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KRISLAI
Ir Lenkija?
Addis Ababoj.
Del laimėjimų Francijoj.
Fanaberija.

Rašo L. PRŪSEIKA

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Vi«ų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito s 
Pasaulį! 4

J±=±
Delei smarkaus pakilimo re

voliucinės bangos Lenkijoj kon- 
servatyviškas “Czas” klausia, 
“ar iš Lenkijos pasidarys antra 
Ispanija?“

Tam užtektų revoliucinių spė
kų, bet, kol kas, valdžios dur
tuvai dar pajėgia sulaikyt mi
nias. Beje, Lvovo įvykiuose 
prieš minias jau buvo paleisti ir 
tankai.

15 Salią Mokslininkai Tėmys 
Saulės Užtemimą SSRS

Ispanijoj, kur jaunieji so
cialistai ir komunistai susivie
nijo, žadama tuoj suvienyt so
cialistinių ir sindikalistinių uni
jų centrus. Tuomi ypatingai 
rūpinasi kairiųjų socialistų va
das Largo Caballero.

Telegramos iš Addis Ababa 
vaizduoja to miesto gyventojus, 
kaipo “pamišusius, apjakusius 
žudikus.“

O gal tai savo šalies patrio
tai, kurie nusitarė gintis iš pas
kutiniųjų?

Jau yra žinių, kad Abisinijoj 
smarkiai plečiasi partizaniškos 
kovos.

MASKVA, geg. 3.—At
važiavo aštuoni Harvardo 
Universiteto ir Mass. Tech
nologijos Instituto astrono
mai su moksliniais • įran
kiais tėmyti pilną saulės 
užtemimą Sovietų Sąjungoj 
birželio 19 d. Taipgi atvyk
sta tėmytojai mokslininkai 
iš Anglijos, Francijos, Ja
ponijos ir vienuolikos kitų 
šalių. Iš pačiu Sovietų mok
slininkų susidarys 25-kios 
tėmytojų grupės.

PERDĖTI ETHIOPŲ UŽPUOLIMAI ANT 
SVETIMŠALIŲ SOSTINĖJE ADDIS ABABOJE

/

“iS Liaudies Frontas Vai-

NULYNČ1U0TA TRYS 
NEGRAI TIK PER 

VIENA SAVAITE

kareiviai jam pačiam esą 
reikalingi. Jis tik pasiūlė 
Amerikos atstovyb. nariam 
persikraustyti į Anglijos 
atstovybės globą. Jiems 
persikraustant apsaugot, 
anglai duotų savo karius 
kaip palydovus.]

Amerikos atstovas atsa
kė, jog dar toliau bandys 
laikytis savo vietoj. Jis su 
atstovybės nariais tarnau
tojais, turėdami vieną kul- 
kasvaidį ir įvalias šautuvų 
ir revolverių, atmušė du 
ethiopų užpuolimus. Viena 
ethiopą nušovė ir bent kelis 
sužeidė. Ethiopų kulkomis 
esą sužeisti dvi atstovybėsHaile Selassie, su savo paly

dovais ir generolais, plaukia 
Palestinon, kur mano apsigy- 
vent koptų tikybos klioštoriuj.

O kaip dar čia senai tas ka
ralių karalius prisiekavo, kad 
kovosiąs iki paskutinio lašo sa- 
vd kraujo?

« _____
Drg. E. Browder, general is 

sekretorius šios šalies Komunis
tų Partijos, pasiuntė širdingiau
sių sveikinimų mūsų broliškai 
partijai Francijoje del milžiniš
kų laimėjimų liaudies fronto.

Tokių jau sveikinimų pasiun- /
tė Francijos socialistams Nor-1 V’VU "1“
man Thomas. -savaitę fašistiniai pasleme-

PAVO, Georgia, geg. 4.— 
200 baltųjų go vedos pagro
bė ir sušaudė negrą berną 
Johną Rushiną, 55 metų. 
.Melagiai jį kaltino, būk jis 
užmušęs baltąjį M. Pate.

Pereitą antradienį baltų
jų gauja nulynčiavo negrą 
L. Shaw ties Royston, Ga.

Lepanto, Arkansas, 10 ap- 
simaskavusių baltųjų nuga
labino negrą jaunuolį Willie

l Taigi per vieną • tik

, LONDON, geg. 4.—Spau
dos pranešimuose buvo la
bai perdėta ethiopų užpuoli
mai ant svetimšalių Addis

i Ababoje. Ten esą užmušta 
tik apie 10 graikų ir kitų 
baltųjų biznierių, kurie bu
vo pasižymėję kaipo skriau
dė j ai-lupikai.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Cornelius Engert pra
neša, kad atstovybei dar te- 
begręsia pavojus iš ethiopų 
riaušininkų pusės, bet jis 
jau netoks didelis, kaip die
na pirmiau.

Amerikos atstovas prašė, 
kad Anglijos atstovybė at
siųstų savo kareivių saugot | tarnautojos, 
amerikinę atstovybę. Anglų1 Didžiuma Addis Ababos 
atstovas atsakė, kad visi yra sudegus.

Naziai Lemia Franci jai Pabėgę Ethiopų Piety
“Fašizmą už Mėty” Fronto Komandieriai?

Rinkimų išdavas Francijoj tai 
vaisiai bendro veikimo, o inicia
torium to buvo komunistai.

Amerikoj tas pats. Norman
Thomas’o šalininkus 
stumt ir stumt, kol jie 
kokį žingsnį pirmyn.

Thomas’ui reiktų 
“naravą“ ir daugiau 
pas francūzus.

reikia 
padaro

pamest 
mokintis

laikosi,J. Tysliava laikosi, 
bet, žiūrėk, ims ir įterps “Vie- 
nybėn” francūzišką posakį, ku
rį nesupranta nei vienas jo 
skaitytojas.

• Kam ta fanaberija?

Sveikiname draugus scranto- 
niečius, pasekmingai susivieni
jus Literatūros Draugijos kuo
poj.

O dabar, draugai, sparčiau 
pradėkite veikti.

Viena po kitos, tirpsta buvu
sios opozicijos kuopos ALDLD 
eilėse.

Ar žinote, kad vien tik Cana- 
*dos lietuvių naujokynuose AL- 
'1)LD turi apie 600 narių.

Atsimenu, buvo laikai, kada 
Canadoj turėta tik dvi-trys ne
didelės kuopelės.

Tikrai galima pasidžiaugti, 
kaip stiprėja proletarinė ap- 
švietos organizacija.

Ar jau gavote naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą?

šiame vajuj jau gauta 700 
naujų narių.

Anglijos Darbo Partijos va
dovybė vis dar purtosi nuo ben
dro frontp su komunistais. Bet 
Darbo Partijos jaunimo sekci
ja, savo suvažiavime, jau pasi
sakė už apvienijimą visų dar
bininkiškų jaunimo organizaci
jų. __________

Akron, Ohio. — Šaukia
ma plati darbo žmonių ir 
pritarėjų konferencija bir
želio 6 ir 7 d. steigimui Far- 
merių-Darbo Partijos.

kai nužudė tris negrus dvie
jose pietinėse valstijose. O 
Rooseveltas vis dar nemato 
reikalo paremti sumanymą 
išleidimui visos šalies įsta
tymo prieš tokį negrų gala- 
binima.

Reikalauja 6 Biliony
Dol. Viešiem Darbam

BERLYNAS, geg. 4. — 
Nazių organas “Deutsche 
Allgemeine Zeitung” prana
šauja, kad už kokių metų 
turėsiąs įvykt Francijoj fa
šistinis perversmas, jeigu 
“geri žmonės” nenorės ati
duot komunistams visą šalį. 
Hitlerininkų laikraščiai sa
ko, kad Liaudies Frontas ir 
komunistai taip didžiai lai
mėjo Francijos seimo rinki
mus būk todėl, kad Franci- 
ja padarė tarpsavinės pa- 
irelbos sutartį su Sovietų 
Sąjunga!

Francijos Liaudies Fron
tas nebus išnetyčių užklup
tas; jis pasiruošęs atmušt 
fašistų pastangas.

JIBUTI, Franc. Soma- 
lija, geg. 4.—Reuter žinių 
agentūra praneša, kad čia 
perbėgę ethiopų pietinio 
fronto komandieriai Nasibu 
ir turkas generolas Wehib 
Paša. Pęr porą savaičių jie 
du kelis sykius buvo skau
džiai atmušę italus.

(Klausimas—ar jiedu pa
bėgo ar tik atvyko į Jibuti 
tolesniais kovos, reikalais?)

LONDON, geg. 4.—Pagal 
vienus pranešimus, Ethio- 
pijos sosto įpėdinis Asfaou 
Wassen pabėgęs su savo tė
vu į Palestiną, Anglijos ka
ro laivu “Enterprise”; o pa
gal kitus pranešimus, Was
sen pasiliekąs Ethiopijoj ir 
pasiduosiąs italams; tada 
gal jie padarysią jį nauju 
“imperatorium,” supranta
ma, fašistų globoj.

ETHIOPŲ PARTIZANAI 
IŠ KALNŲ ŠAUDO Į 

FAŠISTUS
LONDON, geg. 4.—Ethi- 

opai partizanai kovotojai 
susigrobė faktinai visus 
ginklus, kokių tik buvo ša
lies sostinėje Addis Ababo- 
je ir patraukė į kalnus. Iš 
ten darydami užpuolimus, 
jie stengiasi stabdyti fašis
tų maršavimą į Addis Aba
bą.

Anglijos atstovas Addis 
Ababoj šaukė Italų koman- 
dierių Badoglio kuo grei
čiausiai atsiųsti fašistų ar
mijas, sako, “tvarkai palai
kyti ir svetimšalius apsau-

dys Franciją, Nugalės 
Fašistinius Manevrus

<5
Francijos Inteligentai

Už Prestes Paliuosavimą
PARYŽIUS, geg. 4.— 

Daugiau kaip 40 Francijos 
profesorių ir kitų augštų 
inteligentų pasirašė po pro
testu prieš įkalinimą Brazi
lijos darbininkų ir valstie
čių vado drg. L. C. Prestes. 
Reikalauja, kad Brazilijos 
prezidentas Vargas išlais
vintų Prestesą ir kitus po
litinius kalinius. Tarp pasi
rašiusių yra Victor Basch, 
Liaudies Fronto Komiteto 
Pirmininkas; Prudhommau, 
Tautų Lygos Draugijos sek
retorius; mokslininkas Ru- 
bakin ir net teologijos pro
fesorius kun. Wilfred Mo- 
nod.

Aigiptiečiai Reikalauja 
Lygybės su Anglija

't

MAŽINS GINKLAVIMĄ- 
SI, SLOPINS FAŠISTUS

WASHINTON, geg. 4.— 
Jungtinių Valstijų kongre
so darbinis komitetas pra
dėjo svarstyt kongresmano 
Marcantonio reikalavimą 
paskirt $6.000.000,000 vie
šiems pašalpiniams dar
bams per metus. Marcanto
nio smerkia Roosevelto po
litika, kuri pasinešus išmest 
dar 700,000 iki 800,000 be
darbių iš viešųjų WPA dar
bų.

Amerikos Darbininku Są
jungos pirmininkas David 
Lasser, liudydamas tame 
kongresiniame komi tete, 
nurodė, kad jau dabar šim
tai tūkstančių bedarbių'alk
sta New Jersey, Pennsylva- 
nijoj, Ohio ir Illinojuj. O 
kas bus toliau, jeigu nebus 
skirta reikiamos jiems pa
ramos iš šalies iždo?

Stengiasi Suorganizuot 
Visus Metalistus

CANONSBURG, Pa.— 
Metalo darbininkų Associa- 
cijos suvažiavimo išrinktas 
komitetas iš penkių narių 
važiuoja į Washingtoną tar
tis su Amerikos Darbo Fe
deracijos vadais ir Indus
triniu Unijų Organizavimo 
Komitetu delei traukimo į 
uniją visų geležies, plieno 
ir cinos darbininkų.

Nazi; Teismas Pagyrė 
Žmogžudį Smogiką
HEIDELBERG,- Vokieti

ja.—Išmestas iš smogikų 
tarpo, J. Boes kovo 23 d. 
įžeidęs veiklų smogiką B. 
Modery ir jo uniformą; Už 
tai smogikas Modery nudū
rė Boesą. Dabar geg. 4 d. 
nazių teismas išteisino 
žmogžudį ir dar pamokino, 
kad tai esanti smogikų par
eiga “energingais būdais 
ginti savo uniformos gar- 

M

Kokia Bus Nauja Fran
cijos Ministerija

PARYŽIUS, geg. 4.—Nu- 
matoma, kad naujas Fran
cijos ministerių kabinetas 
susidarys iš radikalų ir so
cialistų; jo pirmininku bū
siąs Ed. Daladier, radikalų 
socialistų partijos preziden
tas, arba Vincent Auriol, 
žymus socialistas.

Francijos Komunistų 
Part, sekretorius M. Tho
rez pareiškė, jog komunis
tai rems tokią “kairiųjų” 
valdžią, kol ji vykdys Liau
dies Fronto programą; bet 
komunistai tiesioginiai ne
dalyvaus toj valdžioj.

Vajus Organizuot Auto
mobilių Darbininkus
DETROIT, Mich., geg. 4. 

Progresyvė valdyba'Jungti
nes Automobilių Darbinin
kų Unijos nutarė išleisti 
100,000 egzempliorių pirmo 
numerio unijos organo 
“United Automotive Wor
ker.” šią valdybą išrinko 
ką tik užsibaigęs unijos su
važiavimas South Bend’e, 
Ind. Jos pirmininkas yra 
Homer Martin. Jis pareiš
kė, kad valdyba greitu lai
ku pradės platų vajų, idant 
suorganizuot j uniją dar 
neorganizuotus automobilių 
darbininkus.

CAIRO, geg. 3.—Aigipto 
tautininkų partija Wafd 
laimėjo daugumą atstovų 
seimo rinkimuose. Jinai pa
siruošus kontroliuoti šešio- 
liktinį karaliuką Farouką 
iki nustatyto subrendimui 
amžiaus, tai yra, iki 18 me
tų.

Aigiptiečiai tautininkai 
reikalauja pripažint Aigip- 
tui politinę lygybę su Angli
ja; tuomet jie laikytųsi są
jungos ryšiais su ja. Dabar 
Aigiptas laikomas kaip An
glijos kolonija.

Fašistai Raudonąją Vardu 
Degina Ispaną Bažnyčias

Lygos “Taisytojai”
LONDON, geg. 4.—Ang

lijos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin ir užsieninis 
ministeris A. Eden sako, 
kad reikėsią taisyt Tautų 
Lygą. Anglų spaudoj yra 
nurodymų, kad jie žada pa
šalint bet kokias bausmes iš 
Lygos įstatų, o palikt ją tik 
kaip tarptautinių pasitari
mų įstaigą.

Washington, geg. 4.--Kon- 
greso atstovų rūmas nuta
rė pakelti metinę algą J. 
Ed. Hooveriui, valdžios ag- 
entų-žvalgybininkų galvai 
nuo $9,000 iki $10,000.

Angly Karo Laivynas Buvęs 
“Baisiai Nepriruoštas”

LONDON, geg. 4.—Ang
lijos seime Winston Church
hill su “išgąsčiu” kalbėjo, 
kaip buvo neprirengtas An
glų karo laivynas Vidurže- 
minėj jūroj, jeigu būtų kilęs 
karas su Italija. Jis nuro
dė įvairius laivyno apsileidi
mus ir netikumus.

Ęrie pirmiau paskirtos 
milžiniškos pinigų sumos 
karo laivynui, seimas nubal
savo pridėti dar $50,000,000 
pasmarkintam jo “gerini
mui” ir didinimui.
N AU J AŠ~NAPOLĖON AS ?

Berlynas, geg. 4.—Kaize
rinis generolas E. Luden- 
dorf išsireiškia, kad gal 
nauju “Napoleonu - užka
riautoju” Europoj būsiąs 
Mussolini. Pas Hitlerį jis 
nemato gana tam gabumų.

Fašistu Lėktuvai Valysią Ke
lią Armijai j Addis Ababą

ROMA, geg. 4.—Praneša
ma, kad italų pėstininkai 
jau atvykę į Addis Ababos 
priemiesčius; bet laukią, iki 
atvažiuos 3.000 fašistų tro- 
kų su keliais desėtkais tūk
stančių kareivių. Todėl Mu
ssolini dar neskelbia visuo
tino laimėjimo iškilmės.

Įžengiant fašistam į Ethi- 
opijos sostinę, jie pirma pa
siusią 150 lėktuvų “apvalyt” 
kelią savo armijai.

MADRID, Ispanija, geg. 
4.—Sudegė trys katalikų 
bažnyčios, vienas kliošto- 
rius ir keturios parapijinės 
mokyklos. Fašistai pasklei
dė gandus, būk tai “raudo
nųjų” darbas. Viename mo
kyklos gaisre pavojingai 
apdegintas bent 
“marksistas”.

Jau pirmiau vidaus reika
lų ministeris buvo viešai 
pareiškęs, jog patys fašistai 
degina religinius namus; 
tuom nori sukelt tikinčių 
žmonių kerštą prieš Liau
dies Fronto šalininkus.

Per fašistų užpuolimus 
ant liaudies frontiečių ke
liuose miestuose sužeista 
apie 30 asmenų.

vienas

Naziai Džiaugiasi, Kad Italai 
“Laimėję” Ethiopiją (?)
BERLYNAS, geg. 4.— 

Hitlerininkų spauda labai 
džiaugiąs!, kad Italija jau 
“sukriu šinus’7 Ethiopiją. 
Sako, tai įrodymas, kad 
Tautų Lyga nieko nereiš
kia ir negalinti reikšti.

Per Meksikos Kataliką 
Paradą Užmušta Trys

Mexico City, geg. 4.—Po
licijai įsimaišius tvarkyti 
katalikų paradą, vienas ka
talikas nušovė karinės po
licijos seržantą. Kovoj už
mušta dar vienas kariškis 
ir vienas katalikas.

(

riausiai žinomas Francijos 
socialistų vadas Leonas 
Blum, Soc. Partijos laikraš
čio “Le Populaire” redakt<> 
rius, rašo, kad gyventojai 
stipriai pabrėždami pasisaj 
kė rinkimuose už Liaudies 
Frontą. Todėl Liaudies 
Frontas paspirs šalin viso
kius atžagareivių politikie
rių manevrus bei gudrybes 
ir užims valdžią.

Liaudies Frontas per bū
simą savo valdžią ketina 
sumažint ginklavimosi iš
laidas ir išblaškyt fašiste 
nes organizacijas.

Naujame seime socialistai 
turės 146 savo atstovus; se
najame turėjo 97. Radikalų 
socialistų dabar j seimą iš
rinkta 115. Senajame sei
me jų buvo 156. Tie radi
kalai, kurie svyravo tarp 
dešiniųjų ir Liaudies From 
to, prarado 41 vietą seime. 
Pats radikalų vadas Ed. / 
Herriot, kuris parodė tokio 
svyravimo, tapo išrinktas į 
seimą tik su socialistų ir 
komunistų pagelba. Jie vei
kliai rėmė Herriotą prieš 
fašistų kandidatą.

FAŠISTAI JAU UŽĖMĖ.: 
ADDIS ABABĄ

Addis Ababa, geg. 5.—At
važiavo italai su kariškais 
trokais ir tankais ir užėmė 
Ethiopijos sostinę Addis 
Ababą.

Jibuti, geg. 4.—Prancūzai 
pasiuntė savo kareivių bū
rius į Addis Ababą, į Dire- 
dawą ir kitas gelžkelio stb? 
tis tarp Jibuti ir Addis 
Ababos.

Shanghai, Chinija, geg. A. 
'4.—Nežinia kas užmušė vie
ną japonų konsteibelį. Del,- 
to Japonija atsiuntė tris kČ 
ro laivus j Chinijos priė* 
plauką Swatową, ir reika- 
lauja $60,000 atlyginimo už 
konsteibelį.

Viena, Geg. 4. — Mirė 
viena iš pirmųjų ir garsiau
siu Austrijos komunisčių, 
Marijona Hennisch. 4

TRENTON, N. J., geg.“4. 
—New Jersey valstijos sei
mo politikieriai nutarė, kad 
gubernatorius Hoffman ve
tuotų (atmestų) Loiseaux 
įnešimą delei bedarbių šel
pimo. Bedarbiais rūpintis 
pavesta tik atskiriems mie
stams ir miesteliams.

Paryžius, geg. 4.—Fašis
tinis blokas Francijos sei
mo rinkimuose tegavo ma
žiau kaip 500,000 balsų; o 
balsavo 10,000,000 piliečių;- s
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į Laimėjimai Francijoj — Taikos 
' Laimėjimai!

Antroji parlamento rinkimų diena 
(geg. 3) Francijoj pilniausiai patvirtino 
kairiųjų pranašystes, kad Liaudies Fron
tas laimės rinkimus, užduodamas smūgį 
fašizmui. Kairieji, ypačiai komunistai ir 
socialistai, pasiekė nepaprastų laimėji
mų. Sekantis parlamentas, išrinktas 
ketveriems metams, susidės panašiai:

71 komunisto,
146 socialistų,
116 radikalų socialistų (įeinančių Liau

dies Frontan).
i 10 įvairių “komunistinių atskalų.”

9 nepriklausomųjų socialistų.
26 “unijinių socialistų.”

Šitos visos partijos ir grupės sudaro 
Liaudies Frontą. Iš viso Franci jos par
lamente yra 618 atstovų. Taigi Liaudies 
Frontas turi užtikrintą didžiumą. Netgi 
jei įvairios smulkios grupės ir nesutiktų 
tuo ar kitu klausimu paremti Liaudies 
Frontą, tai socialistai, komunistai ir ra
dikalai socialistai pilnai turėtų galios iš
laikyti valdžią.

Laimėjimas Liaudies Fronto reiškia vi- 
sųpirmiausiai taikos laimėjimą. Liau
dies Fronto valdžia uoliai ir nuoširdžiai 
darbuosis drauge su Sovietų Sąjunga už 
taiką, prieš pasaulinį karą.

Kas dabar imsis valdžią sudaryti? So
cialistai arba radikalai socialistai (Her- 
riot partijos nariai). Pasak New Yorko 
“Times” korespondento pranešimo, socia

listų vadas Leonas Blum pareiškęs, su
tinkąs sudaryti valdžią su radikalais so
cialistais. Na, o Komunistų Partijos va
das ir sekretorius, Maurice Thorez, pa
skelbė, jog komunistai paturėsią socia- 
listų-radikalų valdžią, jei ji vykins gyve- 
niman Liaudies Fronto programą. Lau
kiama kairiosios valdžios Francijoj.

Rinkimuose nepaprastus laimėjimus 
padarė komunistai. Pereitam parlamen
te jie turėjo tik 10 atstovų. Vadinasi, 
laimėjo 61. Socialistai laimėjo 49 atsto
vus.

Prakišo daugiausiai reakcininkai. 
Jiems užduotas didelis smūgis. Visa eilė 
ministerių, stovėjusių reakcinėj pusėj ei
le klausimų, buvo sumušti ir nebegalės 
parodyti nosies sekančiam parlamente.

Amerikos darbininkai, intelektualai ir 
. ^/farmeriai gali (ir turi!) iš Francijos dar

bo žmonių pasimokinti labai daug. Pa
našius laimėjimus prieš reakciją mes čia 
galėtume turėti, jei sudarytume bendrą 
frontą tarp socialistų ir komunistų ir 
liaudies frontą—Farmerių-Darbo Parti
ją—plačiu baru visuos laisvę mylinčiuos 
žmonėse!

Todėl, besidžiaugdami Francijos drau- 
wu ir brolių laimėjimais, vienykim darbo 

žMonių jėgas, uoliau ir drąsiau budavo- 
kim Farmerių-Darbo Partiją Jungtinėse 

B Valstijose!

Vargšelis!
“Tėvynės” numeryj telpa 
špaltos rašto garbinimui

Pastarajam 
apie keturios 
Vitaičio, paties SLA organo redakto
riaus. Mat, artėja SLA seimas, kuriame 
p. Vitaitis jaučiasi gausiąs “kiką” iš re
daktoriaus vietelės, tad jis kryžiavojasi, 
apsimesdamas visų skriaudžiamu pavar
gėliu. Girdi:

.. . tarpsriovinio Šiūkšlyno auka bandoma 
paversti “Tėvynės” redaktorius p. Vitaitis. 
Visa kairioji spauda, visos jų jėgos šiandien 
sukoncentruotos prieš “Tėvynės” redakto- 
nU....

s Savo grubia, netašyta rašyba, p. Vi
taitis dejuoja, pyksta, sielojasi, daugiau- 

į šiai tulžies liedamas prieš socialistus ir 
J komunistus. Podraug jis save statosi to- 
* kiu dideliu, jog net prileidžia, kad šian-
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dien. prieš jį yra sukoncentruotos visos 
kairiąją jėgos. Klysta p. redaktorius. 
Jis, kaipo asmuo, mums kuomažiausiai 
apeina.

Mums rūpi SLA organas, “Tėvynė.” 
Mes manome, kad SLA didžiuma narių 
yra nusistatę prieš fašistą valdžią Lietu
voj, prieš fašistinius elementus Jungtinė
se Valstijose. Tai rodo SLA Pild. Tary
bos rinkimai. Jeigu taip, tuomet ir SLA 
organas turi būti nustatytas prieš fašis
tinius elementus čia ir smetoniškąjį re
žimą Kaune. Tik tuomet “Tėvynė” iš
reikštų SLA narių valią.

Ar Vitaitis dabar išreiškia didžiumos 
SLA Pildomosios Tarybos bei didžiumos 
SLA narių valią? Aišku, kad ne! Jis 
veikia drauge su fašistiniais elementais. 
Jis teikia vietos jų garbinimui. Jis, bū
damas Kaune, gere arbatėlės su Smeto
na ir jam katutes plojo. Jis1 neigia Ame
rikos Lietuvių Kongresą už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoj.

Tokis redaktorius daro sarmatą Susi
vienijimui. Tokia “Tėvynes” politika 
kenkia Susivienijimui!

Dėlto redaktorius turi būti pakeistas!
Vitaitis dejuoja, kad paleidus jį iš “Tė

vynės,” neturėsiąs kur pasidėti, liksiąs 
be prieglaudos. Čia jau kitas klausimas. 
Kas gi dėlto kaltas? Tik jau ne kairieji 
ir ne SLA nariai. Kaltas pats redakto
rius del laikymosi fašistinės politikos!

Ar Karpis-Karpavičius Išliks
Gyvas?

“Visuomenės priešas numerio pirmo,” 
Alvinas Karpis-Karpavičius suimtas ir 
tebėra klausinėjimas “teisingumo” de
partment šnipijadoj. Karpiui primeta
ma visa eilė kaltinimų: trys žmogvagys- 
tės ir keletas žmogžudysčių. Matysim, 
kaip dabar bus su kaltinamuoju. Spau
da žymi, kad šis kriminalistas gan gerai 
nusiteikęs ir nemanąs, jog jam teks at
sakyti mirtimi už savo kriminalystes.

Kaipo taisyklė, buržuazinės valstybes 
teisėtumas su kriminalistais visuomet 
švelniai apsiėjo. Kas kita, jei tas pats 
“teisėtumas” būtų nugriebęs darbininkų 
reikalų gynėją, kovotoją!

Argi nežinom, kaip atsitiko su Sacco 
ir Vanzetti, bei kaip dabar yra su Ta
rnu Mooney ir šimtais kitų darbininkų 
klasės veikėjų-kovotojų!

“ Keleivio” Jubilejus
“Keleivis” šiemet šventė savo jubilėjų 

—30 metų gyvavimo jubilėjų. Gegužinis 
“Keleivio” numeris, todėl, buvo padidin
tas, 16-kos puslapių. Jame įtalpinta visa 
eilė jo skaitytojų ir bendradarbių atsi
minimų iš praeities.

Reikia Nustatyti Tikras Laikas
Ligi šiol buvo manyta, kad Amerikos 

Lietuvių Kongresas Clevelande įvyks bir
želio mėn. 20 ir 21 dd. Tačiau, mums ne
oficialiai praneša, jog birželio 21 d. pra
sidėsiąs SLA seimas, todėl kongresui pa
liekama viena diena — 20 diena birželio.

Vienos dienos bus permaža, o skelbti, 
kad kongresas prasidės 19 d. birželio, ne
labai praktiška, nes tai bus penktadienis 
ir vargiai begu galės daug delegatų su
važiuoti.

Kaip ten nebūtų, visyien reikėtų nevil
kinant paskelbti oficialiai kongreso lai
kas ir vieta. Tą turėtų, mūsų nuomone, 
padaryti Chicagos ir New Yorko konfe
rencijų išrinktieji komitetai.

LDS 9-to Apskričio metinėj konferen
cijoj nutarta raginti apskričio pirminin
ką J. Starkevičių (springfieldietį) per
važiuoti kartą į metus per visas LDS 
kuopas ir pasakyti kalbą šitos organiza
cijos reikalais. Nutarimas tuo geras, 
kad draugai bando savo vietines spėkas 
panaudoti agitacijai ir propagandai, ne- 
siremdami tiek daug centrais.

Kovo mėn. 26 d, Kaune dainininkas 
Kipr«*s Petrauskas minėjo 25 metų su
kaktuves nuo pirmojo savo pasirodymo 
scenoje. Kipras yra kompozitoriaus Mi
ko Petrausko brolis. Jis geras daininin
kas ir artistas. Deja, esant politinei 
priespaudai, dideliam skurdui ir vargui 
Lietuvoj, Kipro gabumais Lietuvos liau
dis veik negali pasinaudoti.

• S ________

Kaip Wilsonas Bandė 
Apgalėti Leniną

am-
To-

kad

Oficialiai Dokumentai
Jungtinių Valstijų valsty

bės departmentas išleido 
trečią tomą savo “Foreign 
Relations” už 1920 metus. 
Tai labai įdomus dokumen
tų rinkinys, kuris vaizdžiai 
įrodo, kaip neprieteliškai 
buvo nusistačius Wilsono 
administracija link Sovietų 
Sąjungos. Amerika akty
viai rėmė Kolčaką, Deniki
na, Vrangelį, rėme juos “iš 
visų šylu savo, iš visų mįs
lių savo.”

Kas ligi šiol buvo skelb
ta neoficialiai, dabar pa
tvirtinta oficialiai. Štai, 
lapkričio 19 d., 1919 m., val
stybes sekretorius Lansing 
telegrafuoja Amerikos 
basadoriui Morris’ui į 
kio:

“Labai pageidautina,
Kolčakas pasiliktų vadovybė
je Siberijos valdžios. Aš no
riu, kad jūs pasitartume! su 
Japonijos vyriausybe apie opią 
padėtį, kuri susidarė Siberi- 
joj ir kad jūs išaiškintumėt 
jai, jog Jungtinės Valstijos 
sveikintų tos padėties išspren
dimą ta prasme, kad Kolčakas 
pasiliktų Siberijos valdžios 
galvinyj.”
Wilsonas tuomet pasiun

tė 9,000 Amerikos kareivių 
į Vladivostoką ir įsakė tos 
armijos vadovybei koope
ruoti su Japonijos karine 
vadovybe.

Gruodžio 3 d., 1919 m., 
Lansingas rašo memorandu
mą Wilsonui apie ' bendrą 
padėtį Rusijoj. Jisai sako
si—

“Gavęs raštišką užtikrinimą 
nuo Kolčako ir jojo pagelbi- 
ninkų, kad jeigu koordinuo
tais priešbolševikiškais žygiais 
bus galima išstumti bolševi
kus iš Petrogrado ir Maskvos, 
tai Rusijos valstybei bus ga
lima apsaugot demokratinė 
forma.”
Mat, iš carinio admirolo 

Lansingas laukė užtikrini
mo demokratijos! Tame pat 
memorandume L a n s ingas 
priduria, kad “su taip vadi
nama bolševikų grupe ne
galima nieko bendro turė
ti.”

Kad patenkinti Kolčaką, 
Amerika ne tik savo ka
riuomenę siuntė Siberijon. 
Ji davė savų ekspertų gelž- 
keliams, ji, pagaliaus, siun
tė pašalpą į tas vietas, ku
rias kontroliavo baltagvar
diečiai, tuo politiniu išroka- 
vimu, kad “tas sustiprins 
tautinę valdžią.”

Apie Leniną savo memo
randume Lansingas atsilie- ; 
pia kaip apie “cinišką ir ne-j.

bios finansinės paramos.
Rugpjūčio 10 d., 1920 m., 

valstybės sekretorius Bain
bridge Colby išleidžia pla
tų paaiškinimą apie Ameri
kos nusistatymą link Sovie
tų. Jisai pikčiausiu tonu 
puola bolševikus. Tą jo pa
reiškimą karščiausia svei
kina P. Strove, Vrangelio 
valdžios’ užsienio reikalų 
ministeris.

Tuo laiku Amerikoj jau 
buvo Sovietų valdžios atsto
vas L. Martensas. Su juo 
Wilsono administracija ne 
tik nieko bendro nenorėjo 
turėti, bet prieš Martensą 
ir jo štabą buvo vedama 
šmeižtų ir insinuacijų poli
tika, kuri pasibaigė tuo, kad 
Martensas turėjo apleist šią 
šąli.

Wilsonas bandė apgalėti 
Leniną su pagelba visų bal- 
tagvardietiškų “tale ntų.”

su-.

morališką oportunistą.” Ji
sai drūčiai tikisi, kad laimė
siąs ne Leninas, bet Kol
čakas. ’

Istorija parodė, kad Lan
singas buvo labai prastas 
pranašas. Toks prastas, kad 
šiandien ir Amerikoje jo 
vardas beveik pamirštas.

Su Denikinu
Kai Kolčakui buvo nusuk

tas sprandas, Lansingas de
da didžiausią viltį ant Deni
kino. Pabaigoje 1919 m. 
Lansingas instruktuoja ad
mirolą McCully vykti į pie
tinę Rusiją ir “tuoj užmegs- 
ti ryšius su generolu Deni-i
kinu ir jo pagelbininkais.” Sykiu su jais turėjo 
Lansingas sako, kad pietinė 
Rusija yra centras priešbol- 
ševistinio veikimo ir todėl 
Amerikai yra labai svarbu 
turėti kuo daugiausia infor
macijų. Tuoj po to šios ša
lies valdžia pasiuntė pieti- 
nėn Rusijon du savo kari
nius stebėtojus, pulkininkus 
Castle ir Cox. Be to, Pary
žiuje Amerikos diplomatija 
užmezgė ryšių su Sazonovu, 
kuris buvo Denikino atsto
vu.

Sausio 26 d.. 1920 m., ad
mirolas McCully raportuoja 
valstybės departmentui:

“Yra puikiausių perspekty
vų, kad Denikino valdžia po
litiniai atgims ir kad susida
rys branduolys tikros prieš- 
bolševikiškos organizacijos.”
Admirolas prašo, kad val

stybės departmentas papra
šytų Denikino padaryti pa
reiškimą, pasižadant duoti 
tūlas “liberalines koncesi
jas.” Tuomet, jo nuomone, 
galima būtų pripažinti ir 
Denikino valdžią. •

Bet admirolo McCully 
pranašavimas apie “puikias 
perspektyvas” nuėjo vel
niop. Vasario mėnesį Deni
kinas jau buvo supliektas. 
Tuomet Wilsono administ
racija su visom savo simpa
tijom nusikreipė prie baro
no Vrangelio.

Su Vrangeliu
Balandžio 24 d., 1920 m., 

admirolas McCully telegra
fuoja valstybės departmen
tui, kad “Vrangeliu pilnai 
galima pasitikėti” ir kad 
“jojo tikslai yra nuoširdūs.” 

Birželio pradžioje tasai 
pats McCully telegrafuoja 
valstybės departmentui, kad 
Krymo pusiausalyj Vrange- 
lis gali laikyties nesuskai
tomus metus ir kad Kry
mas gali tapti baze priešbol- 
ševikiškos ofensyvos. Ko 
Vrangeliui reikia, tai sku-

smukti ir jo politika, 
oficialis Washingtonas 
ilgai laikėsi wilsoniniu 
dicijų.

Baltimore, Md

pavaro darbininką už unijinį 
veikimą dirbtuvėj ir tas dar
bininkas šaukiasi pagelbos su
grąžinti, unijos lyderiai atsa
ko: “Well, mes negalim nie
ko daryti,” ir čermanui dar 
sukrauna velniukų, jei jis 
bando užtarti tokį darbinin
ką. Bet jei kokį italą nori pa
varyti, tai Matuliauskas bu
liaus balsu staugia, kad to 
dar nebuvo ir nebus, nes mes 
turime specialį unijos patvar
kymą tokiems atsitikimams.

Tad, draugai siuvėjai, štai 
kas mum belieka daryti: Ar
tinas rinkimai, prie kurių tie 
reakciniai diktatoriai mus re
tai ir sunkiai teprileidžia. Tu
rime spiestis visi į grupę, tu
rime pradėti rikiuotis ant atei
nančių taip sakant “biznio 
delegatų” rinkimų. Turim pa
statyti kandidatus, kurie ko
vos už mus ir užtars mus. Tik 
tokiu būdu tegalėsime pasa
kyti—šalin italo ir Matuliaus- 
ko supuvusi politika, 
draugai, pradėkime

Tad, 
koncen-

Bet truoti visas galimas spėkas,
dar 
tra-

pasitiktibūkime prisirengę 
jųjų ataką. Pabuskime, surem- 
kime petis į petį ir dirbkime, 
kaip amerikonai sako: “One 
for all. all for one.” Ir išauš 
mums šviesesnė dienelė.

UnijistcLS.

Siuvėjai Kenčia

Kasdieną eina atviros kal
bos pas Baltimorės siuvėjus, 
kaip apsiginti nuo unijos lyde
rių reakcinės diktatūros jun
go? Siuvėjai, mokanti duok
les, tik ir teturi jau teisę mo
kėti užkrautas mokestis, ir 
daugiau tai jau nebandyk ati
daryti savo armoniką, ba tuoj 
atsidursi pas Executive Board 
ir užsimokėsi penkinę ar de
šimtinę už murmėjimą prieš 
italo ar Matuliausko patvar
kymą. Pastarasis, susikvietęs 
savo pakalikus į savo bakūžę, 
planuoja, kaip perleist per 
skyriaus susirinkimus sugalvo
tus planus, kad tik daugiau ir 
daugiau syvų iščiulpti iš dar
bininkų. Jei uždirbi $5 į sa- 

i'vaitę, tai vistiek atimama 40c. 
duoklių. Bet jei kuris pasis
kundžia, tai gauna atsakymą, 
kad tai mūsų unijos toks jau 
patvarkymas ir kitaip negali
ma padaryti.

Jei darbininkas nueina pas 
savo užtarėją “viešpatį” italą 
arba antrarankį Matuliauską 
prašyti, ar nebūtų galima gau
ti nors koks algos pakėlimas, 
nes negalima uždirbti nei pen
kinės, atsakymą tuoj gauna, 
kad unija taip jau “susetli- 
no” ir kitaip negali būti.

Jei rimtesni siuvėjai, susi
ėję į skyriaus susirinkimus, 
pradeda pasipriešinti Matu
liausko planams ar patvarky
mui, tai tas ponulis tuoj 
kaip liūtas, sakydamas 
no, no, broliai, jau čia 
daug. Nestraksėkite — 
unijos patvarkymas ir j.ei my
lit ar ne, ar kam patinka ar 
ne, turės pasilikti patvarky
mu.” Na, ir jojo pakalikai 
patvirtina ir rėkia gerkles iš
vertę, kad “sėsk!” Jei bosas

Waterbury, Conn
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Iš studentų prieškarinės demonstraci jos. Paveiksle Barnard’o Kolegijos 
• studentai, “būsimų karų veteranai, ” reikalauja išmokėt bonus dabar.

Balandžio 24 d. mirė žymi 
tarpe Waterburio lietuvių 
darbuotoja, Marijona Kras- 
nitskienė. Drg. M. Krasnits- 
kienė darbininkiškam judėji
me darbavosi per 30 metų, tai 
gal pirma Amerikos moterų 
lietuvių darbininkų judėjime. 
Ji dirbo su didžiausiu pasiry-. 
žimu per ilgus metus Socialis
tų Partijoj. Skilus partijai, d. 
M. Krasnitskienė be jokio svy
ravimo stojo Komunistų Par- 
tijon ir buvo jos nariu iki mir
tis išrovė iš mūsų tarpo. Drg. 
M. Krasnitskienė niekad ne
atsisakė nuo jai uždėto darbo 
per Komunistų Partiją. Nie
kad nesiskundė, kad pavar
gus, pasenus — visada buvo 
pilna ■ energijos, kalbindavo 
kitus stoti į. darbininkiškas or
ganizacijas ir darbuotis darbi
ninkų labui. Drg. M. Krasnits
kienė tapo palaidota 27 d. ba
landžio, kaip 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Progresyvių Draugijų 
užlaikomose kapinėse. Palydė
jo į kapines gana didelis bū
rys iš apie 130 ar daugiaus 
žmonių. Buvo du kalbėtojai— 
Komunistų Partijos 15 distrik- 
to organizatorius I. Vufsy, ir 
laisvietė d. Sasnauskienė. Prie 
M. Krasnitskienės karsto bu
vo labai daug gėlių nuo gi
minių ir draugijų. Buvo vai
nikas nuo ALDLD 28 kp., nuo 
Komunistų Partijos ir nuo K. 
Partijos Lietuvių Frakcijos. 
Frakcijos kasoj pinigų nesi- 
randant, tapo per draugus su
dėta sekamai: K. Jenkeliūnie- 
nė—$1.50; P. Bokas, M. Cip
lijauskas ir Silver Tavern, po 
$1; J. M. Strižauskai, J. Lau
rinaitis, L. Žemaitienė, M. 
Monkienė, V. Marinas, J. že
maitis—po $50. Palydėjus d. 
M. Krasnitskienę į kapines, vi
si palydovai buvo pakviesti su
grįžti į Lietuvių Darbininkiš
kų draugijų užlaikomus kam
barius. Drg. Karolis Krasnits- 
kas, velionės vyras, iškėlė pie
tus. Bepietaujant tapo pakel
tas klausimas per O. Girai- 
tienę, kad būtų renkamos au
kos. Publikai sutikus, tapo su
rinkta $9.47. Pusė paskirta 
dienraščio “Laisvės” naudai, 
o kita pusė Lietuvos politi
niams kaliniams*

Laidotuvėse Dalyvavęs.

Akron, Ohio. — Gegužės 
Pirmojoj čia gatvėmis de
monstravo 25,000 darbinin
kų. Jų priekyje maršavo 
5,000 Goodyear gumos fa
brikų unijistų, nesenai lai
mėjusių streiką,
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Moterys—Kankinės Brazilijos Kalėjimuose

E. Vita.

mig-

ban-

Lavintos Tarnaitės

T. —W. Roxbury,

Du

Puslapis Trecias

rinkėjai
Valstijų

iš atstovių ir 
organizacijų, 

bažnytinių 
Parado lai-

vyrų, 
snaudžia 

kapitalistai.
kūnas

Illinois valstija 
žmonių daugiau, negu 
kia kita valstija.

River, 
daugiausia 
vienas iš 

nei rašyti.

turi aklų
bile ko-

Fall 
gyvena 
žmonių: 
skaityti
nams nėra reikalo 
kitas šalis nemokšų, turi aplink 
save pasidairyti.

misticizmo 
Pirmosios 
buržuazija 
“Vaikų Sveika-

Gy ventoj ų sąrašo 
sako, kad Suvienytų 
vyrai slepia savo amžių dau-: 
giau, negu moterys. Gali būt, 
kad jie turi tam rimtą priežas
tį, nes pusamžiai jau darbo ne-’*' 
gauna.

Massachusetts
nemokytų

10 nemoka
Ameriko-

j ieškot po>f

nes 
ir 

Bot
anatomiš-

O sykiu su 
diskusuoti 

ir visai ne- 
jog ir

Darbininkė ir Seimininkė
Clevelando Motinoms

žmonių ir tokiu 
daugiau menkos 
kaipo “Motinai

Ateinančią nedėlią, geg. 10 
d., visoj Amerikoj bus vienaip 

4ar kitaip minima Motinų Diena 
—“Mothers Day”. Tą dieną 
sumanė ir paskyrė, mūsų nesi
klausę, didieji biznieriai, kad 
vardan motinos ir jos pagerbi

amo obalsiais “suminkštinti šir
dis” Amerikos 
būdu parduoti 
vertės prekių, 
Dovanėlę. ”

Prieš tą dieną, užšriubuoja- 
ma visa garsinimų 
pradedant vaikais, 
jančiais laikraščius ant gatvių 
kampų, baigiant šalies prezi-

• dentu. Visi turi ką nors spe- 
cialio motinų dienai. Bažny
čiose laikomos specialūs motinų 
dienai pamaldos; valdininkai, 
dideli ir maži, pasako “įspūdin
gas” prakalbas, laikraščių išei
na specialūs laidos, ir tt., ir tt.

Vis tai neva pagerbimui mo
tinos. O kuomet taip išaugš-i 

•tina ir išgarbina motiną, t... 
mūs vaikai, iš mūs pačių išpra- j 
šę centus ir dolerius skubina, Į 
kad mums ką nors nupirkus. . 
Krautuvės—gi išstato įvairiau
sios rūšies daiktų-daiktelių irgi 
specialei motinų dienai prireng
tų ir mandagūs patarnautojai 
pataria, kas praktiškiau būtų 
motinai duoti, žinoma, visuo- 

• mot atsižvelgiant į tai, kiek pi
nigų iš pirkėjo galima išgauti.

Praėjus motinų dienai, visas 
gyvenimas vėl eina “po seno
vei,” išskiriant tik tai, kad biz
nierių turtas paaugo, o motinų

# šeimos pabiednėjo. Taip labai 
išaugštintos ir išgarbintos mo
tinos (ir tėvai), ypatingai dar-stovybė.

mašinerija:
pardavinė-

iminėtus reikalus.
■ vyrais tie dalykai 
lyra nesmagu arba 
įgalima. Aš manau,

ž-1 draugui S. P. yra žinoma, kad 
gerbiamas visų darbininkų

Kaškiaučius duo-

bininkų klases, pasilieka už 
mirštais ligi kitų metų. Ką i ir g______
gi tie visi garbintojai ir augs-1 draugas Dr.
tintojai motinų veikia per ki- da patarimus ir paskaitas lai
tas metu dienas? v

Nagi, galvoja, kokius naujus 
būdus išrasti pelno padarymui. 
Jieško būdų, kaip tas motinas 
ir jų vaikus labiau išnaudojus.

Kaip mes, darbo žmonių mo
tinos, turėtume paminėti tą die
ną? Mes turime priminti tiems 
mūsų garbintojams, kad mes 
esamo motinomis ne tik 1 die
ną į metus, bet kasdieną. Mes 
turime aiškinti savo atžaloms- 
vaikams, kad jų pareiga būti 
ištikimais savo klasės nariais 
ir stengtis padaryti gyvenimą 
geresniu, negu jis dabar yra. 
Mes pačios turime susiorgani
zuoti ir visom pajėgom steng
tis prašalinti vis artėjantį karo 
pavojų. Mes turime sykiu su 
kitom organizacijom bendrai 
dirbti, kad užbėgus kelią grę- 

tai siunčiam šioj šalyje fašizmui.
Clevelando įvairios moterų 

organizacijos rengia motinų 
dieną Taikos Paradą. Mes, 
lietuvės moterys, turimo daly
vauti tarno parade irgi. Tas 
paradas nėra kokios nors vie
nos sriovės ar 
sektos, 
parado 
atstovų 
motinų 
Įstaigų 
kas: motinų diena, gegužės 10 
d., 2:30 vai. po pietų, kam
pas Euclid Avo. ir 30th St.

Pasistengkimo, sesės, kad 
lietuvių moterų būtų gera at-

Motina.

sriovės ar tikėjimiškos 
Komitetas surengimui 

susideda 
iš įvairų 

kliubų, 
ir t. p.

Ar Reikalingos Atskiros ALDLD Motery Kuopos?
“Laisvėj.” trečiadienį, 22 

balandžio, Darbininkių ir šei
mininkių Skyriuj, tilpo draugo 
Seno Pijaus straipsnelis: “Ar 
Reikalingos Atskiros ALDLD 
Moterų Kuopos.” Draugas S.

* P. stato klausimą: “Ar duos 
ką nors teigiamo abelnam 
darbininkų judėjimui bei pa
čioms draugėms moterims, 
kuomet jos turės atskiras nuo 
vyrų kuopas, laikys atskirus' gyvenime to nepergyvena. To- 
susirinkimus, tačiau vieni ir.liau:

•kiti svarstys tuos pačius dar- dikių 
bininkų reikalus?”

čia aš draugui S. P. turiu 
pasakyt, kad gyvenimo klau
simas.yra platus ir visas gy
venimo problemas svarstyti 
sykiu vyrams ir moterims nė
ra galima. Tiesa, darbininkų 
reikalai yra tie patys, kaip

moterų, tai 
visus lygiai 
išnaudoja 
moterų
kai yra kitaip subudavotas, 
negu vyru ir 
gas funkcijas ) 
eigas), kaip tai 
cesas, nėštumas 
rų ligos, apie
mažai nutuokia, nes jie savo

atlieka skirtin- 
veiksmus, par- 
gimdymo pro- 
ir kitos mote- 
kurias vyrai

ko skyrium moterims nuo vy
ru. • *■

Toliau d. Senas Pijus rašo: 
“Visiems yra žinoma, kad 
drauges moterys didžiumoje 
yra daug mažiau už vyrus 
prasilavinusios, neturi iškalbu
mo ir, mano supratimu, turė
damos savas kuopas, savus su
sirinkimus, pasiliks dar neiš- 
kalbingesnėmis.”

čia jau d. S. P. perdaug 
pesimistiškai žiūri į moteris. 
Bet jeigu d. S. P. būtumei bu
vęs pas mus, kada mes, pro- 
gresistes, vedėm diskusijas su 
vyrais, tai kitaip kalbėtum. 
Netaip tolimoj praeityj pas 
mus buvo sekantis Įvykis:

D. L. K. Gedemino Pašai pi
ne Draugystė, paprastam savo 

[susirinkime, nutarė, kad rei- 
kia suvienyti draugystes D. L.
K. G. ir Lietuvos Dukterų 
Draugystę. Bet kad galutinai 
suvienyt, tai mūsų L. D. Pa
šai pinę Draugystę užkvietė 
atsiųsti delegatus į D. L. K. 
Gedemino metinį susirinkimą. 
Delegatėmis nuo Lietuvos 
Dukterų Draugystės buvom 
pasiųstos kita drauge ir aš. 
Bet metiniame susirinkime D.
L. K. G. Draugystė atmetė p i r-1 
m a tari m a ir 
mo vienybės klausimo kai ku
rie patriotai vyrai vartojo to
kius argumentus, kurie spau
dai netinka.

Po šio įvykio mūsų vietine 
LMPS (progresisčių) kuopa 

I iššaukė D. L. K. G. patriotiš- 
| kus vyrus į diskusijas. Laike 
diskusijų mes, moterys, nuro- 
dėm, kaip 1871 metais, laike 
Paryžiaus Komunos, moterys 
sykiu su vyrais kovojo ir mi
rė sykiu ant barikadų. Kaip 
laike Rusijos 1905 m. revo-| 
liucijos moterys sykiu su vy
rais išlaidė 12 dieną Maskvą 
savo rankose prieš galingas 
admirolo Dubasovo jėgas. Ir 
abelnai, kad moterys moka ko
voti ir mirti už darbininkų ir 
pavergtos liaudies reikalus ne 
prasčiau, kaip draugai vyrai 
revoliucionieriai.

Po diskusijų buvo balsavi
mai ir už moterų poziciją bal
savo 210, o už patriotiškus vy
rus tiktai 3 balsus padavė. Ir 
mes prie tų diskusijų prisi- 
rengėm ne sykiu su vyrais, bet 
LMPS kuopos susirinkime, žo
džiu, mes patriotiškus vyrus 
suvarėm į ožio ragą ir paro-

belio svaras.
Toliau, kada buvo progre- 

sisčių, o vėliau Amerikos Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo atskira kuopa, tai nežiū
rint to, kad dalis draugių pri
klausė prie ALDLD kuopos, 
bet mes su draugais vyrais, 
ALDLD kuopa, darydavom 
draugiškus lenktyniavimus. 
Mes surongdavom paskaitas, 
prakalbas ir kitus parengi
mus. Vyrai, neužsileisdami, 
taip pat parengdavo, žodžiu,

(Tąsa 6-tam pusi p.)

“Vaiky Sveikatos 
Diena” Praėjo 
--Ar Sveikiau?

Kad apvilkti 
Jomis kovingą 

Į*gūžes reikšmę, 
' dė ją paversti 
tos Diena”.

Ypatingai šiemet tas buržua
zijos pučiamas burbulas vos ne
trūko nuo susi dėjusio poko. 
Kiek visokių “geradarių,” patys 
priputę visokių “cocktails” ir 
kepsnių bei įvairių skanėsių, 
blerbė per radio darb., kaip iš
auklėt vaikus sveikais nieko ne
valgius arba biskį užkandus ko
kio apipuvusio maisto, kokį be
darbiai ir mažai uždirbdami 
darbininkai teišgali duoti savo 
vaikams. Nei vienas buržuazijos 
politikierius nepasirūpino pasa
kyti, iš kur tie žmonės galėtų

* laike apkalbėji-1 gauti geresnį maistą.

lektualė, žmona generolo Luis 
Carlos Prestes.

Rosa 'Meir eiles, mokytoja, 
žmona majoro Costa Leite, su 
dviem vaikais.

Armanda Aivaro Alverto, mo
kytoja, žmona daktaro Edgart 
Sussekind de Mendosa, prezi
dentė Moterų Susivienijimo 
Brazilijoj.

Maria Eugesia Alvaro Morei
ra, intelektuale, žmona Aivaro 
Moreira, gabi poetė, Moterų Su
sivienijimo Brazilijoj veikėja. 
Turi 6 vaikus.

Daktarė Maria Werneck de 
Castro, advokatė, duktė Justo 
de Moraes, vice-pirmininkė Su
sivienijimo Brazilijoj.

Beatrix Bandeira, intelektua
le, poetė ir dainavimo profeso
rė, veikėja Moterų Susivieniji
mo Brazilijoj.

Patricia Galvao, intelektuale.
Maria Medeiros, studentė, 

duktė kapitono Medeiros (tapo 
policijos nužudyta).

Maria Mercio, studentė, Mo-

Maria Bergner Prestes, inte-lterų Susivienijimo Brazilijoj X------ ------------T nargt
Želia de Melo Silva, žmona 

Iguatemi Ramos, sindikato va
do. Areštuota už nepasakymą 
policijai, kur randasi jos vyras.

Luiza Pecanha de Camargo, 
iš Moterų Susivienijimo, Sao 
Paulo.

Konstancija Kietytė, lietuvai
tė, ilgą laiką buvo kankinama 
kalėjimuose ir vėliau išdepor- 
tuota Lietuvon. Taipgi daug 
moterų randasi salose, kur jos 
yra kankinamos.

Uruguajuje Moterų Komite
tai kovai prieš karą ir fašizmą 
energingai protestuoja prieš 
Getulio Vargas budeliškus dar
bus. Reikalauja laisvės visiems 
kovotojams prieš karą ir fašiz
mą.

Jungtinių Valstijų moterys 
taip pat turėtume pareikšti sa
vo protestą prieš reakcinį rėži
mą ir pareikalauti laisvės ko
votojams.

(Imta iš Urug. Liet. Darb. 
laikraščio “Darbas”)

VALGIU GAMI 
N1MAS

gimdvmo kontrolė, kū- 
auklėjimas kapitalisti

nėj sistemoj ir daug kitu klau-
[ simų, kurie daugiau liečia mo- 
' teris.

Mes, moterys, priklausyda- 
mos atskirose nuo vyrų ALD
LD kuopose, galėsime svarsty-

I ti ne tik darbininkų ir orga
nizacijos reikalus, bet ir virš1.dėm, po kiek parsiduoda pai-

New Yorke WPA lėšomis 
įsteigiama mokykla, kur su
augusias merginas-bedar- 
bes mokins “moksliškai” po
nams tarnauti, valgius ir 
gėrimus paduoti specialiuo
se įvykiuose, grindis valyti 
ir panašiai. Esą, “dabar na
mų aptarnavimo sritis tapo 
augštai moksliška.”

Kad mūsų darbas turėtų 
žengti su progresu, sutiks kiek
vienas, kuris žino, kaip primi
tyviškas tas darbas tebėra ir 
kaip jo atlikimas nualina mo
teris. Jei tai ištiesų būtų da
roma įvedimui progreso, pa
lengvinimui darbo sąlygų—to
kia mokykla būtų sveikintina. 
Deja, visa programa atrodo 
taip, kaip kad dėjosi Hitlerio 
Vokietijoj.

Mokyklos idealizuotojai sako, 
būk esą tūkstančiai šeimynų, 
kurios j ieškančios kelių valan
dų darbui tarnaičių, bet nega
linčios gauti. Išlavinimas tar
naičių aprūpinsiąs tas šeimy
nas, suteiksiąs progą mergi
noms dalį laiko uždarbiauti ir 
tęsti mokslus, taip pat duosiąs 
progą norinčioms įsitaisyti na
mų valymo biznį gauti patyru
sių darbininkių.

Kalba, būk trūksta tarnaičių, 
yra melas. Vienos paskelbtos 
vietos gauti sueina būrys tar
naičių. Tiesa, norintieji, kad 
veltui dirbtų—negauna tarnai
čių : jos vely kovoja už pašal
pą, bet veltui dirbti neina. Tū
los pasiteisina “nemokančio
mis”, kuomet šalpos biuras no
ri išvaryti į neapmokamą dar
bą, kad nereiktų duot pašalpą.

Mokykla bus botagu tarnai
tėms ir bedarbėms. Nebuvai 
mokykloje—tave klasifikuoja 
“nemokslinga” ir mažina algą. 
Nedirbi—turi eiti “mokslą” ;

eini— 
turėsi

Obuolių Košes Pyragas
1 puoduką cukraus.
V'2. puoduko sviesto (abu sy 

kiu gerai ištrinti, kad nebūtų 
šmotukų).

1 puoduką obuolių košės šal
tos, nesaldintos.

1 puoduką besėklių, pusiau 
perkapotų razinkų.

2 lygmalus puodukus miltų 
1/2 šaukštuko’nutmeg.
Vž šaukštuko maltų cloves.
1 šaukštuką cinąmonų.
1 šaukštuką baking soda.
Sodą reikia ištarpinti biskyje 

šilto vandens ir sumaišyti su... 
obuolių koše, tada dėti po vieną * 
visus kitus dalykus ir gerai su-‘ J 
maišyti. Supilk į vaksuota po-" 
piera išklotą blėtą ir kepk 45 
minutes 350° karštyje.

Šis pyragas lengva padaryti, * 
nedaug kaštuoja ir skanus val-"r’« 
gyti.

H.

Darbininkės bedarbės ir jau 
esančios tarnaitėmis turi orga
nizuotis: bedarbės į Bedarbių 
Tarybą, o tarnaitės į Tarnaičių 
Uniją. Tik organizacijos pa- 
gelba bus galima pastoti kelią 
tokiam “mokslinimui”, pareika
laujant laike “mokslo” ir 
“praktikos” pilnos unijinės mo- 
kesties, taipgi pabaigusioms 
“mokslą” pilnos savaitinės al
gos ir trumpesnių darbo valan
dų, o ne kelių dolerių, kuriais 
ponai mano įsigyti vergę ir 
išvengti davimo pašalpos.

Gi Washingtone, Baltajame 
Name, Rooseveltienė nuo valdi
ninkų vaikų gavo net gėlių bu
kietą už “pasidarbavimą” vai
kų labui. Jie, matomai, žino, 
už ką. Kas kita pas mus. New 
Jersey baduolių maršavime vai
kučiai sykiu su savo tėvais be
darbiais išgulėjo ištisas savai
tes ant suolų Trentono legisla
tures bute, kartu su tėvas mis
dami darbininkų organizacijų 
suteiktais sandvičiais; su kava,

1 kartu kovodami už pašalpą. 
Mes nematėm Rooseveltienę

’ bent prasitarus už pašalpą ba
daujantiems bedarbių vaiku
čiams.

Būkite sveiki, vaikeliai!— 
—šaukia buržuazija. Ar su 40 
c. dienai, kuriuos gauna šelpia
mos šeimynos narys? Net šuo 
negali pramisti už tiek; pakly
dusiam šuniui skiriama 50c. į 
dieną maistui. Ar gali būt 
sveiki Dinesmore’ių vaiku
čiai, kuriais nešini tėvai pėsti 
keturias savaites keliavo iš Flo
ridos New Yorkan jieškoti dar
bo? Ar bus jie sveiki New 
Yorke, kuomet tėvui, po tos ke
lionės, čion pasiūlyta darbas 
skalbykloj, kur mokama nuo 
$4 iki $20 į savaitę?

Ar bus sveiki apie 300 vaiku
čių, kurių tėvai atbūna nuo vie
no meto iki viso amžiaus kalė-, 
jimo bausmes už tai, kad jie neini—atima pašalpą; 
kovojo už teisę maitinti savo kaipo “praktikantė” — 
kūdikius ir suteikti jiems žmo- dirbti už dyką. Pabaigei moks- 
niškus namus?

Ištikrųjų negali būti sveiki 
šeši Elzbietos Wood’ienes vai
kučiai, kurie sykiu su motina 
sėdi ant Grant Avenue šalygat- 
yio Hamilton kaimelyje, netoli 
Trenton, N. J., ir saugo men
kus rakandus, kurie tapo išmes
ti gatvėn. Ir tas padaryta tuo
met, kada “nusidirbę” riksmu 
apie “vaikų sveikatą” buržuazi
jos pakalikai dar tebepagirio- 
josi. New Jersey miestuose 
šimtai bedarbių mėtomi į gat
ves.

Būkite sveiki, vaikeliai, mūsų 
ateitis!—šaukiame ir mes, kla
siniai sąmoningi darbininkai. 
Bet sveiki galėsite būti tik ta
da, kada iškovosime dirban
tiems tėvams tinkamas algas, 
bedarbiams pašalpą, taipgi so- 
cialę apdraudą, kuri visokiose 
nelaimėse užtikrins sveiką bū
vį tėvams ir vaikams. Kovoje City, 
už tuos reikalavimus tėvai ir

$27.50. Po suvažiavimo 
gavome nuo ALDLD 198- 
kuopos iš Oakland, Cal., 
d. K. B. Karosienę, $2 au-

Daugiau Aukų Moterų 
Darbui—Linkėjimai

Ryt. Valst. Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo protokole buvo 
paskelbta viso aukų, suvažiavi
mui 
dar 
tos 
per
kų vedimui moterų darbo. Sy
kiu gavom ir trumpą, bet 
reikšmingą laiškutį:

“Tėmijau visą bėgį moterų 
darbuotės ir suvažiavimo ta
rimus per spaudą. Labai gai
liuosi, kad negalėjau būti jū
sų tarpe. Man tas darbas la
bai, labai artimas ir mylimas 
ir todėl buvo skaudu, kad to
lima kelionė nedaleido ten bū
ti. Aš manau, kad dabar iš
sijudins platesnis ir geresnis 
veikimas. Linkiu daugiau ener
gijos jums, draugės.

“Draugiškai,
“K. B. Karosienė.”

.•Mio

Mass

>rl r

žirnių Sriuba
puoduku džiovintų žirnių 

Apie <2- kvortas vandenio. 
Pusę šaukšto cukraus.
Pusę puod. sukapotų celerių. 
Puskvortę pieno.
1 smulkiai sukapotą cibulį.
Geroko didumo sriubai virti ’* 

kaulą.
Pamerk žirnius per naktį į; 

šaltą vandenį. Ant rytojaus 
perplauk ir užpilk šviežiu van
deniu. Įdėk kaulą, cibulį, ce- 
lerius ir cukrų. Virk iki žirniai 
bus minkšti. Tada perleisk žir
nius per sietuką, pridėk 
kos, pipirų; supilk pieną 
virink.

• • n . 

............

drus 
ir už-

Riešutų Salad 
1 puoduką išlukštentų 

tų (walnuts).
1 puoduką varškės.
1 šaukštuką smulkiai sukapo-.U 

to cibulio.
1 šaukštuką lemono sunkos į/"’,' 

biskį druskos, biskį celerių/“ 
druskos ir 1 šaukštą 
naise.

. j Sumaišyk viską kartu su sū-toli, bet ji taip susigyvenus su 1 . , , . . j.,..;.j_.. ... . . ,' nu (apart mayonnaise), sudek*’'musų judėjimo reikalais, kad| . ant numazgotų..
tolis nepastoja kelią jais ru-|IapUi biskj pabarstyk paprika’„ 

uždėk ant viršaus mayonnaise, 
Jei patinka, gali pridėt apri-»-» 
cots arba juos prikimšti sumai
šyta salada.

E. V.—Johnson City, N. Y.

riešu

i

TOKIA AMERIKOS BURŽUAZIJOS “PAGARBA” MOTINOM!

S#

ĮVAIRUMAI
4'

Mažytė.

Ar žinai, kad Alabamos val
stijos kaliniai padirba visokių 
reikmenų vertės $5,000,000 per 
metus ?

B
&

Draugė Karosienė gyvena

tai
sa-

may on- . <
—

’•<»*>t L.

A-

lą, kaipo naujokei, tau moka, 
kiek ponams patinka, bet mesti 
negali, nes pašalpos negausi, 
kadangi tau davė “mokslą” ir 
“darbą”. O norinčių, kad už dy
ką juos aptarnautum-apvaly- 
tum niekad netruks ir šalpos 
viršininkams visuomet bus pro
ga išsisukinėti nuo mokėjimo 
pašalpos.

pintis. Jinai nuolat bendra
darbiauja “Vilnies” Moterų 
Skyriuj ir kartkartėmis pasi
rodo “Laisvėj.” Ji, taip pat, 
daug dirba vietos darbininkų 
judėjime.

■ t

A U t

Amerikos motinos priverstos kristi ant suolų, grindų, laiptų ir bile 
kur,, kad snustelt keletą minučių. Tas dėjosi New Jersey valstijos sos- 

.Jrentone, kuomet bedarbiai, vadovaujami Darbininkų Sąjungos, 
užėmė valstijos įstatymdavystės rūmą, reikalaudami išleist šalpos įsta
tymus. Buržuazinė valdžia sakosi negalinti suteikt joms ir jų kūdi
kiams maisto ir pastogės, bet už tai išleidžia bilionus dolerių karui, ku
riame išžudys varge išauklėtus motinų sūnus. Ar tai meilė motinoms?

vaikai privalo dalyvauti. Tūks
tančiai vaikučių Pirmos Gegu
žės demonstracijose buvo gra
žiu tos kovos pavyzdžiu.

Pagelbai tų vaikučių, kurių 
tėvai randasi už grotų, Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas, birželio pirmą dieną, pra
dės vajų už sukėlimą $3,000 į 
Pieno Fondą. Ar jūs prisidėsi
te? Aukas reikia siųsti ILD 
Prisoners Rel. Dept., Room 610, 
80 East 11th St., New York

Jeigu nori ilgai gyventi, 
važiuok į Australiją, nes, 
koma, kad ten žmonės ilgiau
sia gyvena. Na, o jei nori grei
tai mirti, tai važiuok j Indiją, 
nes ten daugiausia mirimų. •

Saugumo atžvilgiu, tai gera 
vieta New Hampshire, nes ten 
tik viena ypata iš 200,000 nu
žudoma, kuomet Alabamoj 68 
iš kiekvienų 200,000 žūsta į me
tus.

Tęskite Gerą Darbą
Mūs padėka draugėms, ku- n 

rios šią savaitę aprūpino sky
rių sveikų ir skanių valgių re
ceptais. Kviečiame šias ir ki-' 
tas drauges nuolat aprūpinti 
skyrių sveikų, pastovių ir sezo^,r 
ninių valgių receptais. Jie ypa<“ 
tingai svarbu dabar, kada mes 
turime padidintą laikraštį ir 
daug jubilėjinių skaitytojų.

Skyriaus Red.

Baltimore, Md., geg. 4.— 
Prezidento “pasirinkimo” L 
nominacijose Maryland vai- 
stijoj Rooseveltas gavo še-,inoj 
šis sykius daugiau balsų nėr 
gu republikonų kandidatas 
pulk. Breckinridge.



■ Puslapis Ketvirtas

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

Radio Laisvė Trinity 8104

frontą, ki

ga-

ž.

Easton, Pa
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Phila.,■

kitokių

vadui

KLAIDOS PATAISYMAS

Kompanijos pelnas 
kaip darbininkų mo- 
Kompanijos rapor- 
kad 1935 m. $30,-

fį fe

Greitas patarnavimas ir 
kiekvieną

son Medical College, 
Pa., baigęs, du metu prakti
kavo Easton Hospital, vėliaus

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

kliudyt karo ruošimą, kuris
Ii iškovot geresnį gyvenimą dar
bo liaudžiai.

auga liaudies gerovė, nes 
patys darbininkai ir valstiečiai 
tvarko savo

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Federal Housing patvarkymo.

pa- 
Liau- 

frontas Ispanijoj sutriuš- 
fašistinę diktatūrą. Tai

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Bcachview 2-3103 

, .„y-U.-... ..,..,1 ...■"ii j ...............

pi- 
gi- 
ko- 
iki

$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street 

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite:

ŠILDYMAS
OIL BURNERS 

PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS

Sovie- 
krizis 
fašiz-

Waterbury, Conn.

iiauuies 
I s va r-

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus napius. ^Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

W & 
uoumptni S?

’ | jauiji^ ^diiLU getu-

gė High School, vėliaus baigė ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
Penn State University College, i nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
o ant daktaro mokėsi Jeffer- ] skelbimą paminėjęs, gaus “Lais-

j
George Lansbury 

žymus anglų pacifistas, dar- 
bietis, dabar lankosi J. V.

■<>- t

, — ... .. «

reikalus.

p n c vieninga

vienybės, nes vie- 
jų jėgas, lengvina

laimėjimas 
ekonominis

Tegyvuoja Pirmoji Gegužės
Darbininkų Kovos Šventė!

Žemiau telpąs pareiš
kimas yra išleistas Lie
tuvos Komunistą Parti
jos Centro Komiteto 
ir platinamas prieš Pir
mąją Gegužės. — “L-vės” 
Red.

DRAUGAI ir DRAUGĖS! Su
tinkant savo šventę — 1-mąją 
gegužės, reikia pažvelgt aplink, 

"pažiūrėt kokia yra padėtis ir 
Jcoki uždaviniai stovi prieš dar- 
2x> žmones. Karas eina Afri
koj. Karas beldžias į duris Eu
ropoj, 
"joj.
sunkumai slėgia 
pasaulį. Dešimtys 
darbių. Skurdas 
'smurtas spaudžia 
-darbo mases. Kartu auga 
stiprėja pasaulio darbininkų tė- 
Vynė — SSRS. Auga kapitalo 

C.šalių darbo masių simpatijos 
.„Sovietų Sąjungai ir komuniz

mui. Plečiasi bendra liaudies 
įi '„kova prieš fašizmą, prieš karą, 
i u'Už geresnį darbo žmonių gyve

nimą. štai kokių faktų aky- 
■ s Vaizdo j pasaulio proletariatas 

'sutinka šiemet savo kovos ir so- 
’ ■•tidarumo šventę — pirmąją ge- 

gegužės.
Pasaulinio ekonominio krizio 

sunkenybės, kuris prasidėjo 
septyni metai atgal, slėgia dar-! 
bo žmones ir šiais metais. Tas 1 

• ekonominis pakilimas, kuris 
pasireiškė kaikuriose šalyse ir 
kuris yra pasiektas darbo žmo- 

-Mtių išnaudojimo padidinimu, 
yra lydimas tolimesnio ekono- j 
minio smukimo arba tūpčioji- 
mo vietoj eilėj kitų šalių. Ir 
šiemet pasaulyj yra kelios de
šimtys milionų bedarbių, kurių 
skaičius 1936 m. pradžioj pa
didėjo net tokiose šalyse, kaip, 
Anglija ir Amerika, kurios di
džiuojasi ekonominės padėties 
pagerėjimu. Badas, skurdas ir 
ligos—štai milionų žmonių, dar
bininkų ir valstiečių, padėties 
vaizdas kapitalistiniam pasau
lyj. Šitas vaizdas liudija, kad 
.kapitalizmas atgyveno savo am-i 
žiu, kad jį turi pakeist kitoks 
visuomenės surėdymas, kuris 
užtikrins darbą ir duoną dir-1 
bantiesiems, kuris užtikrins lai-! 
mjngą gyvenimą darbo žmo
nėms.

Reakcinė buržuazija kapita
lizmo negalavimus bando gydyt 
fašizmu. Bet fašizmas dar la
biau pablogina liaudies padėtį. 
Nepaprastai padidindamas liau
dies išnaudojimą, fašizmas vyk
do žiauriausią politinę prie
spaudą. Kartuvės ir budelio 
kirvis — štai naujausias fašis
tinės santvarkos išradimas. Ne
pagydo fašizmas ir kapitalisti
nės ekonomikos, o dar labiau ją 
susmukdo, sumažindamas gy
ventojų perkamąją galią, eik
vodamas milžiniškas lėšas karo 
reikalams, valstybės aparatui ir 
t. Neį veikdamos vidujinių
unkūmų, fašistinės valstybės 

metasi į avantiūras užsienio po
litikoj. Todėl fašizmas veda 
prie karo. Tai patvirtino fa
šistinė Italija, kurios armija jau 
drasko Abisiniją, naikindama 
jos gyventojus ir turtą; tai pa-Į 
tvirtina fašistinė Vokietija, ku-' 
ri nuolat kursto prie karo prieš i 
Sovietų Sąjunga ir ruošiasi pult 
tai vieną ,tai kitą kaimyninę 
Šal|, kuri nesenai vėl sulaužė 
tarptautinę sutartį ir savo pa
sižadėjimus, sukeldama didžiau
sią karo pavojų; tai patvirtina 
fašistiniai gaivalai Japonijoj, 
kurie nuolat provokuoja karą 
prieš Sovietų Sąjungą, kurie, 
grobia Kinijos žemes.

Bet greta su kapitalistiniu 
pasauliu gyvuoja socialistinė 
šalis — Sovietų Sąjunga, ku
rioj galutinai laimėjo socializ
mas. Sovietų Sąjunga kovoja 
už taiką, nes jai rūpi liaudies 
reikalai. Sovietų Sąjungoj visi 

ri darbo. Sovietų Sąjungoj

paraku kvepia Azi- 
Politiniai ir ekonominiai 

kapitalistinį 
milionų be- 

ir fašistinis 
lig replėmis 

ir

Socializmo 
tų Sąjungoj, 
kapitalistinėse šalyse ir 
mo siutimas Vokietijoj paveikė
revoliucionizuojančiai į darbo 
mases. Susibankrūtijo klasių 
bendradarbiavimo politika, ku
rią vedė socialdemokratija ir 
kuri taip daug žalos atnešė dar
bininkų judėjimui. Vis daugiau 
darbininkų pradėjo krypt į ko
munizmo pusę. Vis aiškesnis 
darosi reikalas suburt liaudies 
jėgas kovai prieš fašizmą, prieš 
karą, už liaudies gerovę. Tokio
se aplinkybėse tapo sudarytas 
bendras ir liaudies frontas 
Francijoj, kuris sėkmingai at
mušė fašistų pastangas 
vergt Francijos liaudį, 
dies 
kino 
rodo, 
spiri
frontą. Tai 
blausias šios 
—tai sudaryt 
ku ir liaudies €

ųj- j .
■ i * .
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pasitenkinimas fašistų valdžia 
apima vis platesnius liaudies 
sluogsnius. Suvalkijos valstie
čių streikas puikiausiai tai pa
tvirtina. Kartu didėja puvimas 
ir rietenos fašistų eilėse. Kad 
pratęst savo viešpatavimą, fa-ten
šistai didina liaudies suvaržy
mą ir imasi įvairių apgavysčių. 
Štai jie uždarė opozicines par
tijas ir kitas organizacijas, iš
leido naują draugijų įstatymą, 
kuris atima liaudžiai teises or
ganizuotis. Tuo pat metu stei
giami darbo rūmai, bet darbi
ninkams neduodama teisės lais
vai rinkt į juos savo atstovus. 
Vienok nei fašistų smurtas, nei 
jų apgavystės negali suturėti 
liaudies nuo kovos del savo pa
dėties pagerinimo, nuo kovos 
prieš fašizmą. Ir Lietuvoj tai 
vienoj, tai kitoj vietoj kuriasi 
bendras frontas ir antifašisti
nis liaudies frontas, nepaisant 
to, kad tam kliudo reakciniai 
liaudininkų ir socialdemokratų 
vadai. Ir Lietuvoj darbininkai 
nori 'Veikt bendrai, nori darbi
ninkų klasės 
nybė didina 
jų kovą.

Padidėjus

Vienok galutinai pasiliuosuo- 
ti nuo bent kokios priespaudos 

. ir išnaudojimo galima tik prie 
I Sovietų valdžios, tik sugriovus 
| kapitalistinį surėdymą. Todėl 
mes, komunistai, kovodami už 
demokratines laisves, palaiky

dami susidarymą, fašizmą nu- 
j vertus, antifašistinės liaudies 
i vyriausybės (nes tai pagerina 
liaudies padėtį ir palengvina 

j organizuotis kovai del jos rei
kalų), tęsiam toliau kovvą del 
Sovietų valdžios. Todėl nega
lima pasitenkint bendru frontu, 

i bendru komunistų veikimu su 
kitų pažiūrų darbininkais, o 
reikia panaikint darbininkų kle- 
sos susiskaldymą, reikia pasiekt 
politinės darbininkų klasės vie
nybės, sudaryti vieną revoliuci
nę darbininkų partiją. Tam 
kliudo reakciniai socialdemokra
tų vadai. Bet masės socialde- 

j mokratų narių ir revoliucinių 
nepartinių darbininkų trokšta 

j darbininkų klasės vienybės ir 
j vis daugiau įsitraukia į ben- 
! dra veikimą su komunistais. O *• *
bendras revoliucinis veikimas 
sudarys dirvą bendrai revoliu
cinei partijai, politiniai darbi
ninkų klasės vienybei, kuri la
bai palengvins kovą už galuti
nį proletariato tikslą — už ko
munizmą.

Lietuvoj pastarieji metai pa
sižymėjo tolimesniu liaudies iš
naudojimo ir fašistinės prie
spaudos didinimu. Eilėj įmonių 
sumažintas darbo užmokestis. 
Dažnai tai daroma po priedan
ga užmokesčio minimumo įve
dimo, kaip nesenai tai padarė 
su gelžkeliečiais. Miestuose ir 
miesteliuose — tūkstančiai al
kanų bedarbių. Didžiausiame 
skurde gyvena valstiečiai. Ne-

karo pavojui Eu
ropoj padidėjo pavojus Lietu
vos nepriklausomybei iš Vokie
tijos pusės. Tuo tarpu Lietu
vos fašistų valdžia meilinasi 
prie Hitlerio, nes ji nemano 
rimtai ginti Lietuvos nepriklau
somybę, nes jai nerūpi Lietuvos 
liaudies reikalai.

Kad apgint Lietuvos nepri
klausomybę, kad pagerint darbo 
žmonių gyvenimą Lietuvoj, reik 
vest nuolatinę kovą už kasdie
ninius liaudies reikalus, už de
mokratines laisves, už demokra
tiniai sudarytą seimą, del fa
šistų valdžios nuvertimo. Tik 
nuvertus fašistų valdžią Lietu
voj, liaudis galės laisviau at- 
sikvėpt, galės žengt prie geres
nio gyvenimo. Kad tai greičiau 
įvyktų, kad geriau eitų liaudies 
kova, reik kad į tą kovą įsi
trauktų kuo platesnės masės, 
kad ji būtų vedama bendrai 
įvairių pažiūrų darbininkų ir 
valstiečių. Bendra liaudies ko
va sutriuškino fašizmą Ispani
joj, taip pat jis gali būt su
triuškintas ir Lietuvoj.

Draugai ir Draugės! Pirmoji 
gegužės — darbininkų kovos, 
darbininkų solidarumo šventė. 
Pirmoji gegužės turi patarnaut 
sustiprinimui kovos už liaudies 
reikalus, sustiprinimui darbi
ninkų vienybės, sutelkimui 
į kovą platesnių masių. Pirmą
ją gegužės reik mest darbą ir 
paskelbt streiką, reik išeit į 
gatves ir ten demonstruot savo 
jėgas, savo vienybę, savo pa
siryžimą kovai,

Teskamba pirmąją gegužės 
kovos obalsiai:

Šalin karas! Šalin karo kurs
tytojai — Vokietijos fašistai ir 
Japonijos imperialistai!

Tegyvuoja SSRS — stipriau
sias taikos ramstis!

Šalin Italijos karas prieš A- 
bisiniją!

šalin fašistą teroras! Laisvė 
politiniams kaliniams! Laisvė 
V okietijos proletariato
drg. Thaelmannui! Šalin fašis
tą diktatūra! Į kovą už demo
kratines laisves! Į kovą prieš 
fašizmą! Į kovą del darbininką 
ir valstiečiu padėties pagerini
mo! Į kovą del prieš fašistinės 
liaudies vyriausybės! Tegyvuoja 
bendras darbininką frontas! Te- 

I gyvuoja Lietuvos Komunistą 
Partija ir Komunistą Interna
cionalas! Tegyvuoja pasaulio 
proletariato vadas drg. Stali
nas! —

LIET KOM. PARTIJOS
CENTRO KOMITETAS. 

Balandis, 1936.

“Laisvės” No. 28 paskelb
tose Philadelphijos draugų au
kose Kanados draugų “Darbi
ninkų žodžiui” pramista dd. 
J. Reginevičiaus ir Reginevi- 
čienės vardai, kurie tam tiks
lui aukojo $2. Atsiprašome.

Scovill 
auga. O 
kestys ? 
tas rodo,
576.00 daugiau pelno padarė, 
negu 1934 m. 1935 m. kom
panija pasidarė $1,057,285 
pelno.

Bet čia tik kaipo grupė 
pelnagrobių kompanija tiek 
pasidarė pelno, neįskaitant at
skirų ypatų-kompanų pelnus 
už Šerus, dividentus, bonus ir 
jų desėtkų tūkstančių dol. al
gas. (Kitu kartu atskirai para
šysiu, po kiek gauna algos 
kiekvienas Scovill kompanijos 
viršininkas). Ponų Goss, šei
mynos nariai gauna labai di
deles algas—siekia net po $60, 
000 į metą. ■

Tie ponai yra lyderiai de
mokratų ir republikonų parti
jų. Tai visai nestebėtina, kad 
demokratai ir republikonai ir 
nesirūpina darbininkų reika
lais. Nuostabu, kad dar lig 
šioliai daugelis darbininkų ati
duodavo už demokratus ir re- 
publikonus savo balsus. Sau
jelė tų ponų išnaudoja darbi
ninkų minias,. Ar ne laikas rim
čiau susirūpinti visiems, apie 
Farmerių-Darbo Partiją atei
nantiems rinkimams? Ligšiol 
dar ir mūsų liet, politiniai kliu- 
bai 48 ir 103 remdavo demokra
tus ir republikonus, o minimų 
kliubų nariai turi dirbti už 
pusbadžių mokestį Scovill, 
American Brass, Chase ir ki
tur.

Susilaukėm naujo daktaro 
profesijonalo Juozo Urbono 
(Joseph Urban,) kuris atidaro 
savo ofisą po num. 34 N. 3rd 
St. Dr. Juozas Urbonas gimė 
Mahanoy City, Pa., ir ten bai-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O EI n

KIRPIMAS

Lietuviu Likeriy 
Krautuvė

Degtines, vynai, šampa
nai, konjakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas 

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuve Brooklyne, vadinama 

Republic Liquor Store 
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

šešis mėnesius praktikavo Haz
leton Hospital, paskui vėl grį
žo Easton Hospital, kur vėl 
praktikavo pusantrų metų. Vė
liausiai studijavo Post Gradu
ate Hospital, New Yorke apie 
metus laiko, galvos, ausų, ger
klės ir nosies ligas, sugrįžęs į 
Eastoną vėl įstojo Easton Hos
pital, o dabar atidaro savo ofi
są ir nuo gegužės 11d. priimi-

Ką Radio Laisvė reiškia? 
Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia! 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip 
janinės armonikos, smuikos, 
taros. Rekordai žemiau by 
kios kainos: nuo 7 už $1

nės pacientus. Geras daktaras, Ii gydytojo pagelba pas savą- 
todel reikale bus patogu gau> jį.

Aprokavimai Duodama Veltui

York Oil Burners

inžinieriškai atliekame 
darbą.

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau-

vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
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 Ambrozaitis.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau st 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
h padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įv»i 
riom Spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., k a m Į). Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmęre 5-6191

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. 
(kampas Varet Street) 

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

vimu būsite patenkinti.
ir
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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 gatvčs nuo 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
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 pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.

pa-

TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1*501.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j 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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PROTOKOLAS
ALDLD 9-to Apskričio Meti
nės Konferencijos, Įvykusios 
19 Balandžio, 1936 m., Maha- 

noy City, Pa.

Konferenciją atidarė aps
kričio org. drg. A. žemaitis 
10:30 vai. ryto. Mandatų ko- 
misijon paskyrė drg. A. Užu
pį ir J. Stogniūną.

Pakol komisija sutvarkė 
mandatus po trumpą prakal- 
bėlę pasakė drg. B. Valukas ir 
J. Rušinskas.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų dalyvauja 12 
nuo 4 kuopų. Nepribuvo 4. 
Apskričio komiteto narių da
lyvauja 6, nepribuvo 2.

Konferencijai p i r mininka- 
vo drg. Naravas.

Protokolas iš pusmetinės 
konf. skaitytas ir priimtas 
kaip parašytas.
Apskričio Komiteto Raportai

Org. raportavo, kad apskri
tyje gyvuoja 9 kp. Dalis jų la
bai silpnai gyvuoja, susirinki
mų nelaiko, veikimo neturi. 
Surengta 4 vietose prakalbos 
canadiečiui drg. Guobai. Bu
vo vidutiškos pasekmės. Sekre
torė raportavo, kad buvo sėk
mingas parengimas paminėji
mui org. 20 metų gyvavimo. 
Davė pelno $53.72. Pasiųsta 
atstovė į moterų ir “Laisvės” 
suvažiavimus. Pirkta “L.” ccr- 
tifikatas už $5.00. Siųsta pa
sveikinimas “L.” suvažiavimui 
su auka $3.00.

Kompartijos vietiniam vei
kimui paaukota $10.00. Per 
metus laiko iš apskričio iždo 
buvo išlaidų $60.70. Dabarti
nis iždas $45.49.

Raportai apdiskusuoti ir 
priimti.

Iš Moterų ir “Laisvės” suva
žiavimų raportavo drg. šem- 
berienė ir Motuzienė. Rapor
tai priimti.

Kuopų Raportai

17 kp., Shenandoah, narių 
turi 48, pinigų $51.22, turė
jo pasiuntę delegatus į “Lais
vės” ir Moterų suvažiavimus, 
gerai pasidarbavo “Laisvė” va
juj.

14 kp., Minersville, narių 
turi 44. Parengimų turėjo 3, 
kurie davė pelno $30.33, dar
bininkų reikalams išaukota 
$6.50, ižde turi $34.93, gerai 
pasidarbavo “L.” vajui, prisi
deda prie tvėrimo Darbo Par
tijos.

60 kp. Coaldale, turi narių 
7, ižde $9.00. Naujai susivė- 
rus, tad nebuvo laiko daug 
kas nuveikti.

48 kp., Mahanoy City, turi 
narių 8. Susirinkimų nelaiko, 
veikimo mažai.

Delegatai išreiškė apgailes
tavimą, kad konferencijoj ne
dalyvavo visų kuopų atstovai, 
ypatingai Girardville ir Port 
Carbon kuopų, kurios praeity
je buo labai veiklios, o dabar 
reiškiasi apsnūdimas.

Kp. raportai apdiskusuota 
ir priimta.

Laiškas skaitytas nuo dien
raščio “Vilnies”. Nutarta pa
siųsti pasveikinimas “V.” šė- 
rininkų suvažiavimui su auka 
$3.00.

Nutarta dalyvauti ir mobili
zuoti kitus, kad dalyvautų ge
gužinės demonstracijose ir, 
kur bus galima, kad būtų pla
tinama “Laisvės” gegužinė lai
da.

Nutarta, kad ALDLD aps. 
bendrai su Priešfašistiniu ko
mitetu šauktų visų sriovių ben
dro fronto konferenciją ge
gužės 17, Shenandoah, prisiren
gimui prie Lietuvių Kongreso, 
kuris įvyks Cleveland, Ohio.

Nutarta, kad kuopos steng
tųsi kuo daugiau paskleisti 
“Sunday Worker”.

Gauti prenumeratų “Lais
vės” gegužės mėnesio laidai.

Nutarta darbuotis tvėrime 
Darbo Partijos.

Kuopos, kurios išgali, kad 
paaukotų agitacijos fondui 
Nutarta rengti “Laisvės” nau
dai pikniką liepos 19 d., kitą 
pikniką aps. naudai; surengi
mas piknikų palikta apskričio 
komitetui.

Daug diskusuota kaip būtų 
galima daugiau įtraukti į or
ganizaciją moterų. Tas palik
ta nuožiūrai kuopų ir apskr. 
Komitetui. Nutarta paaukuo
ti $5.00 K. P. del gegužinės 
išlaidų.

Delegatai suaukojo $3.40 
Lietuvos politiniams kaliniams, 
o iš apskr. iždo dadėta $1.60; 
viso L. p. k. pasiųsta $5.00. Į 
apskr. kom. įėjo šie drg.: A. 
žemaitis, M. Kaunienė, K. Na
ravas, J. Rušinskas, O. šem- 
berienė, E. Motuzienė ir K. 
Rušinskienė. Konf. pasibaigė 
5 vai. po pietų.

Konferencijos Rašt.
K» Rušinskienė.

biama kampanija už atšauki
mą Kriminalio Sindikalizmo 
Akto ir ruošta padėti ant at
šaukimo baloto, ateinančio ru
dens rinkimuose.

Konferencijoj susijungė 
bendram fronte darbo unijų 
atstovai, socialistai, konymis- 
tai, progresyviai Epic’ai/ be
darbiai, liberalai ir visi gerai 
suprato, kad to įstato atšauki
mas neįvyks vien tik priėmi
mu prieš tai rezoliucijų, bet, 
kad tam reikės sunkios, neat- 
laidžios kovos ir daug pasi
darbavimo gauti 200,000 pilie
čių parašų. Tik tokiu būdu— 
per neatlaidžią kovą galėsi
me nušluoti fašizmą ir žengti 
pirmyn prie galutino pasiliuo- 
savimo.

Lietuviai iš ALDLD 198 kp. 
be abejo prisidės parašų rinki
me ir pravedime kampanijos 
prieš tą įstatą, kaip kad pri
sideda ir kituose mūsų darbi
ninkų judėjimo darbuose.

ALDLD 198 kp. Delegatė.

Baigdamas kalbą ragino moti
nas, kad jeigu kiltų karas, 
kad jos 'siųstų prezidentui 
protestus prieš ėmimą jų vai
kų į karą.

Balandžio 24 d., Norman 
Thomas sakė prakalbą. Jo 
prakalbą vietiniai kapitalistų 
laikraščiai išspausdino. Jis 
kalbėjo apie fašizmą ir ragi
no darbininkus vienytis po so
cialistų vėliava. Aš irgi buvau 
Norman Thomas prakalbose

ir tiek galiu priminti, jog jis 
publikos nepatraukė. Reikia 
stebėtis, kad Thomas yra ka
pitalistams arti prie širdies. 
Oną L. Strong ir generolą But
lerį jie pasiuntė į pragarą, o 
Thomaso prakalbą išspausdi
no kapitalistinėj spaudoj.

narių skaičių. Bet kuopa su
mažėjo 8 nariais nuo pereitų 
metų. Keturis narius kuopa 
suspendavo už streiklaužiavi- 
mą, 1 narys mirė ir 3 atsisa
kė ant toliaus mokėt duokles. 
Dabar .kuopa turės atpildyt 
prasišalinusių vietas.

Tacoma, Wash.

Valstijos Konvencija Del Atšaukimo 
Kriminalio Sindikalizmo Įstato

SACRAMENTO, Cal.—Vie
na iŠ skaitlingiausių delega
tais ir geriausių pavyzdžiu, 
bendro fronto konferencijų 
prieš Kriminalio Sindikalizmo 
Įstatą Californijoj, įvyko Sa
cramento, balandžio 19, 1936.

Dalyvavo 251 delegatas, at
stovaujanti 500,000 Califomi- 
jos gyventojų. Iš tų delegatų 
109 buvo atstovai darbo uni
jų, 106 demokratų-Epic gru
pes, 64 kitų politinių partijų, 
54 j broliškų o r g a n i z a cijų. 
Apart to dalyvavo 343 neofi
cialiai delegatai—tėmytojai.

Buvo išrinkta garbės prezi
diumas—Tom Mooney, W. K. 
Billings, Matt Schmidt, Jim 
McNamara ir 8 aukos Krimi
nalio Sindikalizmo Įstato, ku
rie randasi San Quentin ir Te
hachapi kalėjimuose.

Ben Legere, S. F. Demokra
tų kliubo delegatas buvo iš
rinktas pirmininku ir gabiai 
vedė susirinkimą.

Konferencija nusitarė pra
plėsti kampaniją už atšauki
mą Kriminalio Sindikalizmo 
akto ir ten pat tapo išdalintos 
peticijos del 200,000 parašų, 
kurie turi būti surinkti prieš 
liepos 15 d. Nusitarta, kad 
panaudoti Kriminalio Sindika- 
jizmo aktą, kaipo politinį

klausimą senose partijose ir 
stoti už subudavojimą drūtos 
Farmer-Labor Partijos.

Rezoliucijos tapo priimtos: 
1) Prezidentui Rooseveltui 
del paliuosavimo politinių ka
ilinių, 2) Kalėjimo viršinin
kam prieš persekiojimą politi
nių kalinių, 3) Attorney Ge
neral Webb, kad tas ištirtų 
Santa Rosa dalyką, kuris pri
vedė prie lokauto laivakrovių 
Pacifiko pakraštyj, 4) Alaba- 
mos gubernatoriui, del paliuo
savimo Sco'ttsboro jaunuolių, 
5) Rezoliucija prieš Kramer 
Sedition bilių; prieš McCor
mick—Tydings bilių, 6) Prieš 
pirštų antspaudų ėmimo kam
paniją.

Californijos konvencija bu
vo laikoma svarbioj jubilėji- 
nėj dienoj. 161 metai atgal, 
bal. 19 d. mūsų protėviai Am- 
enkoj, Concord, Mass., pradė
jo revoliucinę kovą už pasi- 
liuosavimą iš po Anglijos jun
go.

Bal. 19, 1936 m. kita kova, 
už pasiliuosavimą, tapo užre- 
korduota galingu darbininkų 
bendru frontu,—kova, kuri 
taip svarbi mums šiose dieno
se, kaip buvo revoliucinė ko
va praeityj. *

Skersai išilgai Californijos 
valstijos šią savaitę buvo skel

čia lankės ir prakalbas sa
kė žymūs kalbėtojai—Ona L. 
Strong iš Maskvos ir generolas 
Butler, amerikonas. Onos L. 
Strong prakalboms buvo pa
imta didelė mokykla, J. C. 
School, bet miesto buržuazija 
nutarė neleist Oną Strong 
kalbėt, nes jinai praradus 
Amerikos pilietybę. žmonės 
susirinko į paskirtą vietą ir 
rado duris užrakintas. Tą va
karą prakalbos neįvyko ir 
žmonės baisiai pasipiktino to
kiu pasielgimu. Tačiau gauta 
kita svetainė ir žmonių tiek 
daug prisirinko, kad svetainėn 
netilpo ir turėjo grįžt atgal. 
Ji kalbėjo apie Sovietų pra
monės skubų kilimą ir pažy
mėjo, kiek ji pažengė pirmyn, 
ypatingai per šį penkmetinį 
planą.

Su generolu Butleriu ir bu
vo tas pats. Rengėjai manė, 
jog valdininkai nebus jam 
priešingi ir liuosai leis sakyt 
prakalbas savo buvusiam ber
nui. Bet mokyklų superinten
dentas rengėjus ir Butlerį pa
siuntė į pragarą ir neleido J. 
C. mokykloj sakyt prakalbos. 
Mat, jis dabar jiems “neko- 
šer,” nes jis teisybę sako žmo
nėms. Paimta Coliseum Sve
tainę, tad rengėjams brangiai 
lėšavo ir turėjo imt 25c įžan
gą, bet ir tas žmones nenu- 
gązdino ir prisirinko daug 
publikos, nes svetainė didelė, 
tai ir vietos visiems užteko.

Generolas Butler kalbėjo 
tema “Karo triukšmas”. Na, 
ir papasakojo kokias imperia
listai orgijas kelia laike tų 
žvėriškų žmonių žudynių. Jis 
sakė, pasaulinis karas dau
giausia žmonių išžudė ir ka
pitalistai pasidarė daug pelno 
iš žmonių kraujo tr prakaito. 
Tada ir Butleris daug gyvas
čių išžudė laike bernavimo 
kapitalistams. Pagal jo. išsi
reiškimą, ir jam akis atidarė 
garsioji rusų revoliucija.

Jisai nurodinėjo, kad kapi
talistams darbininkai yra rei
kalingiausi laike karo ir viso
kiomis metodomis mulkina 
žmones gerbimui “savo” tau
tos, “savo” šalies. Tokiu bū
du jie užvaldo žmogaus pro
tą ir darbininkai aukoja savo 
gyvastį kapitalistų pelnams. 
Jis pajuokiančiai priminė apie 
Tautų Lygą ir kokias “tai
kąs” kapitalistų šalių atstovai 
ten daro, susėdę apie didelį 
stalą.

Toliau nurodė, ką reiškia 
Amerikos vėliava, už kurią 
žmonės garbę atiduoda. Jam 
regis, kad vėliavai geriausia 
vieta tiktų ant pieno vežimo, 
ne ant kariško laivo. Jis nuro
dė dabartinį imperialistų ren
gimąsi karan ir sakė, kad pa
sekmės jau būtų kitokios.

Jau žmonių akys nukreip
tos į Rytus, reiškia į Sovietus.

■k

Iš ALDLD 132 Kp. Veikimo

Per šį vajų kuopa gavo 6 
naujus narius. Pereitais me
tais gavo 16 ir gavo dovaną 
už p a d v i g u binimą kuopos

Ateinančią vasarą kp. nu
tarė bendrai rengt pikniką su 
Seatties ALDLD 161 kuopa.
Jau ir vieta paimta—graži vie
ta—prie ežero “Lake Gene
va”, kuri visiems gerai žino-

a

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

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
sią 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

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

Puslapis Penktas j 

ma. Pelnas nuo pikniko bus 
skiriamas darbi ninkiškiems 
reikalams. Piknike bus šokių 
ir žaislų. Washington ir a P**" 
linkės lietuviai nepamiiįkfe~~4 
dalyvaut liepos (July) 19 
1936. Piknikas prasidės 10-tą 
valandą ryto ir trauksis ikty 
vėlai vakaro.

F. K.

Gaukite “Laisvei” Nauji} 
Skaitytojų

0
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BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų 1TB Atsiekė augštą

Išdirbystė R R -g 3 n B ĮįrCl tH 0 B M laipsnį Amerikos , "
Pagarsėjo gaminimu. W JLdl JL JL JLjlkZ Čeverykų Industrijoj."

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbę- ’ 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų1 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 

\ yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų.
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

OVER GLOBE čeveryky išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 30 mėty praktikos čeveryky gamyboje.

Pritaikymas OVER GLOBE čeveryky prie mūšy žmonių kojy, ji 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojy nuaugimą ii čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojy, kaip pirštinė ant rankos.

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeyerykai 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 čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu: ,

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
■M&i J
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Anelė Skapiškietč.

Binghamton, N. Y
laimėjo tas diskusi-

ir įteikė Rumford, Me
Iš

keli

KXIP ATRODO, AR GALI MOTERYS KOVOTI?

NOTARY PUBLIC

net 
kad

temoj 
naudin- 
ar cen-

nariai

susiijnkimuose
e

Šios dvi pietinių valstijų moterys, mezgėjos, Rock- 
ood, Tenn., pasiryžusios kovoti, kuomet skebai no- 

. Jjo pavogti iš jų darbus, šerifai turėjo nemažai 
darbo jas sulaikyti nuo pasinėrimo kovon su skebais. 
Kova tampa papročiu šiose augančių unijų dienose.

Worcester, Mass.
Iš Vieningo Žvaigždės ir Aido 

Chorų Susirinkimo

Balandžio 29 d. abu chorai 
susivienijo. Kadangi žvaigž-

Rusi- 
visos 

net 
už-

tema buvo: “Kas 
naudingiau, tikėji- 
mokslas?” Tikėjimą

Puslapis šeštas

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis - " - - - - - - - - - —-- -
AR.’! REIKALINGOS AT
SKIROS ALDLD MOTERŲ 

KUOPOS?

• (Tąsa nuo 3 čio pusi.) 
veikimas žydėt e žydėjo.

Bet po susivienijimo LDSA 
kuopos su ALDLD kuopa vi
sas Veikimas susi paralyžiavo. 
Nora...draugės moterys ir pri
klauso prie ALDLD kuopos, 
bet šeimyniniame gyvenime, 
ypaį;jeigu dar yra mažų kū
dikių^ tai į susirinkimus sykiu 
su vjrais negalima nueiti, rei
kia vienam pasilikti namie, 
žinoma, tankiausia moterims 
prisieina namie būti ir tokiu 
būdiZ moterims yra uždarytos 
durys lavintis kalbėti bei dis- 
kusifljti. Dalis gi mūsų, ir dar 
veikli^ moterų, po suvienijimo 
kuo]gįr~nuėio pas katalikes 
moteris rožančiaus ir “godzin- 
kų” įfiedoti.

Toįįąu d. S. P. rašo: “Gy
venimo praktika rodo, kad su
ėjusios- į būrelį moterys, ai
tai jfiž.' būtų buržujų, ar dar- 
bininkJų luomo, daugiausiai 
laiko;"X>ašvenčia grynai indivi- 
dualijflfniams moters savigro- 
Žės apkalbėjimams. Tačiau 
bendruose su vyras susinnki- 
muosi'to vengia.”

Ant.išito turiu tiek pasakyti, 
kad n$ra joks prasižengimas, 
jeigu£fries suėjusios kartais 
pakaįįiam ir apie grožę. Aš 
nemifcliju, kad ir d. S. P. my- 
lėturfMhoterį, kuri būtų susivė
lus, 4ąpsipešus ir susk retus. 
Juk“aŲelnai yra priimta, ant 
kiekP apystovos leidžia, ne tik 
kad “švariai-higieniškai, bet ir 
gražiai; užsilaikyti.

Dar d. S. P. sako: “...nes 
teko*nekartą girdėt vienos ki
tos 'draugės išsireiškimą, kad 

-------- > perdaug . ir 
ai diskusuoja, kad gūsi
ai esą perilgi, nuobo-

Man rodos, kad laikomi su 
vyrais \ susirinkimai nebūtų 
nuobodūs, jeigu vyrai prisilai
kytų; Nusirinkime mandagumo 
ir nėntiodytų moterų nikotino 
fluorais, nes sykiais tiek pri
rūko;- kad kirvis galėtų dū
muose kaboti. Prie tokių ap
linkybių galva pradeda svaigti 
ir noriai kaip galint greičiau 
apleiStf susirinkimą. Ir čia 
nėra jokia moteriška psicholo
gija, kaip kad d. S. P. sako, 
bet nikotinologija.

Toliau d. S. P. sako: “kur 
ir susiorganizuos ar nuo esa
mos atsiskirs moterų kuopelė, 
tai drįstu sakyti, kad netrukus 
pavirs į arbatinį moterų kliu- 
belį; nes didžiumoje moterys 
nu ?sta susirinkimą laikyti stu- 
boje, prie arbatėlės.”

Tie$ą, mes ir dabar ALDLD 
kuopelę susirinkimus laikome 
stubojfe tačiau ne su tuo tiks
lu, kakj gerti arbatėlę, bet kad

Trečiadien., Geguž. 6, 1936

nereiktų mokėti už svetainę. 
O tuos pinigus, kuriuos sutau
pėm (nes už stuba nereikia 
mokėti), paaukojam darbinin
kų reikalams.

Aš negaliu suprasti, ką d. 
S» P. norėjo atsiekti, sakyda
mas į darbininkes: “Moterys 
tamsios, neprasilavinusios, ne
turi iškalbumo, mėgsta susi
rinkimus laikyti prie arbatė
lės, moterų kuopos pavirs į 
arbatinį kliubelį, moterims 
trūksta tarp savęs draugišku
mo.” Tais ir kitais panašiais 
žodžiais mus neigiat, bet ta
me jūsų, drauge, straipsnely
je nieko pamokinančio mums 
neparašėt.

Aš gi sakau, kad gyvenimas 
yra mokykla ir jis parodė, 
kad su panaikinimu atskirų 
moterų kuopų mes netekome 
daug draugių. Todėl tas klai
das taisykime ir tverkime at
skiras ALDLD moterų kuo
pas.

Balandžio 26 draugei Mi- 
kalojūnienei įteikta “sun
shine” beskė su dovanomis 
nuo draugių ir draugų. Drau
gė Mikalojūnienė jau ilgai 
serga ir virš mėnuo laiko kaip 
visai atsigulė lovon. Taigi, 
pagal šio miesto draugių pa
protį, kad pagerbti ligonę, 
draugės susidėjo į būrelį ir 
nupirko dovanų pagal savo iš
galę, sudėjo į gražią iš popie- 
ros padarytą beskę 
ją ligonei.

Sudarymui beskės, 
kerienės’ sumanymu, 
šios 
M. 
nė, 
nė, 
miškai, broliai černai, O. Gir- 
nienė, ir iš krautuvės, kurios 
vardo nepamenu, taipgi 
kiti.

Draugė Mikalojūnienė 
apsiverkė iš džiaugsmo, 
draugės jos neužmiršo sunkioj 
nelaimėj. Na, ir kaipgi gali 
užmiršti tuos žmones, kurie 
sveiki būdami yra daug dar
bavęs! darbininkų judėjimui ? 
Drg. Mikalojūnienė irgi yra 
užsitarnavusi tos pagarbos.

Draugė Mikalojūnienė pa
maži sveiksta. Jų sūnus, ku
ris buvo žemių užgriūtas ir 
nuo to ilgai sirgo, jau irgi 
sveiksta. Manau, kad artimoj 
ateityj pradės eiti mokyklon. 
Linkiu jums greito pasveiki
mo I “L.” Korespondentė.

d. M. Be- 
prisidėjo 

draugės: M. Bekerienė, 
žvirblienė, U. šimoliūnie- 
Mačiukienė, Vaičikauskie- 
J. K. Navalinskienė, To-

dės Choras panaikino savo 
vardą ir priėmė Aido Choro 
vardą, matėm reikalą perrinkt 
valdybą. Į valdybą išrinkta 
jaunuoliai nariai iš abiejų 
chorų. Taipgi išrinktas ir spor
to komitetas. Kadangi abu 
chorai sykiu dalyvavo, tai su
darė skaitlingą susirinkimą. 
Jei visi laikysis, tai gali būt 
vienas iš didžiausių lietuviškų 
chorų visoj apielinkėj. Būtų 
geistina, kad Aido Choras ne
apsistotų ant tiek narių, bet 
mėgintų traukti kiekvieną lie
tuvį jaunuolį ir auklėtų tarp 
savęs dailę ir darbininkišką 
susipratimą. Choras dabar tu
ri didžiausią bėdą su chor
vedžiu, kadangi nutarta jieš- 
kot naujo, o surast tinkamą 
netaip lengva. Choro geru
mas ir gyvavimas daug pri
klauso nuo gero 
Daug žvaigždiečių 
reikalauja 
draugės J. 
žino, kad 
Karsokienei 
gerai

chorvedžio, 
spiriasi- 

savo mokytojos, 
Karsokienės. Jie 
užėmus draugei 
chorvedės vietą,

pasisektų susimokint 
dainas, nes žvaigždiečiai pa
žįsta josios gabumus. Aidie- 
čiai stoja už naują mokytoją. 
Matyt, kad bus varžytinių. 
Būtų daug naudingiau, jeigu 
šiame klausime greičiau būtų 
susitaikyta.

Išrinkta komisija net iš sep
tynių, kad surast nauja moky
toją. Komisijos raportas tu
rės būt pateiktas seredoj, ge
gužės 6 d. Visi choristai ne
pamirškite ateiti—mažum jau 
turėsime mokytoją ir galėsime 
pradėt savo darbą.

Korespondentas.

LDS 28 Kp. Susirinkimo
Balandžio 26 dieną įvyko 

, labai svarbus LDS 28 kp. su
sirinkimas. Finansų raštinin
kas A. Vegnis paaiškino, kad 
reikia atlikti nominacijas į 
centro valdybą. Buvo įnešta, 
kad reikalinga nominuoti ir 
iš mūsų 28 kuopos vieną na- ■ 
rį į centro urėdą. Perstatyta 
ir paremta Marta Gruzinskie- į 
nė į iždo globėjus, ši draugė 
gera ir tinkama tam darbui ir 
ištikima darbininkų klasei. 
Įnešta ir diskusuota, kad sei
me būtų keliamas klausimas 
kas link ligonių num. 2 blan- 

, kų. Mes manom, kad daktaras 
. turėtų išpildyti tik pirmą ir 
■ paskutinę blanką. Daug sykių, 

kai daktarui reikia išpildyti 
num. 2 blanką tai daktarui 
reikia mokėti $1.50. Susirin- 

. kime nutarta prašyti seimo, 
kad nereiktų daktarui išpildy
ti num. 2 blankos. žinoma, li
gonių lankytojai turėtų sun
kiau padirbėti ir užsimaldavę 
pašalpos ligoniai turėtų tikrai 
ir teisingai pasakyti pradžią 
sirgimo ir pilnai atsiduoti lan
kytojų priežiūrai. Jei sergan
tis to nepildys, pašelpa nebus 
išmokama.

Šiuom laiku turėjom du li
goniu—Kazimierą Motuzą irt 
Louis Šarkų. Abudu jau pas
veiko ir atsimaldavo nuo pa
šalpos. Ligonių lankytojais 
buvo Alena Kielienė ir Juozas 
Laurinaitis.

Trys Debatai

Po susirinkimo įvyko deba
tai arba diskusijos 
“Katroj organizacijoj 
giau prigulėt, vietinėj 
tralinėj ?” Dalyvavo 
nuo aštuonių skirtingų organi
zacijų. P. Vaznis stovėjo už 
centrines, S. Jenkauskas—už 
U. Kliubą, Jonas Kaulavičia— 
už SLA, Juozas Jakubaitis— 
už šv. Roką. J. Kaulavičia nu
rodė, kad šv. Roko ir kliubai 
smuks, o pasiliks tik centra- 
linės organizacijos—LDS ir S 
LA, ir kvietė visus laikytis prie 
centralinių organ. J. Kaulavi
čia nurodė, kad darbininkui, 
netekus darbo, prisieina, aplei
sti miestą ir gauti darbą ki
tame mieste. Tada apleidžia ir 
vietinę draugvstę. Nors prigu

lėti taip pat £rali, siųsdamas

duokles, bet ištikus -nelaimei rais. Dargi katalikų tikėjimas 
niekas nelanko ir numirus nė
ra draugų, kad palaidotų. O 
kur nevažiuosi, centrinės or
ganizacijos turi kuopas ir ra
si draugų.

Vistiek didžiuma publikos 
balsavo už vietines organiza
cijas J. Jakubaitis ir S. Jen
kauskas liko laimėtojais.

Kita tema buvo: “Ar mo
terims reik būt organizuotoms, 
ar pasilikti vien tik vergaut?” 
M. Viskantaitė aiškino, kad 
visos moterys turi būt organi
zuotos, tada net daug pasek- 
mingiau stubos darbą galės 
atlikti, vaikus protingesniais 
išauklėti. Kada moterys lanko • 
susirinkimus, jos sutinka la-' 
bai gerų ir inteligentiškų mo
terų ir pasimokina viena nuo 
kitos. Ji priminė ir apie 
jos moteris, kad jos ten 
stipriai organizuotos ir 
augštas valdiškas vietas 
ima. Draugė kvietė visas mo
teris organizuotis, lankyti su- i 
sirinkimus. A. Vaznis aiški-' 
no, kad nėra reikalo mote
rims būti organizuotoms, tik 
reikia dirbti stubos darbą, 
auginti vaikus, ir mokyti taip, 
kaip mūsų tėvai mus mokino 
ir neit į susirinkimus. M. Vis
kantaitė 
jas.

Trečia 
žmonijai 
mas, ar 
gynė (Zigmas Sabaliauskas. 
Jis aiškino, kad kiekvienas 
žmogus turi būt tikintis, nie
kas negali būt be tikėjimo ir 
tikėjimas p r i p a ž į s ta visas 
žmonių teises. E. Klemanskie- 
nė stojo už mokslą. Draugė 
aiškino, kad tikėjimas laikė 
pamynęs moteris per kelis 
šimtus metų ir nepripažino, 
kad moterys turi dūšią—jos 
buvo bedūšės, kai koks miške 
gyvūnas. O mokslas duoda ly
gias teises moterims su vy-

laiko moterį, kaipo nešvarų 
sutvėrimą. Kada moteris gim
do kūdikį, ji negali eiti į baž
nyčią, pakol kunigas ją ne
įtempia, kaipo didelę griešnin- 
kę arba didžiausią prasikal- 

Tempia per visą bažny- 
kaip ant juoko, vien už

tat, kad pagimdė kūdikį. O 
vyras visai tame 
eina galvą iškėlęs.
manskienė laimėjo tuos deba
tus. Publika labai ramiai už
silaikė—tai pagirtina. Deba
tuose dalyvavo visi vietiniai 
draugai.

J. Klemanskas.

tėlę. 
čia,

SOUTH BOSTON, MASS

ŠTAI U JUMS SIŪLO AJ.KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

nekaltas—
E. Kle-

9423, arba kreipkitės pas:Telefonuokite South Boston

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

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

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimą 
užeikite j vaistinę ir nusipirkitJ 

butelį x

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, 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.

Rengkite III RAC'D DADI/C Kur “Laisve”
Piknikus ULIvIlII lAnlVL Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 
alum, degtinėm ir visokiais vynais.

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

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimąms.

Bakanauskas ir Kudarauskas
, a .ib.

užlaiko puikiausiai įtaisytą
VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 

Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuve Worcestery 

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

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

S&-

A I hflinstlQ 332 BroadwayJI ❖ JLV.LI jk/o Lio So. Boston, Mass.

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

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą 

Modern Beauty

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

galite gauti

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

a

D

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į menesį: 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 specialį naujų narių 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. Valeckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

nančiai patarnaus.

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

- Lietuviai,
rašykite 
platesnių

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitemyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

MS



SARGAI
== D. M. ŠOLOMSKAS -

(Tąsa)
“Paleisti priešą, tai gėda,”—galvojo 

komandierius pagelbininkas Trezvyj, 
brisdamas giliu sniegu. Pavojus jį lau
kė ant kiekvieno žingsnio, bet jis drąsiai 
ėjo pirmyn. Prakaitavo, perbėgdavo 
nuo vieno prie kito medžio. Jis gerai su
prato, kad dvikovoje laimės tas, kuris 
bus gudresnis.

Pradėjo pavargti. Bet štai priešakyje 
susirietęs nuo medžio prie kito perbėgo 
priešas apsirengęs baltai.

—Sustok!—garsiai sušuko Trezvyj.
Jam atsakymu buvo šūvis ir kaukda

ma kulka praūžė pro galvą. Priešas ir 
vėl dingo ant balto sniego. Gal būti jis 
yra pasislėpęs už medžio ir laukia, kada 
Trezvyj pasirodys, kad- ji nušovus? O 
gal bėga toliau? Trezvyj apsidairė ir 
vėl pakartojo:

—Sustok!.... Pasiduok!...
Ir vėl kulka nuūžė pro galvą. Aštuo

nis kilometrus per gilų sniegą varėsi jį 
Trezvyj tikslu suimti, bet be pasekmių. 
Ir kada visos viltys baigėsi, kad priešą 
gyvą nebus galima suimti, tai raudonar
mietis pasislėpė už medžio ir veikė kitaip. 
Laukimas tęsėsi neilgai. Už kelių mi
nučių priešas, dar kelis šūvius paleidęs į 
Trezvyj, puolė bėgti per prošvaistę, Ir 
to buvo gana. Raudonarmietis paleido 
šūvį, priešas susvyravo ir išsitiesė ant 
sniego.

Kaipo ištikimas Sovietų tėvynės sūnus 
draugas Trezvyj pasišventusiai saugoja 
rubežių. Kartą jis važiuodamas rogėmis 
į gelžkelio stotį toli ant kelio pamatė fi
gūrą persimetusią į mišką.

—Greitai,—įsakė jis ir autorogės pa
sileido visu smarkumu. — Prisirengkite!

O kada rogės buvo ties ta vieta, tai jis 
iššoko iš jų. Rogės nulėkė toliau. Prie
šas manė, kad jį nepastebėjo ir ėjo lin
kui savo tikslo. Trezvyj gudriai aplen
kė jį ir pastojo jam, kelią.

—Rankas augštyn!
Priešas pasidavė.
Lygiai mėnesis po šio atsitikimo Trez

vyj pastebėjo tris žmones beslenkančius 
tarp medžių. Visus juos suėmė.

Trezvyj yra Čadiuko mokinys ir jam 
gerai sekasi pasienio sargo darbe.

nedidelio upeliuko; ten mano draugas 
laike linkui jų atstatytą šautuvą, o aš iš
ėmiau iš jų šautuvų zamkus, kad nega
lėtų šaudyti. Paskui mes juos išeiliavo- 
me ir į valandą ir pusę laiko atvarėme į 
sargybos punktą.

Liaudis labai daug padeda pasienio 
sargams. Štai kolchozninku sargas 
Adamčukas apeidinėjo savo dalį. Tarpe 
bulvių jis apsistojo. Išgirdo kokį tai su
judimą.

—Kur eini?—ir Adamčukas pamatė 
prieš save du priešus su atkištais revol
veriais. Adamčukas nenusigando. Jiems 
ramiai atsakė:

—Namo einu.
—Kur tavo namai? Iš kur eini?—ka

mantinėjo priešai.
Adamčukas pasakė, kad jis buvo už 

Sovietų sienos ir įvardijo kaimelį du ki
lometrai nuo sienos atstu. Tas nurami
no nepažįstamuosius. Jie pradėjo greta 
eiti. Nežineliai nusiramino ir mane, kad 
jau tolokai atsitolinę nuo sienos, tat pa
sienio raudonarmiečiai n e p a v oj i n gi. 
Adamčukas mąstė, kaip suimti “sve
čius.” Užprašė pas save namo užeiti, da
vė arbatos, o patsai sako:

—Eisiu į tvartą gyvulių pašerti.
Kada jis išėjo, tai nubėgo pas kaimelio 

pirmininką apie “svečius” pranešti... 
Tuojaus kolchozninkai apsupo namą. 
“Svečiai” pajutę tą išmušė langą, nuver
tė gėles ir abu šaudydami iš revolverių 
iššoko į gatvę.

Kolchozninkai juos vijosi. Tuom kar
tu pribuvo ir pasienio raudonarmiečiai, 
kuriems pranešė vienas iš kolchozninku. 
“Svečius” sučiupo. Pasirodė 
priešingos valstybės šnipai, 
raudonarmiečių vadas kietai 
Adamčukui ranką.

sugabūs 
Pasienio 

paspaudė

sargybos

Mašinistai Organizuojasi
Begiu pastarųjų trijų mene

sių trys metalo darbininkų 
unijos susiliejo į International 
Association of Machinists, A. 
F. of L. organizaciją. Jomis 
yra: Int. Fed. of Metal & Al
lied Unions, Machine, Tool & 
Foundry Workers Unija, ir 
Transport Workers Unija.

Paakstinta laimėjimu, padi
dėjusiomis spėkomis, 1. A, of 
M. pradeda organizavimo ne
organizuotų vajų su radio 
prakalba iš stoties WEVD 
trečiadienį, 6 gegužės, 8:15 
vakare. To amato darbinin
kams ir visiems susidomėju
siems unijomis svarbu išgirs
ti apie unijos planus.

Unija apskaičiuoja, kad šio 
didžiojo metropolio * distrikto 
apie 50,000 darbininkų dirba 
mašineriją ir įrankius amuni
cijai, orlaiviams, spaustuvėms, 
audinyčioms, taipgi apdirba
ma daugelis kitų formų meta
lo prekių.

Francijos Seime 7-ta Tiek 
Padaugėjo Komunistę

PARYŽIUS, geg. 4.—Bai
giančiame savo dienas sena
me Francijos seime komu
nistai turi 10 savo atstovų. 
Naujai išrinktame seime 
bus 71- komunistas atstovas.

Worcester, Mass
“Laisvės” skaitytojai, rėmėyai 
ir simpatikai rengia nepaprastą 

BALIŲ

Penktą valandą ryto mes su d. Syršči- 
kovu išėjome sargybon,—sako V. Fara- 
ponovas,—ant kalnelio sausoka, o klony
je dar sniegas. Tamsoje ėjome tarp me
džių ir krūmų, tai nusileidžiame į klo
nį, tai vėl ant kaukuro kuopėme. Jau 
buvo trečia valanda ryto ir mes rengė
mės! grįžti atgal į sargybos punktą, kaip 
ant sniego pastebėjau žmogaus pėdas.

—Syrščikove! — tariau aš. — Žiūrėk, 
keno nors eita.

—Vykimės.
“Pavyti, sulaikyti ir pristatyti į sar

gybos punktą,” galvojome abudu. Apie 
valandą laiko vijomės, jau buvome apie 
penki kilometrai atsitolinę nuo sienos gi
lyn į Sovietų žemę. Prie tuščio namo 
pasivijome keturis vyrus, apsirengusius 
japonų armijos drabužiais. Vienas iš jų 
buvo geriau apsirengęs.

—Taip, tai oficierius!—tariau patsai į 
save,—o kiti bus kareiviai.

Kada jie mus pastebėjo, tai pradėjo 
bėgti. Mes vytis. Syrščikovas sušuko: 
“Sustokite!” Bet jie vis bėgo. Tada aš 
paleidau vieną šūvį jiems netaikydamas.

Oficierius parpuolė ant sniego ir ka
žin kodėl metė į mano pusę savo kepurę. 
Gal ;tą padarė nusigandęs, o gal mane 
norėjo nugąsdinti. Aš priėjau prie jo, o 
mano draugas nusivijo kareivius. Oficie
rius traukė iš kišeniaus kokius tai popie
rius ir kasė į sniegą. Kada mes vėliau iš- 
tyrėme juos, tai pasirodė, kad naujai pa
daryti mūsų pasienio planai. AŠ pagrū
mojau jam: “Nei iš vietos!” Syrščiko
vas tuom pat laiku pasivijo kareivius ir 
privertė pasiduoti. Įsakiau oficieriui kel
tis ir visą laiką laikydamas paruoštą šau
tuvą nusivariau jį prie kareivių. Karei
viai visi turėjo po šautuvą, o oficierius 
brauningą. Mes prispyrėme juos prie

Nesenai aš palikau pasienio 
punktą, kuriame išbuvau kelis metus, — 
sako I. Laduškinas. — Taip, kelis metus 
ištarnavau ant tolimos Sovietų Sąjungos 
sienos ties Mandžurija. Pradėjau tar
nauti paprastu raudonarmiečiu, o dabar 
esu skyriaus vadas.

1929 metais, kaip tik pirmieji šūviai 
nuaidėjo ant Mandžurijos sienos, kada 
užsienio imperialistų prikurstyti Chini- 
jos generolai užgriebė Rytinį Chinų 
Gelžkelį, aš—komjaunuolis, darbininkas 
odų fabriko, pareiškiau savo troškimą 
liuosa valia stoti į Raudonąją Armiją. 
Priėmė ir pasiuntė ant rubežiaus. Iš 
karto buvo neaiškumo. Prie to mažai 
mokėjau rašyti. Bet nenusiminiau.

Pamenu vieną atsitikimą. Mūsų gru
pė studijavo temoje: “Sukilimas Krasna- 
ja Gorka forte,” kaip tuom laiku duotas 
karinis signalas. Į tris minutes mes jau 
buvome gatavi atremti priešą. Dar už 
kelių minučių mes jau buvome karštame 
mūšyje su priešu, kuris norėjo pereiti 
mūsų sieną. Aš buvau būrelio vadu. O 
po dviejų savaičių, kada mes visai sunai
kinome vieną priešų gaują, tat gavau 
skyriaus vado vietą. Neužilgo sargybos 
punkto vadas d. Balanovskis pasiėmė 
mane pas save už padėjėją... Mokinausi, 
lavinausi, turėjau visada artimus ryšius 
su vietos kolchozninkais, su osoaviachi- 
miečiais.

Kartą mes valėme šautuvus, kaip nuo 
sienos ataidėjo du kurtūs šūviai.

—Apsirengti!... Ant arklių!—daviau 
komandą. Sargai ir kolchozninkai žai
bo greitumu tą atliko. Tuom laiku nuo 
sienos gretai atjojo raudonarmietis Je- 
goęovas ir pranešė, kad jis surado jiė- 
das priešo įeito į mūsų žemę. Nuspren
džiau pastoti priešui kelią klonyje tarp 
Serebrianka ir Ižagin. Pasiunčiau į rei
kalingus punktus kolchozninkus, o pat
sai su Jegorovu ir Borovskiu leidomės 
pėdomis. Greitai išgirdome šauksmą. 
Priešas bėgo tiesiai ant mūs, užkluptas 
kolchozninku...

v

Sargai Vakarų Pusėje
Sovietų Ukrainos siena tęsiasi ant 

2,091 kilometro ilgio su Rumunija ir 
Lenkija. Ir štai ką “Izviestijos“ kores
pondentui pasakojo tik vieno 
skyriaus vadas Vinikovas.

(Bus daugiau)

May 9 gegužės
Pradžia 7:30 vai. vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott Street
Wopce^ep,|Mass.

Bus ir Muzikale Programa
Rengėjai kviečia skaitlingai 

susirinkt į šį pasilinksminimą, 
kur turėsite sau malonaus pa
sitenkinimo ir paremsi Le 
bininkišką judėjimą.

ĮŽANGA VELTUI

dar-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS. 
Visų Apskričių Atydai!

Naujosios Anglijos bendras 
apskričių posėdis: ALDLD 7- 
to Apskričio, Prolotmeno Są
jungos 2 Apskr., Am. Kom
partijos 
biuro ir 
nedėlioj, 
Hudson, 
to, Am.

frakcijos 1 distrikto 
LDS 1 Apskr., įvyks 
17 d. gegužės-May, 

Mass., 10:30 vai. ry- 
Liet. Piliečių Kliube,

17 School St., o 
gūžės, kaip kad 
pirmjaus.

Visų apskričių
malonėkite dalyvaut.

, D. Lubienė,
7 Apskr. S :kr.

(107-108)

ne 10 d. ge
bu vo nutarta

komitetų na
riai

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. mėnesiniu susirinkimas 

atsibus ketverge, 7 d. gegužis, 8 
vai. vakare, 180-18.2 New York Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
bus centro valdybos nominacijos ir 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. B. Deržanauskas. 

(107-108)

PHILADELPHIA, PA.
Visų organizacijų komisijos ir at

stovai dalyvaukite mitinge, penkta
dienį, 8 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Čia bus ap- 
svarstoma visų organizacijų vienas 
didelis piknikas. Tad visos orga
nizacijos atsiųskite savo komisijas, 
kad galėtume išdirbt sėkmingus pla
nus. Komisija.

(107-108)

pasienio
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. šaukia vieų tik mo
terų susirinkimą penktadienį, 8 d. 
gegužės, 7 vai. vakare, L. T. Name. 
Visos narės ir pašalinės dalyvaukite. 
Čia bus svarstoma daug klausimų,

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Puslapis Septintas

Tcl. StMKK 2 0783
Night Tel. Juniper 5 4012

1., • '• Ja, k i

Wife f

rt h>

čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos^£- 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų ru-1^ 
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. • 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple CakjįjĮg 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spic^X 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple TurnovedO- 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėfffi**; 
keksai, Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, sp$-*g 
cįaliai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime^

-ui I
BLlV'lfe

Juozas Levanda'B
(LEV AN BAUSK AS)

GRABORIUS ’*13
Patarnauju visiems be skirtu- ■ 
mo. Parsamdau automobilius1'F'•

kiekvienam reikale. Kainos M
žemos. II

Ateikite ir persitikrinkite ••
107 Union Avenue -‘K

Brooklyn, N. Y.

kurie visoms yra reikalingi žinoti, 
taipgi bus išduotas raportas iš mote
rų suvažiavimo, kuris atsibuvo 
Brooklyne. Visos dalyvaukite ir at
siveskite savo drauges. Komisija.

(107-108)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa rengia teatrą ir 

šokius subatoj, 9 d. Gegužės, 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; prie durų 35 centai.

(106-107) KOMISIJA.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirin

kimas įvyks seredoj, 6 d. gegužės, 
Jurgine j svetainėj, 8:30' vai. vakare. 
Visi choristai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, ir kiekvieno nuomone reikalin
ga. ORGANIZATORĖ.

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartijos vietinis skyrius rodys 

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

(106-10,7) Kompartija.

ŽOLYNU ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra vienų iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui pajrusius 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. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LA IS NUJOTA S
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Kraų-
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi-
mo, Nervų Išsisėmimo, - Bkilvįo įr 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo į 
skausmo ir nesmagumo priežasčių, i 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica,1 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o j’eigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate^ pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir j’ūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Or. l zins- rr:
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvįng PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

CLEVELAND, OHIO
Prašome organizacijų nieko ne- 

rengt ant sekamų dienų, nes tai bus 
darbininkiškų organizacijų parengi
mai; ir kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut jose. Laisvės ir Darbinin
kų Pašelpinių organizacijų parengi
mas bus 9 d. gegužės; TDA paren
gimas atsibus 16 d. gegužės; LDS 
44 kp. išvažiavimas atsibus 24 d. 
gegužės; ir 21 d. birželio bus 44 
kuopos piknikas. Apskričių išvažia
vimas atsibus 13, 14 ir 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 ir drauges da
lyvaut mūsų piknikuose ir parengi- i 
muose. KOMISIJA.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys"’ 

kaipo Representatorius ’J*1 
DeSoto ir Plymouth Kary^ 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—-ekd-Ų 
nomiškiausių—pasitikimlf z 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945' 
Residence. ” •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc J
346 Warrsn Avenue
BROCKTON, MASS. ’Ll

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

visokiais gėrimais, kaip 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 KEPTUVĘ
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.36-42 Stagg St., •• -

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn,
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Puslapis Aštuntas
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Trečiadien., Gegužės 6,1936

KAIP PADARYTI BIZNĮ?NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Paverskim Motinų Dieną J Motiną Taikos Dieną! Konferencijos Išrinkto

Komiteto Susirinkimas
Rašytojos ir Artistės 
Prieškariniam Darbe

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,

A. VELIČKOS ir 0. DEGUTIENĖS

J

I

f

Per daugelį metų buvo ap-,tą gegužės, kaipo Motinų Tai- 
vaikščiojama motinų diena pa- kos Dieną, 
gerbimui motinystės. Neva tai 
diena suteikimui džiaugsmo 
motinoms. Bet virš visko, jos 
sveikinamos, kaipo “šalies gy- 
t|imo” spėkų motinos, kurios 
gamina pašarą kanuolėms. 
£*#Per pastaruosius 20 metų 
darbo klasės motinos garbavo- 
jo -mirusius ir slaugė pereita
me pasauliniame kare suža
lotus sūnus, būk tai nukentė
jusius del' to, kad panaikinti 
visus karus. Bet šiandieną nei 
viena motina neturi mažiau
sios abejonės, kad grąso bile 
dieną prasidėti kitas toks ka
ras.

Nesenai New Yorke įvyko 
moterų organizacijų konferen- 
Cįįa.- Po nuodugnaus išdisku- 
savimo karo baisenybių ir mo
terų rolės kare, tapo nutarta, 
kad moterys mestų į šalį mo-1 šiuose moterų prieškariniuose į 
tinų dienos tuščią garbę, o pa-; mitinguose.
skelbtų ir apvaikščiotų dešim- Progr. Moterų Taryba.

Bosai Šaukia Barbenus 
Svarstyti Sutartį

. „^Streikuojančių Brooklyno 
harberių bosų sąjunga kviečia 
derybų, kad aptarti sąlygas 
sutarčiai Jamaica, Queens Vil
lage, Hollis, Fairfield, Mas
peth, Ozone Park, Ridgewood 
ir kai kurioms kitoms Brookly
no sekcijoms. Lokalo 4-to ri
bose jau padaryta sutartis, su 
laimėjimais barberiams. Loka
lo 217 srityje tebestreikuoja.

Barberiai reikalauja $25 į 
savaitę užtikrintos algos, 50% 
nuo įplaukų virš $40 per ke- 
dę, 5 dienų savaitės, ddbbd 
valandų nuo 8 iki 7 valandų 
darbo savaitės dienomis ir nuo 
8_jki 8 ryto iki 9 vakaro šeš-

• tadleniais.

Drg-. S. Peleckas Sveiksta
E .‘.Draugas S. Peleckas, “Lai

svės” namo prižiūrėtojas, po 
10 savaičių sunkios ligos pra
deda po truputį pasveikti ir 
Vaikščioti. Yra vilties, kad 
laikui bėgant visai pasveiks ir 
grįš prie savo darbo.

w. Jisai širdingai dėkavoja 
visiems draugams bei drau
gėms už aplankymą ir apdo
vanojimą jo sunkiose kančio
se esančio.
siuntė 
didelę 
tų.*u

Aido Choras pri- 
didžiausią dovaną — 

beskę vaisių ir cigare- 
A. J. M.

Rytoj IDS 1 Kuopos
Svarbus Susirinkimas

ge-

E

Ketvirtadienio vakarą, 7
* iiŽės, “Laisvės” svetainėj, 
4^9 Lorimer St., Brooklyne, 
įvyks labai svarbus Liet. Darb. 
Susivienijimo 1-mos kuopos 
susirinkimas, kuriame visi na
riai privalo dalyvaut. Bus no- 
fninacijos Centro Valdybos.

N.

Manė Tik Brėžus—Nužudė
Jean Cohn, 22 metų mergi

ną,*'nagų pielyčiuke nužudė 
savo‘būsimo kūdikio neištiki
mą- tėvą, kuris norėjęs prasi
šalinti, kuomet ji pasisakius 
nėščia esanti. Jie gyveno 319 
Hewes St., Brooklyne. Ji 
kosi maniusi tik įbrėžus jį, 
jis Už valandos mirė.

Laiveli Patiko Nelaimė

sa- 
bet

/•-Kvykusieji žuvauti 25 vyrai 
moterys ir vaikai tapo išmes-

Toks Motiną Dienos ap- 
vaikščiojimas įvyks sekmadie
nį, 10 gegužes, 8 vai. vakare, 
Hotel Delano, 108 W. 48th 
St., N. Y.

Popuiiarizavimui tos dienos, 
o sykiu ir virš minėto masi
nio mitingo, Progresyvių Mo
terų Tarybos Williamsburgo 
Sekcija išplatins tūkstančius 
lapelių ir šeštadienį, 9 gegu
žės, turės tris mitingus atvi
rame ore, sekamose vietose:

Graham Ave. ir Moore St. 
—3 vai. po pietų.

Tompkins Ave. ir Stockton 
St.—5 vai. po pietų.

Havemeyer ir Grand St. Ex
tension—8 vai. vakare.

Moterims ir visiems darbo 
žmonėms svarbu dalyvauti

Amerikos Lietuvių Kongre
so šaukimo reikalu įvykusios 
konferencijos išrinktas komi
tetas (susidedantis iš 26 at
stovų nuo įvairių organizaci
jų) po konferencijos atlaike 
trumpą susirinkimą, kuriame 
išrinko valdybą. Nutarė susi
rinkti trečiadienį, 6 d. gegu
žės, Piliečių Kliube. Pradžia 
8 vai. vakare.

Visi komiteto nariai prašo
mi laiku atvykti į susirinki
mą.

J. Siurba, 
Komiteto Sekretorius.

Sena, Bet Graži

Laivo California Visa 
Įgula Nelavinta
Nenuostabu, kad laivas 

lifornia sugrįžo portan į 
valandų po išplaukimo į 
res pereitą šeštadienį. Paaiš
kėjo, kad inžinų kambarys bu
vo visai betvarkėj, nes visa di
džiuma naujos įgulos buvę 
pirmu kaitų išvežti į jūres, 
be jokio patyrimo laivo prie
žiūroj. Sugrįžtant, sakoma, 
vos išvengė susidūrimo su ki
tu laivu miglotą sekmadienio 
rytą.

Vienas iš tos įgulos, Sam 
Fisher, kuris pats prisipažino 
taipgi 
laivo, 
įgula 
jaunų 
tyrusių tame darbe, o dauge
lis nebuvusių pirmiau jokia-, 
me darbe. Dalis pasamdytų 
patyrusių stewardu ir veiterių 
išsireiškę, kad jie niekad ne
būtų sutikę važiuoti, jei būtų 
žinoję, kad laivas plaukia su 
nepatyrusiais jūrininkais.

Kada inžinai 
norėjęs sužinoti 
riuos jis manęs 
jūrininkais, kas 
sisakęs jiems pirmu kartu esąs 
ant laivo. “O ką tu manai, 
kas mes esame,” atšovė vaiki
nai, pasisakydami, kad ir jie 
tokioje pat padėtyje.

Laivui sustojus Fisheris su 
dideliu vargu išsigavęs iš lai
vo, nes nieko iš įgulos nenorė
jo leisti. Vaikinėliai naujos 
įgulos nariai susirūpinę. Tarp 
keleivių irgi didelis nepasiten
kinimas. Kompanijos viršinin
kai sako nežiną, kada Califor
nia beišplauks į jūres.

Streikuojančių jūrininkų va
das Curran pareikalavo, kad 
valdžia ir laivininkystės vir
šininkai ištirtų laivo Califor
nia įgulos sudėtį.

Ca-
12 
jū-

pirmu kartu dirbąs ant 
pasakojo, kad nauja 
susideda daugiausia iš 
vaikinėlių, visai nepa-

sustojo, jis 
iš kitų, ku- 
esant tikrais 
atsitiko. Pa-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Mary Laurinaitytė, 27 metų, 
293 Throop Ave., mirė gegu
žės 3 d. Laidos gegužės 6 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Adelė Mikailienė, 51 metų, 
106 W. 102nd St., New York, 
mirė gegužės 3 d. Laidos gegu
žės 7 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

ti į jūres, kada prekinis lai
vas Angelina smogė į 65 pėdų 
laivelį netoli Ambrose Švytu
rio. Vienas apie 35 metų vy
ras prigėrė, dviejų pasigenda
ma. Laivelyj nelaimės laiku 
buvo 48 žmonės.

Dorothy Dunbar Bromley, 
New Yorko World Telegram 
Moterų Skyriaus kolumnistė; 
Lillian Hellman, autore pui
kaus veikalo “Vaikų. Valan
da,” ir kiti žymūs žmones kal
bės apie svarbą bendro veiki
mo prieš karą ir fašizmą Pi
liečių Komiteto moterų suruoš
tam pokilyj trečiadienį, 6 ge
gužės, per pietus, viešbutyj 
Astor, kur dalyvaus arti tūks
tančio nacionalini garsių artis
tų, rašytojų ir vietos veikėjų.

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

dienių
tus per savaitę!
nį!

suteiks naudą. 
Jono Valaičio 

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

ir sekmadienių, 5 kar-
Padarysit biz-

Aidas Kviečia
0 1=1

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Man teko matyti, kaip Aido 
Choro Dramos Grupės artistai 
praktikuojasi komedijoj “A- 

I merika Pirtyje.” Pati kome- 
| dija yra seniau parašyta, bet 
be galo įdomi ir juokinga, taip 
jau smagu prisiminti senovės 
praeitį — tą iš Lietuvos jau
nimo bėgimą, įvykstančius to
kius juokingus nesusipratimus 
ir tt.

Vaidintojais šiai komedijai 
surinkti kai kurie, berods, dar 

' pradiniai vaidylos, kuriais 
yra: jaunuolė piešėja Albina 
Depsiūtė, Nikis Pakalniškis, 
P. Baranauskas, V. Trainaitie- 
nė, Lazauskas, J. Visockis, 
P. Kalvelis ir dainininko Ve
ličkos sūnus Justinas—pieme
nuko rolėj. Vaidintojai 
tinkami tose rolėse ir 
praktikuojasi.

Režisieri uo j a drg. J. 
ka; pavyzdingai mokina, aty- 
džiai,. su labai rimtais ir 
draugiškais patarimais bei pa
stabomis. Be to, drg. Juška 
jau per metų metus yra pasi
šventęs meno srityj veikėjas ir 
savo pastangas ir triūsą auko- 

i ja veltui, pasak jo, bile tik tas 
triūsas išeitų darbininkų la
bui.

ši komedija bus suvaidin
ta sekantį nedėldienį, South 
Brooklyne. Kaip girdisi, dau
gelis williamsburgiečių žada 
atvažiuoti į svečius So. Brook- 
lynan pamatyti šį veikalą, ži
noma, tai visai nepadarys klai
dos.

O dar labiau turėtų, pasi
naudoti šia proga southbrook- 
lyniečiai.

Komedija bus suvaidinta 
Darbininkų Centre, 723—5th 
Avė., kampas 23rd St., sekan
čio nedėldienio vakarą (10 d. 
gegužės). Kultūristas.

šeštadienį, gegužės 9, Am
erikos Lietuvių Piliečių Kliu
be, 80 Union Avė., įvyks Aido 
Choro ir Amerikos Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjungos ben
dras parengimas.

Į šį parengimą kviečiame 
atsilankyti visus Brooklyno 
lietuvius, nes turėsime puikų 
koncertą, kurį išpildys Aid- 
balsiai, vadovybėje L. B. ša- 
linaitės.

Koncertinė programa 
įvairi ir įdomi.

Koncerto pradžia 7 :30 
šokiai prasidės 9 v.
Prašome įsigyti tik i etų s iš 

anksto. Jų galima gaut pas 
aidieČius ir “Laisves” raštinėj. 
Įžanga šokiams ir koncertui— 
35c. šokiams grieš G. Kaza
kevičiaus radio orkestrą.

Visus kviečia,
Aidas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

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

Mrs. Anna Podžiunas,
354 Highland Ave.,

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

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

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

bus

v. v.
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(100-130) o

o

labai 
gyvai

Juš-

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amenkos Piliečių Kliu
bas rengia žiemos sezono užbaigimui 
didelį balių, 16 d. gegužes (May.) sa
voje salėje, 80 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 6:Ao vai. vakare, įžan
ga 25c. Prašomo Skitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengt ir kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvaut mūsų paren
gime.

Baliaus Komisija.
(105-107)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 7 d. ge
gužes, 8 vai. vakare, pas draugus 
Laukaičius, 64-45 Perry Ave., Mas- 
pethe.

rimui.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
keletą svarbių dalykų apta- 

Sckretorius.
(107-108)

<1 >

Studentai Tęsia Naujos 
Rūšies Streiką

Penki šimtai Miesto Kolegi
jos studentų pirmadienį 
pietų vėl atnaujino sėdėjimo 
streiką prieš kolegijos prezi
dentą F. B. Robinsoną. Strei
kas prasidėjo pereitą ketvirta
dienį, kada prezidentas pra
varė iš tarnybos anglų 
mokytoją Schappes už 
karinį veikimą.

Studentai reikalauja 
žinti Schappes ir
Robinsoną, taipgi leisti studen
tų referendumui suspenduoto 
studentų laikraščio “Campus” 
klausimą ir duoti čarterį vieti
niam Studentų Unijos skyriui.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

(LDS 1 kuopos) susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 7 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” Svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite ,nes bus svarbus su
sirinkimas ,turėsim nominacijas cen
tro valdybos ateinančiam terminui. 
Draugai, atminkite tą, kad LDS ge
rovė priklausys nuo centro valdybos 
kokią išrinksime. Draugai, kurie 
esat paėmę tikietų platinimui LDS 1 

nuo (kp. parengimo, kuris įvyko balan
džio 26 d., tai imalonėkite grąžinti 
pinigus ar likusius tikiėtus, nes ko
misija turi greitai tą dalyką užbaig
ti. Finansų Sekretorius.

(107-108)

kalbos 
prieš-

sugrą- 
prdšalinti

Žaibas Pradėjo Darbą 
Nuo Policijos

žaibas parodė nepasitenkini
mą policija, padegdamas poli
cinių laivelių taisymo šapą 
Randalls saloje. Padaryta 
$75,000 nuostolių. Taipgi nu
griovė Brooklyn Ave. stotiė'š 
kaminą, Brooklyne. Bet to ne

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

<♦>

<♦)

Šokiai ir 
Muzika

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

and
CARPENTERS

Taisom ir malią,vojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

JUOZAS GEGZNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR 

KITOKĮ GĖRIMAI
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.
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Norėdami pasilinksminti, eikite j

473

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 BUDINKO

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

dalyvauti savo varduvėse.

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

Mūsų 
tad iš

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

<♦)

<t>

<♦>

<♦>

<

<t>

BROOKLYN, N. Y.
Teatrininkų Susirinkimas
Šį ketvirtadienį, gegužės 7, 

įvyksta naujai susiorganizavu
sios teatralės draugijos — Lie
tuvių Liaudies Teatro — susi
rinkimas. Vieta—Liet. Amer. 
Pil. Kliubas, 80 Union Avė. 
Laikas—8 vakare. Reikalas— 
galutinas pasirinkimas veikalo 
mokinimuisi.

Nariai prašomi pakalbint 
ir savo draugus ateit į susi
rinkimą. Sekr.

užteko, žaibas dar sugadino; 
vandens tanką virš Hippo
drome, 6th Avė. ir 43rd St., 
N. Y., ir - padegė stogą 3804 
E. 38th St., Brooklyne. Pasi
rodo, dėdė žaibas šiemet 
grįžo įpykęs, kerštingas.

su-

; !

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Yurim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai veliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-8-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
{staiga

b

&
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MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS 
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 

• gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais. 

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




