“Mano drapanos permažos, tu
rėsi padidinti. Lankiausi So
vietų Sąjungoj, išbuvau keletą 
mėnesių ir sustorėjau.” Aš net 
išsižiojau.

Aš jai sakau: “Tai kas jus 
ten nunešė?”

“Ot, ” sako, “žingeidumas 
tai ir viskas.”

“O kaip,” sakau, “jums ten 
viskas atrodo?”

“O,” sako, “begalinis visur 
ir visko budavojimas; visa ša
lis' kaip puodas, verda-kunku- 
liuoja. Dalykai keičiasi su 
kiekviena diena.”

Matote, dvi buržujės ir dvi 
labai skirtingos viena kitai nuo
monės. Viena minta hearstine 
spauda, pagal ją protauja ir 
protiniai badauja. Antroji gi 
nepasitiki savo spaudai, pati, 
žingeidumo delei, važiuoja į So
vietų Sąjungą patirti dalykų 
stovį. Pasekmėje to, ne tik 
kad kūniškai sustorėjo, bet ir. 
protiškai pasimaitino. Skaity
tojas turi suprasti, kad tos dvi 
moterys nei vien nei kita nėra 
susirišę su jokiais propagan
dos organais. Jos tik išsireiš
kė, ką jos žino.

Hearsto spauda šiandien 
kursto karą ir šunis karia ant 
Sovietų Sąjungos ir'jos žmonių; 
garbina, teisina ir giria impe- 
rialistiniai-fašistines šalis, Vo
kietiją, Japoniją, Italiją ir ki
tas, kurios pasiryžo ne tik So
vietų Sąjungą, bet ir visur or
ganizuotą, reikalaujančią savo 
teisių darbininkų klasę ištaškyti 
ir kraujuose paskandinti ne be 
tikslo. Jie pajuto pavojų prisi- 

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

ninku klasė, bet jau ir dalis 
smulkiosios buržuazijos prade
da matyti ir suprasti vystymą
si naujų gyvenimo perspektyvų, 
ir tas skatina žmonėse pasisuki
mą ton linkmėn visose šalyse. 
Kokia tai ironija! Kai toks 
Hearstas turi griebtis nešva
riausių melagysčių ir priešta
raujančių vienas kitam argu
mentų savo propagandai, kad 
nors laikinai sulaikyti tą tvaną 
populiarės minties už Sovietų 
formos tvarką.

Ne Maskvos propaganda ir 
ne Maskvos pinigai, bet Mask-

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Garimų Įstaiga 

National Cafe
Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass.

TAI. LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau; 
šią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.

BRIDGEWATER DARBININKU KO OPERATYVE DRAUGOVE
LietU.-? K everykų FIVUD /^V^OO!7 C I 1O17 C Atsiekė augsią

Isdirbyste N H gp n L H £ D** n M ■ P o’ laipsnj Amerikos
Pagarsėjo gaminimu. V Xjl JLwflJLj JL £ VZ JLj Čeverykų Industrijoj.

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė
tų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų ‘ 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje. i

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboje.

Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, jįj 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ii čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin- y
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatų.

Sulyg čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX
Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeyerykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
tZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOCKX

vos pavyzdžiai kalba ir kelia 
revoliuciją ir verčia kapitalisti
nį pasaulį augštyn kojomis. Del 
to tai Hitleriai ir jų klapčiu
kai Kerštai neriasi iš kailio 
jieškodami būdų, kaip tuos pa
vyzdžius ir jų šaltinį sunaiki
nus.

Ir jie tą padarytų, bet, anot 
to rusų posakio, “Durnas pro
tingą pasivytų, jei kelyje ka
tedra nesimaišytų.” Kelyje 
jiems stovi milžiniška galinga 
Raudonoji Armija, organizuoti 
darbininkai visose šalyse ir ma
sinė pasaulio simpatikų opinija.

VAISTAI
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . . .

ECZOINT, gydanti mostis................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos....................................... 50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerkles .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus .............................
TREJANKA, apetitui sužadinti............
VALERIJONO LAŠI, nuo nervingumo 

ir nemigės........ .. .........................

$1.00
. 50c

25c

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsčfamas Tamsta užsa
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.

Puslapis P'

Su paskutinėm dviem 
rijom gal lengviau 
dirbti, bet Raudonoji 
jau perkietas riešutas 
bijo, .kad sau dantų 
kus.

Jeigu šiandien dar 
da darbininkuose, 
laisvesniuose, vapai i o j a u 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
yra arba kerštingi sa ’ 
arba nesuprantą, kad jie 
niekas daugiau, kaip tik viso 
bo išnaudojami vergai, min 
tieji trupiniais nuo kapi 
nio stalo. Debeikietis.

-.45® v



Puslapis šeštas.
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SARGAI
Jiff! daug pergyveno. Jis dalyvavo su- 

nailCtuime daugelio piktadarių įsiverže- 
1 lių grupių. Jis išvažinėjo skersai ir iš

ilgai’.pasienį ir pirmas atlikęs kelionę iš 
Chabarovsko į Blagovieščenską visu pa
sieniu. Kartais būdavo dideli šalčiai, 
blogąs oras, bet Varivoda atlikdavo savo 
pareigas pilniausiai.

—Aš myliu Tolimus Rytus,—pasakoja 
jis.—-Myliu labai, ir kaip nesenai man 
pasiūlė pereiti į kitą sienos punktą, tai 
aš griežtai nuo to atsisakiau. Aš susigy
venau su Tolimais Rytais. Kraštas stip
rėja ir turtėja. Ir mes jau ne vieni pa
sieniu sargai saugojame sieną. Visai 
nešertai pas mus buvo tokis atsitikimas. 
Sept$hiasdešimt metų senis sėdėjo ant 
smėlio. Artimai praėjo nepažįstamas. 

. Senis sulaikė jį. Nepažįstamas jam nie
ko neatsakė. Senelis nenusiminė, pasi
griebė pagalį ir pradėjo nežinėlį vytis. 
Nežfiiėlis puolė į artimą ežerą. Senelis 
labai! ramiai tarė: “Plaukiok, plaukiok, 
niekllr negalėsi nuplaukti.” Taip ir at
sitiki). Paplaukiojęs ir pusėtinai sušalęs 
nežiflėlis išlindo iš vandens, ir senis jį 
pristatė į sargybą. Nežinėlis buvo tas, 
kurįUmes jau senai norėjome sučiupti.

i |r:: --------
P4Vakare link sienos pasirodė apie 

penkiasdešimts ginkluotų žmonių. Jie 
ėjo tylėdami, bet taip neramiai, kaip el
giasi! vagis svetimame kambaryje.

Per žoles ir augmenis iš krūmų pirmas 
ginkluotą būrį pamatė augštas Rudenko- 
vas.’iJis greitai davė ženklą gretimai sto
vinčiam KobakoVui, kad tas duotų žinią 
į sargybos punktą.

Ginkluoti ėjo giliau. Jie peržengė So
viet^ sieną ir laikėsi krypties—gilyn į 
Sovietų žemę.

Iš''sargybos punkto pribuvo Juozas 
Vlačas ir dar penki sargai. Kubakovas 
įsal$e ginkluotam būriui sustoti, bet vie
ton atsakymo jie pradėjo šaudyti. “At
gal ;^rba pasiduokite!”, bet tie puolėsi 
priekio ir pradėjo jį apsupti.

Tąda Vlačas įsakė savo draugams: 
“Ugftį!” Ir astuoni raudonarmiečiai pa- 

. stojd kelią del penkiasdešimts priešų. 
' Prasidėjo nelygus ir karštas mūšis. Mū

šyje! Idrąsiuių mirčia krito raudonarmie
tis Valentinas Kotelnikovas. Sužeistas 
Juozas Vlačas. Bet saujelė drąsuolių 
taipTsovojo, kad užkirto priešams kelią 
ir ir atgal trauktis.

Kiek vėliau i ta pat buri pribuvo i mi
nesms brolis Kotelnikovo, kuris išreiškė 
norą tarnauti savo brolio būryje. Jam 
buvo perduotas jo brolio arklys, šautu
vas ii*:kiti ginklai.

D. M. ŠOLOMSKAS ----- J
j tai sakė, kad neleis priešams mindžioti 

Sovietų žemę. Jeigu kas išdrįs užpulti 
Sovietus, tai skaudžiai už tai užmokės. * 
Susirinkimas baigėsi ir dalyviai pradėjo 
skirstytis.

—Na, ir naktis. Tik ir lauk “svečio,” 
—garsiai tarė išeidamas draugas Čadiu- 
kas.

Tą naktį jis ilgai negalėjo užmigti. Gu
lėdamas lovoje prisiminė daugelį prie
šų bandymų apgauti sargus. “Vertin
gas mūsų darbas, — galvojo jis,—tai gu
drumas. Jeigu nebūsi už jį gudresnis, 
tai kaip gerti gausi, jis pabėgs.”

Tuo jis mokina kiekvieną naujai pri
buvusį'raudonarmietį. Kartą lietingoje 
dienoje jis buvo sargyboje. Raistas bu
vo tirštų rūkų apgultas, priešakyje nie
ko nesimatė. Ir štai netolimai nuo sienos 
pastebėjo dvi figūras. Jis į kamuolį su
sirietė tarp kupstų ir tėmijo. Laukti pri
siėjo ilgai, lapkričio drėgnas oras iki 
kaulų permerkė.

Susirietęs buvo panašus į didelį kups
tą. Kada vienas iš “svečių” ėjo tiesiai 
ant jo, jis dar daugiau susirietė. Prie
šas peržengė jį ir ėjo gilyn, čadiukas 
gulėjo nejudėdamas. Ir kada abu “sve
čiai” atsitolino nuo sienos, kad negalėtų 
greitai atgal grįžti, tai tada Čadiukas pa
kilo ir pradėjo juos vytis. Greitai jis 
vieną pasivijo krūmuose:

—Sustok! šausiu!
Priešas sustojo, piktai iškėlė rankas 

ir pridūrė:
—Nusilenkiu prieš jūsų gudrumą.
—Ačiū už komplimentą,—atsakė rau

donarmietis ir šūviu į orą pašaukė pagel- 
bą iš sargų punkto.

Ilgai apie tai jis galvojo lovoje, per jo 
mintis bėgo daugelis kitų pasienio įvy
kių. Paskui jis užsnūdo, bet jo jautri 
ausis pagavo ką tai panašaus į šūvį. Pa
šoko ir greitai pradėjo apsirengti. Da
bar jis jau girdėjo šaudymą, tai buvo 
mūšio signalai.

Tik vakar privertė daug sniego,
donarmiečiai klimpo į jį iki juostos. Vi
si skubėjo linkui miško.

—Kur pasislėpė priešai? — klausė Ča
diukas, numesdamas kareivinį ploščių.

Raudonarmietis buvęs sargyboje tylo
mis ranka parodė į mišką. Čadiukas, nie
ko nelaukdamas, metėsi ten. — Paskui 
mane! — sušuko jis kovotojams.
. “Svečio” pėdos buvo išmėtyta, tai ėjo 
į kairę, tai dešinę kelio pusę. Čadiukas 
suprato, kad priešas skersai kelią bėgi
nėjo, kad apgavus besivijančius. Jis pa
tvarkė :

—Jūs eikite keliu, draugas Trezvyj eis 
jo pėdomis kairioj kelio pusėje, o aš de
šinėj.

Mass.; mėsą ir kitokius' val
gius nuo J. čiulados, Law
rence, Mass. Jie yra mūsų— 
darbininkų klasės—rėmėjai ir 
gerai patarnavo pereitus me
tus, tai turėtum jų neužmiršt 
ir šiemet. Hudsonietis.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green ir 
sekretorius Fr. Morrison per
sergėjo unijas, kad nesidėtų 
prie jokio “svetimo” politinio 
judėjimo. Sako, Federacijos 
unijos turi pasilikti “beparty- 
viškos,” tai yra, papėdžiauti 
tik demokratams bei republi- 
konams.

Tas dešiniųjų vadų perser
gėjimas yra atkreiptas prieš 
Farmerių-Darbo Partijos judė
jimą. Pasak Greeno-Morriso- 
no, tatai “skaldytų 
jos vienybę.”

Bet kiekvienas 
blaivus darbininkas
jog’ politinė savo klasės parti
ja tik sustiprintų unijistų vie-

Federaci-

protiniai 
supranta,

ŽOLYNŲ ARBATA

f
Vieilame iš sargybos punktu, kuris 

buvo įiagirvie. prasidėjo komunistu kuo
pelės susirinkimas. Kuris tik ėmė balsą,

1

Hudson, Mass n
nešimas “Laisves” Drau- 

• Y Massachusetts Valstijoj 
Į 1 ••

„■ J^enraščio “Laisvės” meti
nis panikas, kuris jvyks lie
pos 4 d., Maynard. Mass., jau 
nelabai toli — tik apie du 
mėnesiai laiko. Bet kad prie 
jo geijhi prisirengus, tai rei- 
kia iškąlno ruoštis. Tam tiks- 

| lui yra šaukiama visų darbi
ninkiškų organizacijų apskri
čių ir; kuopų valdybų konfe
rencija gegužės 10 d., 10 vai. 
ryte, Lietuvių Piliečiu Kliubo 
svetainėj, 17 School St., Hud
son, Mass.

Nors gal kai kas sakys, kad 
ne mano dalykas apie šio su
važiavimo šaukimą rašyt, bet 
kuomet draugai, būdami orga- 

'nizacijų viršūnėse, nesistengia 
• parašyt laiku, tai mes, hud- 
soniečiai, ant kurių daugiau
siai “Laisvės” pikniko darbas 
gula, ir rūpinamės išanksto.

Taigi, draugės ir draugai, 
šios konferencijos tikslas mum 
visiem aiškus: kaip geriausiai 
prie “Laisvės” metinio pikni
ko prisirengt; čia turėsime iš- 
dirbt visus planus ir išrinkti

Rau-

(Bus daugiau)

gaspadorius, kurie prisirengi
mo darbą turės tuojau pra
dėt.

Pereitus metus mes su- 
traukėm apie 6-7 tūkstančius 
žmonių, šiemet, jubilėjiniam 
piknikui, turėtum sutraukt iki 
10 tūkstančių žmonių.

Į šių metų “Laisvės” pikni
ko gaspadorius aš rekomen-j 
duoju drauges moteris hudso- 
nietes: M. Kazlauskienę, V. 
Grigienę, K. Perednienę, O. 
Morkūnienę, J. Kukauskienę. 
Jos visuomet gerai darbuojasi 
ir susirinkimuose ir parengi
muose. Jos užima atsakomin- 
gas vietas ir darbą atlieka 
šimtu nuošimčių gerai, tai ko
dėl mes jų negalim rinkt pik
niko gaspadoriais ? Jos ma
žiau kalba, o daugiau dirba. 
Kas daugiau tikietų išplatina? 
—Draugės moterys. Kas ma
žiau klaidų padaro? — Drau
gės moterys. Jos visuomet - 
apsisvarsto rimtai, kad išven
gus ne tik didelių, bet ir ma
žų klaidų. Bet draugai vyrai 
nesistengia savo klaidas patai
syt.

O piknikui reikmenis, mano 
nuomone, turėtum imt nuo 
šių draugų biznierių: alų ir 
toniką nuo Stašių, Cambridge, ĮL

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

ĮVYKS K3KrX

4 d. Liepos-Fourth of July

GEROS MAUDYNES IR PATOGI SALĖ ŠOKIAMS
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį

nybę ir padėtų jiems laimėt 
kovas del būklės pagerinimo.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

Antradien., Geguz. 5, 1936

Greenai ir Morrisonai, ma
tyt, bijo, kad iš Farmerių-Dar- 
bo Partijos judėjimo neišaug
tų platus Liaudies Frontas. O 
kaip jis yra nesveikas buržua
zijai, apie tai galėtų pasakyt 
buvusieji Ispanijos valdovai.

Anglai Praneša, kad H. 
Selassie Pabėgęs (?) 
LONDON, geg. 2. — An

glijos atstovas Ethiopijoj 
Sir Sidney Barton pranešė 
savo valdžiai, kad ethiopų 
imperatorius Haile Selassie 
išvažiavęs iš savo sostines 
į Jibuti, Francijos valdomą 
Somali ją. Barton sako, kad 
Addis Ababoj kilę riaušės, 
šaudymai ir plėšimai.

n
Vidurių užkietėjimas yra motina 

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKŲ N AS) 

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės mėnesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinėj svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą'iš 
organizacijos. J šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar spėcialį naujų narhj gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. iZaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesu t is; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko {puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

DIDELIS NUPIGINTOS
Dviejų dolerių vertės knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesic 

včl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI U JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nes, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

Ant West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
yardas. Preke $3,700.

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

AI 332 Broadway
♦ 1-VLipoLlO So. Boston, Mass.

Charles A. 'Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
jom^ ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.

Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—-BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. ' Rezidencijos—Dedham 1512-W.
Prašome įsitčmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert’s Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham, Mass.

BOSTONO AP1ELINKĖS “LAISVĖS” NAUDAI

ssPIKNIKAS
Didžiausias Bostono Apielmkė] Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai . 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

i j tItih Ji
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NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
klausys nuo Kriaučių Apsigy
nimo Sąjungos ir Kriaučių 
Vienybės Lygos narių nutari
mo.

Kaip Eina Bendro Fron
to Reikalai Tarp Brooklyno 
Lietuvių Kriaučių

(Tąsa iš 8-to pusi.) 

tokiais veikėjais? Kodėl 
to negalime padaryti?

Bet pas mus tas kaimietiš- 
kumas egzistuoja. Kada rei
kia ką padirbėti, pavargti 
truputį, tai verčiau nei pa
čiam dirbti, nei kitam duoti 
progą toje srityje darbuotis. 
Tokia politika yra pragaištin
ga ir žalinga darbininkams ir 
patiems tiems, kurie tokią po
litiką bando pravesti net ben- 

fronto reikaluose. Jaunuo- 
mes, abidvi grupės, turi- 

rimtai auklėti 
lavinti juos,

mes

Atsargumas Važiuotėje
Farmer-Labor Par- 
Ką jūs manote apie 
besiartinančia Amal- 
Unijos konvenciją?

draugai, raštiškai 
taip kaip ir mes 
Jeigu kur mūsų

buvo

mūsų loka- 
pritraukti 

kad jie su- 
savo gyve-

Kovo mėnuo šių metų 
geriausias važiuotės saugumo 
atžvilgiu, įvyko 53% mažiau 
mirčių. Imant vaikus iki 16 
metų amžiaus, mirtys nuo ne
laimių ant kelio sumažėjo 
23%. Einant skersai gatvę ne 
perėjimo vietose, nepaisymas 
trafiko šviesų, žaidimas ant 
kelio kainavo po vieną gyvy
bę. Ūmus išbėgimas ant ke
lio, ėjimas pro pastatytas ma
šinas ir nenustatytos priežas
tys paėmė po dvi gyvybes 
kiekviena. Viso bėgiu mėne
sio užmušta 9 vaikai; keturi 
iš jų sutiko mirtį tarp 3 ir 6 
vai. po pietų, kurios valandos 
yra vaikams pavojingiausios.

Visokio amžiaus žmonės ra
ginami žiūrėti trafiko šviesų,

metų nesutikimus? (4) Kaip 
mes žiūrime į Amerikoj for
muojamą 
ty? (5) 
šių metų 
gameitų
Kokius klausimus tenai kelsi
me ?

Duokite, 
atsakymus, 
padarėme,
kritika ir nurodymas, jūsų su
pratimu, klaidingas, duokite 
savo aiškias definicijas, del ko 
jūs vienu ar kitu klausimu su 
mumis nesutinkate ir kas neša 
lokalui žalą. Imkime laiko, 
turėkime pakantos ir pasiryži
mo, kad mūsų pradėtasis dar
bas nenueitų niekais, bet kad 
stotųsi gyvenimo realybe. Gal 
būt mūsų padarytas bendras 
frontas paskatins ir kituose 
miestuose prie to paties siekti.
Tad, draugai, nenuleiskite i dti skersai kelią tik perėjimo 
rankų, bet dirbkite, dirbsime punktuose, būt atsargūs praei- 
ir mes ant tiek, kad davesti [ mint pastatytas mašinas. Vai- 
darbą iki galo.

Su draugiškais linkėjimais,
Frank Ramoška, 

J. Kairys, 
J. Nalivaika, 

J. Buivydas, 
Ch. Naciunskas, 
A. Linkus.

Taip turi būti, ir gana!
Taigi, Aušros Choro paren

gimas bus puikus. Tik rūpin
kimės visi kuo daugiausia ti
kietų išanksto pardavus. Tai 
jau ne vienos komisijos dar
bas. Jai į talką turime stoti vi
si.

žinoma, mes laukiame gra
žaus būrio svečių iš artimes
nių kolonijų. U ž k v i e č i am . 
draugus ir drauges iš Wilkes 
Barre, iš Scranton, iš Pittston 
ir iš Rochcsterio.

Tik gerai įsitėmykite dieną 
15 gegužės.

Forestparkiete.

toliaus skaitlingai atsilankyti.
A. Burba.

WILKES-BARRE, PA.
Lietuviui* Kapinių Korporacijos 

Valdybos Antrašai
Pirmininkas: M. Kalauckas, 306

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa rengia teatrą ii1 
sokius subatoj, 9 d. Gegužes, Lie
tuvių Svetainėj, 243 Front St., 7 
vai. vakare. Bus sulošta juokinga 
trijų veiksmų komedija “Karolio Te
ta.” Tad kviečiame visus skaitlin
gai dalyvaut, nes čia galėsite pil
nai prisijuokt ir linksmai pasišokt, 
taipgi turėsim ir skanių užkandžių. 
Įžanga tik 30 centų, perkant iš anks
to;

grupių ir pavienių, 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I*ne 

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

512

prie durų 35 centai.
(106-107) KOMISIJA.

Mos 
steitmentą” [ 

kimo
mes j
ant1 bendrosios
sta- Jau tilpo balandžio 21 “Lais-Į 
Mes vėj.” Tiesa, dar toji progra- 

j ma nėra užginta Kriaučių Vie- 
I nybės Lygos ir Lietuvių Kriau- 

Apsigynimo Sąjungos, bet 
maždaug tokia nutar- 

jr ta priimti abiejų organizacijų

kai turėtų > žaist saugesnėse 
vietose, susilaikyt nuo bėgimo 
ant kelio, ypatingai tarp 3-6 
vai. po pietų. Draivcriai.pra
šomi būt ypatingai atsargūs 
tomis valandomis.

Trafiko Stotis “I.”

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirin

kimas įvyks seredoj, 6 d. gegužės, 
Jurginėj. svetainėj, 8:30' vai. vakare.

choristai dalyvaukite, nes tu- 
daug svarbių dalykų apsvarsty- 
ir kiekvieno nuomone reikalin- 

OKGANIZATORĖ.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nrjp 
KIRPIMAS

Po mūsų atsakymo eita prie 
programos, kuri

dro 
liūs 
me 
le,
prie veikimo, taip, 
siinteresuotų patys 
nimu ir kartu mūsų visų.

Aštuntas jūsų, draugai, rei
kalavimas yra, kad: “Abi 
pusės susitaria vienybės rei
kalu ir turi pasirašyti atatin
kamą ‘steitmentą’ ir perskai
tyti unijos susirinkime.”

Mes negalime įsivaizduoti, 
kaip draugai sąjungiečiai pri
ėjo prie tokios išvados! 
turime pasirašyti
ir kriaučių lokalo susirin 
perskaityti! Rodos, kad 
koki tai bosai būtume 
kriaučių. Taip klausimo 
tyti visiškai negalima,
steitmentą turime pasigamin
ti, tas tiesa, jeigu mos priei
sime prie sutarties, bet tik jau . cių 
ne kriaučių lokalo susirinki-' ji Jau 
me, bet Kriaučių Lygos 
Kriaučių Apsigynimo Sąjun- j komitetų, 
gos susirinkime skaityti. get Dalyk 
Kriaučių lokale priklauso apie į 
vienuolika šimtų žmonių, o i 
mumis abiejus (grupes) sudė
jus į daiktą, nesudarysime ke-l 
tūrių šimtų. Ar tai tie keturi 
šimtai žmonių toki jauUiko iš
minčiai, kad jie net tarpsavi- 
nes sutartis nuneš į kriaučių 
lokalo susirinkimą ir pasiū
lys? Juk bi kas galėtų mūsų 
paklausti, o kas jumis išrinko 
iš lokalo, kad jūs tą kepsnį 
mums atnešėte suvalgyti. Aiš
ku, kad mes raustume iš gė
dos ir neturėtume nieko atsa
kyti. Sutartis, draugai, yra 
griežtai mūsų, tų dviejų or- 
gaizacijų, dalykas, tik mes nu- 
sistatome, kaip kriaučių 54 
skyriuje veiksime. O joje įžy
mėtus punktus turime priimti 
iš kalno kiekvienoj grupėj at
skirai, o pagalios bendram 
Lygos ir Sąjungos susirinkime.

Mūsų pasiūlymai-klausimai: 
Mes norėtume žinoti: 
Kokis jūsų nusistatymas 
ir fašizmo klausime? 
Lietuvos ncprigulmybės 
mas ir Lietuvos žmonėms po
litinių laisvių iškovojimas? 
(3) Kaip rinksime PT ? Ar 
paliksime kokį komitetą, kuris 
bandys išgyvendinti tuos ilgų

ai Jau Pakitėjo ir 
Pati Programa Reikalauja 

Pakaitos

Kada kovo 25 kriaučių 54 
kyriaus susirinkime tapo at-? 

mesta propozicija apie jau
nuolius kriaučius, kurie yra 
pripažinti lokalo, kaipo spor
tininkų grupe viduryj lo
kalo veikti, o ant kiek toli.jie 
savo veikimu eis, nėra nei lo
kalo nusakyta, nei pačių jau
nuolių pabrėžta, tad vėliau
siam Bendro Fronto Komiteto 
posėdyj kilo rimtas klausi
mas ir davinių, kad dar tos 
dvi buvusios grupės nesilikvi- 
davo, o jau atsiranda lokale 
žmonių, kurie kuria, jaunuo
liais kriaučiais prisidengę, tre
čią grupę.

Tad komitetas mano, kad 
likvidavimas Kriaučių Lygos ir 
Kriaučių Sąjungos dar nepa
naikina frakcijas mūsų lokale. 
Del to kilo mintis, kad vie
toj likvidavus tas grupes, tai 
sujungti Kriaučių Apsigynimo 
Sąjungą ir Kriaučių Vienybės 
Lygą į daiktą ir būnant daik
te likviduoti buvusių organi
zacijų funkcijas, jeigu pasiro
dys, kad jos nereikalingos ant 
toliau palaikyti. Bot tas pri-

s

karo
(2) 

gyni-

Columbia Universiteto (New York e) studentai 
balandžio 22, 1936.

Binghamton, N. Y.
Pamatykite Veikalą “Iš 

Meilės”
B i n g h a mtoniečiai iš visų 

spėkų rengiasi prie veikalo “Iš 
Meilės.”

Man teko matyti bent kelias 
repeticijas ir turiu pranešti 
Binghamtono lietuvių visuome
nei, kad veikalas labai geras ir 
kad artistai lošėjai taip pat 
labai geri. Būkite išanksto pri
sirengę pamatyti tą puikų loši
ma.

Veikalas bus lošiamas 15 
dieną gegužės Lietuvių Svetai
nėje. Drg. Jasilionis yra para
šęs daug gražių dainų ir jas 
išgirdę būsite labai patenkin
ti. Drg. žolynas dirba “Over
time,” kad tik geriau sumo- 
kinus mūsų lošėjus. Draugė 
Pagiegalienė lavina ir rūpina
si sumokinti mūsų daininin
kus ir dainininkes.

Dainuos tikrai puikiai.
Apie aktorius daug nereikia 

pasakoti. Jie beveik visi gerai 
žinomi. Sliesoraitis ir žolynas 
jau iš seniau žinomi. Jie lošia 
vadovaujančiose rolėse.

Be to, lošia draugai Čeka
nauskas, labai geras teatrinin
kas, Ogentas, Kireilis, Venckū
nienė, 
nė ir 
lošėjų 
Kaip 
liaus.

O komisija dirba išsijuosus, 
kad kuo daugiausia pardavus 
tikietų. Man d. Mačiukienė at
nešė visą glėbį tikietų ir lie
pė visus išplatinti. Liepė pla
tinti, be jokių išsisukinėjimų.

Tvarijonienė, Mačiukic- 
daugiau dar kas. Kitų 
vardų dar nesužinojau, 
sužinosiu—pranešiu ve-

Visi 
r i m 
mui, 
ga.

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartijos vietinis skyrius rodys 

Sovietų kalbamus jodžius “Youth of 
Maxim” ir “Day in Moscow.” Jie 
bus rodomi ketverge, 7 d. gegužes, 
Lietuvių svetainėj. Įžanga 35 cen
tai ypatai; prie įžangos bus duoda
ma dovana “Sunday Worker” ant 
pusės metų. Kviečiam visus ateit ir 
pamatyt šiuos gražius ir interesin
gus jodžius. Pirmiau kaip buvo ro
domi Sovietų paveikslai, tai visiems 
patiko, ir ši kartą būsite patenkinti.

(106-107) Kompartija.
CLEVELAND, OHIO

Prašome organizacijų nieko ne- 
rengt ant sekamų dienų, nes tai bus 
darbininkiškų orgapizacijų parengi
mai; ir kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut jose. Laisvės ir Darbinin
kų Pašelpinių organizacijų parengi
mas bus 9 d. gegužes; TDA paren
gimas atsibus 16 d. gegužes; LDS 
44 kp. išvažiavimas -atsibus 24 d. 
gegužės; ir 21 d. birželio bus 44 
kuopos piknikas: Apskričių išvažia
vimas atsibus .13, 14 jr 15 dd.; SDD 
23 kp. išvažiavimas įvyks 7 d. birže
lio; ALDLD 190-22-57 kuopų pikni
kas įvyks 23 d. rugpjūčio. Kvie
čiam visus draugus jr drauges da
lyvaut mūsų piknikuose ir parengi
muose. KOMISIJA.

(106-107)
STAMFORD, CONN.

Farmerių-Darbo Partijos komisija 
rengia masinį mitingą seredoj, 6 d. 
gegužės, 8 vai. vakare, Burdick Ju
nior High School. Keletas gabių kal
bėtojų išaiškins svarbumą sudarymo 
šios partijos—Farmerių-Darbo Parti
jos. Kviečiam visus iš apielinkės ir

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

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, susilažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

■
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Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Lietuviu Likerių
Krautuvė

Degtines, vynai, sampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas 

XAVERA STRUMSKĮ
Tai vienatine Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklyne, vadinama 

Republic Liquor Store 
431 Gland Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
ReumatiŠki keblumai, Nosies, 
les, Plaučių, Plaučių Arterijų 
Inkšti} netvarkumus ir kitos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite 
ligą, kurios jūs nesuprantate, 

į tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

1 Mano Išlygos Yra Prieinamosj 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš- j 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- "
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4lh Ave. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Gerk- 
ligas, 
ligos 

kokią 
pasi-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICBL

Kasp;

OSVALDO KYBURIO

Raštininkas: J.
Melrose Ave.,

Staske-
Wilkes-

Raštininkas: J.
Foot Ave., Duryea, Pa.

J. Staskevičius, 10
Wilkes-Barre, Pa. Te-

.•s
■> *

Division St., Pittston, Pa.
Vice-Pirmininkas: W. Seilius, 125 

Page St., Kingston, Pa.
Iždininkas: A. Valinčius, 9 Willi

am St., Pittston, Pa.
Protokolų 

vičius, 10 
Barre, Pa.

Finansų 
riūnas, 419

Duobkasys:
Melrose Ave., 
lefonas 3-4625.

Centro antrašas: Aug. Stravinc- 
kas, 40 Ferry St., Plymouth, Pa. 
Telefonas 9-1840.

Tel. Stagg 2-0783 NOTART
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLlCT

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
/

33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“LaisvėsV, ant kampo Ixmimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

RESTAURANTAS ir KABARETAS 4 
Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

VARPO KEPT I VE;
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 36-42 Stagg St.

čia parodoma dalis Varpo keptuves, kur kepama sekamos- 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru-«** 
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. *• 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, '' 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice’"’ 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasterics, Apple Turnovers"14 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parent1
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe-* —ej 
daliai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y

r'H

Ar. j

*
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Iš Brooklyno Konferen
cijos Amerikos Lietuvių 

Kongreso Klausimu

fc « ^3? York u i da-

vienbalsiai 
užgiri an-

a.Pereitą sekmadienį buvo at
laikyta pavyzdinga lietuvių 
organizacijų konferencija del 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
kuris šaukiamas Clevelande,. 
birželio 20-21 d. Konferenci
ja įvyko Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, kampas Uni- 
on..Ave ir Stagg St., Brookly
ne. 53 organizacijos atsiuntė 
129 delegatus, atstovaujančius 
4,744 narius. Daug delegatų 
buvo ir iš New Jersey valsti
jos artimosios New 
lies.

Konferencija 
priėmė rezoliucija,

Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Rezoliucijoj padarė ir 
eilę pasiūlymų kongresui. Kon
ferencija taipgi vienbalsiai 
nutarė pasiųsti Lietuvos valdo
vui..Smetonai reikalavimą tuo- 
jaus paskelbti demokratinius 
Lietuvos seimo rinkimus, pa
smerkiant Smetonos planus su
daryt neva “seimą” iš fašistų 
skiriamų asmenų. Skaitykite 
pirmame puslapyje rezoliuciją 
UV.kablegramą Smetonai.
", Nutarta sudaryt iš masinių 
organizacijų atstovų komite
tas ir pavesta jam rūpintis, 
kad įvairios draugijos bei kuo
pos pasiųstų delegatus į Cle- 

. - ^elando kongresą. Abelnai ko-
mitetan įėjo po 1 atstovą nuo 
kiekvienų 200 narių, bet ke
liom svarbiom organizacijom 
leista turėt po savo atstovą 
komitete, nors jos ir neturi po 
200 ar daugiau narių.

Komitetą sudaro sekamų 
organizacijų atstovai:

ACWA lokalas No. 54: J.
Buivydas, J. Hermanas, O. Ci- 
Biilskienė, P. Tiškevičius, A. 
Bubiiis, J. Nauda.

erikoj: K. Kreivėnas.
Amerikos Liet. Pil. Kliubas, 
ooklyne: M. Nazveckas ir J. 
irba.
Susivienijimas Lietuvių Am- 

oj: K. Michelsonas ir A. 
ankauskas.

Amerikos Lietuvių Darbi- 
ų Literatūros Draugija:

JBimba ir M. Paukštienė. • 
lietuvių Darbininkų Susi

vienijimas: Dr. J. J. Kaškiau- 
čius ir J. Ormanas.

Aušros Draugija, Elizabeth, 
N. J.: D. Krūtis.

Lietuvių Atletų Kliubas, s * M' * *
Brooklyne: A. Misevičius.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
iiigija, Paterson, N. J.: E. 
fidaras.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija: Antanaitis.
. Liet. Brolių Pašalpos

Elizabeth, N. J.:
■ązlauskas.

Lietuvių Amerikos Piliečių
[iubas, Bayonne, N. J.: F. 
iizikevičius.
Laisvės Draugija, Jersey Ci-
, N. J.: J. Paserpskis.

v. Palangos Juzės Draugija, 
Nebark, N. J.: IĮ. J. Burke 
■3g. Bėčis.
^/‘Naujosios Gadynės Koope-

|yvė Spaudos Draugija: St. 
zdas.

^ Dienraščio “Laisvės”: R. 
ara.

Taigi šis komitetas susideda 
atstovų.

Konferenciją atidarė buvu
sio. Laikinojo Komiteto pirmi
ninkas socialistas draugas J. 
Glaveckas. Konferencijos ve
dimui išrinkta: pirmininku d. 
J. Buivydas, sekretorium d. V. 

ir vice-pirminin- 
ku Gimbutis, Atletų Kliubo

Kliu

kas.
Pasiuntimui kablegramos 

Smetonai draugai delegatai 
sumetė $15.67; taigi lieka dar 
keletas dolerių ir naujojo ko
miteto darbo pradžiai.

Konferenciją sušaukė Laiki
nasis Komitetas, kurio pirmi
ninku buvo drg. Glaveckas, o 
sekretorium drg. J. Siurba. 
Laikinasis Komitetas daug ir 
gerai pasidarbavo šiai svar
biai konferencijai prirengti ir 
sušaukti.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas dovanai davė savo 
svetainę šiai konferencijai, uz 
ką delegatai padėkojo skar
džiais aplodismentais.

Kita kaita 
kiek žinių 
ypač apie 
kalbas.

d u ošime dar 
iš konferencijos, 
įvairių delegatų

Reporteris.

Iš Ateivių Gynimo 
Komiteto Veikimo

Ateivių Gynimo N. Y. Mies- 
1 to Komiteto susirinkimas bu

vo 29 balandžio. Draugas D. 
Morganas išdavė raportą iš 
komiteto veikimo. Nurodė au
gančią reakciją, pažymėda
mas, kad Lyons Bilius, kuris 
varžo nepiliečių teises, atima 
darbą ir sulaiko pašalpą, yra 
New Yorko Aldermanų Tary
bos priimtas, nors miesto ma
joras pasipriešino 
dėti savo parašą.

Antras žiaurus 
vimą ateivių yra 
idge Bilius. Po juo paeina ir 
jaunas 21 metų Otto Richter. 
Jisai kaltinamas slaptu įva
žiavimu į šią šalį. Nors yra 

j vedęs Amerikoj gimusią žmo
ną, tačiau yra nuskirtas išde- 
portuoti Vokietijon 15 d. ge
gužės. Jeigu tas bilius bus pri
imtas, bus leidžiama be va
rant© areštuoti ir deportuoti.

Vincent Ferrero ir Domi- 
■ niek Sallitto, išbuvę ilgą lai
ką Ellis Saloje, abu tapo pa- 
liuosuoti po kaucija per At. 
Gyn. Komitetą. Walter‘Baer

po juo pa-

už deporta-
Kerr-Cool-

Southbrooklyniečiai
Juoksis

kirvio. Prie 
prisidėti vi- 
kiti laisvę

Moterys Ruošia Pasitarimą 
Trečiadienį, Piety Laiku

vietoj — 237 South 4th St., 
Brooklyn, N.
dėlė, bus galima laikyti pa
rengimus su šokiais. Visi na
riai ir pašaliniai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bedarbių armija auga.

A. J. M.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

paleistas po $3,000 kaucija. 
Gal pavyks tuos draugus išgel
bėti nuo fašistinio 
to darbo privalo 
si darbininkai ir 
mylinti žmones.

Pranešta, kad Baltimorėj ir 
Chicagoj įsisteigė Ateivių, Gy
nimo Komitetai. Raginama ir 
kituose miestuose organizuoti 
Ateivių Gynimo Komitetus ir 
masiniai kovoti prieš deporta
vimą.

At. Gyn. Komitetas pataria 
visiems ateiviams nepiliečiams 
rūpintis patapti šios šalies pi
liečiais. žinoma, kad tas ne
sulaikys reakcijos siautimą ir 
deportavimą, bet palengvins 
kovoti prieš juos. Sunkiau bus 
naturalizuotą pilietį areštuoti 
ir deportuoti, o lengviau už jį 
užstoti. A. J. M.

Laivas California 
Sugrįžo Portan

Suvienyto Piliečių, Komitete 
moterų sekcija ruošia pietus 
ateinantį trečiadienį, 6 gegu
žės, viešbutyje Astor. Tai bus 
pagerbimui aktorių, autorių, 
pagamintoji! ir direktorių tri
jų prieškarinių veikalų : “Bit
ter Stream,” “Bury the Dead” 
ir “Idiot’s Delight.”

Tikimasi dalyvausiant apie 
700 moterų ir vyrų, žymių te
atro srityje ir visuomeniškame 
veikime. Seth Milliken, pir
mininkė Visuomenės * Veikimo 
Komiteto Įstatymdavystei už 
Tarptautinę Taiką, bus viena 
iš eilės žymių kalbėtojų.

Piliečių Komitetas bendra
darbiauja su Am. Lyga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą.

Norintieji dalyvauti, maty
kite Dorothy Chertak, 
E. 19th St., N. Y., arb: 
lefonuokite: Algonquin 
9784-5.

Vincas Aleknavičius, 42 me
tų, 56 Stagg St., mirė gegužės 
2 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos gegužės 5 dieną, Aly
vų kalno kapinėse.

Alexander Page, 66 metų, 
134 N. 10th St., mirė gegužės 
1 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Pa
laidotas gegužės 4 d., Alyvų 
kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PRAMOGOS

laivasPereitą šeštadienį 
California, pagarsėjęs jūrinin
kų “sukilimu,” išplaukė į jū
ras. Bet už 12 valandų vėl 
sugrįžo prie doko. Sakoma, 
kas nors negerai inžino kam
baryje. Jūrininkai nustebo. 
Juk laivas plaukiodavo pui
kiai, kol buvo unijistų jūri
ninkų prižiūrimas. Prie to, 
jis buvo “laikomas pataisom” 
Brooklyno dokuose nuo strei
ko pradžios, 6 savaitės atgal. 
Jūrininkai sako, kad patyru
sių jūrininkų aptarnavimas 
reikalingas pačių laivų ir ke
leivių saugumui.

Kapitalistai tuojau paleido 
burbulą, būk California nepa
sisekimas esą sabotažninkų 
darbas. Pašaukti specialistai 
tyrinėjo,, žiūrinėjo, barškino, 
bet sabotažo nerado. Laivo 
sugrįžimas kainuosiąs kompa
nijai apie $140,000.

Williamsburgo Bedarbiu 
Taryba Naujoj Vietoj

112 
te-
4-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu

bas rengia žiemos sezono užbaigimui 
didelį balių, 16 d. gegužės (May) sa
voje salėje, 80 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 6:30 vai. vakare, įžan
ga. 25c. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengi ir kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvaut mūsų paren
gime.

Baliaus Komisija.
(105-107)

Pastaraj am Wi 11 i a msbu rgo 
Bedarbių Tarybos susirinkime 
išgavimo pašalpos komitetas 
raportavo, kad valdžia pasiry
žus visus bedarbius numesti 
nuo šelpiamųjų surašo ir už
daryti šelpimo įstaigas. Reiš
kia, nori paskelbti biurų 
“šventę,” o darbininkų šeimy
nas marinti badu. Tas labai 
sujudino Bedarbių Tarybos 
narius ir plačiai diskusavo pa
šalpos klausimą. Nutarė dė
ti daugiau energijos suorga
nizavimui stipresnių spėkų ir 
griežtai kovoji už nedarbo ir 
socialę apdrąųdą.

Bedarbių Taryba persikėlė 
į naują vietą. Gegužės 6 d. 
susirinkimas jau bus naujoj

PARDAVIMAI
Parsiduoda dining room setas, 9 

kavalkų, visai geram stovyje. aKina1 
$25.00. Galite matyt bile laiku. Pirk-' 
ti tegalite vakare nuo 6 valandos.' 
Atsišaukite sekamai: J. Kazlauskas, 
538 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(104-106)

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu, rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai

Kaip Eina Bendro Fronto Reikalai
Tarp Brooklyno Lietuviu Kriaučiy

Kriaučių Lygos Atsakymas j Kriaučių Apsigynimo Sąjungos 
Pasiūlytas Sąlygas Sudarymui Bendro Fronto

suteiks naudą.
Jono Valaičio 

radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

Antradien., Geguž. 5, 1936

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
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GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
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ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO įtŪDINKO

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

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

0—

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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

8-tą d. May, Stanislovas Mišiiinas duos savo varduvių dienoj parę. 
Bus muzika, dainų ir sceniškų šokių programa. Kviečia visus 

dalyvauti savo varduvėse.

Mūsų 
tad iš

J. BUIVYDAS.Nėra smagiau, kaip matyti 
sveiką juoką — to niekas ne
užginčys. Ot, daleiskime, kad 
ir juokingą komediją matyti 
ir giliai, sveikai pasijuokti— 
yra naudinga.

Southbrooklyniečiai tai gaus 
pasijuokti, kurie ateis pama
tyti williamsburgiecius lošiant 
komediją “Amerika Pirtyje.” 
Minėta komedija jau yra se
nokai parašyta gabaus inži
nieriaus Keturakio, bet per se
numą ji savo vertės nenusto
ja. Ji labai puikiai atvaiz
duoja, kaip seniau smarkes
ni kavalieriai bėgdavo iš Lie
tuvos į Ameriką, bet kuomet 
neturėdavo pinigų kelionei, 
tai apgaudavo mergas, ūkinin
kus ir savo draugus ir išvilio
ję pinigus dumdavo į Ameri
ką.

Ypatingai šios komedijos 
lošėjais yra surinkti gabiau
si ir tinkamiausi tose rolėse 
asmenys. Jie perstatys: ap
sukrų siuvėją Vincą; nusigyve
nusį ūkininką Bekampį ir jo 
žmoną Bekampienę ir puikiai 
užaugusią jų dukterį Agotą; 
pasiturintį ūkininkaitį Anta
ną ir jo piršlį; miestelio pra
monininką žydą ir kaimo pie
menuką.

Ta komedija bus perstaty- 
ta 10 d. gegužės, 723—23rd 
St., kampas 5th Avė., South 
Brooklyne.

Pradžia 5 vai. vakare.
Pasižymėkite šį nepaprastą 

parengimą ir pamatykite tą 
gražią komediją.

Mylintis Veikalus.

(Pabaiga)
(šio kriaučių bendro fronto 

reikalais rašto pradžia tilpo 
balandžio 9-tos laidoje ir ėjo 
tąsomis kiekviename numeryje 
vietos žinių ir 5-tame pusi. 
—Red.)

d. ouivyuas, st 
Michelsonas i

1 Rezoliucijų komisijon iš- 
Į* linkta: A. Bimba, Glaveckas, 
į- ’ J1T- Bėčis, Strazdas ir žilins-

Septintas reikalavimas yra: 
“Sutinkame, kad jaunimas bū
tų organizuojamas. Jaunimo 
organizacija turi būti suorga
nizuota kaipo organizacija ir 
jeigu būtų reikalas, kad bū
tų “įčarteriuota.” ši organi
zacija turi pasilaikyti pati 
save, nariams mokant mėne
sines duokles ir rengiant pa
rengimus, ir tt.”

Toliau vėl sakoma: “Komi
tetas šios organizacijos turi 
susidėti tik iš duokles mokan
čių į šią organizaciją narių. 
Taip pat, kad į šią organiza
ciją būtų priimami jaunuoliai, 
nusakant iki kiek ir nuo kiek 
metų amžiaus. Taipgi, kad į 
tokią jaunuolių organizaciją 
galėtų prigulėti ir nedirbanti 
kriaučių amate, bet kriaučių 
sūnūs. ”

Dar toliau, jaunuolių klausi
mu sakoma: “Ši jaunuolių or
ganizacija, ypatingai savo su
sirinkimuose 
kalbėti apie 
reikalus.”

Tai koks 
jaunuolių ? 
keti duokles. Jie turi pasilai
kyti patys save iš parengimų. 
Bet neduok dievuli, kad tie 
patys save užsilaikanti jau-

neturėtų nieko 
kriaučių unijos

čia do rėmimas
Jie turi užsimo-

nuoliai neužkliudytų kriaučių 
lokalą savo susirinkime, nes 
tuomi jie prasižengtų! Juk 
taip “remti” jaunuolius, kaip 
draugai sąjungiečiai pasiūlo, 
gali bile kas. Nuo tokios pa
ramos nei šilta nei šalta kriau
čių jaunuoliams.

Mes manome kitaip. Mes 
manome, kad lokalus turėtų 
rūpintis ne tik suoragnizuoti 
jaunuolius į sporto skyrių, bet 
kad parinktų iš savo tarpo ga
biausius žmones ir tie lavintų 
jaunuolius ne vien sporto, bet 
ir klasinio susipratimo, 
jūs, draugai, sakysite: 
No! čia politika!”
draugai, čia politika, bet rei
kalinga ir gera politika. Jūs, 
draugai, turėtumėte truputį 
pagalvoti.

Mes turime jaunimo kriau
čių. lokale apie porą šimtų, jų 
ateis ir daugiau. Mes, kurie 
veikiame, tai jauniausi jau 
apie 40 metų amžiaus. Kas 
iš mūsų išeis, kad mes nieko, 

-o nieko neprirengsime jauną
ja! kartai? Ką mums pasakys 
čia gimęs ir augęs jaunimas? 
Kad mes Brooklyne išgyveno
me apie 70 metų 
kriaučiai, išnykome 
pėdsakų nepalikome. 
lietuviai esame kuo
už italus, kurie šiandien trau
kia savo jaunimą į kriaučių 
pramonę ir lavina juos būti 
pildomosios tarybos nariais, 
delegatais, pirmininkais ir ki- 
(Daugiau viet. žin. 7-tam psl.)

Gal
“No!

lietuviai 
ir nei 
Ar mes 

prastesni

0. 0

PARDAVIMAI
Parsiduoda gąsdino sto

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

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Avė.,

Kearny, N. J.
(100-130)

0- 0

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe l«th ir 13th Sta., N. Y. C.

Gydo ocIoh, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

—— - ------- - - -..... - ---------- -

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlamdt 7-4305
Lietuviška Informaciją

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-8-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

M*/'«?:'l‘’ \ ‘►'-‘.•r ■

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

MIKOLAS LIEPUS
/

Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią
, Vietiniai ar iš kitur atva

žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS k
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.
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