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Kur Didžiuma.
Sabotažas Prieš

Didžiumą.
Kur Logika?
Einant prie Darbo 

Partijos.
Rašo L. Prūseika

Darbininkai Visų Salink
■ .«

Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a 1 almėsite, T* 
Retežius, o Išlaimėsito 
Pasauli!

Už liaudies fronto partijas 
Francijoj paduota 5,449,000 
balsų. Gi dešiniosios partijos 
tegavo 4,041,000 balsų. Taigi, 
didžiuma Francijos piliečių nu
sistatę antifašistiniai.

Vien už komunistus balsavo 
1,573,000. Už socialistus—2,- 
475,000.

Bet ar jūs manot, kad deši
nieji pasiduos didžiumos valiai? 
Jie jau dabar pradeda sabota
žą, v

Atgriebęs “Garbę” Generolas 
Hagood Apleido Armiją

Didžiuma narių Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje pasisa
kė už kairiųjų surašą j Pild. 
Tarybą. Bet dešinieji jau da
bar organizuojasi prie pučo. O 
jei jiems pučas nepavyks, tai 
prasidės organizuotas sabota
žas.

“Naujienų” redaktorius džiau
giasi, kad Francijoj laimėjo 
liaudies fronto partijos. Tai 
esąs geras vienybės pavyzdys.

Tai kodėl jis ir kiti dešinieji 
socialistai rūpinasi, kad tik 
Amerikoje nieko panašaus ne
įvyktų ?

“Vilnis” teisingai klausia, 
“tai kur čia logika?”

WASHINGTON, geg. 4.- 
Prez. Rooseveltas buvo su
grąžinęs atgal į tarnybą 
generolą Johnsoną Hagoo- 
dą, kuris pirmiau buvo pa
varytas už kritikavimą 
Naujos Dalybos ir WPA 
viešųjų darbų. Dabar gen. 
Hagood, pabuvęs vieną die
ną komandierium armijos 
šešto korpuso Chicago j,
pats atsistatydino. Taigi 
pasitraukiąs su 
Jis parsisamdė 
ars, Roebuck 
kaip vienas iš 
tvarkytojų.

“garbe”, 
tarnaut Se- 
Kompanijai, 
jos biznio

ITALAI PRAŠO LAUK 
KITU ŠALIŲ ATSTO

VUS IŠ A. ABABOS

Šaukimas j Amerikos 
Lietuvių Kongresų

“Keleivis” rašo, būk Neviac- 
kas, atėjęs dirbti prie Kelei
vio, pasakęs: “Kaip pavargs- 
tam, mes ateinam pasilsėt į 
“Keleivį’.”

Išeitų, kad “Keleivis” yra ge
ra vieta pavargusiems radika
lams. Prastą pats sau išduoda 
atestaciją.

Minnesotos Farmerių Darbo 
Partijos vadovybė šaukia Chi- 
cagon plačią nacionalę konfe
renciją sukūrimui Darbo Par
tijos.

Michigane bus greit sušauk
ta, šteitava konvencija.

Nėr tos dienos, kad iš vie
nos ar kitos vietos neateitų ži
nių apie vis stiprėjantį judėji
mą už Darbo Partiją.

“Daily Worker” klausia N. 
Thomas’o ir kitų socialistų, ar 
ne laikas ir jiems padaryti 
griežtą pasisukimą?

Štai, dvi interesingos ir reik
šmingos žinios.

Vienos (Austrija) policija 
dykai išdalino 80,000 tikietų į 
krutamu paveikslų teatrus, kad 
tik sulaikyt žmones nuo gatvių 
dienoj Pirmos Gegužės.

O Meksikos Mieste, valdžios 
įsakymu, visi teatrai ir kino 
buvo uždaryti, kad kuo dau
giausia žmonių galėtų dalyvau
ti demonstracijose.

Skirtumas tarp fašizmo ir 
antifašizmo.

ADDIS ABABA, geg. 9. 
— Italų vice-gubernatorius 
A. Alessandrini susišaukė 
visų svetimų šalių atstovus, 
buvusius prie imperatoriaus 
Haile Selassie valdžios, ir 
pareiškė jiems štai ką: 
Ethiopiios valdžios jau ne
są, todėl jie negalį toliaus 
būti atstovais prie tos val
džios. Antra vertus, jie ne
turį įgaliojimu atstovauti 
savo šalių valdžias prie Ita
lijos vyriausybės Ethiopijoj. 
Tačiaus italų komandierius 
Badoglio leidžia jiems pasi
likti Addis Ababoje kaipo 
“džentelmanams” su tūlo
mis pirmiau turėtomis jų 
pirmenybėmis.

Tai mandagus primini
mas, kad tie džentelmanai 
daugiau jau “neturi jokio 
biznio” Ethiopijoj ir turėtų 
susiprast išsikraustyt.

Pasidavė Italam Ethiopų 
Vadas Seyoum ir Kiti

Įvyks Birželio Mėnesio 20 ir 21 dd., Cleveland©;1 Šaukia 
Chicagos, Brooklyn©, Bostono ir Kt. Miestų Komitetai;

Lietuviai Darbo žmonės, Sukruskit už Atsteigimą 
Demokratinės Santvarkos Lietuvoj!

Lietuvos žmonėms reikia mūsų pagelbos. Valstiečiai ir darbi
ninkai tenai persekiojami ir baudžiami karo lauko teismais. Žmo
nių teisės pamintos. Visos politinės partijos ir jaunimo sąjun
gos uždraustos, išimant tautininkų. Spauda suvaržyta aršiaus, 
negu carizmo laikais.

Vis dažniaus ir dažniaus girdėdama apie savo brolių ir seserų 
vargą Lietuvoje po tautininkų valdžios priespauda, Amerikos 
lietuvių visuomenė sujudo. Todėl balandžio 19 d. š.m. įvyko Chi
cago j 75 draugijų konferencija, dalyvaujant 176 delegatams, ku
rie atstovavo apie 12,000 narių, ir vienbalsiai nutarė šaukti Cle- 
velande (Ohio), birželio 20 ir 21 dd. Kongresą Lietuvos Demok
ratinei Tvarkai Atsteigti. Panašios konferencijos įvyko Brook- 
lyne, Bostone ir kitose stambesnėse Amerikos lietuvių kolonijose. 
Jos visos pasisakė už paminėtojo Kongreso šaukimą ir nustatė 
jam tokius uždavinius:

(1) Visų laisvę mylinčių Amerikos lietuvių vardu pareikalauti, 
kad be atidėliojimo būtų sušauktas Lietuvos Seimas, išrinktas 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, pagal proporcionalę 
rinkimų sistemą.

(2) Pakelti protesto balsą prieš žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvės slopinimą Lietuvoj, prieš karo lauko teismus, 
ir prieš kitokius tautininkų vyriausybės smurto žygius.

(3) Pareikalauti amnestijos politiniams kaliniams, nukentėju- 
siems kovoje del demokratijos atsteigimo Lietuvoj, del piliečių 
teisių ir del darbo žmonių gerovės.

(4) Surasti būdus, kaip Amerikos lietuviai galėtų suteikti mo
ralinę ir materialinę pagelbą Lietuvos liaudžiai, idant ji greičiau 
nusikratytų fašizmo jungo.

Taigi draugijų atstovų konferencijose išrinkti komitetai Chi- 
cagoje, Brooklyne ir Bostone, su pritarimu kitų kolonijų komi
tetų, šiuomi kreipiasi į visas Amerikos lietuvių organizacijas ir 
kviečia jas rinkti delegatus į augščiaus paminėtąjį Kongresą, 
po vieną delegatą nuo kiekvienos draugijos, kuopos arba kliubo 
arba po vieną nuo kiekvienų 50 narių arba didesnės to skaičiaus 
dalies draugijoje.

Kongreso išlaidoms padengti kiekviena draugija yra prašoma 
paskirti nors po dolerį nuo delegato. Prašoma prisidėti su au
komis ir organizacijos, kurios negali pasiųsti delegatų, ir at
skiri asmens, kurie pritaria Kongreso tikslams.

Draugija, išrinkusi delegatą į Kongresą, privalo tuoj aus para
šyti jam mandatą (įgaliojimą), pažymint delegato vardą-pavar- 
dę, kurią organizaciją jisai atstovauja ir kiek ji turi narių. Man
dato kopija reikia pasiųsti Chicagos Komiteto sekretoriui, p-lei 
E. Mikužiūtei, 2121 N. Western Ave., Chicago, Ill. (į ją prašo
ma kreiptis ir kitokiais Kongreso reikalais).

Kongresas prasidės birželio mėn. 20 d. (šeštadienį), 1 vai. po 
pietų. Vieta, dienotvarkė ir kiti dalykai bus netrukus paskelbti 
spaudoje.

N. Yorke Renkama Medžiaga 
Byloms prieš Komunistus
NEW YORK, geg. 5.— 

Apskričio prokuroras W. C. 
Dodge atidengė, kad jis 
renka daugiau medžiagos 
prieš komunistus ir kitus 
kovingus darbininkus, ypač 
ateivius. “Kada ateis lai
kas”, jie būsią areštuojami 
ir teisiami pagal valstijos 
įstatymą prieš “kriminalinę 
anarchiją.” Bet Dodge pri
sipažino, jog dar neturi ga
na įrodymų, pagal kuriuos 
prisiekusiųjų teismas galė
tų “raudonuosius” varyt į 
kalėjimus bei deportuot iš 
Amerikos, kaipo kurstyto
jus “nuverst Amerikos val-

NAZI AI ŠAIPOSI IŠ 
ANGLUOS STATOMU 

JIEMS KLAUSIMU
BERLYNAS, geg. 9. — 

Nazių vadai laiko “nieko 
nereiškiančiais” klausimus, 
kuriuos Anglijos užsieninis 
ministeris Eden savo notoj 
pastatė Hitleriui—apie jo 
intencijas delei gavimo Vo
kietijai naujų žemių bei ko
lonijų, apie nazių nusistaty
mą, kas liečia Austrijos, 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų, ir t. t.

Naziai žino, jog Anglija 
yra jų padėjėja; tat į jos 
klausimus žiūri tik kaip į 
tuščias ceremonijas.

“Hindenburg” N. Yorke

Lietuva Daranti Žings- | 
nių Link Apsigynimo 
Sutarties su SSRS A

KARINĖ SOVIETŲ GALYBĖ PADARĖ GILAUS 
ĮSPŪDŽIO BALTIJO ŠALIŲ ATSTOVAM

MASKVA, geg. 8. — Išti
są savaitę viešėjo atvykę 
Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos augščiausi karikai 
viršininkai. Kelias dienas; 
jie turėjo pasitarimus su’ 
Sovietų Sąjungos apsigyni
mo komisaru Kl. Vorošilo- 
vu. Svečiai buvo tinkamai- 
pagerbti įvairiuose parengi-’ 
muose. ■ •

Lietuvos, Estonijoą,;,.ir 
Latvijos armijų generally 
štabų viršininkai stebėjo į 
Sovietų karinę galybę laike. 
Gegužės Pirmosios parado.4 
Be to, jiems buvo parodyta; 
karo lėktuvų statyklos ir- 
amunicijos dirbyklos.

Manoma, kad šis jų atsi
lankymas labiau suartino 
tų trijų Baltijo kraštų san-

Italy Karalius—Etio
pijos Imperatorius

ROMA, geg. 9.—Mussoli- 
nis oficialiai paskelbė, kad 
“visa” Ethiopija lieka pri
jungta Italijai, ir Italų ka
ralius Viktoras Emanuelis 
pasiima imperatoriaus var
dą. Vyriausias fašistų ko
mandierius Ethiopijoj mar
šalas Badoglio tampa pa
skirtas tenai Italijos kara
liaus vietininku, kaipo ge- 
neralis gubernatorius Ethi- 
opijos, “itališkos” Somali- 
jos ir Eritrėjos.

Fašistų valdžia skelbia, 
kad apie 500,000 jų karių ir 
darbininkų Ethiopijoj apsi
gyvensią ten kaipo ūkinin- 
kai-kolonistai.

“šalin raudonojo fronto veid
mainiai!”—šaukia “Vienybėje” 
A. B. Strimaitis, Kundrotas ir 
Narvydas.

Kam dar jiems vadintis tau
tininkais? Hearsto sekcija—ir 
finiš.

Visi šviesesni amerikonai to
kius isterikus laiko didelėj ne
pagarboj.

“Pravda” rašo, kad sovietinis 
jaunimas labai smarkiai pra-

ADDIS ABABA, geg. 8. 
—Pasidavė italam kuni
gaikštis Seyoum, buvęs va
das ethiopų šiaurinės armi
jos. Jis pats ant mulo at
jojo į fašistų armijos sto
vyklą Fenaroa, rankoj lai
kydamas medžio šaką su 
balta vėliava. Seyoum pa
reiškė. kad jis priimąs ita
lų valdžia ir veiksiąs išvien 
su ja. Kartu su Seyoumu 
pasidavė dar du kiti ethio- 
pų vadai. Prisiekė Italijai 
ištikimybę ir buvęs Goj- 
jam provincijos valdovas 
Ayelu Burru.

d6j° mokintis svetimųjų kalbų. | Trys KaTHO
Vien tik keliose stambesnėse
Maskvos dirbtuvėse apie 1,000 
jaunuolių mokosi francūzų, an
glų ir vokiečių kalbų.

Mokslo apetitas yra vyrau
jantis požymis sovietiniam jau
nime.

Lėktuvai Susikūlė Ore

eilėmis
Stumb-

A. žalionis parašė 
naują romaną “Jonas 
ris.” Romanas bus perleistas 
per “Raudonąjį Artoją.”

A. žalionis yra stambiausias 
proletarinis poetas.

“Jonas Stumbris” turėtų iš
eiti atskiru leidiniu.

VARŽA V A, geg. 8.—Ore 
susidūrė trys kariniai Len
kijos lėktuvai ties Poznea. 
Trys lakūnai užsimušė ir 
vienas susižeidė.

“Sandara” rašo, kad Lietuvoj 
susidarys koalicinė vyriausybė.

Well, tai reiškia, kad Sme
tonai reikia politinių pusber
nių iš krikščionių ir liaudinin
kų.

APIE PUSE ETHIOPUOS DAR TEBERA NEUŽ
KARIAUTA IR TURI SAVO VALDŽIĄ

ETHIOPŲ DELEGATAS REIKALAUJA SAU ATSTO
VYBĖS TEISĖS TAUTŲ LYGOJ

GENEVA, geg. 9.—Eti
opijos atstovas M. A. Wol
de užginčija Mussolinio 
tvirtinimą, būk italai užka
riavę jau visą Ethiopiją ir 
būk ethiopai jau neturį sa
vo valdžios. Jis nurodo, 
kad iš ministerių sudaryta 
Etiopijos vyriausybė dar 
tebevaldo du penktadaliu 
tos šalies plotų; o ir pats 
imperatorius Haile Selassie, 
nors išvykęs iš Ethiopijos, 
bet nėra atsisakęs nuo sos
to. Anot Woldes, dabar 
ethiopų valdžios centras 
esąs vakarinėje šalies daly
je, bet jis slaptybėj laiko
mas.

Tautų Lygos Tarybos su
sirinkime šį pirmadienį, ži
noma, Italijos delegatai 
tvirtins, kad jau nebesą 
Ethiopiios kaipo valstybės 
ir todėl nieks ją negalįs at
stovauti Tautų Lygoj. Bet 
Wolde reikalaus sau delega
to teisės, kaipo atstovas 
dar gyvuojančios ethiopų

Ji$ taipgi prime- 
Ethiopijos apsigy-

valdžios.
na, kad 
nimo karas dar toli gražu 
nėra užbaigtas.

Amerikos Senatas Ski
ria Laivynui 529 Mil.

NEW YORK, geg. 9. — 
Naujasis, didžiausias Vokie
tijos baliūninis orlaivis 
“Hindenburg” iš Friedrich- 
shafeno atlėkė į New Yor- 
ką pereitą šeštadienį 4:59 
vai. rytą. Jis padarė 3,859 
mylias kelionės per 61 va
landą ir 29 minutes, sumuš
damas Zeppelinų greitumo 
rekordus. Dabar “Hinden
burg” yra apsistojęs Lake- 
hurste, N.- J.

“Hindenburg” atvežė 51 
keleivį, apart 54 savo įgu
los narių. Jis yra varomas 
keturių Dieselio motorų, 
po 1,100 arklių jėgų kiek
vienas. — Dieselio motorai 
veikia be elektros kibirkš
čiavimų.
“Hindenburg” yra 812 pėdų il

gio ir 147 pėdų augščio-pločio.

30 Užmušta, 100 Sužeis
ta, Graikų Policijai Už

puolus Streikierius
ATHENUOSE, Graikijos 

sostinėje, geg. 9 d., policija 
su šautuvais, kulkasvai- 
džiais ir šarvuotais kari
niais automobiliais užpuolė 
demonstruojančius streikie- 
rius tabako dirbtuvių. Pa
starieji energingai pasi
priešino. Smarkiame ilga
me mūšyje 30 asmenų iš 
abiejų pusių tapo užmušta 
ir apie 100 sužeista. Darbi
ninkai buvo pasistatę gatvė
se barikadas ir iš už jų at
sišaudė prieš policiją. Tik 
pašaukus kariuomenę, strei- 
kieriai buvo nugalėti.

Reikšdami vienybę su ta
bako streikieriais. reikalau
jančiais pridėti algos, išėio 
streikan ir tūkstančiai gelž
kelio darbininkų Makedoni
joj. Prieš tuos erelžkeliečius 
Graikijos valdžia paskelbė 
“karo-mobilizacijos” stovį.

Socialistas Bus Franci- 
jos Ministerių Galva

tikius su Sovietais. Nors 
tarpsavinių apsigynimo su-, 
tarčių dar nėra padaryta 
tarp Sovietų Sąjungos 
Latvijos, Lietuvos ir Esto- 
nijos, tačiaus jų armijų 
nerolų pasikalbėjimai su 
vietų apsigynimo vadais 
galėsią patarnaut kaip žing
snis, vedąs prie apsigyni
mo sutarčių tarp tų keturių

JAUNUOLIS ĮSIMYLĖJO 
NUOTAKA SENIO, KU
RIS IR LIKO NUŠAUTAS 

ELKADER, Iowa. geg. 9. 
—Savaitė atgal 60 metų 
amžiaus farmerys D. Shine 
apsivedė persiskyrėlę Pearl 
Hines. 30 metų. Ją tuojaus 
įsimylėjo 18 metų vaikinąs 
M. Lenox, ir senis tapo nu
šautas. Dabar teisman* pa
traukti mylėtiniai viens ki
tą kaltina už senio nušovi
mą. ^*9

WASIHNCTOnT — .Šie
met balandžio mėnesį t.Jš 
Jungtinių Valstijų išvežta 
ginklų ir amunicijos įdtto- 
landiją (daugiausia lėktu
vų) už $350,940, į Chiniją 
už $301,088 ir į Ispaniją už 
$82,049.

I

WASHINGTON, geg. 8.— 
Jungtinių Valstijų senatas 
nubalsavo paskirt $529,125,- 
806 karo laivynui per me
tus. Atstovų rūmas jau pir
miau yra nutaręs $531,068,- 
707 tam tikslui.

Senatorius Frazier reika
lavo iš tos sumos išbraukt 
bent $115,300,000, kurie ski
riami dviem naujiem milži
niškiem karo laivam. Bet 
jo reikalavimas atmestas 
40 balsų prieš 12.

Dar niekada šioj šalyj ne
kariniais laikais nebuvo pa
skirta toks kalnas pinigų 
kariškam laivyno priruoši- 
mui.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS 
VIENU SYKIU PAS

SAIC, N. J.

PASSAIC, N. J., geg. 9.— 
Elsie Kasperienė, 36 metų 
amžiaus, vienu pradėjimu 
pagimdė tris berniukus ir 
vieną mergaitę. Jos vyras, 
paprastas gelžkelio darbi
ninkas, uždirba po $20 sa
vaitei. Abudu su žmona 
yra ateiviai iš Vokietijos.

Paryžius, geg. 9.—Neabe
jojama, kad naujo Franci- 
jos ministerių kabineto pir
mininkas bus socialistas Le
onas Blum. Radikalai su 
savo vadu Ed. Daladier iš
reiškė noro dalyvauti nau
joj valdžioj išvien su socia
listais. Komunistai rems 
šią “kairiųjų” valdžią, kuri 
ieis į galią nuo birželio 1 d.; 
bet komunistai tiesioginiai 
nedalyvaus joje, nors socia
listai to ir nori.

Laisviečiu Sveikinimo Te
legrama “Vilnies” Dalinin

ku Suvažiavimui
Lietuvių k o m unistinio 

dienraščio “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui Chi

Varšava, geg. 8. — Lenki
jos žvalgyba suėmė šimtų 
naziškų fašistų, kurie buvo 
susitarę bombomis ardyti 
žydų valgyklas ir kitas už
eigas. Sučiupo daug sprogi
mų.

Dawidgrodek, Lenkija. — 
Sudegė 1.000 namų šiame 
lenku miestelyj. Gaisras 
beveik visą ii sunaikino. 
4,000 žmonių liko be pasto
ges.

cago j pasiųsta sekanti 
sveikinimo telegrama nuo 
“Laisves” administraci
jos, redakcijos ir techni
kinių darbininkų.

“ ‘Laisves’ redakcijos ir 
administracijos štabas ir 
technikiniai darbininkai 
siunčia revoliucinius savo 
sveikinimus “Vilnies” Da
lininkų Suvažiavimui. Te
gyvuoja revoliucine span 
da!

F. BUKNYS, Admin.
R. MIZARA, Red.”
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i> .į X Ne 30, o 25 Metų Jubilėjus
Į Komentuodamos apie “Laisvės” sidab- 
' rinio jubilėjaus laidą, “Naujienos” net 

; .poroj vietų kartoja, jog tai laida pami- 
L riejimui 30 metų “Laisvės” gyvavimo.

(fąi ne tiesa. “Laisve” švente savo 25- 
kerių metų sukaktį.

Nevykusiai “Naujienos” bando prime
sti “Laisvei” panašumą į “Vienybę” savo 
rtepastovume. Visi žino, kad ‘Laisvė” 

'3. .“bepartyviu” laikraščiu tebuvo tiktai la- 
< bai trumpą laikotarpį, galima sakyti, tik 

keli numeriai išėjo toj dvasioj. O vėliau 
j “Laisvė” laikėsi socialistinės linijos. Ji 

4- visuomet buvo kairesnė už “Naujienas.” 
Kai socialistiniam judėjime įvyko skyli- 

. <'.• mas, “Laisvė” nesvyruodama perėjo ko- 
munistų pusėn ir ten stovi per šiuos veik 
septynioliką metų.

—' Draugo Browderio Gegužinės
Prakalbos

Savo prakalboj, pasakytoj Pirmą Ge-
* gūžės Bronxo Coliseume, d. Earl Brow

der palietė visą eilę labai svarbių klau- 
' simų.

į Pirmiausia jis palietė klausimus apie 
įępdrą frontą ir Farmerių-Darbo Par-

L .-^//Franci jo j liaudies frontas atsiekė di- 
džiausi o laimėjimo. Austrijoj Komunis- 

! tų Partija ir Socialistų Partija nesenai 
formaliai sudarė bendrą frontą. Mes 
Jungtinėse Valstijose nezygiuojame taip
greitai. Žymėdami Pirmos Gegužės pa
sisekimą, mes dar labiau atžymime, kiek 

"j dar daugiau reikės ta kryptim padaryti. 
" Mėš turime tik daug žadančius pradinius 

’’'žingsnius. Mes visai nenusimenam, kad 
Tieridras frontas neauga taip skubiai, 

y ^:’~Eaip mes norėtume.”
Jungtinių Valstijų komunistai nesi- 

t liaus kovoję už Farmerių-Darbo Parti- 
$ jis-sukūrimą. O kas link vilties ar atei- 
Jį nančiais prezidentiniais rinkimais pasi- 
S seks sudaryti nacionalį tikietą, tai d. 
$ Browderio nuomone, vargiai bus galima 

, to susilaukti dar šiais metais.
; “Mes, komunistai, esame praktiški 
? žmonės. Mes matome, kad didelė didžiu- 

B organizuotų darbininkų (unijos) 
JJ pasisakė už Rooseveltą. Jie jau tuo 

:: klausimu nusistatė... Bet tas visai ne- 
C reiškia, kad mūsų veiksmas už Darbo 

Partiją niekais nuėjo. Mes matome 
stambių ženklų, kad Darbo Partijos 
klausimas kįla, kaipo vienas iš vyrau- 

’• jančių faktorių Amerikos gyvenime. Kai 
<« mes sakome, kad yra maža vilties išsta- 
7 tyti prezidentinį tikietą 1936 metais, tai
* tas reiškia, kad mes tuo labiau pabrė- 
į žiame, jog 1936 metais būtinai reikėtų

sušaukti nacionalę konvenciją Farmerių- 
J Darbo Partijos.”

I®B Apie santikius su socialistais d. Brow- 
X’ deris kalbėjo ilgai ir įtikinančiai. Jis 
1- juos kritikavo už svyravimą ir abejones. 
>• Mūsų partijos sekretorius karštai ragi- 
** no Amerikos socialistus “sekti pėdomis 

savo brolių Franci jo j, Ispanijoj ir Aust- 
į rijoj.” Ateinančiuose rinkimuose komu-
* nimfai ir socialistai turėtų veikti išvien ir 
£ susitarti del bendro kandidatų surašo.

Komunistai negali imti atsakomybės 
g už Roosevelto politiką ir negali ją remti. 
£ Tačiaus, tiems darbininkams, kurie pasi- 

Jsakė balsuosią už Rooseveltą, komunis
tai sako: “mes, komunistai, negalim jus 
sekti ir remti Rooseveltą ar jo partiją. 
•Bet vis tik mes su jumis daugeliu klau
simų susitariam. Mes sutinkam tame, 
kad Liberty Lyga jr Hearstas yra di
džiausi neprieteliai Amerikos gyvenime. 
Mes bendrai galime ir turime kovot prieš 
tą pavojų. Taigi, susivienykime Farme
rių-Darbo Partijoj, susivienykime kuo 
greičiausia.”Pabaigoj savo prakalbos d. Browderis

platokai apsistojo ant klausimo apie ka
ro pavojų.

“Niekas dabar jau netiki, kad karu ga
lima būtų sunaikinti Sovietų Sąjungą. 
Karas sunaikins tas valdžias, kurios už
puls Sovietų šalį. Sovietų Sąjunga yra 
didžiausia pajėga už taiką, kokia tik ga
li būti pasaulyj.

“Kovodami prieš karo pavojų, mes ne- 
sivaduojam geromis intencijomis. Ko 
mums reikia, tai geros tarptautinės poli
tikos ir tarptautinės vienybės. Mes turi
me sulaikyti Ameriką muo karo, sulaiky
dami karą pasaulyj.”

Karo pavojui apgalėti labiausia reikia 
bendro fronto, pereinančio į liaudies 
frontą. Būsiančioji Darbo Partija bus 
liaudies fronto išraiška.

Keistenybes
Baltimorėje andai sakė kalbą- kriau

čių “organizatorius” Jankauskas, kuris 
dabar, beje, yra “numerio 2-ro sklokos 
vadas” ir daug šūkauja prieš komunis
tus. “Vienybės” reporteris Baltimorėje, 
Jaras, rašo:

Jankauskas privatiniuose pasikalbėjimuo
se agitavo, kad skyrius siųstų delegatą į ko
munistų ir socialistų šaukiamą Clevelande 
kongresą neva Lietuvos demokratiją ginti ir 
delegatu rekomendavo skyriaus pirmininką 
P. Jarą, kurio atkartotinai klausė: “ar va
žiuosi. Jeigu važiuosi, tai aš pasistengsiu, 
kad tave išrinktų.” Kadangi Jaras tautinin
kas, nieko bendro neturintis su raudonukais, 
tai savaime aišku, koks buvo Jankausko 
tikslas, kad Jaras važiuotų.

I

“Sklokos” čyfas bando mobilizuoti tau
tininkus anti-fašistiniam kongresui! Bal- 
timorės lietuviai kriaučiai, mes mano
me, turės užtenkamai politinio senso ir 
tokiems dalykams savo lokale įvykti ne- 
prileis. Iš rimto dalyko komedijų krėsti 
negalima.

Ten pat

Jankauskas paleido dar negudrią antį— 
paskalą, kad Vienybė ir Naujoji Gadynė 
rengiasi susijungti ir virsti dienraščiu ir 
kad tam sumanymui Tysliava ne tik kad ne
sipriešina, bet dar ir pritaria, šių eilučių 
rašytojui paklausus, kaip galima sujungti 
ugnį su vandeniu, A. Jankauskas atsakė, 
kad galima, vieniems ir kitiems po trupu
tį nusileidus. Sako: “Vieni pasuks truputį 
į kairę, o kiti į dešinę ir bendras frontas 
bus padarytas, turėsime naują dienraštį.

I i

Neįstabu, kad “Naujoji Gadynė” nori
ma sujungti su “Vienybe” (fašistų laik
raščiu). Judėjimas, kuriam vadovauja 
tokių politinių smegenų žmonės, kaip 
Jankauskas, vargiai kur geriau ir tegali 
prisiglausti!

Bulgarijoj Formuojasi Liaudies 
Frontas

Bulgarijos socialistų veikėjas, Pastu- 
kovas, energingai darbuojasi su komunis
tais sudarymui Liaudies Fronto. Prieš 
tūlą laiką derybos buvo nutrukusios, bet 
dabar ir vėl jos atsigaivino ir visas dar
bas eina gan sklandžiai, sako pranešimai 
iš Sofijos. Į Liaudies Frontą įeina ko
munistai (jų partija Bulgarijoj nelega- 
liška), socialistai, valstiečių dalis (nužu
dytojo Stambuliskio pasekėjai) ir daro
ma viskas įtraukimui grupių iš buržuazi
nių partijų.

Reikalaujama atsteigti Bulgarijoj par
lamentarinė valdžia, kuri veiktų bendrai 
su Sovietų Sąjunga, Francija, Čechoslo- 
vakija ir kitomis šalimis, kovojančiomis 
už taiką.

Be abejo, Liaudies Fronto laimėjimas 
Francijoj bus dideliu varikliu sukūrimui 
panašaus Liaudies Fronto Bulgarijoj ir 
kitose šalyse.

Metodistų konvencijoj Columbus, Ohio, 
buvo perskaitytas vyskupų raportas, ku
riame, tarp kitko, štai kas pasakyta: 
“Jeigu mes neatgaivinsime savyje tikrą 
evangelizmo dvasią, tai daugelis mūsų 
bažnyčių išnyks per dešimtį-kitą metų ir 
Dievo karalystė susilauks baisiausio su- 
sikrėtimo.”

Metodistų vyskupai ypač yra susirūpi
nę jaunimu, kurio jau nebepasiekia ilgoji 
evangelizmo ranka.

Bet žinote, ką siūlo kunigai “evangeliz
mo” atgaivinimui? Ogi grąžint aštuonio
liktą amendmentą su girtąja blaivybe. 
Ar tai reiškia, kad paprastas alus nepa- 
mačlyvas ir “evangelizmui” reikia stip
raus mūnšaino?

Pirmad., Geguž. 11, 1936

Lietuvių Komunistų Veikla
Ar Dirbate Naujų Narių 

Gavimo Vajuje?
Matėte, draugai, spaudo

je pranešta, kad Lietuvių 
Komunistų N a c i o n alinė 
konvencija tapo nukelta į 
pabaigą rugpjūčio mėnesio. 
Tai bus trys ir pusė mėne
sio iki konvencijai. Jeigu 
Centro- Biuro troškimai ir 
planai išsipildys, tai ši mū
sų konvencija bus pirmuti
nė savo rūšies. Mes mano
me joje turėti kuoplačiau- 
sią draugų atstovybę ir ge
riausias mūsų judėjimo spė
kas.

Bet, žinoma, konvencijos 
pasisekimas priklausys vy
riausia nuo to, kaip prie jos 
prisirengs ir ją pasitiks 
draugai bolševikai kolonijo
se. Ji bus sėkminga ir en
tuziastiška, jeigu mūsų skel
biamas naujų narių gavi
mo vajus partijai bus sėk
mingas. Konvencija bus 
laimėjimo ir atsiekimo, jei
gu suvažiavę delegatai ga
lės pasididžiuoti, kad mūsų 
bolševikiškos eiles dvigubai 
paaugo ir sustiprėjo.

Ar galima tas pasiekti?

Žinoma, kad galima. Šiuo 
tarpu tam tikslui reikėtų 
sukoncentruoti visas mūsų 
spėkas vajaus reikalams. 
Kiekvienas komunistas tu
rėtų pasistatyti sau už pa
reigą iki mūsų Nacionalinio 
Suvažiavimo darbuotis pa
didinimui partijie^ių eilių.

Mes taip pat žinome, kad 
“Lietuvių Komunistų Veik
lą” skaito ir seka tūkstan
čiai dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų. Mes 
norime atsikreipti į tuos 
draugus ir drauges ir pa
kviesti juos į mūsų eiles. 
Komunistų Partija yra jū
sų klasės partija. Visų ko
vingų darbininkų vieta jos 
eilėse. Klasiniai sąmonin
gas darbininkas turėtų di
džiuotis tuomi, kad jį kvie
čia j savo eiles revoliucinė 
partija, kaj jis turi progą 
tapti nariu Komunistų In
ternacionalo, kuriam pama
tus padėjo didieji pasaulio 
proletariato vadai — Mark
sas, Engelsas ir Leninas.

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Ir Mes Krutame
BAYONNE, N. J. — šiuo 

noriu nors trumpai praneš
ti apie mūsų veiklą, šiaip 
taip ir mes krutame. Jau 
atlaikėme antrą “aktyvo” 
susirinkimą. Jis įvyko ba
landžio 26 d. ir, reikia pasi
džiaugti, buvo geras ir gau
singas susirinkimas. Jame 
dalyvavo 14 veikliausių šios 
kolonijos draugų.

Plačiai diskusavome jau
nuolių ir bendro fronto 
klausimus. Visi susirinki
mo dalyviai dalyvavo disku
sijose. Užbaigėme diskusi
jas su klausimu reikalingu
mo priklausyti prie Komu
nistų Partijos. Pasekmės 
tokios, kad trys draugai 
įstojo į partiją, du pasiža
dėjo neilgai laukus įstoti, o 
du pareiškė, kad jiems per- 
augštos mokestys, sakė, jei
gu būtų 10 centų į mėnesį, 
tai tuoj aus įstotų. Kiti pa
sakė, pažiūrėsią vėliau.

Dar greitu laiku tikimės 
gauti kokius tris naujus na
rius į partiją. Matysime, 
kaip seksis.

Frakcijos Sekretorius.

vo su X-spindulių pagelba, 
naudojant dar kitas pagelbi- 
nes priemones, nutraukti nuo 
gyvo kalbančio bei dainuojan
čio žmogaus “garso dėžes.” Ir 
jie aiškiai parodė, kad žmo
gaus balso raumcnėliai virpa 
panašiai, kaip smuiko bei gi
taros stygos, virpa ir raitosi, 
banguoja nuo vieno raumenė- 
lio galo iki kito. Ot kaip su
sidaro toks žmogaus balso 
įvairumas.

Trukšmas—Prieš Sveikatą 
ir Gyvybę

Mokytas anglų lordas Bor
der, atsilankęs į New Yorką, 
atrado, jog čia vyrauja toks 
didelis trukšmas, kad kenkia 
žmonių sveikatai ir gyvybei, 
ypač krikdo gyventojams nėr-, 
vus. Border yra prezidentas 
Anglų Sąjungos prieš Truks
imą.

Laike bankieto, kuris buvo 
iškeltas Astor vicšbutyj lordui 
Horderiui pagerbti, taipgi bu
vo daryta bandymai, kiek 
trukšmo yra kurioj New Yor- 
ko dalyj. Iš įvairių miesto vie
tų buvo telegramomis prane
šama, kiek ten trukšmo tą va
landą ir minutę.

Daugeliui žinoma, jog yra 
tam tikras mokslinis įtaisas 
trukšmui mieruoti. Trukšmo 
vienetas vadinasi “decibel.” 
Kuomet trukšmas pasiekia 60 
“decibelių,” jau žmogų, kad 
ir nejučiomis, erzina ir vargi
na. Bet laike bankieto telegra-

ĮVAIRUMAI
“Vienam Maistas, Kitam

< Nuodai”

Anglai turi patarlę: “Kas 
vienam žmogui yra maistas, 
kitam nuodas.” šiame posaky
je yra perdėjimo, bet yra ir 
tiesos. Vienas koks daugumai 
žmonių geras maistas gali 
būt mažumai nesveikas, kaip 
kad dabar buvo svarstoma ir 
įrodinėjama suvažiavime Ame
rikos Gydytojų-Vidurių Spe
cialistų Sąjungos, Atlantic 
City, N. J.

Dr. Walter Alvarez iš Mayo 
Klinikos pranešė apie vieną 
biznierių, kurį labai užpulda
vo snaudulys, jau bevažiuo
jant iš ryto į “darbą”. Jis, be
vairuodamas automobilį, už-- 
snūsdavo—pavojus jam pa
čiam ir kitiems. Kame to snū
do priežastis?

Dr. Alvarez pradėjo tyrinė
ti to biznieriaus pusryčius. 
Vieną dieną įsako vengti to 
valgio iš ryto, kitą dieną—ki
to; ir žiūri, kaip bus su jo 
snauduliu. Priėjo prie kavos ir 
liepė gerti ją be Smetonos; čia | 
klausimas ir išsirišo. Kada ne
pila Smetonos į kavą, tai ir 
liuosas nuo varginančio snūdo.

K i tam stambiam biznio 
žmogui per 8 ar 9 metus ne
gražiai oda spuoguodavo ir 
šašuodavo. Jo nervai buvo

Itaip suirę, jog jis pusiau-pa- 
mišo. Nuo vieno gydytojo ėjo 
pas kitą, bet vis veltui. Ateina, 
pagaliaus, pas daktarą Alva
rez, ir tas tuoj pradeda dieną 
kitą pašalint vieną valgį iš po
no mitybos, paskui uždrau
džia kitą valgį porai dienų, ir 
žiūri, kas bus. Po kiek laiko 
taip ir suranda, jog tūli val
giai, pilnai tinkami kitiems, 
yra kenksmingi šiam asme
niui. Todėl jie lieka pašalinti 
iš jo maisto; ir biznieriaus 
sveikata pasitaiso greitai ir 
visapusiškai.

Vienas kolegijos studentas 
nuolat skųsdavosi skausmais, 
buvo nusiminęs, beveik nega
lėjo mokintis ir jau kalbėjo 
apie nusižudymą. Ištyrus jo 
maistą pasirodė, kad studen
tui labai kenkia kiaušiniai. O 
jis kas rytą suvalgydavo po 
tris keturis kiaušinius. Aplei
dus jam kiaušinius, studentas 
tuojaus atgijo; pavikrėjo ir 
atgriebė norą ir gabumus sėk
mingai piokintis.

Vištiena yra lengva mėsa. 
Ji paprastai patariama ir li
goniams. Bet yra ir drūčiau
sių žmonių, kuriems vištiena 
kenkia, ir jų ūpą nupuldo.

Dr. Arthur F. Coca iš New 
Yorko pranešė apie vieną sa
vo ligonį, sirgusį, rodos, nuo

cukraus. Bet tyrimai parodė, 
jog jam kenkia ne cukrus, ale 
mažytė dalele tam tikros rū
šies baltimių (proteinų), ku
rie randasi cukruje. Dasigau- 
damas į žmogaus kraują, vi
siškai mažytis tų baltimių nuo
šimtis, ardė»-jam sveikatą.—O 
iki šiol buvo manoma, kad 
cukrus esąs “grynas” anglia- 
vandis ir būk jame nieko dau
giau nesą, kaip “tiktai cuk- 
krus”!

Kiti daktarai taipgi padarė 
eilę pranešimu apie tuos pa
čius valgius, kurie vienus 
žmones sirgdina, o kitus pui
kiai maitina ir gaivina.

J. C. K.

“Stygos” Gerklėje
žmogaus balso stygos iš tik

ro nėra jokios stygos, tik su
siglaudžia ir atsiskleidžia rau- 
menėliai. Iki šiol taip ir buvo 
manoma, kad žmogus išduoda 
balsą arba jį įvairiuoja per 
paprastą tų raumenėlių atsis
kleidimą bei susiglaudimą. Bet 
mokslinis išbandymas parodo 
truputį skirtingą balso “sty
gų” veikimą.

Akustikų (garsų žinovų) 
Draugijos susirinkime gegužės 
5 d. Chicagoj, profesorius Jo
seph Tiffin iš lowos Universi
teto rodė judamuosius paveik
slus, kaip veikia žmogaus bal
so “stygos.” Tie paveikslai bu

rnos atnešė į viešbutį šitokias 
žinias apie trukšmo vietas 
New Yorke: Times Square 85 
decibelės; 5th Avė. ir 34th St. 
—88 decibelės; Herald Square 
—91 decibele.

Trokai, busai, iškelti gelž- 
keliai (eleveiteriai) ir auto
mobilių dūdos daro daugiau
sia ir įkyriausio trukšmo.

Minimam pokilyj dalyvavo 
ir New Yorko miesto valdybos 
atstovai; išgirdo Borderio pa
rodymus apie trukšmo kenks
mingumą ir pasižadėjo dau
giau rūpintis jį sumažinti.

Nesenai New Yorko miesto 
taryba padarė vietinį įstaty
mą prieš bereikalingo trukš
mo darytojus. Už tai gali bau
sti iki 1.0 dolerių.—Yra n u žiū
ros, kad miesto ponai bandys 
jį pritaikyti prieš darbininkų 
demonstracijas. Tačiaus paš- 
kudniausio trukšmo pridirba 
tų pačių ponų, demokratų ir 
republikonų partijos, su savo 
radio trokais, žvanginimais, 
spiegimais ir triūbijimais lai
ke jų politinių kampanijų ir 
paradų.

J. C.

Colorado valstijos milicija stovi ant rubežiaus tam, kad neįsileisti darbi
ninkų iš kitų valstijų darbams prie cukrinių burokų auginimo.

ŠYPSENOS
SAVO ANGLIMIS KEPINSIS

Du airiai, Petras ir Mykolas, 
išbuvę daug metų Amerikoj, 
važiavo namo atlankyti seną 
kontrą. Ant, laivo Mykolas 
sunkiai suserga ir numiršta. 
Prie susidėjusių aplinkybių, 
laivo kapitonas įsakė jūrei
viams Mykolą palaidoti į jūrą. 
Jūreiviai suvyniojo Mykolo 
kūną į brezentą ir surišo vir
vėmis; del svorio pririšo mai
šiuką anglių ir nuleido į van
denį. Petras gi visą laiką žiū
rėjo ir verkšleno, bet kai pa
matė rišant maišą anglių prie 
Mykolo kūno, tada jau garsiai 
verkdamas prabilo: “O, My
kolai, Mykolai! Aš visad ži
nojau, kur tu eisi, bet niekad 
nesitikėjau, kad turėsi ir savo 
anglis nusinešti”!

Debeikictis.

Lėktuvas Pats Nusileido
Chicago, Ill., geg. 7. — 

Boeing 247-D lėktuvas pats 
savaimi, be lakūno pagelbos 
saugiai nusileido, vairuoja
mas radio bangomis nuo že-. 
mes.
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SOVIETŲ “TERITORI
JOS” AMERIKOJ

Gegužės 5 d. Cambridge 
mirė 57 metų amžiaus Leonas 
Janauskas. Tai dar jaunas 
žmogus. Paėjo iš Ilakių vals
čiaus, Gerulių kaimo.

kasdien. Mūsų eilės
Bet ar susipratimas didėja ?, tarpe. Susirinko nedaug. 
Ne. Gal mūs liks
šaly ir mes vistiek nemokėsim 1 salė išvedžiota šniūrais,

Tai idealiste mote
ris. Ko tai reiktų, jei tokių 
žmonių mos daugiau turėtu-

Palaidojom Buvusį Laikrašti-

Pasikalbėjimas Su Sovietu 
Jūrininku

Kl. — Na, jei 
dirbti—tingi, tai 
ji gauna ?

At. — Nieko.

šeštadien., Gegužės 9, 1936

’ I’.’

I ■ 
4

VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Bostone 
mirė Mykolas Paltanavičius. 
Tai buvo no eilinis žmogus. 
Savo laiku, kuomet “Keleivis” 
buvo drg. A. Žvingilo rankose, 
jį redagavo velionis M. Pal
tanavičius. Tais laikais iš re
daktorių, žinoma, nebuvo tiek 
daug reikalaujama, kaip da
bar, bet vis tik Paltanavičius 
buvo prasilavinęs žmogus.

Bet prasilavinimas ir idėja, 
pastovumas savo nusistaty
muose, tai vis skirtini dalykai. 
Ir M. Paltanavičių mes ma
tom karštu socialistu. Toliau 
jis pats įeina į biznį ir Wor- 
cestery pradeda leisti jokiai 
idėjai nepriklausomą “Ameri-

ALPM Sąjungos Il-ro 
kričio metinis koncertas, gegu
žės 3 d., visais žvilgsniais pa
vyko. Publikai prisėjo prista
tyti ekstra sėdynių. Programa 
išpildyta kuopuikiausiai. Da
lyvavo ypač 5 chorai, visus ža
vėjo solistė V. Putvinskaitė- 
Belkienė. Laisvės Choro vyrų 
grupė iš 7 asmenų (southbosto- 
niečiai) buvo publikos po ke
lis sykius iššaukta. Jie pašėlu
siai gražių dainelių pasirinkę 
turi. Tik dar reikėtų daugiau 
padirbėti. Nors palyginus su 
girdėta sandariečių vyrų gru
pe, laisviečiai 100% aukščiau 
stovi už sandariečius.

Smuikininkas V. Sukackas 
—tikrai talentingas. Iš jo ga
lima tikėtis vieno iš gabiausių 
lietuvių smuikininkų tarpe.

retėja, kau, ar daug yra vagių mūsų 
La- 

tik 10 šioj; bai šiltas vakaras buvo, žiūriu, 
, kaip 

kokiom telefono violom, o ant 
tų šniūrų kabo ir bananų, ir 
riešutų, ir saldainių ir visko, 
visko. Poros šoka ir tyko, kad 
ką nukniaukti. Ir nukniaukia. 
Bet salėj pilna moterų “detek
tyvų”—sučiumpa jos vagilį ir 
tempia prie stalo. O čia, brač, 
pasimokėk štruopą. Juokų ik- 
valiai.

Kaip visuomet, privatinėse 
rankose laikraštis kam nors 
pataikauja. Dažniausia nori 
įtikti visiems, kad iš visų biz
nio gavus. Dažniausia patai
kauja tam, iš kur doleris atei
na. Ir M. Paltanavičiaus 
“Amerikos Lietuvis” besiblaš
kydamas galutinai nuvažiuoja 
į taip vadinamą tautininkų 
srovę. Ir tautininkų srovė pa
laidoja Paltanavičiaus 
trūsą su jo “Amerikos Lietu
viu,” kaip jie palaidojo 
Mylėtojų Dr-ją ir daug kitų.

M. Paltanavičius parduoda 
laikraštį ir kitką. Gal del ši
tų nepasisekimų jo sveikata 
pašlyja. Paralyžius ima kaus
tyti jo kūną. Bet jis dar vilties 
nenustoja. Tiek tautininkams 
dirbęs—mano sau Paltanavi
čius—nebūsiu jų apleistas. Jis 
keliauja į Washingtona, Lie
tuvos atstovybėn (atstovu bu
vo Balutis, tautininkas) Lr ti
kisi ten nors dženitoriaus vie
tą gauti. Bet.. . . Lietuvos at
stovybė neduoda jam darbo ir 
duonos. Liguistas, suvargęs 
dvasioje, M. Paltanavičius pės
čias pareina iš Washingtono. 
Tautininkais, u r a p a trijotais, 
kuriems jis pataikavo, galuti
nai nusivilia. Nuo 1929 metų 
jau mes niekur Paltanavičiaus 
nematom. Matom jį retkar
čiais gatve šlubuojantį, para
lyžiuotą žmogų. Jis gyvena’iš 
išmaldos: SLA iš Našliu; ir 
Našlaičių fondo išmeta $10 į 
mėnesį—tai ir viskas. Gerai 
dar, kad vaikai geri: žmona, 
duktė Valentina Minkienė ir 
žentas Steponas Minkus, pa
liegusį Paltanavičių 
kaip vaiką.

Paltanavičius mirė 
metų sulaukęs. Dar 
gyventi, jei gyvenimo 
būtų geresnės buvę. Tai maž
daug visų visuomenininkų toks 
pats likimas buržuazinėj siste
moj.

Velioniui paskutinę pagar- ' dienį mūsų moterys surengė 
vagių” šokius. Nuėjau.bą išreikšti atsilankė daug 

žmonių. Jų tarpe matėsi mū
sų inteligentų ir visuomenės 
veikėjų. Palaidotas gegužės 6 
d. su 
liaus

metodistų min. B. Kubi- 
patarnavimais.
Kerdiejiene-Liutkevičiūtė 

štai dar vienas kapas, 
vos 44 metų sulaukusios mo
ters Onos Kerdiejienės, Jono 
Kerdiejaus žmonos. Tai darbo 
pelės spaustuvininkės kapas. 
Nors vyras aklai garbina kru
vinąjį Smetonos štabą—ji dir
bo tyli, negalėdama, kol šal
tas kapas pridengė jos kūną.

Leonas Janauskas

Ir taip.. . į kelias dienas iš
dygo trys nauji kapai. Trys 
lietuvių kapai. Nykstame mes

• ASIV7 Puslapis Trečias
dairausi sau vienas, it savo na
muose. Kambarėlių durys už
darinėtos.

Baigiant eiti aplink, matau 
duris atdaras. Vidui kalbasi 
dvi moterį ir vienas vyras. Vė
liau susipažinau. — Moterys 
lietuvės ir laiko Pasaulinio Ka
ro gyvenusios Rusijoj. Rusų 
kalbą puikiai vartoja.

Klausimas.—Va pas mus, 
Amerikoj, nekuriu laikraščiai 
(kaip Boston American, ir lie
tuvių “Darbininkas”) nelabai 
senai rašė, kad Sovietų Sąjun
goj žmonės badu miršta, ar 
tai teisybe?

Drg. Sabuliene

Po vieno ALDLD susirinki
mo prie bedarbio prieina drg- 
ės Sabuliene ir Kvietkienė.

—Girdėjom tu nori priklau
syti prie ALDLD?—klausia 
jos bedarbį.

—Norėt, tai senai noriu, bet 
kad tų pinigų vis neturiu—at
sako tas.

—Duok čia savo vardą ir 
adresą—pasišoka drg. Sabu
liene. Aš dar dirbu, už tave 
užmokėsiu.

Ir įrašo į ALDLD ir tą be
darbį, ir jo žmoną. Jų duokles 
sumoka drg. Sabuliene.

Ir tai no pirmas atsitikimas. 
Ar laikraštis, ar tikietas į ko
kį parengimą, neturinčiam pi-

Ats.—Mes turėjome sun
kių laikų ir jūs atsimenate, 
nes taipgi pergyvenote sykiu 
su mumis pokarinį ir civilio 
karo periodą. Bot dabar duo
nelės pas mus kiek tik nori, 
bei keno širdelė geidžia, yra 
užtektinai ir kitų gardėsių. 
Na, pažiūrėkite į mus, ar ma
tote mumyse išbadėjimo?

Kl.—Betgi tie laikraščiai 
talpino ir paveikslus badu mi- 

žmonių.
tais.
me-

mirštančių 
nebus jie nuimti 
t. y. apie 1921.

būt 
įvy-

Po koncertui žemutinėj sa
lėj Kriaučiūno orkestrą links
mino visus su lietuviška polkų-i nigų tuojau drg. Sabuliene ir 
te. Kiek čia juokų! Kiek čia paperka. —L_
draugiško, nuoširdaus pasikal
bėjimo! Užkandžiai ir rudis 
tirpo, kaip pavasarį sniegas, me! 
Pasilinksminta ligi vėlam lai
kui. Čia linksmai laiką leido 
net mūsų atkaklusis sklokinin- 
kas N. Jonuška. Taip ir rei
kia : visi draugėn, visi bendrai. 
Pavieniui nejauku.

Mūsų Moterys

Moterys dažniausiai darbš
tesnės už vyrus. Taip bent 
įrodė mūsų moterys. Kuomet 
buvo šaukiami “Laisvės’ dali
ninkų ir korespondentų suva
žiavimai, tai mūsų vyrai neįs
tengė nei vieno savo atstovo 
nusiųsti. Tuo tarpu moterys 
savo suvažiavime turėjo gerą 
reprezentaciją.

Dabar ALDLD moterų kuo
pa irgi parodo, ką ji gali. Aną 
kartą moterys surengė paskai
tą gimdymo kontrolės klausi
mu. Paskaita gauta iš Centro. 
Gera. Ir gerai ją skaitė drg. 
Tamašauskienė. Po paskaitai 
visos pilietės moterys pasira
šė po peticija, reikalaujančia 
kongreso priimti įneštą gimdy
mo kontrolės legalizavimo bi- 
lių.

Po visam kam moterys pa
sivaišino ir pavaišino dalyva
vusius vyrus arbatėle ir ska
niais pyragaičiais, kurių paga
minti mūsų moterys moka ir 
netingi.

rusių ir 
Tai ar 
laikais, 
tus ?

At.—Taip ir yra; gal 
dar su pridėčku iš kitur
kusių pereitame pasauliniame 
kare baisenybių.

Kl.—Kaip dabar ūkininkai 
—žemdirbiai gyvena—laukus 
dirba ?

At. — žemdirbystėj taipgi 
įvyko revoliucija. Ežios tapo 
suartos, Dirbama daugiau ma
šinomis. Pas mus dabar jau 
mašinų—traktorių šalis, kaip 
ir pas jus Amerikoj. Visi ben
drai—kolektyviai dirba ir dar
bo vaisiais dalinasi norma, pa

At. — Taip, jei buvai prie 
caro Rusijoj, tai dabar dauge
lio vietų ir nepažintum,—per- 
budavota naujoviškai.

Kl. — Ar šis laivas jūsų pa- 
budavotas?

At. — Taip, viskas ir kas ja
me yrą.

Kl. — Ar jūs manote, kad 
Sovietų šalies, neužpuls impe
rialistinės valstybės, būtent Ja
ponija ir Vokietija?

At. — Gali būt mums rei
kės. gintis, bet mes nebijome. 
Kariaut nenorim. Nenorim už
mušti, sužaloti kitų žmonių ir 
jų turtą naikint, kaip ir mes 
nenorim, kad mus žudytų, žalo
tų ir mums trukdytų naują 
tvarką—gyvenimą budavoti.

Kl. — Ką jūs norite pasa
kyti tuo “nebijome?” čia atida
ro storoką .knygą, atvertė žem- 
lapį ir rodo. “Ve, čia Maskva, 
matai? Gerai,.čia šie bruoželiai, 
taškai ir vardai. Judeničiaus 
Kornilovo, Anglų, Prancūzų, 
Japonų ir daugybė kitų armijų 
besiveržiančių prie Maskvos, 
kad sunaikint mus, bet mes vi
sus atmušėm ir išgrūdom iš sa
vo šalies. Ką mes tuomet turė
jome? Buvome alkani, nuogi ir 
ginklų neturėjom. Visa šalis bu
vo pakrikusi. Ve, tuose mūšiuo
se už laisvę ir mane, nedaug, 
tik tris sykius, pašovė, sužeidė 
(parodė ženklus žaizdų). Da
bar į mūsų sovietinį daržą ne
pajėgs imperialistinė degloji 
ir nosį įkišti.

Kl. — Kodėl perkate Ameri
koj šią laužytą geležį? Ar So
viet! joj neužtektinai yra rudos?

At. — Šią 
glijai, mums 
reikia.

Kl. — Tai
rų turite kompeticiją su Angli
ja?

At. — Amerikon atvežėm 
anglis; sutartis reikalauja, kad 
laivas grįždamas Europon turė
tų krovinį; ką duoda—tą veža. 
Juodosiose ir Viduržeminėse 
jūrose dabar jau matosi dau
giau Sovietų Sąjungos prekybos 
laivų, negu kitų šalių.

Kl. — Ar nėra bedarbės So
vietų. Sąjungoj?

At. — Pas mus stoka darbi
ninkų.

geležį vežam ,An- 
tokių atmatų ne

reiškia ir ant j Li

Kl. — Ve, aš žinau, kad pas ' NEW BRITAIN f ANN 
US Amerikoj vra tokiu kurio OAllAln, L V11 lt

kas
k a v

Kas

nenori 
jis ar

nelio ri 
bei tingi dirbti, tai jam ne
reikia ir valgyt—su šypsą pri
dėjo. Pas mus tokių žmonių ir 
nebėra. Visi išmoko dirbti, 
dirba ir valgo. Bene retkar
čiais dar sutiksi liekaną senos 
tvarkos—popą, kunigą, pra
šantį almužnos, ubagaujantį.

Kl. — Tai reiškia ir kuni
gai turi, dirbti?

At. — Taip. Pas mus žmo
nės no taip daug maldingi ta-

prisiglaudę po, kaip buvo prie senos tvar- 
plevėsuoja kos ir valdžia nemoka popam, 

vardas jo kunigam algų, kaip seniau.
atminčiai' Kl. — Tai ir bažnyčias-cerk-

mus Amerikoj yra tokių, kurie 
norėtų vykti į Sovietų Sąjungą, 
bet negali. Todėl, kad labai ap- 
rubežiuotai įsileidžiama. Tai ko
dėl aprubežiuojama?

At. — Todėl: (1) mes nega
lim visą svietą sutalpint savo 
šalyj; (2) ypač J. V. Amerikos 
darbininkai geresnėse sąlygose 
gyvenę iki šiolei, negu mes ir 
jiems sunku yra prisitaikyt prie* 
mūsų aplinkybių; (3) nemažai 
pirmiau būdavo ir tokių pribu- 
vėlių, kuriems norėtųs gyventi 
senoviškai, spekuliuot.

Kl. — štai dabar aš pats ne
dirbu jau senai. Jėgų, rodos, 
dar turiu ir dirbčiau noriai, bet 
ot aprubežiavimas—turiu smilk
ti šioj šaly ir nežinia, ko lau
kiu. Reiškia nėra vilties vykti 
pas jus? /

At. — Matai, gerbiamasis, 
suprantu jus. Kuomet buvai 
jaunas, gyvenai Rusijoj. Jieško- 
jai geresnio gyvenimo, išvykai 
Amerikon, o mes kovojome ir 
laimėjome. Dabar jūsų padėtis 
eina prastyn, o mūsų—geryn; 
nori grįžti, ar ne? Ką mums 
atvežtum ? Savo bejėgę senat
vę.. . Pajutau—mano veidas 
paraudo, pradėjau prakaituot. 
Jūreivis patylėjęs—už metų, ki
tų, gal būt galėsite atvykti. Da
bar pas mus dar yra trūkumų 
su pastogėmis, dar nepribuda- 
vojom užtektinai gyvenimui na
mų, kad visus priimti.

Tuo tarpu užėjo daugiaus 
.svečių, mūsų pasikalbėjimas 
persitraukė.

Su kitu jūreiviu apžiūrėjau 
laivą. Nebuvusiam ant kitų lai
vų spręsti apie įgulos patogu
mus negalima. Laivo įgula susi
dedanti iš 32 vyrų; randasi dak
taras jų tarpe. Rodos visi pa- 
rankumai jūreivio gyvenimui 
yra. Smagus .kambarėlis, tai su
sirinkimų. Čia randasi muzikos 
instrumentai: pianas, balalai
ka, gitara, smuiką; žaislais 
šachmatai, čekeriai, dominos ir 
kitkas. Kėdės smagios sėdėt.

Dar pasidairęs šen ten, ap
leidau laivą. Kiūtinu sau. Pasi
lieku jaunystėj pasirinkto j ša-

Bedarbis.

Į prisirengimo prie Pirmos , 
Gegužės apvaikščiojinjo kon- į 
ferenciją Socialistų Partijai 
buvo atsiuntus delegatus, bet4 

j po keleto dienų atsisakė "ben- j 
drai 
ei ją. 
riai 
mios 
dėt dar daug energijos, 
komunistai su socialistais 
lės sudaryt bendrą frontą

laikyti vieną demonstra- 
Tačiaus pavieniai jų 

prisidėjo ;
Gegužinės. Reikės

/ovivmui jU na- , 
sudarymui žjM 

.. pa-1 
kol
gA-j
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Adolfas Varnaitis, jaunuo
lis, serga—kaulai genda. Jo ! 
tėvas su gentimis surengė po- : 
kilį formoj vakarienės, gegu
žės 2 d. žmonių buvo labai " 
daug. Liko keletas desėtkų : 
dolerių sūnaus gy d y mūT. ‘ Už
kandžiaujant pirmininkiš B. 
Griškevičia pakvietė pakalbėti 
Stankų ir Valaitį

I
Albinas Pikutis turi gražų 

pasisekimą muzikoj. Jis eina ' 
mokslą North Carolina univer
sitete. Net ir vietos anglų 
spauda apie jį gražiai rašė

ALDLD 27 kuopa laike 
“card party” gegužės 3 d. 
Delei didelio lietaus nedaug 
žmonių susirinko, bet šis pa- 
rengimėlis liko duosnus kuo-’ 
pos iždui. Tad kuopos vardu 
dėkuojam už paramą tiem, 
kurie atsilankė. Atsilaikiusių 
tarpe matėsi J. Vaitkevičia su 
žmona. Jie užlaiko išsigėrimo 
užeigą ant kampo Elm ir E. 
Main St.

Apie kitus gerus bizpįęrius 
prie progos vėliau pabriešiu.

gegužės 3 d.

Landers B. & K. šaldytuvų 
skyriuj gyvuoja Independent 
Unija. Paskutiniai planai’ uni
jos yra šią uniją praplėsti į/ 
kitus tos pačios dirbtuvei sky
rius. Darbšti valdyba daro | 
■planus suorganizuoti *“—*’■* t 
Shop skyrių. Ši unija ‘ 
skirsto pagal amatą, ji 
trinė unija.

Reikia saugotis plėšikų, 
piplėšimai įvyksta dažnai.

Naujo’

i

BOSTONO APIELINKES “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS
dirbti,

4 d. Liepos—Fourth of July
O dabar vėl va. Ana šešta- *•

tros stočių.
Kl. — Tai reiškia Sovietų 

Sąjunga jau nepanaši į buvusią 
Rusiją?

gonų laužytą geležį 
krauna. Ant denio 3 
matosi. Klausiu: “Ar galima į 
pas jus užeiti?” Atsako. ‘ 
džiu.” Patiesė tiltuką.

At. — Tai priklauso nuo 
žmonių, parapijom;.

Pagaliau gavau progą vie-

Z: v

Vaizdas ties Moose River sena aukso k a s y k 1 a, Nova Scotia,, Kanadoj 
kur buvo užgriūta trys kasyklos savininkai 140 pėdų žemėje.

Sovietų Sąjungos 
“Klara iZetkin” buvo Bostone 
apie dvi savaiti. Kadangi va
karais ar šventadieniais daug 
darbininkų lankos, tai aš, tu
rėdamas laiko—bedarbis, su
maniau aplankyt dieną, kad 
gavus progą liuosiau pasikal
bėti.

Po pietii 1 vai., 5 gegužės, 
priėjau “Army Base” priep
lauką. Trys laivai 
“ilsisi”; aut vieno 
raudona vėliava, 
“Klara Zetkin”,
Vokietijos komunistei Klarai.1 ves uždaro? 
Zetkin. ,

Ant Laivo
Prisiartinu prie laivo. Elek-

trikinis keltuvas (erain) iš va- na kitą klausimą užklausti.
laivanl Kl. — Ką duoda Dniepro- 

jūreiviai stroj ?
At. — Naktį šviesą, fabri- 

Mel- kuose suka mašiną, miešti; gat- 
Du | vėse vežioja žmones, apielin- 

žingsniu—randuosi ant Sovie- kėj žemdirbiams padeda kul
tų Sąjungos “teritorijos,” t. y. ti ir daug kitų darbų 
laivo denio. Mandagiai p aro- aprič šviesos. Pridėjo: mes til
dė laiptus. “Užlipkite viršun,! rime jau šimtus panašių elek- 
ten rasite daugiau, mes dabar 
dirbame, neturime laiko.”— 
“Ačiū.” Ant antro denio, lai
vo įgula gyvena. Vaikštinėju,

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

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

išanksto įsigykite įžangos bilietus. *

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

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

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS
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Prašome jsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July

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

Prof. Retikevičiaus Orkestrą William Norris Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus Grieš Amerikoniškus Kavalkus

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

■ i

labai gra-
Jis visus 

kas svar- 
visas dar-T 

i 
i-

pilnai
, ma-

PASEKMINGAS BANKIETAS
IR KONCERTAS

Sekretorius Ickes tariasi su sen. Wagneriu (kairėj) lai
ke senatorių tyrinėjimo Wagnerio Diliaus, siūlančio 

paskirti $876,000,000 gyv. namu statybai.

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

proga augščiau minėtų dovanų. TRO-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

pis Ketvirtas šeštadien., Gegužes 9, 1936

VEI” PARAMA
Mūsų atsišaukimas ruošti 

ramogas “Laisvės” nau- 
minėti Sidabrinį Jubilė- 

gavo gražaus pritarimo, 
is dienomis gavome 
00 iš Worcesterio, kai- 

pelną nuo “Laisvės” nau- 
'jubilėjinio bankieto. To- 

drg. Lukas rašo, kad 
Sfrntį sekmadienį, 10 ge- 
l^s (May) vėl worceste- 

ruošia “Laisvės” 
Ūdai parengimą. Iš ma- 
” miestelio Norwood, 

, nuo “L.” naudai ju
dėjimo bankieto liko $45, 
• jau drg. Grybas prisiuntė

' IŠ Philadelphijos ir Mon- 
telU), kur taipgi įvyko “L.” 
Jubilėjaus minėjimui paren
gimai ir buvo sėkmingi, dar 
negavome pranešimo, kiek 

Kai kurios vietos, kaip tai 
Baltimore, Waterbury ir 
dar keletas, rodosi, nieko 
nedarė Jubilėjaus reikalu. 
Turėtų nepamiršti mūsų 
prapymo ir nesivėlinti su 
šio to parengimu.

Namo taisymo kaštus pa
dengti šiuom kartu padėjo 
sekami draugai: V. Butas, 
iš Empire, Canada, $1.60; 
Frank Balch, iš Easthamp- 
ton, Mass., $1.00; Domicėlė 
Veljčkienė, b r o o k 1 ynietė, 
$l.Q0; A. Matulis, iš Jersey 
City, N. J., 50c, ir V. Matu
lis, ^Newark, N. J., 50c.

Bendrai, “L.” reikalam 
aukojo šie draugai: S. Sla
vinskas, Whittmore, Mich., 
$1.50; po $1.00: G. Kudirka, 

Įį • Hillside, N. J., Marija Bart- 
niktenė, Chicago, Ill.; D. Si
mutis, Blanford, Ind.; A. Zi-

LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestrus

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

linskas, Suf field, Conn.; D. 
Grize, Endicott, N. Y.; J. 
Banaitis, Brooklyn, N.Y.;
M. Panelis, Bayonne, N. J., 
ir C. Stukienė, Plaistow,
N. H. Po 50c: J. Naujokas, 
Lost Creek, Pa.; A. Pilkau
skas ir A. Stecke, abu iš 
Lawrence, Mass.; L. Bag
donas, Pittsfield, Mass.; A. 
Miliauskas, Woodhaven, N. 
Y.; S. Rosimkus, Gardner, 
Mass.; A. Punis, Gardner, 
Mass.; VI. Riapiacky, Clin
ton, Ind.; M. Yegela, New
ark, N. J.;' A. Waitkevicius, 
Norfolk, Mass.; J. P. Che- 
pulis, Seymour, Conn.; K. 
Slomas, W. Hazleton, Pa.;
L. Lutvinas, Camden, N. J.;
M. Poderis, Wilkes-Barre, 
Pa.; J. Žebrauskas, Cole
man, Canada; J. Tverkus, 
Philadelphia, Pa.; A. Nagi
nis, Keene, N. H.; J. A. Ra- 
dzevich, Minersville, Pa.; 
M.Grybe, Aberdeen, Wash.; 
T. Markeli tinas, Niagara 

nersville, Pa.; A. Zalderie- 
nė, Maryville, Ill.; J. Alek
sa, W. Haven, Conn., ir S. 
Sinkevičia, iš Southbury, 
Conn.

Graži parama ir labai 
svarbiu momentu. “Laisvė” 
dabar yra lietuvių liau
dies dienraštis. Kiekvie
nas žmogus, stojantis už 
teisybę ir laisvę žmonijai, 
kovojantis prieš parazitinį 
kapitalizmą, d a r bininkas, 
profesionalas ir smulkus 
biznierius turi jaustis, kad 
“Laisvė” gina jo reikalus. 
Ir žinoma, tie visi stambaus 
kapitalo spaudžiami sluogs- 
niai privalo remti “Laisvę”, 
kaip savo klasės reikalus gi
nantį dienraštį.

P. Buknys.

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

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos vėl atžymė
jo istorinę dieną—savo klasės 
reikalų gynėjo, organizato
riaus, agitatoriaus ir propa
gandisto, dienraščio “Laisvės” 
25 metų sukaktuves.

Manor svetainė buvo ] 
pripildyta publikos, čia 
tesi svečių iš daugelio koloni
jų—Scrantono, Bostono ir ki
tų. Koncertas tęsėsi apie tris 
valandas. Kiekvienas progra
mos dalyvis buvo lydimas 
griausmingais aplodismentais.

Lyros Choras, po vadovybe 
J. Bulaukos, atidarė programą 
su “Internacionalu” ir keletą 
naujų dainelių. Reikia pasa
kyti, kad choras gerai pažen
gęs pirmyn, kaip dainomis,

I
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[taip ir narių skaičium. Liau
dies mergaičių kvartetas, po 
vadovybe R. Merkiūtės, sudai
navo keletą dainelių. Jos labai 
gražiai dainuoja, tarsi pavasa
rio lakštingalėlės čiulbėjo ir 
linksmino visus svečius.

St. Kuzmickas, mainierys iš 
Shenandoah, Pa., pasirodė 
pirmu kartu pas mus Phila- 
delphijoj. Jis turi 
žų ir augštą balsą, 
žavėte žavėjo. O 
biausia, tai dainavo 
bininkiškas ir liaudies daine
les. Per kelius kartus buvo 
iššaukiamas publikos griaus
mingais aplodismentais. Drg. 
St. Kuzmickas nepasigailėjo 
patenkinti philadelphiečius ir 
visus svečius.

R. Merkiūtė dar pirmu kar
tu pasirodė ant scenos gražiai 
išlavintu ir maloniu balsu. Ji 
sudainavo kelias rusti kalba 
dainas. Jos balsas žavėte ža
vėjo klausytojus. Už vis dau
giausia patiko dainelė, rusų 
kalboj, kur apdainuoja kuni
gą ir valstietę. Valstietė nu
eina pas kunigą ir prašo, kad 
jis pasimelstų už 12 mirusių 
dūšias ir vieną gyvą, ir už tai 
ji jam davė penkias kapeikas. 
Kunigas labai supyko ir iško- 
liojo valstietę, kaip ji gali 
drįsti įžeisti kunigą. Valstietė 
supyko ir išėjo nedavus nei 
penkių kapeikų.

Mainierių Kvartetas iš She
nandoah, Pa., buvo vyriausiu 
programos punktu. Jie dau
giausia patiko visiems. Ir rei
kia pasakyti, kad yra ko 
klausytis. Jie visas daineles 
dainuoja darbininkiškas ir la
bai gražiai, sutartinai. Už tai 
nesigailėjo publika ir aplodis
mentų. Čia turiu priminti, kad 
Mainierių Kvartetui vadovavo 
drauge D. ĮZdaniūtė. Jai ten
ka daug kredito už gražiai 
sumokinimą ir vadovavimą 
kvartetui. Prie to, D. Zdaniū- 
tė veik visiems programos da
lyviams akompanavo pianu. 
Nors ji dar jauna metais, bet 
jau toli nužengus muzikoj ir 
sparčiai žengia tolyn.

Drg. A. Bimba kalbėjo 
Į trumpai apie “Laisvės” rolę 
darbininkų klasės judėjime, 
ypatingai tarpe lietuvių dar
bininkų. Ji per 25 motus de- 
sėtkams tūkstančių darbininkų 
atidarė akis ir parodė, kas 
yra jtj klasės priešas ir kas 
draugas. “Laisvė” nesuklupo 
klasių kovoj. Ji nešė ir neša 
aukštai iškėlus revoliucinio 
judėjimo vėliavą ir veda dar
bininkų klasę prie galutino iš- 
siliuosavimo iš po kapitalisti
nio jungo.

Prisiminus apie svarbą dar
bininkam sudaryti bendrą 
veikimą, ypatingai, kad pri
rengus sėkmingai Gegužės 
Pirmos demonstraciją, buvo 
atsikreipta aukų del to darbo 
ir del Lietuvos politinių kali
nių. Viso suaukavo $30. Po 
$1 aukavo: M., Tuleikis, Dr. 
Stankus, R. Samulonis, Urbie- 
nė, Urbonas ir P. Kalozinskie- 
nė; po 50c: Petrela, Senas 
Vincas, Jovas, J. Kuodis, Kli
mas. Visiems aukautojams 
širdingai ačiū.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimu 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.
1

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.
------ . . --------------------------------------------- -------- —----

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.

Menkehūniūtė, pasižy
mėjus Philadelphijos publikoj 
ir visoj Amerikoj dainininkė, 
savo skambiu balsu vėl links
mino visus “Laisvės” rėmėjus. 
Ji buvo iššaukta dainuot net 
kelis kartus. Tas ir įrodo, 
kaip myli ją publika. Apie 
jos talentą ir gabumus neten
ka kas daugiau sakyt, nes veik 
visi Amerikos lietuviai ją žino.

Vera ir Nože Fripowitz šo
ko rusiškus šokius. Jos visa
da nepatingi dalyvauti mūsų 
parengimuose. Prie šokimo 
jos gabiausios mergaitės ir ge
ros akrobatistės.

Drg. Valukas iš Scranton; 
Pa., savo maloniu balsu gra
žiai linksmino philadelphie- 
čius ir buvo iššauktas net kelis 
kartus.

Drg. L. Prūseika pasakė 
trumpą prakalbą už stiprini
mą “Laisvės” ir kvietė visus 
darbininkus remti Komunistų 
Partiją ir jos vedamus dar
bus ir stot į KP.

M. Gailiūnaitė pašoko ke
letą šokių. Ji gana gerai iš
silavinus šokti visokius šokius. 
Taipgi pašoko ir Atgailiūnai- 
tė kelis šokius.

Reikia pasakyt, kad progra
ma buvo labai gera—publika 
buvo pilnai patenkinta.

Po programos buvo 
tas ir visi linksminosi 
lumos nakties.

Bankietui valgius 
parinkti gabūs kukoriai. Vy
riausiu kukorium buvo Ja
blonskis. Jis daug metų dir
bęs už kukorių ir turi gana 
patyrimo, kaip sutaisyt 
gius, kad būtų skanūs, 
bartiniu laiku Jablonskis 
saliūną Front gatvėj, 
1600 į pietus. Mūsų bankieto 
dalyviai neturėtų pamiršt drg. 
Jablonskį. Antruoju kukorium 
buvo drg. Povilaitis. Jis dirba 
valgyklose prie sutaisymo 
maisto. Su jais dirbo ir drg. 
G. Bilius, taipgi turįs daug pa
tyrimo tame darbe. O mūsų 
draugės moterys ir kiti vyrai 
daug dirbo prirengime maisto 
nuo pat ryto iki vėlumos va
karo. Prie stalų patarnavo Ly
ros Choro nariai. Visų patar
nautojų darbą vedė A. Urla- 
kiūtė. Tenka pasakyt, kad vis
kas buvo labai gerai sutvar
kyta taip, kad visi greitai ga
vo valgyt, nors daugiau kaip 
300 susėdo prie stalo. Taipgi 
ir prie antro stalo ilgai ne
reikėjo laukti—vėl viskas bu
vo greitai prirengta.

“Laisvės” bankietas buvo 
visais atžvilgiais pasekmingas. 
Vakare į šokius labai daug su
ėjo jaunimo taip, kad abi sve
tainės buvo pripildytos. Tai 
buvo linksmiausias vakaras, 
kokio senai nėra buvę. Tokių 
parengimų mums reikėtų turė- 

bent porą žiemos laiku.
“Laisves” Piknikas

Prie progos turiu pranešt, 
kad šią vasarą philadelphie- 
čiai turės “Laisvės” pikniką 
rugsėjo 6 d., pačiam Phila
delphijos mieste, šiaurinėj da- 
lyj. Vieta viena iš puikiau
sių. Iki šiol dar nebuvo su
rengta tokioj puikioj vietoj, 
kokia dabar paimta. Daržas 
labai didelis ir gražus—pilnas 
didelių aržuolų ir pušių. Taip
gi yra visi patogumai; stalų 
keli šimtai. Iki šiol buvo vi
sada stoka stalų, nebuvo vie
tos žmonėms kur, susėsti; gi 
šių metų, piknike tas trūku
mas bus užpildytas.

Reporteris.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

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

“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

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

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir galiūnams, tad pir

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS GEGŽNAS 
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagadinami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR 

KITOKĮ GĖRIMAI 
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av. 
Philadelphia, Pa.
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Drg. Kapsuko Vardo
Fondas Lietuvos Rev.

Spaudai Remti
Štai ir vėl darau pranešimą, 

šiuo kartu pusėtinai smagų.
Draugo Kapsuko Vardo Fon

das Lietuvos Revoliucinei Spau
dai Remti susilaukė 41 dolerį 
aukų. Tai yra nuo paskutinio, 
pirma šito, paskelbimo, iki šiam 
laikui, per kokią porą mėnesių.

Noriu išdidžiai pranešti, jog 
ir Niūarkas padėjo save ant 
žemlapio. Vis lūkuriojau ir 
žiūrėjau, kas čia bus su mano 
Niūarku. Tai gi štai, vietinė 
Niūarko ALDLD 
ir paaukojo visą 
dolerius.

Ir paskui tuoj
draugas, prijautėjas, pats nuo 
savęs, asmeniškai išmetė dar 
gi penkinę! Tai mūsų nedide
lis Niūarkas neblogai pasirodė 
šio fondo akyse.

Didžiulę asmeninę auką at- 
pleškino net iš šikagos mano

5 kuopa ėmė 
penkinę — 5

vienas geras

Mat, jie pirko bažnyčią ir su
mokėjo didelius pinigus. Bet 
greit pradėjo pešties su kuni
gu del gaspadinės. Pasipylė 
skundai vyskupui ir vyskupas 
bažnyčią uždarė, o kunigui 
davė kitą parapiją.

Manchesterio “Express’ bu
vo pagarsinta, kad mancheste- 
riečiai lietuviai ir marškinius 
į panšapę sunešė, bemokant 
už bažnyčią, o dabar ją užda
rė.

Į Widnes buvo atvažiavęs 
kun. Mačionis, kuris pripasa
kojo nebūtų dalykų apie So
vietų Rusiją. Jisai sakėsi bu
vęs Rusijoj. Girdi, imigran
tus suvaro į pašiurę—vyrus, 
moteris, merginas ir vaikus. 
Ir daugiau dar nonsensų jisai 
pripasakojo.

Sakė, kai pramoks angliš
kai, tai rašinėsiąs anglų spau
dom Bet tokių “rašytojų” 
jau buvo ne vienas ir Sovietų 
Rusija del jų šmeižtų nesu
griuvo.

Widnese yra susitvėrus ka-
senas draugas (ir parapijonas talikų pašelpos draugija. Taip 
da iš Lietuvos) d. Pranas Vėb- pat ir Manchestery yra susi

tveręs kliubas, kuris turi savo 
barą ir rengia šokius.

Kaip vieni, taip ir kiti kelia 
balius vieni kitiems. Kai atva
žiuoja kunigas, tai pasileidžia 
per stubas, kad tik 
išvažiuoti su tuščiais 

Nors Widnes’o 
draugija jau metai, 
vuoja, bet pašelpos nei vienas 
draugijos narys negavo. Net 
pats pirmininkas, kai darbe 
išsilaužė koją, tai pašelpos ne
gavo. Ar tai gražu viską ati
duoti kunigams ir kitiems fa- 
šistuojantiems agentams?

Draugijoj buvo įnešta, kad 
sutvert jaunųjų skyrių ir duot 
jaunimui paramą, kad jie ga
lėti] užsiimt sportu, čia yra 
gabių jaunuolių. Bet iš to nie
ko neišėjo.

Manchesterietis Valinskas 
ir kiti įrodinėjo, kad reikia la
biausia rūpintis kunigo palai
kymu, nes kada kunigas išva
žiuoja, tai ir dvasią lietuviš
ką išsiveža.

Manchestery ir Widnese lie
tuviai labai mažai skaito dar
bininkiškus laikraščius. Jei 
kada ir perskaito kokį straips
nelį, tai sako, kad “durni ra
šiniai.”

Didžiuma jų myli kunigus 
ir ponus. Anglijos lietuviams 
reikėtų susiprasti, nes gyveni
mas darosi vis sunkesnis. Jei 
kas nori gali tikėti. Niekas 
tikėjimo jiems nežada atimt. 
Bet reikėtų atsikratyt globos 
reakcinių kunigų, kurie nie
kuomet nesirūpino mūsų kle- 
sos reikalais.

Mes, pažangūs lietuviai, tu
rėtume susiburti vienybėn ir 
įsteigti kokią nors savo orga
nizaciją.

ra—10 dolerių!
Ilgai netrukus atėjo da viena 

stambi asmeninė auka. Detroito 
lietuvis vaistininkas, d. A. M. 
Kišonas, mano studentavimo 
Dorpato laikų draugas, prisiun
tė penkinę.

Iš tolimųjų vakarų, iš Seat
tle, Wash., ALDLD 161 kuopa, 
nenorėdama atsilikti nuo savo 
draugų losangeliečių, per savo 
sekr. d. M. Baltrušaitį, prisiun
tė 5 dol.

Per ALDLD 63 kuopos va
karienę, Bridgeport, Conn., su
rinkta 7 dol. aukų. Prisiuntė d. 
J. J. Mockaitis.

kp, Elizabeth, N.
J. Liutkų atsiuntė

nereikėtų 
kišeninis, 
pašelpinė 
kaip gy-

IŠ LIETUVOS
Kaip Išrodo Vilnius

Vienas “Liet, žinių” bendra
darbis nesenai lankėsi Vilniuje 
ir štai ką jis pasakoja apie da
bartinę Vilniaus būklę.

“Dabar Vilniuje ir apie Vil
nių prigrūsta bene dvylika kar
eivių pulkų. Oficierių ir karei
vių gatvėse nuolat sutinki.

“Nuo elgetaujančiųjų Vil
niaus gatvėse sunku apsiginti. 
Jie stovi ant visų kampų, prie 
krautuvių, kavinių ir didesnio 
susigrūdimo vietų. Prie baž
nyčių jų stovi po keletą, o baž
nyčių Vilniuj yra 38... Kuni
gų ir vienuolių skaičius taipgi 
padidėjo. Atgijo jėzuitai, ber
nardinai, pranciškonai, o Auš
ros Vartus užvaldė karmelitai.

“Įvažiavus į Vilnių, pirmasis 
įspūdis: tie patys pilki, apdul
kėję, senai remonto nematę na
mai, kokius teko palikti prieš 
18 metų; tos pačios senai jau 
dažytos ir apirusios tvoros; tas 
patsai bent geležinkelio stoties 
rajone duobėtas ir apiręs ak
menų grindinys; veik tie patys 
vežėjai su viena atmaina, kad 
vartojami Šlajai ir pakinktai 
nebe rusų, bet Krokuvos tipo. 
Senosios arklių “konkos” jau 
nebėra, o vieton jos sutinki bu
vusioj Zavalnoj braškantį auto
busą. žmogus nerimsti, nepa- 
klausdamas, negu tik tokią pa
žangą tėra padaręs miestas per 
tą 18 metų, kaip nebeteko čion 
gyventi ?

“Vilniuje pradėta statyti Pil
sudskio mauzolėjus, kur bus pa
dėta jo širdis.”

Kaune. Apie 70 darbininkų ne
teko darbo.

Atatinkamose įstaigose taria
masi reikalą taip sureguliuoti, 
kad visi trys aliejaus fabrikai 
galėtų veikti ir darbininkai ne
liktų be darbo.

Tragiškai Pasibaigusi 
Vakar uša

Jaunalietuviai Miroslavo v., 
Kaukų mokykloje 12. IV. bu
vo suruošę vakarą, kurio galas 
buvo liūdnas. Metelių malūno 
darbininkas K. Baravykas bu
vo peiliais sunkiai sužalotas ir 
nugabentas į Alytaus apskr. 
ligoninę, šis iš savo pusės mir
tinai nušovė Vincą Paralį 18 
mt. amžiaus, gyv. Obelytės 
Stručkauskų R. Visa apylinkė ■ 
įvykiu labai sujaudinta. Poli
cija įvykį aiškina.

Radio Laisvė
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 pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9Į-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

kio dydžio, 
kio
ma.
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius

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

darni ir neturėdami moderniško

Ė

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

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.

t

Puslapis Penktai

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.

FREDERICS
ONE MINUTE 
PERMANENT

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

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

SOUTH BOSTON, MASS

ŠTAI K4 JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS

J., per d. S. 
2 doleriu.

Asmeninė
Bekežiaus, Brooklyn, N. Y., 1 
doleris.

Asmeninę auką įteikė Dr. M. 
D. Palevičiuš, Detroitietis—1 
dolerį.

Labai žemai ačiū draugams 
ir organizacijoms už aukas. Vis 
gi arčiau prie krašto, prie už- 
briežtos kvotos, šiomis dieno
mis išsiunčiau visas surinktas 
aukas—139 dolerius. O pir
miau buvo pasiųsta 69 doleriai. 
Tai da trūksta iki kvotai virš 
40 dolerių. Nebedidelė suma 
bepaliko surankiot. Labai pra
šyčiau draugų ir organizacijų, 
draugijų, kliubų, kad padėtu
mei man kuo greičiausiai suda
ryt tą keletą dolerių ir likvi- 
duot fondą.

Galite, Draugai, lengvai sau 
įsivaizdinti, kaip sunkiai prisi
eina darbuotis revoliucinės 
spaudos skleidėjams fašistinėj 
Lietuvoj, ypač dabar, kada visa 
kas uždaryta, užginta, užslo
pinta. Ištieskime tiems pasi
šventėliams draugišką pagel
bės ranką.

Draugo Kapsuko Vardo Fon
das Lietuvos Revoliucinei Spau- 
dai Remti laukia Jūsų para
mos. Da gi po truputėlį pra
šom, ypač tų, kurie da šiam 
fondui neaukojo.

Siųskite aukas Kapsuko 
Fondo iždininkui šiuo adresu:

Dr. J. J. Karkiančius,
48 Second Ave., 

Newark, N. J.

auka nuo d. K.

Dvidešimts.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Widnes ir Manchester, 
Anglija

IŠ Lietuvių Gyvenimo.
Widnes yra nedidelis mies

telis su 39 tūkstančiais gyven
tojų. Lietuvių apie 39 šeimos. 
Darbai eina labai blogai ir už
darbiai menki. Pavienis dar 
gali pragyventi, bet su šeima 
tai pusbadis gyvenimas. Di
džiuma lietuvių apie savo kle- 
sos, apie darbininkų reikalus, 
labai mažai rūpinasi.

Už 20 mylių nuo Widnes 
yra Manchesterio didmiestis. 
Manchesterio lietuviai negali 
gyventi be Widnes lietuvių.

V. W.— Į tamstos klausimą 
tiek galima atsakyti: jei vy
ras, pasišalinęs nuo savo žmo
nos per dešimts metų, bet ne 
divorsuotas, sugrįžta atgal pas 
žmoną, jis visvien skaitosi le- 
gališku vyru.

K. Placeniui, Toledo, O.— 
Mums rodosi, kad tokiam at
sitikime, reikėtų išsiimti pir
mosios popicros iš naujo, ka
dangi, per aštuonerius metus 
anos paseno. Bet tuo reikalu 
klauskite vietinio teisėjo arba 
advokato. Būsite tikresnis.

Motiejui Padieniui.— Apie 
lito vertybę pilnai negalma 
pasakyti; berods 6 litus išmo
ka už $1. Nuosavybės reika
lus Lietuvoj tvarkykit per Lie. 
konsulatą New Yorke, arba 
per gimines Lietuvoj, jei jų 
turite.

Niagara Falls, N. Y., geg. 
& “Prohibišinų” partija at
laike suvažiavimą ir pasis
kyrė dr. D. L. Colviną savo 
kandidatu į prezidentus šių 
metų rinkimuose.

Nubaudė Brolžudes
Sausio 16 d. Ramošiškių kai

me Skaistgirio vi. medžiokliniu 
šautuvu pro langą buvo nušau
tas Vladas Jaras, 40 metų ūki
ninkas. Nužudymu buvo įtar
tos jo seserys Zuzana ir Ele
na Jaraitės, kurias šiomis die
nomis teisė Šiaulių apygardos 
teismas. Jaraitė Zuzana .kalta 
prisipažino ir aiškinosi, kad nu
žudžius brolį del to, jog norė
jusi išgelbėti ūkį, nes brolis gy
venęs labai palaidžiai ir baigęs 
eikvoti turtą. Jaraitė Elena 
kalta neprisipažino, nužudyme 
nedalyvavus, tik vėliau sužino
jusi, 
bas, 
jusi 
s m as
30 metų, kalėjiman iki gyvos 
galvos, o Eleną 10 metų kalėji
mo.

kad tai esą Zuzanos dar- 
bet kaipo sesers nenorė- 
išduoti ir slėpusi. Tei- 
nubaudė Zuzaną Jaraitę,

“Valstybes Turto 
Naikintojai”

Vidaus reikalų ministerija 
paskyrė 1,000 litų dovanų tam, 
kas praneš policijai tikrų žinių 
apie “valst. turto naikintojus.” 
Pasirodo, kad daugelyj Suvalki
jos vietų, ypač Šakių apskrityj 
ir pasienyje, nakties metu kas 
tai pjausto telegrafo stulpus, 
vienur kitur padaro padegimų.

Tai turbūt, valdžiai kerštas 
už jos terorą prieš valstiečius.

Nušovė Policininką Kvalitą
21 d. balandžio Veliuonos 

nuovados polic. viršininkas 
Baublys su policininku Kvalita 
važinėjo po apylinkę mokes
čius rinkdami ir įteikdami įvai
rius raginimui. Jiems grįž
tant namo, prie Klapatinės km. 
iš raisto pasipylė šūviai ir po
licininkas Kvalita krito mirti
nai nušautas.

J. Plečkaitis Parašė Knygą
VILNIUS. — Avantiūristas 

Jeronimas Plečkaitis parašė 
knygą apie lietuvių emigraciją 
Lenkijoje. Toje knygoje buvę 
iškeliama daugybė įvairių reve- 
liacijų. Praėjusią savaitę len
kų administracinė valdžia tą 
knygą konfiskavo.

Sustojo Du Aliejaus
Fabrikai

Vienas Vilkaviškyje ir vienas

šią metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų 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.

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beach view 2-3103

Telefonuokite South Boston
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Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZlNS- X
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Iš- 
ir

9423, arba kreipkitės pas:

A T K”iir>Gfic 332 Broadway
♦ J ♦ A v | > O Lio So. Boston, Mass.

I .
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.

VAISTAI

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

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

Šokiai biina žemutinė] 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. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar special; 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. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.
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Lietuviai, 
rašykite 
platesnių

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

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

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

EC'ZOINT, gydanti mostis................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

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

stiprina plaukus .................. ........................
TREJANKA, apetitui sužadinti.................... •
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.................................................

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
f

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 užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaut

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

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

Philadelphia, Pa

Anglijos darbietis parla
mento narys, soc. Morri
son, dabar lankosi J. V.

Brody, S.
Vasiliauskiene,

pagelbėdami
Tie patys
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tai prisirengia del padarei su pinigais Taipgi bus skaitlinga delega
cija iš šios apielinkės j IIar-> 
risburg, kur bus suvažiavimas 
bedarbių iš visos Pennsylva
nia valstijos. Veisiejiškis.

mūsų visų pareiga pasidar- 
buot, kad mes savo užduot} 
atliktum šimtu nuošimčių.

tuo lai- 
išsiuntei

Lastauskienė (camdenietė) — 
po 2; K. J. Petrelai—$1.50; 
po $1: M. O. Abraitienė, Kai
rienė, K. Salabritienė, R. Sa
mulis, M. Jonikienė, D. Balu- 
kevičius, George, A. černees- 
ky, A. Juknienė, A. Gutonie- 
nė, C. Grimasiauskas, LDS 5 
kuopa, I. Valančienė, V. T. 
Tvarkai, L. Ničienė, I. Bal- 
čiauskienė, A. Kundrotas, V. 
Grinienė, A. Klimai, M. Vai
čiulienė, J. Kuržinskas, P. Pet
kus, J. Valukonis (iš Ediston, 
Pa.), šoblickas, P. Geležinis, 
P. Urbonas (Ediston, Pa.), J. 
Keršiauskas, K. Vaišnoras, M. 
Scotch, A, Samulionis, K. A. 
Misikonis, 1. Griciūnas, A. 
Bakšys, A. Papeiuškas, A. Ra
manauskas, A. Gidviliene, J. 
Masionis, Hen, ir W. B. Lu
bin; po 50c: K. Petrauskienė,
A. Ballgard, J. Strumskis, A. 
Rimkūnienė, F. Juosponis, P. 
Bačanskas, 
Ikonis, V. Talūnas, F. Gidvi-
liūtė, P. Poškienė, W. Saba
lis, A. Zinienė, A. OgentaSj 
(Chester, Pa.), J. Depskis 
(Chester, Pa.), ir J. Ripinski; 
V. Sukackienė—35c; po 25c: 
J. Petrauskas, M. Budrevičie- 
nė, Valantienė, J. Baniulis, J. 
'.Zakarevičius, M. Navadaus- 
kienė, Janeliūnai, B. IZimbie- 
nė, C. Laurinavičiai, J. Ur
bonas, J. Kruda, M. Pajuodis, 
O. Ališauskienė, J. Baniulie- 
nė, J. Vasikonis, P. Jagela, J. 
Bartašius, A. Astrauskas, Be- 
pavardis; Gebris (Chester, 
Pa.) ir M. Adomaitienė—po 
15c; R. Mikolaitis — 10c; C. 
Valatka—7c.

Ii iškilt, 
atsargos anglim.

Projektų darbininkui būvis 
visai pablogėjo — tūkstan
čius jų atleido iš darbų, o ku
rie liko, tuos apkrovė darbu, 
kad turi antra tiek dirbti, kaip 
pirmiau.

Atleisti iš darbo tie, kurie

ku, kai dirbai—gal 
užrubežin ?

veikimas 
kad bus 

Tuom

tarpe 
atrodo, 
vienybės.
tiek daug tų vi-

organizacijų.

Bedarbių 
neblogas — 
prieita prie 
sykiu nebus
šokiais vardais

Kasyklos šiuom laikotarpiu 
dirba gerai, nes tas kontrak
tas dar daromas, bet kada 
bus jau nors kokia sutartis 
padaryta, tai tuom sykiu ir 
vėl viskas sušlubuos. Dabar
dar manoma, kad streikas ga- buvo nuėję reikalaut pašelpos.

 Juos pirmiausia užklausė, ką

APIE ĮVYKUSI BAZARĄ

Balandžio 17 ir 18 dienose 
įvyko rl arpt. Darb. Apsigyni
mo Distrikto bazaras, rengtas 
spėkomis TDA kuopų, kurios 
rūpinosi visa bazaro eiga ir 
turėjo 18 stalų, užpildytų įvai
riais pardaviniais.

Penktadienio vakaro pro
gramą išpildė kelių tautų jau
nimas ir dainavo Rusų Choras.

Lietuvių šiame bazare, kai}) 
pirmą, taip ir antrą dieną, 
dalyvavo mažai; gal todėl, 
kad daugelis žmonių rengėsi 
į “Laisvės” bankietą, kuris 
įvyko viena diena vėliau.

Jei nebūtų supuolę beveik 
kartu du dideli parengimai, 
kuriem reikėjo labai daug dar
bo, tai lietuvių stalai bazare 
būtų davę daug geresnių pa
sekmių, nes šiais metais turė
jome daug ir gražių daiktų ’ 
pardavimui. Labai negerai, 
kad tik keletas draugių ir 
draugų 
triūsą, 
surinkt, 
turėjo rūpintis ir tų 
pardavinėjimu; trūko 
lėto gerų pardavėjų.

Lietuviškų organizacijų 
daiktais užpildyta 6 stalai, 
kas sudarė vieną trečdalį viso 
bazaro stalų.

Lietuvių stalai buvo turtin
giausi daiktais, papuošti ran
kų darbo siuviniais, mezgi
niais ir kitokiais daiktais, ir 
padaryta uždarbio daugiau už 
kitas tautas.

Apart gražių daiktų, stalus 
puošė listas draugų vardų, 
aukojusių pinigų ir daiktų. 
Pinigais suaukota $74.50.

Ant daiktų buvo prisegiotos 
kortelės su aukojusiųjų para
šais; tai buvo sąrašas, rodan
tis darbininkų nuoširdumą.

Kad surinkus viršuj minėtas 
aukas, buvo atlankyta daug 
darbininkų ir biznierių; išaiš-. 
kinus atsilankymo reikalą, ma
žai rasta susipratusių darbi
ninkų, kurie nebūtų kuo nors 
parėmę.

Draugės moterys padarė 
gražiausių rankų darbo daik
tų, į kuriuos įdėjo daug dar
bo. kas parodo, kaip klasi
niai sąmoningi draugai ir 
draugės atjaučia savo klasės 
kovotojus, esančius kalėjimuo
se už darbininkų gyvenimo 
reikalus.

Pagirtina, kad Lyros Cho
ro jaunuolės, nors dar jau- 
nos, įvertino šį parengimą—ne 

W tik jame dalyvavo, bet ir var
de savo choro aukojo gražių 

J; rankdarbių.
P. Pilėnas ir Skačkauskas 

varde ALDLD 10-tos kuopos 
parinko gražiu daiktų ir pi
nigu. A. Papeluskas varde 
ALDLD 149 kuopos ne tik 
pats aukoio. bet dar surinko 

£ daiktų. Iš Chester, Pa., drg.
Gižauskas varde tenykštės $3’; J. M. Rainiai, M. Galinie- 
ALDLD 30 kuopos pagelbėjo nė, E. Pildis, P. Bullatt, ir O. 
atlankyti tenykščius darbinin
kus ir biznierius, iš kurių ga- į 
vome keletą doleriu ir gražių į 

daiktų. Drg. A. Kančiavičie-1 
r nė, Lęsčiuvienė, Tureikienė, J. 

w J. Potienė, J. Šimkienė, Griciū- 
nienė ir P. Valantienė pagel
bėjo gauti daiktų, pinigų ir pa- 

... dirbėti prie pardavimo daiktų.
Drg. J. A. Smith ne tik pats 

. aukojo daiktų, bet paaukojo 
ir keletą ištisų- dienų rinkimui 
daiktų ir pinigų. Vyriausiai 
nuo drg. Smitho pasidarbavi
mo priklausė pasekmės šio 
parengimo, į kurį reikėjo įdėt 
daug neatlaidaus darbo.

Mes turėtume ne tik sykį 
į metus gerokai padirbėti, bet 
mūsų užduotim turėtų būt iš- 
budavojimas milžiniškos TDA 
organizacijos, kurios stipru
mas būtų užtikrinimas visiem 
kovotojam, kad bus kam jais 
rūpintis.

Pasidėkavojant nuoširdumui 
aukotojų ir pirkikų, lietu- 

L viams pasisekė sukelti $142. 
Pinigai visi perduoti TDA III 
Distriktui, kuris rūpinasi ka-

O. Meškauckai,

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LALS NIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ŽOLYNU ARBATA
Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1516

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Labai
draugių 

komisijos 
daiktus 
draugai 
daiktu 

dar ke-

inių išlaisvinimu ir šelpimu.
Vardai Aukojusiųjų Daiktais:

Juknienė, 
šoloms-

kienė, M. Vogonienė, Babinie- 
nė, J. Šimkienė, Kunišauskas, 
N. Rudolph, A. Valančius, B. 
Frišel, J. Šimkūnas, J. Che- 
pulis, P. Klepeckienė, T. Ba
ranauskienė, (Zvigaitienė, A. 
A. Deivis, V. Fergienė, P.

P. C. Mack, B. Pivariūnie-
B. Lipovicz, E. Laudauskie- 
P. Kazlaučiūnas, P. Jage-
C. Baltrūnas, E. Mažeikas, 

Normantienė,
B. Wilson, P. 

Kančiavičie- 
Kairienė,

BAR and GRILL

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas. ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vienų, 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.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. v

&

I

9<<

In
I

Kuodis, A. J. Smith, V. Ša- 
pranauskienė, E. Laurinavičie
nė, 
nė, 
nė, 
la,
J. Lukienė, 
Užkuraitienė, 
Kančiavičius, A. 
nė, Tervidienė, M.
A. Banioniūtė, J. Ramanaus
kas, K. Ribikauckas, Kačins
kas, K. J. Petrelo, B. Sveikac- 
kas, A. Pildis, Žukauskienė, V. 
M. Bizulienė, J. J. Potienė, P. 
P. Baranauskai, Dapkūnienč, 
T. Butviliūtė, M. Valančius, T. 
Tureikas, O. Norvich, H. Kau
pas, J. Mathis, R. Miller, F. 
Gidviliūtė, A. Orlakiūtė, B. 
Gegžnienė, B. Ramanauskie-1 
nė, Užkuraitienė, Astrauskie
nė, S. Brock, P. Kazlauskienė, 
II. Mezik, E. Lesčius, J. Dau- 
gaveckienė.

Aukojusieji Biznieriai:

Lithuanian Furniture Co., 
1427 So. 2nd St.

Feinstein & Co., 9th & 
Spring Garden Sts.

L. Dubrow & Sons, 420-422 
South St.

Aukotojai iš Chester, Pa.

A. Degutis, P. Grigaliūnie
nė, P. Gižauskienė, A. Lip- 
čius, ir P. Irgaitienė.
Vardai Aukojusiųjų Pinigais

A. F. Stankus, graborius— 
$5; L. T. P. Kliubas—$3.35; 
J. Kavaliauskas, graborius —

TDA III Distriktas, varde 
visų politinių kalinių, taria vi
siems aukojusiems ir rėmė
jams ir prisidėjusiems pada
ryti parengimą sėkmingu šir
dingą ačiū!

B. Ramanauskiene.

Wilkes Barre, Pa

šiuom klausimu, bet ir 
nors vėliau, turėsime 
pat konferenciją, kuri 
gegužės 31 d. Jau vi-

Ir Wilkes-Barre darbininkai - 
neatsilieka nuo kitų miestų 
sudaryme bendro fronto ir pa- 
gelba Lietuvos valstiečiams 
išsikovot demokratinių teisių 
ir laisvę žodžio.

Nors jau kitų miestų dar
bininkai daug gerų darbų, nu
veikė 
mes, 
taip 
įvyks
sa eilė organizacijų turi iš
rinkę delegatui į tą konferen
ciją, o kurios dar neturi iš
rinkę, bus daroma viskas, kad 
kaip galint patraukt ir tas or
ganizacijas prie šio taip 
baus darbo.

Kaip atrodo, tai mūsų 
to darbininkai pritaria 
taip svarbiam darbui ir
kiu, kad organizacijos pasiųs 
reikalingą skaičių atstovų į 
Cleveland© Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks birželio 20 ir 21 dieno
mis. 'Draugės ir draugai,

sv ar-

mies- 
šiam 

aš ti-

Rengkite III MCD DADI/X Kur “Laisvė 
Piknikus ULIntil lAniVL 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.

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00

NmM

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE

mu Over Globe Shoes

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini-

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus 

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklj

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

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštine ant rankos.

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

BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

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

GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass
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SARGAI
D. M. ŠOLOMSKAS

(Tąsa)
“Dingo” sukando dantis ir iškėlė gal

vą. Taip vadinome didelį plačiomis au
simis šunį. Jis turi diktą kaklą, tvirtus 
muskulus, tvirtą nugarą, galingą krūti
nę. Jo nasruose balti galingi ir aštrūs, 
kaip peiliai, dantys.

Tamsi naktis. Didelė tyla. Ir jeigu 
ne žmogus, tai nakties tamsoje negalė
tum atskirti Dingo nuo vilko. Ir iš tikro 
Dingo gyslose dar nemažai vilko kraujo 
teka. Dingo greitai priprato prie naujų 
gamtos sąlygų ir gerą “mokyklą” per
ėjo pasienio sargų. Jis yra visada ga
tavas už savo draugą mestis vandenin ir 
ugnin.

Dingo priprato prie, raudonarmiečio 
Tobolino ir yra jautriausias ir vikriau
sias jo įrankis. Sėdint su Tobolinu pa
sienyje, Dingo pakreipimu galvos, pa- 
kraipymu ausų, pavedimu akių duoda ži
nią savo draugui apie gręsiantį pavojų.

Pirmiausiai Dingo pagarsėjo atideng
damas kontrabandistų partiją iš 21 as
mens. Jie nenorėjo klausyti. Tobolinas 
paleido Dingo. Ir šuo—vilkas milžiniš
kais žingsniais vijosi juos. Kaip žaibas 
lekiodamas aplinkui juos, tai išsižioda- 
įmas, tai sukąsdamas milžiniškas žiotis, 
jis suvijo visus kontrabandninkus į krū
vą. Nusigandę kontrabandninkai griu
vo veidais ant žemės, pridengė rankomis 
galvas, ir taip buvo suimti.

Po to Dingo atvedė prie užkastos smė
lyj kontrabandos ant upės kranto, ketu
rių kilometrų atstume. Daug jis pasi
darbavo ant Afganistano sienos. Kada 
Tobolinas ir Dingo buvo perkelti ant va
karų sienos, jis ir čia greitai priprato 
prie naujų gamtinių sąlygų. Greitai jis 
priprato prie miškų, ežerų, balų, sniego 
ir didelio atsargumo.

Čia priešas yra daug gudresnis, jis 
griebiasi visokių įmonių, kad apgavus pa
sienio sargus. Keturkojis Sovietų sar
gas, tartum tą žinodamas, dar gudresnis 
pasidarė.

Dingo neima užnuodintą mėsą, jis su
pranta visus priešo gudrumus, moka sek
ti pėdomis, pasislepia krūmuose, pasine
ria į vandenį prisiartinant priešui, gerai 
užuodžia, neapgaunamas.

Buvo atsitikimas, kad kartą Dingo ant 
sienos surado priešingos valstybės šnipo 
sliedą. Sliedu ėjo 36 kilometrus gilyn 
mūsų šalyje ir viename sodžiuje įsiveržė 
į namą, kur ir susektas šnipas po ilgos ir 
sunkios kelionės begeriąs arbatą.

Surašuose Dingo darbai sausai ir 
trumpai atžymėti: 1934 metais prie.... 
ežero Nikitinas pastebėjo du nežino
mus... Jie nesustojo ant pareikalavi
mo. Šaudė ir bėgo. Prasidėjus sniego 
audra pagelbėjo jiems sliedą paslėpti. 
Pašauktas į vietą Tobolinas su patyrusiu 
šunim Dingo. Po atlikimo 13 kilometrų 
kelionės, vienas “svečias” pradėjo šaudyt. 
Raudonarmiečiai atsakė ugnimi ir už
mušė jį. Pasirodė gerai apsirengęs ir 
turįs priešingos valstybės instrukcijas. 
Antras darė viską, kad nuo šuns pasislė
pus. Apie keturi kilometrai nuo nušau
to pirmojo, jis įsilipęs į medį, perlipo į 
kitą, kad tuomi paslėpus savo pėdsakus, 
bet Dingo susekė priešo gudrumą, ir už 
11 kilometrų pasivijo jį. Priešas, pasi
slėpęs už medžio, pradėjo šaudyti ir me
tė bombą. Šuo, nepaisant, kad buvo ap
šaudytas, užpuolė jį, parsirito ir pribu
vę Tobolinas ir Malkinas suėmė jį. Prie
šas šuns skaudžiai sužalotas į krūtinę ir 
dešinį petį.”

Tolimesnis tyrimas parodė, kad abu 
asmenys buvo vienos imperialistinės val
stybės šnipai ir turėjo užmušimų ir 
sprogdinimų planus.

Dabar Dingo tarnauja ant Tolimų Ry- 
tų sienos, kur jis.persikėlė su savo drau
gu Andrium Tobolinu, su kuriuom labai 
yra susigyvenęs šuo—vilkas.

Naktį, kada skaitytojas skaitys apie jį, 
Dingo, kaip ir daugelis jam panašių So
vietų keturkojų sargų, bus savo vietoje, 
saugos darbininkų šalies rubežių.

Fortai ir Laivai Sargyboje
Baltijos jūros mėlynos tik ant žemla- 

pių. Tikrumoje, jos net ir liepos saulei 
kepinant, švininės. Sovietų rubežius ei
na per Finijos užlają.

Tai siūbuojanti siena: sieną nuolatos

supa jūrų bangos, per ją liejasi galingos 
bangos, ją pridengia tankūs rūkai, kaip 
kanuolių dūmai.

Vandens kelias j Leningradą eina tarp 
salų. Pro salas praplaukia plaukdami to
limoms kelionėms Sovietų prekybos lai
vai. Pro jas atplaukia užsienio laivai. 
Pro galingus fortus plaukia čia ir atgal 
užsienio “pirkliai.” Jie jau iš tolo svei
kina mūsų karo laivus, žemai nuleisdami 
vėliavas, kaip nusiimdami kepures. Pre
kybos kelias neišvengiamai gyvas. Bet 
kiekvienoje minutėje, kada to reikalaus 
darbininkų tėvynė, Sovietų jūrininkai 
griežtai uždarys tą kelią: skersai visą 
užlają nusitęs užtvaros ir mirties volas 
—kanuolių ugnies volas, tvirtas ir neįvei
kiamas, kaip galingoji uola. Prieš jį nu
grims į jūrų dugną priešų karo laivų es
kadros, kurios bandys pereiti tą volą.

Apsigynijno organizacija, tai sukuopi- 
mas jėgų ir technikos, o mūsų šalis turi 
tą ir kitą. Sovietai tvirtina laivyną, 
fortai išaugo ant visų rubežių. Ir va
landose audrų, kada bangos ritasi per 
fortus, lietuje, rūkuose, tamsioje nakty
je, neuždarant akių, stovi darbininkų ša
lies sargai, atsargūs ir tėmijanti kiek
vieną vandens supleškėjimą. Bet ir ant 
banguojančio jūrų rubežiaus, kaip ir 
sausžemio, priešas nesnaudžia. Jis įieš
ko spragų, laukia, kada bent vienas sar
gas sudės savo akis, kad prasmukus pro 
jo punktą.

Draugas M. Turoveras, vienas iš ko- 
mandierių, žino tokį atsitikimą. Jis ke
lios mylios nuo forto pastebėjo valtį, be
jėgiai supančiąsi ant bangų. Vandens 
bangos nešė ją nuo svetimo krašto lin
kui forto. Komandierius išsiuntė nedi
delį laivelį ir tas ją pristatė į fortą: val
ties dugne gulėjo jaunute mergina be 
drabužių, su pirštų žymėmis ant jos ka
klo. Irklų nebuvo. Tas rodė, kad kas 
nors bandė ją nusmaugti ant kranto, o 
paskui įmetė į valtį ir atstūmė.

Daktaras ilgai dirbo, kol atgavo jos są
monę. Ir forto komandieriai išgirdo 
keista istoriją: merginą pasikvietė į va
karuškas, nugirdė, ir vyras, kuris jai pa
tiko, pasivadino ją pasivažinėti valtyje, 
kad pasikaitinus saulės spinduliais jūro
je. Na, o paskui... Pabaigoje pasako
jimo mergina verkė.

Mergina, kurią rado valtyje, buvo ne
bloga artistė. Ji apsiriko tiktai savo žiū
rovuose. Pasienio sargai visada yra sar
gyboje ir mažiausias dalykėlis jiems ma
tomas. Tolimesni tyrimai parodė, kad 
visa ta istorija išmislyta. Merginos val
tį prie forto nešė ne jūrų tekėjimas, bet 
kontr-revoliucinis tekėjimas: kad įsigau
ti į fortą, ji pasirinko šį žmoniškumo ke
lią.

Atsarga yra labai reikalinga, ypatin
gai Sovietams, kada jie apsupti priešų. 
Ant sausžemio, jūrų, fortuose—visur ji 
pirmoje vietoj. Diplomatijoje taipgi. 
Pasaulis plyšo 1917 metais, kada sugau
dė Proletarinės Revoliucijos griausmai. 
Nuo to laiko pasaulis ne vienas, o du. 
Nuo to laiko visur ištikimi darbininkų 
tėvynės sūnai kietai stovi ant jos sienų.

Komandierius Turoveras pamena ne 
tik tą “žmonišką” atsitikimą su mergi
na, bet ir daugiau. Kartą sargai sulai
kė leduose prasikaltėlius. Tai buvo vy
ras, žmona ir vaikai. Vieną berniuką 
vedė už rankos, o kitą vežė rogutėse, pri
dengtą skarmalais. Sulaikę sargai sn 
jais pasielgė taip, kaip elgiasi tokiuose 
atsitikimuose,—jiems užrišo akis ir at
gabeno į fortą. Tik čia paaiškėjo, kad 
jie audroje beveždami kūdikį pametė. 
Motina baisiai verkė, plaukus rovė.

Forto komandierius nežinojo, su kuom 
turi reikalą: su vargšais ir jų nelaime, 
ar su naujais “aktoriais.” Subudo eilė 
kareivių, apsirengė ir veik ant kelių 
braidžiojo sniegą ir užgrubusiais pirštais 
vaiko j ieškojo. Galingi prožektoriai 
(švyturiai) iš forto jiems gelbėjo. Pa
galiau surastas vaikas vos gyvas. Pri
statytas į fortą, daktarų atitrintas, pra
linksmėjo ir pradėjo skerėčiotis. Tėvai 
džiaugėsi. Džiaugėsi ir suradusieji. Ko
mandierius apdovanojo bedarbius, komi
saras ir kareiviai taipgi. Motinos laimė 
sakyte sakė: “Čia viskas tvarkoje. Mes 
bedarbiai ir jūsų draugai!”

(Bus daugiau)

Haverhill, Mass rą dienų nebuvo galima spręs
ti, ar liks gyvas, bet pastaruo
ju laiku žybtelėjo kibirkštis 
vilties išgelbėti gyvybę.

Drg. J. Rudmonas senas A 
LDLD narys ir netingiantis 
pasidarbuoti mūsų parengi
muose. Draugai ir pažįstami 
labai apgailestauja 
Rudmono nelaimę ir 
ūmaus pasveikimo.

J. Shukaitis.

Iš Keturiolikos Tiktai Penki

30 d. balandžio, 1936 m., 
Bendras Darbininkų Organi
zacijų Komitetas buvo suren
gęs Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimą, kuris atsibuvo Vic
tor Emmanuel Hall, 94 River 
St., 7:30 vai. vakare.

Ilaverhillio darbininkai Pir
ma Gegužės nedemonstravo 
gatvėmis — pasitenkino vien 
tik surengimu prakalbų su 
programa. Programos išpildy
mui buvo pasižadėję du cho
rai: Laisvės Choras ir Armė
nų Jaunimo Choras. Bet kaip 
pirmas, taip ir antras neda
lyvavo programos išpildyme. 
Tokiai padėčiai esant, drg. B. 
Petrikevičiui (iš Lawrcnce’o), 
Ilaverhillio Laisvės Choro mo- ■ 
kytojui, prisiėjo viršminėto 
vakaro programa išpildyti. U:Jam Re?usJr. J*aunas skaitlingai <Ia- 
Drg. B 
vo 3 dainas: Darbininkų Tarp
tautinę (“Internacionalą”), ir 
dar dvi daineles. Drg. B. 
Petrikevičiui .vadovaujant, vi
sa publika dainavo “Interna
cionalą.”

Kalbėtojas buvo drg. Otis 
Hood iš Boston’o. Drg. O. II. 
geras kalbėtojas, todėl susirin
kusiems pasakė gerą, pamo
kinančią prakalbą. Jis plačiai 
paaiškino, ką reiškia Pirmoji 
Gegužės darbininkų klasei. 
Taipgi prisiminė ir apie rei
kalingumą organizuoti Farme- 
rių-Darbo Partijos. Į virš mi
nėto vakaro prakalbas žmo-: žės, 
nių atsilankė neperdaugiausia.1 / *“ 
Ypač iš lietuvių visai mažai turėtumėte imti pavyzdį nuo d. 
buvo—tur būt neįvertina svar
bumo Pirmos Gegužės.

Buvo renkamos ir aukos, pa
dengimui padarytų išlaidų. 
Surinkta viso $10.30. Turiu 
dar priminti, kad ne visi B. 
D. Org. Komiteto nariai pasi
šventusiai dirbo, kad Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimas būtų 
pasekmingas. Kuomet buvo 
sušauktas pirmas susirinkimas 
iš įvairių organizacijų atstovų, 
kad sudarius B. D. O. Komite
tą del apvaiksčiojimo Pirmos 
Gegužės, kuriame dalyvavo 
14 atstovų nuo 8 organizacijų, 
nekuriu organizacijų atstovai 
reikalavo, kad nebūtų įmaišy
ta komunizmo į Pirmos Gegu
žės apvaiksčiojimą. Nors jiems 
ir buvo nurodyta, kad Pirmos 
Gegužės apvaiksčiojimas bus 
rengiamas ne po komunistų 
vardu, bet po Bendro Darb. 
Org. Komiteto vardu, bet jiem 
vistiek nepatiko, nes jie, iš
ėję iš pirmo atstovų susirinki
mo, daugiau nebegrįžo. Jie 
taip pasielgė, kaip kad Lietu
voje tūli žmonės pasielgia— 
atvažiuoja ant apžvalgų ir jei
gu vieta nepatinka, tai išva
žiavę daugiau negrįžta. Nors

draugo 
vėlina

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Seredos vakare, 8 valandą, 13 d. 

gegužes, Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., Įvyks svarbios prakalbos. 
Čia kalbės drg. A. Bimba, "Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyno. Tad kvie-

. .. .v. i . * i lyvaut ir išgirst drg. Bimbos pra-Petrikevicius sudaina-! kalbas.
Komisija.

(111,-112)

WILKES BARRE, PA.

W. Barre ir apielinkės darbininkų 
žiniai! Gegužes 17, nedėlioj yra ren
giama puiki vakariene su programa 
ir kitais pamarginimais. Svetainė bus 
atdara nuo 2 vai. po pietų, vakarie
ne prasidės kaip ,7 vai. vakare. Kvie
čiam apielinkės ir iš toliaus drau
gus dalyvaut, nes pelnas šios vaka
rienės skiriamas svarbiam tikslui.

Komiija.
(111-112)

WATERBURY, CONN.*

ALDLD 28 kp. mėnesinis susirinki
mas atsibus antradienį, 12 d. gejju-

, 7:30 vai. vakare, 775 Bank Št. 
i Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
svarbių dalykų apsvarstymui. Drau-

Krasnitskienčs, kuri net ir sirgdama 
neapleido mitingų. Tad visi į mitin
gą antradieni. Taipgi daugelis dar,1 
nesate užsimokėję duoklių už 1936' 
metus. Užsimokėkite ir gausite nau
ją mokslišką knygą “Gamta ir Žmo
nes.” Fin. Sekr. I

Kuris pirma Macy’s
Bros. Fufriitūre krautuvę, po 
No. 200 Grand St., Brooklyn, 

N. Y., dabar yra biznyj su

D e Luxe Furniture Co., Inc.
Wholesale Furniture

115-121 LORIMER ST. 
Brooklyn

Kam reikalinga namų ra- 
kandai-forničiai, tai kreipkitės 
augščiau pažymėtu antrašu ir 
klauskite Pius Macy. Jis jums 
patarnaus tinkamai ir prieina- 
rnom kainom. Norime pabrėžt, 
jog šioj įstaigoj rakandai yra 
vien tik nauji, stiprūs ir pui
kiai apdirbti.

Jei jums neparanku asme
niškai atsilankyt, tai rašykite 
savo kalboje, adresu odami 
Pius Macy, 115-121 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., arba tele-

iš 14 atstovų B. D. O. Komite- fonuokite Evergreen 8-0780. 
te bepasiliko tiktai 5 atstovai, 
bet Pirmos Gegužės apvaikš
čiojimas vis tiek buvo įvykdin- 
tas.

Vienas iš Komiteto.

. New Haven, Conn
Baisi Nelaime Ištiko D g. 

Joną Rudmoną

Gegužės 4 d. po piet Rud- 
monas važiavo troku, ku ’į jis 
pats kėravojo, iš New Haven. 
Ant Bridgeport vieškelio, ne
toli Milford miestelio, ant 
vieno skerskelio kitas trokas 
atlėkė visu smarkumu ir smo
gė į Rudmono Rėravojamo 
troko šoną. Abiejuose trokuo- 
se keturi vyrai tapo sužeisti. 
Bet draugas Rudmonas tapo 
sunkiausiai sužeistas. Nuvež
tas Milford ligoninėn, per po-

Aplaikę nuo jūsų laišką pri- 
būsim į namus pasikalbėt ra
kandų reikalu.
dienom ir sekmadieniais iki 8 vai. 

Šis wholesales yra atdaras šiokiom 
vakaro.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. N’. Y.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

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

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 70 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1137 I 
Washington Avenue, Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed on the ' 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC., 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

FRANK PFETZER
184 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Represcntatorius

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

automobilių. , 
Šaukite jį šiandien parodyti, 

Business phone—Brockton ,945 
Residence. ” —Brockton 6337

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu* 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Aye. Brooklyn, 1
arti Taylor St.

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 2 3 r d St.

NEDeLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 36-42 Stagg St.,

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, serfvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice. 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
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ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet,pasišaukęs 

savo rašti- 
St., ir pa- 
kad orga- 
Tūli atsa-

; >4-

Lietuviškas Kabareta
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Viskas, ko reikia, tai 
rasti pinigingą meilužę ir jū
sų finansinės bėdos “baigsis.” 
Bent tai pavyko George Pick- 
er’iui, kuris apsivedė pusantri

IŠRANDAVOJIMAI
Furnišiuotas kambarys ant išran- 

davojimo , delei vieno arba dviejų 
žmonių. Kampinis kambarys. Arti 
prie “eleveiterio” ir “subway.” Ga
lima atsisaukt iki 11 vai. ryte, ir 
vakarais nuo 6 vai., 433 Rodney St., 
Brooklyn N. Y. (110-112)

< >

<

nekaltus žmones—joks žmo
gus nėra laisvu.

Visi žmonės, kurie norite 
teisybės ir laisvės sau ir savo 
žmonėms, stokite eilėn su ne
grais 11 gegužės galingon de- 
monstracijon prieš karą ir fa- 
v • • «sizmą.

Demonstracija įvyks pirma
dienį, 11 gegužes, 3:30 po pie
tų, 117th Street ir Lenox Ave., 
Harleme.

Norėdami pasilinksminti, eikite į 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

< >

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

PARDAVIMAI
Parsiduoda “lunchroom” ir “deli

catessen.” Vieta randasi geroj biz
nio vietoj. Priežastis pardavimo —Į 
mirė savininkas. Greitai atsišaukite 
sekamai del pilnesnių informacijų: 
291 Maujer St., kampas Waterbury 
Street, Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Stagg 2-9607. (110-116)

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

m?
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Puslapis Aštuntas

Sumuštas Darbininkas 
Traukia WPA 'Sargus’ 

Dž’urės Teisman
Murray Willing, WPA 

nautojas, buvo pašauktas 
no viršininko, John Grange, 
^aštinėn, kur kamantinėta jo
šeimynos istorija ir kiti klau
simai. Paskui pakišta pasira
šyt dokumentas, kuriame, jam 
sakyta, esą surašyti jo klausi
mai ir atsakymai. Jis atsisakė 
tai padaryti, kol neištyręs. 
Jam pasiūlyta neštis namo ir, 
peržiūrėjus, pasirašyti.

Jam išėjus, keli vyrai išbė
gę paskui jį, sulaikę, pradė
ję kaltinti pavogus valdžios 
dokumentus ir sumušę jį. Jis 
reikalavęs policisto apginti jį 
ir juos areštuoti, bet jam ne
davę. Stovinti prie Forth Au
thority Bildingo policija atsi
sakė juos areštuoti.

Murray Willing, narys Mo
kytoju Unijos ir darbininkas 
socialio aptarnavimo projekte, 
išėmė varantą ir taip juos 
areštavo. Bet teisėjas Louis 
Brodsky radęs juos “nekal
tais.” Dabar Willingas trau
kia juos džiūrės teisman. Už 
jieškojimą teisybės WPA ad
ministratorius Ridderis įsakė 
Willinga išmesti iš darbo.

Willinga ginti paėmė Civi
lių Laisvių Unija, Tarpt. Darb. 
Apsigynimas, Mokytojų Unija 
ir kelios kitos organizacijos.

Willingo nuotikis, tai yra 
gera pamoka darbininkams 
paskubinti kampaniją už Far- 
merių-Darbo Partiją, kurios 
pagelba bus galima atsikratyti 
tokių viršininkų ir išvalyti 
Įstaigas, kad josna užėjus ne
būtų darbininkui pavojaus 
tapti “sargų”-šnipų užpultu. Ji 
taipgi padės padaryti teisda- 
rybę tokia, kokia ji turėtų 
ti.

Ran d Tea & Coffee krau
tuvių savininkai nuėjo 
man reikalauti drausmės prieš 
sėkmingą manadžėriu ir par
davinėtojų pikietą. Jie strei
kuoja nuo pradžios balandžio 
mėnesio.

Rand sakosi nematąs, ko jie 
streikavo. Jis tik 
visus manadžerius 
nėn, 158 Franklin 
klausęs, “ar tiesa, 
nizuojate uniją?”
kę, jog tiesa. Jis sako: “Aš 
su jais kalbėjau kelias valan
das.” Darbininkai, nelaukę, 
kol juos po vieną išmėtys, vi
si kartu sustreikavo.

Rand kompanija turi 33 
krautuves didžiajame New 
Yorke. Streiką veda RDG and 
FCU Lokalas 338.

Harlemas Steigs Savo 
Politinę Partiją

Audėjai Diskusuoja Algą 
Ir Valandą Klausimą

United Textile Unijos virši- 
njnkai, ketvirtadienį, diskusa- 
vo vice-prezidento Horace A. 
Reviere raportą. Svarbiausiu 
punktu jo kalboje buvo kam
panija už 35 valandų darbo 
savaitę ir 20 nuošimčių pakėli
mą algos vilnonių ir megsti- 
nių audinių industrijoj.

Balandžio 27 įvykusioj kon
ferencijoj, Harleme, buvo pa
sisakyta už sudarymą nepri- 
gulmingos Harlemo politinės 
partijos, kuri rūpintųsi pageri
nimu vietos gyvenimo sąlygų. 
Konferencijos išrinktas komi
tetas, kuris atstovauja 30,000 
organizuotų žmonių, šaukia 
plačią Harlemo organizacijų 
konvenciją 13 ir 14 birželio.

Komitetas jau dabar veikia 
prašalinimui netikusio šalpos 
stoties Harleme administrato
riaus Frank Wilson, negro, ku
ris nėra darbo žmonių drau
gas. Tai pradžia kampanijos 
apvalyti Harlemą nuo supuvu
sių politikierių, ar tai jie būtų 
balti, ar negrai. Harlemo gy
ventojai įsitikinę, kad įsteigta 
darbo žmonių partija ves 
darbą.

Priešfašistinis Paradas 
Harleme

Williamsburgo Springsą
Šapoj Bloga Padėtis

Fifth Avenės Pirkliai 
Sakės Nemylį Parady 

Toj Gatvėj—Argi?
Pamenate, koks kačių kon

certas buvo kilęs iš stambiųjų 
pirklių pusės, kad nedalęisti 
darbininkams maršuoti 5th 
Avenue Pirmą Gegužės.

Fifth Avenue Association, 
kurios centras yra augštajame 
Empire State Bildinge, mano, 
kad yra paradai ir paradai. 
Tai yra klasinė bosų organiza
cija, kuri diriguoja, kas turi 
dėtis mieste.

Kuomet buvo pareikalauta 
leidimo Bendro Fronto Gegu
žinei, tai jų vaitojimas buvo 
begalinis. Biznis nukentės, 
šaukė jie, jeigu proletariatas 
maršuos Fifth Ave. Pirklių Są
junga, per savo atstovą kapi
toną W. J. Pedrick, vadovavo 
visam dejonių chorui.

Ir tai ne prieš politinį ge
gužinės pobūdį jie protestavo 
—v i e š p a tie apsaugok—ne ! 
Juk čia tebėra laisva šalis! 
Vien tik biznio reikalai—jie 
aiškinosi.

Bet tos pačios sąjungos iš
leisti buletinai parodo ką kitą. 
Datuotas 1 gegužės buletinas 
97 sako:

“Kuomet socialistai ir ko
munistai reikalavo leidimo tu
rėti gegužinį paradą ant 5th 
Avė. tarp 59th St. ir Union 
Square, sąjunga stipriai prie
šinosi tam reikalavimui ir to 
pasėkoje leidimas neduota.”

Toliau buletinas nurodo, kad 
policija leido paradą tarp 30th 
St. ir Union Sq.

Bet jų atsinešimas į .Armi
jos dieną buvo visai kitoks. 
Tos pat sąjungos buletinas 
apie armijos dieną pasako se
kamą :

“Sąjunga gavo nepaprastai 
puikų rinkinį vėliavų, ir mū
sų garsinimai, kuriem duota 
daug vietos laikraščiuose, su
traukė rekordinį skaičių žiū
rėtojų—80,000.

“Kapitonas Pedrick, sąjun
gos pirmininkas, matė paradą 
nuo specialio pastolio, palikto 
žymiems svečiams. Pasaulinio 
karo Militario Ordeno viršinin
kai, po parado, atsiuntė laišką 
sąjungai, išreiškiant didelį pa
sitenkinimą mūsų kooperacijos 
pasėkom.”

Ot, kaip paradai “kenkir 
bizniui”!

ncy Island teisme mokyklos 
viršininko Ambrose Cort kal
tinimas prieš jį tapo išmestas. 
Pralaimėjęs tęisme, viršinin
kas sekamą dieną pasišaukė 
Cali barti. Kada Cali pareiškė, 
jog ir teismas pripažino jam 
teisę parduoti tokį laikraštį, 
kokį jis pageidauja, Cort jam 
pasakė, kad jį išmeta iš mo
kyklos. O tai vis dedasi “lais
voj” Amerikoj!

siimti savo pinigų, ją net neį
leido pasimatyti su rabinu, 
nei su sekretore. Berd namų 
antrašas esąs 1307 Avė. N, 
Brooklyn, o laiškams—246— 
5th Avė., N. Y.

Pereitą antradienį Berd vėl 
atėjusi pas Sicgelienę, šį kar
tą jau reikalaudama $559 ki
tam “geram darbui.” Siegelie- 
nė prašė ją ateiti sekamą die
ną. Tuo laiku ji pasirūpino 
gauti detektyvą ir ją suareš
tavo. Berd sakosi turinti pi
nigus, bet ji tikrina, kad Sie- 
gelienė taip sutikus. Ji padėta 
po $2,000 kaucijos, o policija 
tiria, kokiu būdu ji pasidėjo 
bankan $59,778 nuo pereito 
gruodžio. Sakoma, policija 
gavo daug skundų nuo žmo
nių, kurie davę stambias su-' 
mas “rabinų agentams.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterys dirbt prie žar

nų atrankiojimo ir mieravimo. Turi
- būt patyrę tame darbe. Atsišaukite;

metai atgal ir persiskyrė pe-1 greitai po sekamu antrašu: Harry 
reitą gruodį. Teisėjas Jacob Levy & Co.,Ine., 625 Greenwich St. 
Panken patvarkė, kad jo žmo
na, Sadie Picker, gavusi pa
veldėjimą ir uždirbanti $20 į 
savaitę, turinti užlaikyti vyrą 
bedarbį, kuris mito iš pašal
pos.

Iki šiol moterys būdavo liuo- 
sos nuo vyrų užlaikymo, bet 
vyrai turėdavo mokėt moterų 
pragyvenimui, tad rasdavosi 
iš moterų ir “gold-diggerių”, 
kurios žiūrėdavo į vedybas, 
kaipo priemonę išgauti pinigų 
iš vyrų. Dabar kai kada reiks 
ir primokėti.

j. šiandien, 11d. gegužės, Et- 
hiopijai Gelbėti Komitetas 
Šaukia paradą Harleme. Ame
rikinė Prieškarinė-Priešfašisti- 
nė Lyga išleido atsišaukimą į 
savo kuopas ir prisidėjusias 
organizacijas, kurios atstovau
ja virš 300,000 žmonių, daly
vauti tame parade. Pareiški
me sakoma:
,, “Harlemo gyventojai ir viso 
pasaulio negrai mobilizuoja 
spėkas, suprantančias, kad 
fašizmas davė didelį smūgį ci
vilizacijai. Jie šaukia savo 
žmones į gatves. Jie demon
struoja, nes “sumušimas” Et- 
hiopijos reiškia tironijos lai
mėjimą. Jų maršas bus girdi
mas pasaulio sostinėse. Jų ei
lės turi būti pripildytos visais 
laisvės mylėtojais, visais, ku- 

• rie stoja prieš karą ir fašizmą, 
visais, kurie kovoja už darbo 
žmonių teises, prieš priespau- 

ir diskriminaciją.
( Ethiopija nėra Italijos! Ko
vos dvasia Ethiopijoj dar tebe
gyvena. Negrų ir baltųjų ra
sės susicementuos atminčiai 
kritusių kovoje, kadangi pa
kol fašizmui yra leista skersti

Prie Williamsburgh tilto, 
prie upės, randasi didelė šapa 
—fabrikas, kur išdirba lovoms 
sprendžinas—springsus. Fab
rikas užima visą ketvirtainį 
skverą. Dirba jame per 900 
darbininkų, kur didžiuma 
juodveidžiai. Darbas savaiti
nis, nes labai komplikuotas, 
tai nuo štukų reikėtų kompa
nijai daugiau knygvedžių 
samdyti. Paprasto darbininko 
(o ten veik visi paprasti, išski
riant užveizdas) mokestis 14 
centų į valandą. Valandos nuo 
9 iki pavargsta. Darbas ant 
mašinų presyt, sunkus ir pavo
jingas. Labai daug susižeidi- 
mų būna, nes turi baisiai sku
banti, kadangi ant kiekvienų 5 
—10 darbininkų yra formanas 
su savo “hurry up” ir keiks
mais.

Darbininkai neorganizuoti. 
Praeitą metą, sakoma, streika
vo už algas ir uniją, bet pra
laimėjo, išbuvę kovoj 10 sa
vaičių. Taip man pasakojo 
darbininkas, su kuriuo dirbu 
prie vieno stalo jau 3 metai; 
jo sūnus ten dirba už laiko už- 
žymėtoją. Draugai, ant vietos 
turėtų daugiau pasiteiraut 
apie tą peklišką fabriką.

G. Albina8.

Uniją Konferencija
Tvers Darbo Partiją

Brooldyno Barbenai 
Laimėjo Streiką

Virš tūkstančio barbernių 
savininkai pasirašė su darbi
ninkais sutartį, pakeliant al
gas nuo $5 iki $10 į savaitę.

New Yorke ir Queens strei
kas tebevedamas.

Be bendros sutarties, kiek
vienas saviniųkas turės pasira
šyti atskirą kontraktą su uni
ja. Pasirašymui atidaryta spe- 
cialės raštinės 949 Willoughby 
Ave. ir 65 Flatbush Ave.

Sutartyje nusakoma $22 mi
nimum alga ir 50 nuoš. nuo vi
sų įplaukų virš $37 dienai. 
Visai nedirbamomis dienomis 
bus kalėdos,. nauji metai, ket
virta liepos ir darbo diena 
(Labor Day). Kitomis legalė- 
mis šventėmis uždaroma nuo 
1 vai. dieną. Dirbs 5 dienas į 
savaitę. Uždarymo valanda 
palikta, kaip buvo—8-ta, kol 
užsibaigs N. Y. ir Queens 
streikas. Sugrįžusieji darban 
mokės 10 nuoš. tebestreikuo- 
jančių paramai.

Katkauskaite Loš M. Operoje

NAMAS ANT PARDAVIMO!
Parsiduoda medinis, 2 augštų, 6 

kambarių, su “sun parlor”, ant kam
po, namas ir garadžius 2 karam. Su 
visais moderniškais įtaisymais (im
provements), garu apšildomas, bal
tos sinkos, maudynes, skyrium va
sarinis vandens šildymas, ir visi ki
ti patogumai. Taipgi skiepe yra 
“showers” ir “toiletai.” Geležine tvo
ra aplink visą namą. Atiduosiu už 
stebėtinai žemą kainą. Telefonuoki- 
te del platesnių informacijų: Repub
lic 9-5964. Arba kreipkitės sekamu 
antrašu: 150-01 Coolidge Ave., Ja
maica, L. L, N. Y.

(109-111)

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

New Yorke yra susidaręs 
žymių darbo unijų atstovų ko
mitetas, kuris darbuojasi su
šaukimui vietos darbo unijų 
konferencijos, svarstymui į- 
kūrimo Farmerių-Darbo Par
tijos. Komiteto sekretorium 
yra Elmer Brown, “Big Six” 
unijos veikėjas.

Konferencija įvyks sekma
dienį, 24 šio mėnesio, 1 vai. 
dieną, Music Box Hall, 222 
5th Ave. Joje dalyvaus tik 
oficialiai išrinkti darbo unijų' 
delegatai." Unijistams svarbu 
dalyvauti savo unijų susirinki
muose ir darbuotis, kad 
unija taipgi dalyvautų 
konferencijoj.

Trečiadienio vakarą, gegu
žės 13, bus perstatoma Verdi’s 
“Rigoletto” Metropolitan Op
eroj, New Yorke. Tarpe visų 
kitų artistų bus ir garsioji lie
tuvaitė A. Kaskas-Katkaus- 
kaite, kaipo talentinga daini
ninkė, lietuviams gerai žino
ma, nes ji yra jau ne sykį dai
navus mūsų dideliuose paren
gimuose.

Penktadienio vakarą, gegu
žės 15, Metropolitan Operoj 
bus perstatoma Smetana’s ko
miška opera “The Bartered 
Bride” (anglų kalboj), lietu
vių kalboj vadinama “Sumai- 
nymas Nuotakos.”

Kuršėnų—

suteiks naudą.
Jono Valaičio 

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

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

• nį!
E

jūsų 
toje

Persekioja Studentus
New Utrecht Vakarinės 

Augštosios Mokyklos studen
tas, Frank Cali, tapo išmestas 
iš mokyklos už pardavinėjimą 
prie mokyklos “Young Work
er,” Jaunų Komunistų Lygos 
organo.

Jis išmestas po to, kaip Co-

Brangios Maldos {kliudė 
Moteriškę Bėdon

Policija suareštavo Mary 
Berd, kuri paėmus iš Mrs. Šie 
gel, 184 Wallabout St., Brook
lyne, net $200 už maldas, kadi 
išgydyti jos paralyžiuotą du
krelę. Ta suma buvo išmokė
ta jai 17 kovo, neva paskolai 
“geram dievo darbui,” kurį 
Berd sakėsi dirbanti būdama 
sekretore pas rabiną IZ. 
Schmelner, 51 Riverside Dr. 
Bet kada Siegelienė nuėjo at-

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

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

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

B

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Sta., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi iigas.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

><

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą 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.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
xjravoru 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.

“Ė

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informaciją

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-4-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo
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