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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Tautininkai ir Bažnyčios. 
Kaip Koks Carizmas.

Rašo L. Prūseika.

KRISLAI
Dekretas.

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r ai almėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite \ 
Pasaulį!

“Komunistai Amerikos poli
tikoje nereiškia nieko” (“Nau
jienos,” geg. 16 d.).

Jei nieko nereikštų 
“Naujienos” neapšaudytų juos 
kiekvieną mielą dieną.

Jei nieko nereikštų, tai 
Hearsto trustas neskelbtų 
jiems mirtino karo.

Sovietų Priešas Simenčuk 
Norėjo Nužudyt 2 Moteris

Vienas “Vienybės” bendra
darbis bando įronizuoti: “Lie
tuviški Amerikos komunistai 
ir socialistai nusitarė kepti 
Clevelande socialkomunistišką 
pajų ir siųsti jį į Lietuvą.”

Užtikriname Antaną Alek
ną—“pajus” bus iš tokios me
džiagos, kad lietuviško fašiz
mo viduriai, kad kaip, gali 
imti ir eksploduoti. Mūs ke
pamas maistas fašizmui vi
suomet įvaro dieglį ir dusulį.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajuj geriausia se
kasi chicagiškėms kuopoms.

Ir iš viso Chacagos lietuviai 
labiau linkę prie pašelpinių 
draugijų.

Reikia rūpintis, kad įstojau
čius LDS, tuojaus suvestame 
artimiausėn giminystėn 
“Vilnim,” ir “Laisve.”

MASKVA, geg. 18.—So
vietų priešas I. D. Simen
čuk, kuris buvo per klastas 
įlindęs į direktoriaus vietą 
mokslinės ekspedicijos sto
ty j Vrangelio saloj, dabar 
yra kaltinamas, kad jis no
rėjo nužudyt ir stoties tar
nautojo Starcevo pačią ir 
ir daktaro Wulfsono našlę. 
Starcevas, pagal Simenčuko 
įsakymą, buvo pirmiau už
mušęs daktarą Wulfsoną, 
kuris kritikavo kriminališ- 
ka Simenčuko diktatūra sa- c l,

loję.

Bjauri Italy Fašistų Klasta apie būk 
Ethiopų Naudotas Dum-Dum Kulkas

Mussolinio Agentas Buvo Apsimetęs “Ethiopijos Įgaliotu” 
Pirkti Tarptautiniai Uždraustas Kulkas iš Anglijos

su

SUVALDO FAŠISTUS 
ISPANŲ OFICIERIUS

Naziai Bijo Parodyt Savo 
‘Kultūrą’ Laike Olympiados

H$

“Keleivis” praneša, kad 
dysis tautininkas St. Gegužis 
yra stambiausias piliorius 
Mahanoy City lietuviškoj pa
rapijoj.

Visai nedyvai! Beveik visi 
tautininkai, su retom tik išim
tim, priguli prie
Laisvamanybė jiem tik 
dienų prisiminimas.

di-

parapijų, 
jaunų

kišasiAmerika, išrodo, 
tvarkyti Chinijos piniginius:
Reikalus. Chinija yra geriau
sias pirkėjas amerikoniškų

MADRID, geg. 18.—Kiek 
pirmiau karininkai Alcaloj 
de Henares buvo prisidėję 
prie fašistų riaušininkų. 
Tad Ispanijos karo ministe
ris liepė Henares pulkams 
persikraustyti į Palenčią ir 
Salamanca. Bet pulkininkai 
ir oficieriai atsisakė. Todėl 
Liaudies Fronto išrinkta 
valdžia pasiuntė smarkius 
būrius kariškos policijos į 
Henares, suėmė
jančius karininkus ir sume
tė juos į Guadalajaros kalė- uuncjao aiLici * * rx j • 1

lėktuvų bei ju dalių. O tuos 0 paprastais karei- 
viais nebusią bėdos.

LONDON, geg. 18.—Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teris Eden seime parodė, 
kokią šlykščią klastą nau
dojo Italijos ambasadorius 
Londone D. Grandi prieš 
Ethiopiją ir prieš Angliją:

Fašistų ambasadorius tu
rėjo pasisamdęs tūlą “pul
kininką” Pedra Lopezą, gi
musi Lenkijoj naturalizuo- 
tą Anglijos pilietį. Tas Lo
pez pasidirbo klastingus do
kumentus neva kaipo Ethi- 
opijos valdžios įgaliotinis. 
Su tokiais popieriais Lopez, 
apsimesdamas Ethiopijos 
agentu, ėjo Birminghame ir 
kituose Anglijos miestuose 
pas ginklų-amunicijos kom
panijas pirkti dum-dum 
kulkų neva savo valdžiai 
karui prieš italus. Tos kul
kos turi minkštas “nosis” ir 
daro dideles žaizdas kūne.

Birminghamo kompanija 
nesutiko kiek daugiau tokių 
kulkų parduoti, bet davė 
Lopezui vieną jų dėžę, “žvė
rims medžioti.” Su tomis 
kulkomis Lopez išgavo ir 
kompanijos liudijimą, kad 
jos yra Anglijoj gamintos.

Paskui Lopez šias kulkas 
su liudijimu perleido . Itali
jos valdžiai. O Mussolinis iš 
to iškepė kaltinimą, kad 
Anglija pristačius Ethiopi- 
jai “daugybę” dum-dum 
kulkų, kurios yra uždraus
tos tarptautiniais karo įs
tatymais. Fašistai tvirtino, 
būk ethiopai tomis kulko
mis šaudę italus; todėl ita
lai turėję į tokį “ethiopų 
žiaurumą” atsakyti nuodin
gų dujų bombomis iš lėktu
vų.

Lopez dabar nežinia kur 
pabėgęs.

BERLYNAS, geg. 18.— 
Nazių valdžia laikinai už
darė “Judenkennerį” (Žy
dų Tėmytoją), keliomis kal
bomis leidžiamą laikraštu
ką pjudymui prieš žydus. 
Bet jis uždarytas tik iki 
praeis Olympiados sporto 
žaidimai. Mat, naziai dro
visi parodyti tą savo “kul
tūros” gabalą svetimša
liams sportininkams ir sve
čiams iš užsienių.

JAPONAI IR TOLIAU 
GROBSIĄ CHINIJA

fašistuo-

lėktuvus Chiang Kai-shekas 
siunčia Chinijos revoliucionie
rius bombarduoti.

Kai Amerika sti prina 
Chiang Kai-sheko valdžią, tai 
tuom pačiu ji stiprina Japo
niją, o stiprindama Japoniją, 
ji kasa sau duobę.

Brazilija Nori Daugiau 
Ateivių Parmeną

RAUDONOS VĖLIAVOS ANT VISŲ STOČIŲ
UŽSTREIKUOTO GELŽKELIO MEKSIKOJ

DARBO MINISTERIJA PA SKELBĖ STREIKĄ 
TEISĖTU”, IR REN GIAS JĮ LAUŽYTI

“NE-

Augščiausias Teismas 
Atšaukė Mažąją NR?®

Anglių Kasyklose
GALĖSIĄS PANAIKINT ralis teismas tą pačią die

ną “panaikino” $230,000,000VISAS FEDERALES PA
ŠALPAS BEDARBIAM

Aukščiausias teismas 
arogantiškumo eina prie 
niškiausio nachališkumo. 
įsidrąsina, kaip seniau cariz
mas.

Jei šioj šalyj prezidentu bū
tų tokie vyrai, kaip anuomet 
Jeffersonas ar Lincalnas, tai 
tą teismą paspirtų nebūtybėn. 
Su Rooseveltu visai kitaip.

nuo 
ci- 
Jis

Vice-karalius Badoglio veja 
iš Ethiopijos visus neprielan
kius fašistams korespondentus, 
o vietos, ethiopų, redaktorius 
sodina kalėjiman ar sušaudo.

Anot “Times’o” korespon
dento (kurį taip-pat išvijo), 
fašistai “į tris dienas nori pa-1 
keisti ethiopų papročius ir bū
dą.” O kas jų neklauso, tuos 
pas Abraomą!

Bet nelaukite, kad popie
žius užprotestuotų prieš tuos 
kraugerius.

RIO DE JANEIRO, geg. 
18.—Vyriausybė Sao Paulo 
ir kitų žemdirbiškų valstijų 
Brazilijoj reikalauja, kad 
šalies valdžia įleistų dau
giau ateivių, sutinkančių 
apsigyventi farmose. Sako, 
ateiviai galėtų sudaryti iki 
30 nuošimčių, visų gyvento
jų-

Dabartiniais įstatymais, 
tėra įleidžiama tik 2 nuo
šimčiai svetimšalių, lygi
nant su visų gyventojų skai
čium. Brazilijos darbo mi
nisterija svarsto reikalavi
mus padidint ateivybę.

Anglą Komisija Tirs 
Arabą-Žydą Riaušes

Jei Anglijos piliečiai nuvers
tų konservatorių valdžią ir su
kurtų, su Darbo Partija prie
šakyje, Liaudies Fronto val
džią, panašiai, kaip Franci joj, 
tai Hitleris tuoj pabruktų uo
degą. Sovietų Sąjunga, Fran- 
cija ir Anglija, vieningai ko
vodamos už taiką, užtikrintų ją.

LONDON, geg. 18.—An
glijos valdžia skiria komisi
ją tyrinėti riaušes tarp ara
bų ir žydų Palestinoje. Ara
bai užmušė dar du asmenis, 
vieną žydą ir vieną austrą 
kataliką, kurį jie per klaidą 
palaikė žydu.

Ispanijos valdžios įsakymu, 
uždaryta 12 katalikiškų univer
sitetų. Tikrenybėje tai nebuvo 
universitetai, bet viduramžio 
tamsybės lizdai.

Federalis Teisinas Naikina 
Pašalpinius Darbus N. J.

Zagreb, Jugoslavija, ge- 
guž. 18. — Jugoslavų val
džia išdirbo taisykles var
žymui įvairių tavorų įveži
mų iš Japonijos.

BOUND BROOK, N. J., 
geg. 18.—Pagal Columbia 
apskričio federalio teismo 
sprendimą, turėtų būt su
stabdyta valdiška namų sta
tyba šioj srityj, jeigu Roo- 
sevelto vyriausybė pasiduos 

I tam sprendimui.

derybų pasėkų.
Į .

Prezidento Cardenaso 
darbo ministeris paskelbė, 
būk šis streikas esąs “netei
sėtas” ir leido Nacionalių 
Gelžkelių valdybai samdytis 
naujus darbininkus (streik
laužius), jeigu streikieriai 
nesugrįš darban bėgyje 24 
valandų.

Streikas kol kas dar ne-

MEXICO CITY, geg. 18.- 
50,000 darbininkų-tarnauto- 
jų Meksikos Nacionalių 
Gelžkelių išėjo į visuotiną 
streiką, reikalaudami dau
giau algos ir sąlygų pageri
nimo. Ant visų tų gelžkelių 
stočių jie iškėlė raudonąsias 
vėliavas. Streiko pikietnin- 
kai neleidžia į stotis jokių 
pašalinių žmonių. Sustabdy
ta visi keleiviniai ir preky
biniai traukiniai. Pralei- paliečia anglų kapitalistų 
džia tik pašto ir kariuome
nės traukinius, iki naujų

SHANGHAI, geg. 18 — 
Japonija kasdien atsiunčia 
vis naujus tūkstančius savo 
kareivių į šiaurinę Chinija. 
Sako, kad chinų Chiang 
Kai-sheko valdžia neapsi
dirba su “raudonaisiais”, 
tai Japonija turės apsidirb
ti. Bet tikrasis japonų im
perialistų tikslas yra už
grobti naujus Chinijos plo
tus netoli Sovietinio Sibi
ro ir juos panaudoti kaip 
karo papėdę prieš Sovietų 
Sąjungą. „ '

Japonų planuojamas nau
jas Chinijos grobimas jau 
yra iššaukęs Anglijos ir 
Amerikos protestų, nes to
kie jų žygiai kenkia anglų 
ir amerikonų bizniui Chini- 
joj.

Teismas prieš Prestes, 
Brazilijos Darb. Vadą

valdomą meksikinį gelžke-

Rooseveltas Stiprina 
Chinijos Fašistus 

Prieš Sovietus

18.WASHINGTON, geg.
—Roosevelto valdžia vėl nu
tarė pirkti daug sidabro iš 
Chinijos ir už jį apmokėti 
auksu. Tuomi, sakoma, no
ri sustiprint finansus fašis
tinės Chiang Kai-sheko val
džios. Bet sumokėtas auk
sas pasiliks neribotam lai
kui New Yorke, Chinijos 
valstybės banko skyriuje.

Suprantama, jog tuo auk
su Chiang Kai-shek pirks 
daugiau lėktuvų ir kitų ka- 

| ro pabūklų kovai prieš Chi
nų Sovietus.

Ethiopai Turi Bent 
100,000 Karių Armiją 

Kovai prieš Italus
NEW YORK, geg. 18.— 

Po 13 mėnesių sugrįžo iš 
Ethiopijos amerikietis neg
ras lakūnas pulkininkas J. 
C. Robinson, tarnavęs kare 
prieš fašistus. Jis sako, jog 
ethiopai turi dar virš 100,- 
000 karių geroj tvarkoj. Jis 
numato, kad italai Ethiopi- 
joj susidurs su “begaline 
partizanų kova.”

FAŠISTAI ATIMINĖJA 
GINKLUS Iš SVETIMŠA

LIŲ ETHIOPIJOJ
ROMA, geg. 19.—Fašistų

valdžia įsakė, kad visi sve-’ 
timšaliai Ethiopijoj turi su
nešti savo ginklus kariškai 
italų komandai iki šio vaka
ro ir išsikraustyti iš Ethio
pijos.

WASHINGTON^ geg. 18. 
Senatas užgyrė Amerikos 
karo laivyno sutartį su An
glijos ir Franci jos laivy
nais. Sutartis riboja tik 
laivų dydį, bet ne jų skai
čių.

RIO DE JENEIRO, Bra
zilija, geg. 19.—Prasidėjo 

1 teismas prieš L. Carlos Pre- 
stes, mylimą vadą Brazili
jos kovingų darbininkų, val
stiečių ir kareivių. Jis bu
vo areštuotas kovo 5 d. už 
vadovavimą didžiam per
nykščiam liaudies sukilimui 
prieš imperialistus ir prieš 
prezidento Vargaso fašisti
nę valdžią. Sukilėliai tada 
buvo faktinai užvaldę ke
lias valstijas.

Per pustrečio mėnesio 
drg. Prestes buvo žiauriai 
kankinamas kalėjime. Šim
tai tūkstančių darbininkų iš 
visų pasaulio kampų su- 
siuntė prez. Vargaso val
džiai protestus-reikalavi- 
nus paliuosuot šį karžygiš
ką darbo žmonių vadą.

Vargas yra be tardymo 
bei teismo sumetęs į kalėji
mus 17,000 darbininkų ir 
valstiečių, kaipo įtariamų jo 
priešų.

WASHINGTON, geg. 18. 
—Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas šešiais bal
sais prieš tris atmetė šalies 
kongreso išleistą įstatymą 
Guffey aktą, kuris buvo va
dinamas “mažąja N RA” 
minkštųjų anglių kasyk
loms. Tas įstatymas davė 
valdžiai galią nustatyt dar
bininkams algas ir darbo 
valandas, taipgi anglių kai
nas. O kuuios kompanijos 
nevykdys patvarkymų tais 
klausimais, tai valdžiai bu
vo duota teisė imti 15 nuo
šimčių daugiau mokesčių iš 
jųjų.

šeši teisėjai prieš tris pa
reiškė, būk Guffey aktas 
tuose punktuose, kur leidžia 
valdžiai nustatyt darbo va
landas ir algas, esąs “prie
šingas” šalies konstitucijos 
Penktam pataisymui; todėl 
jį ir panaikino.

Jungtinės Mainierių Uni
jos prezidentas J. L. Lewis 
del to sako: “Kiekvienas 
Augščiausiojo Teismo tari
mas atrodo turįs tikslą tik 
tukinti kapitalą ir alkinti ir 
naikinti darbininkus.”

Kongresmanas V. Mar- 
cantonio pareiškė, jog “šis 
nutarimas įrodo aiškiau ne
gu kada pirmiau, kad Aug- 
ščiausias Teismas yra stip
riausia tvirtovė įsivyravu
sių turčių ir reakcijos.” Jis 
sako, kad Amerikos konsti
tucija ištikro niekur neduo
da Augščiausiam Teismui 
galios naikinti bet kokius 
kongreso išleistus įstaty
mus. Tokią galią Augš- 
čiausias Teismas yra netei
sėtai pasiglemžęs. Marcan- 
tonio reikalauja, kad kon
stitucija būtų taip pataisy
ta, idant Augščiausias Teis
mas negalėtų taip sauva
liauti. Jis ragina išrinkt to- 

• i kius žmonių atstovus į kon- 11 i j • • • ,

valdiškų pašalpinių darbų 
programa, statymui naujo
viškų pigesnių namų, far- 
merių perkraustymui į ge
resnes žemes, jų paskoloins 
ir k t.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington, geg. l&čjį 

Demokratai buvo paskelbę, 
būk našlė velionio repubH- 
kono buvusio prezidento 3V? 
H. Tafto ragina vėl išrinkti 
Rooseveltą. Jinai tatai už
ginčija.

New York, geg. 18
Kaip tik šalies Augščiau
sias Teismas panaikino 
Guffey aktą, “mažąją N R 
A” minkštosioms angliaka- 
sykloms, tuoj 3 nuošimčiais 
pakilo to biznio Šerai.
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nados darbininkai per vi
suotiną streiką išvijo iš ‘ 
vietos majorą Araną todėl, 
kad jis išvažiavo į vakaci- 
ją ažuot rūpintis bedarbių 
reikalais.

St. Thomas, Virgin Sa
los, geg. 18.—Demokratas 
Amerikos kongreso atsto
vas M. Zioncheck tapo iš
mestas iš viešbučio, kada jis 
srėbė sriubą tiesiai iš to- 
rielkos, nenaudodamas šau
kšto.

SUėMe 68 FAŠISTUS 
MEKSIKOJE

Monterey, Mexico, geg. 
18.—Suimta 68 “auksamar- 
škiniai” fašistai kaipo* su- 
mokslininkai prieš prezi
dento Cardenaso valdžią;^

Socialistai ir Veteranai
Valdo Boliviją '1

■<

i

I

J.

ITALAI IKI 51 METŲ TU
RI PRIKLAUSYTI FAŠIS

TŲ MILICIJAI
Roma, geg. 19. — Musso

linio valdžia patvarkė, kad 
visi tinkami vyrai Italijoj 
nuo 21 iki 51 metų amžiaus 
turi priklausyti fašistinei 
milicijai.

Naziai {kalino dar 25 Komu
nistus ir Socialistus

STETTIN, Vokietija, geg. 
18.—Nazių teismas priteisė 
po 3 mėnesius iki 5 metų 
kalėjimo dvidešimts pen
kiems komunistams ir so
cialistams už priešfašistinės 
literatūros skleidimą namie 
ir už jos siuntinėjimą vo
kiečiams užsieniuose.

gresą, kad jie nepaisytų 
Augščiausio Teismo.

•Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green sako, 
kad darbininkai turės susi
organizuoti į tiesioginę ko
vą už savo reikalus prieš 
Augščiausio Teismo užma
čias.

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” nuro
do, kad prezidentas Roose
veltas galėtų vykdyti šiek 
tiek naudingus darbinin
kams įstatymus, nežiūrint 
Augščiausio Teismo priešin
gų patvarkymų, jeigu tik jis 
norėtų.

Fašisto Hearsto “Daily 
Mirror” džūgauja, kad da
bartinis Augščiausio Teis
mo nuosprendis veda prie 
panaikinimo visos valdiškos 
$4,800,000,000 darbų pro
gramos bedarbiams šelpti.

Columbia apskričio fede-

i#

LA PAZ, Bolivia, geg. 18. į 
—Naujoji Bolivijos valdžia 
susidaro iš socialistų ir‘Šo
vusių kareivių sąjungos.‘Iš 
pirmos dienos jinai įsakė 
pakelti darbininkams algas 
visoj šalyj. .

Kaip tik naujoji valdžia 
užėmė vietą, darbininkai 
tuojau atšaukė visuotiną 
streiką ir sugrįžo dirbti.'

Iš Chaco srities parle
kia pulkininkas Jose D. To
ro, žymiausias Bolivijos ar
mijos vadas buvusiame kare 
su Paraguay u m. Socialistų- 
veteranu sąjunga skiria 
jam laikinojo prezidento 
vietą. Žada neužilgo pada
ryt visuotinus rinkimus.. 

Karininkai, vadovaujami 
leitenanto pulkininko Bush- 
o, be kraujo liejimo priver
tė pasitraukti senąjį prezi
dentą Tejada Sorzano.

¥
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Socialistą Partijoj
-^Pabaigoj šios savaitės Clevelande 

įvyks Amerikos Socialistų Partijos kon- 
’ vencija-suvažiavimas. Faktinai, tai bus 
du suvažiavimai, nes kairieji ir dešinieji 
ruošiasi ne juokais, ir abieji turės pla
čias savo kokusines konferencijas.

'‘f i f t

Dešinieji virš savaitė atgal New Yor
ke buvo sušaukę konferenciją, kurioj pri
ėmė savo programą ir nusitarė Clevelan- 
de nenusileisti kairiesiem nei colio. Sa
koma, dalyvavę iš penkių valstijų atsto

vi.. vai, be to,—dviejų sveturkalbinių federa
cijų atstovai (Socialistų Partijoj veikia 
žydų ir finų stiprios federacijos).
’’Savo programoj, dešinieji, be kitko, 

reikalauja:
(a) atmesti Detroito suvažiavime pri

imtą partijos principų deklaraciją, nes 
jdjė minima jėga nuvertimui buržuazi
jos (dešinieji stoja už demokratiniu ke
liu socializmo įvykdymą).

• (b) priimti konvencijoj pilnais delega
tais atstovus nuo New Yorko dešiniųjų 
grupės, kuri veikia atskirai, po to, kai 
visą New Yorko organizaciją Nacionalis 

"Pild. Komitetas suspendavo, sausio 6, 
1936. . .f?

. r»<(c) išrinkti dešiniųjų didžiumą į 
NPK. • ny-O

...» .Be to, dešinieji yra priešingi bendram 
’Jr’" ' frontui su komunistais; jie priešingi pri- 

' ėmimui parti j on trockistų ir lovestonie- 
čių; priešingi priėmimui partijon bile as
mens, stojančio už naudojimą pajėgos 
nuvertimui buržuazijos viešpatavimo.

. Kairieji, Thomaso vadovaujamieji so- 
cialistai, be abejojimo, nenorės pasiduoti 

i'1': dešiniesiem. Ir dėlto suvažiavimas gali 
fey-" skilti. Dešinieji smarkiai įpykę ant 

Z...-;1.. NPK., kodėl jis pastaromis dienomis su
teikė čarterį New Yorko valstijos kairie- 

•*,y siems, susispietusiems aplink “Socialist 
į“'’“ Call” laikraštuką.

Suvažiavimas gali skilti pirmą dieną,

/

L-V tv
W

___ ____ ___ ...... , 
'kai iškils mandatų komisijos rinkimo 

klausimas, jei dešinieji vary sis “ant sa- 
“to.”
, -Mes norėtum, kad suvažiavimas ne- 

, kad visas suvažiavi- 
bendrą frontą su ko

munistais; kad bendro fronto priešinin
kai pasiliktų didelėj mažumoj ir pasiduo- 

—-tuL partijos didžiumai.

L. į:. ---

Ką Socialistai Darys?
Mums rodosi, kad Am. Socialistų Par

tijos konvencijoj, Clevelande, iškils klau
simas sudarymo bendro fronto tarp so- 
ciajistų ir komunistų partijų del būsimų 

es rinkimų.
| -Komunistai, galimas daiktas, siūlys so
cialistams, kad šiais metais prezidenti
niai rinkimai turėtų būti bendri: abi par- 
tiji turi po vieną kandidatą, ir abi bend- 
rai--rinkimuose dalyvauja.
JTai būtų geras dalykas.

& ’-jei socialistai tokį pasiūlymą atmestų 
ir abi parti j i dalyvautų su savo kandida
tais, būtų bloga.

t■•■•Nekantriai lauksime, kaip tas klausi
mas išsiriš.

Gerai Pasakyta
• , f Ąndai mes komentavome tūlo J. P. ne- 

ą raštą, adresuotą komunistų antra- 
IL(deI jo, beje, “Vienybė” labai skaniai 

ilaižė) ir parodėme jo nerimtumą. 
Dabar del to paties rašo Dr. A. K. Rut- 
iauskas “Vilnyj.” Be kitko, jis ten žy-

^' Lietuvoje demokratinei tvarkai atsteigti 
'"būsimoje kongreso Šaukėjai susispietė liuo- 

sa valia, visokių įsitikinimų žmonės, tiktai 
Lietuvos artojams pataikauti, iš neteisėtos 
•A. Smetonos valdžios atgauti Liet. Steigia-

mojo Seimo priimtos Konstitucijos garan
tuotas pilietines teises. Kas daugiau dirba 
ir būsimo Kongreso draugijų atstovų 
(Kongreso delegatų) skaitlių daugina, tas, 
ar tie, geriausi ir garbingiausi darbuoto
jai.

Kam reikėjo broliui J. P. neteisingai įžei
sti lietuvius komunistus kad ir šitokiu sa
kiniu: “...taip nusigyveno, kad pas juos 
paliko keletas tamsiausių sufanatizuotų pa
sekėjų. .

Tai tušti ir pikti žodžiai. Jeigu mūsų 
komunistai leidžia net du dienraščius, tai 
faktai, kurie užginčina brolio J. P. tvirtini
mą.

Demokratijoj visi lygūs.
Tamsiausiu sufanatizuotu (nežinom 

kieno) pasekėju yra pats J. P., kadangi 
plačiau turįs atdaras akis žmogus tokių 
dalykų nerašytų.

Džiaugiasi Kongresu
“Vilnyj” daktaras Margeris rašo apie 

bendrą frontą ir Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Sulyg juo,

jei ne bendro fronto sveiki diegai, kurie, 
lyg pavasaris, įpylė į pažangiosios lietuvių 
visuomenės gyslas bendro ir nuoširdaus 
kraujo,—šitas didingas Kongresas neįvyk
tų. . .
Nupiešęs savo prietikius Lietuvoj (dr. 

Margeris ten lankėsi penkeri metai at
gal) su straipsniu apie demokratiją, kurį 
smetoniniai sucenzūravo, straipsnio au
torius daro išvadą:

Smetonos valdžia jau baiminasi ir skel
bia svietui, kad tikrai bus Seimo rinkimai. 
Bet kokie rinkimai? žinoma, kaip jis man 

» sakė, “asmeniniai rinkimai,” kurie yra nie
kas daugiau, kaip tik klasta, apgaulė ir be
gėdiškas mūsų brolių ir sesučių, Lietuvoje 
gyvenančių, civilinių teisių mindžiojimas, o 
mūsų, Amerikoje gyvenančių, išjuokimas!

Demokratijos Kongresas turi išeiti prieš 
tokius apgaulingus rinkimus, prieš tokį mū
sų krašto laisvės smaugimą, kaip ir prieš 
visą Smetonos valdžią!
Dr. Margeris ir kiti gydytojai, pritarią 

šiam darbui, turėtų pasirūpinti, kad juo 
daugiau profesionalų įtraukus į Kongre
są. Gydytojai, advokatai, mokytojai ir 
kt. profesionalai turtų veikti tose orga
nizacijose bei kliubuose, kur priklauso, 
kad iš ten pasiuntus Clevelandan dele
gatus.

Naujas Neva Laikraštis
Brooklyne pasirodė neva laikraštis-sa- 

vaitraštis, “Žinios,” kurį leidžia “Lietu
vių Spaudos Draugija,” o redaguoja tū
las J. Steponaitis. Laikraštukas plakati- 
nio didumo, aštuonių puslapėlių. Jame 
kalbama apie “tautos meilę,” “gerovę,” 
“brolybę” etc., bet tas viskas gerokai 
trenkia smetonizmu.

Metinė “Žinių” prenumerata $1. Pa
vienio numerio kaina 3c. Antrašas: 107 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Pernai iš Lietuvos į Latviją laukų dar
bams dirbti buvo išvykę tūkstančiai dar
bininkų. Šiemet, kaip praneša “Liet. Ži
nios” važiuoja ne tik darbininkai, bet ir 
mažažemiai.

Tai rodo, kad padėtis Lietuvoj dar la
biau pablogėjo.

Finlandijos socialdemokratų organas 
“Suomen Socialdemokrati” aštriai kriti
kuoja Finlandijos premjerą Kivimiaki už 
jo prakalbą, kad Finlandijoj bedarbių 
nėra.

Laikraštis sako, kad dabar Finlandijoj 
yra daugiau bedarbių, negu buvo 1929 
metais. Visose įmonėse nukapota algos. 
Darbas labai sunku gauti.

Savo prakalbose, prašydamas balsų, 
prezidentas Rooseveltas įrodinėja, kad 
šioj šalyj ekonominė padėtis pasitaisė. 
Girdi, žiūrėk, kaip smarkiai paaugo kor
poracijų ir kompanijų pelnai.

Ir del to, kad pakilo bagočių pelnai, jis 
prašo, kad už jį balsuotų biedni žmonės.

“Kurjer Wilenski” rašo, kad “Vil
niaus kraštas laipsniškai miršta. Kad 
padėtis bent kiek gerėtų, nesimato jo
kių ženklų... Sodžiaus ūkis merdėja, ne
paisant bandymų likviduoti prasiskolini
mą.”

Iš viso fašistinės propagandos ir špio
nažo aparatas Vokietijoje per metus su
ėda 262 milionus markių.

Profesorius Carver
Fašistų Ideologas

Vieni Kairėn, Kiti prie 
Fašizmo

Daug Amerikos intelek
tualų krypsta kairėn ir da
rosi radikaliais, kartais net 
komunizmui simpatizuojan
čiais visuomenininkais. Di
džiumą, be abejonės, suda
ro tokie elementai, kurie 
glūdi senose, tradicijose už
šalusiose dogmose. Jie nei 
regresuoja, nei progresuo
ja. Tačiaus, atsiranda ir 
tokių, kurie rūpinasi (žino
ma, už gerus pinigus) pra
minti takus fašistinei ide
ologijai. Mat, dabar re- 
publikonų partijos štabas 
mobilizuoja savo “smegenų 
trustą”. Tai tam štabui la
bai reikalingi tokie “moks- 
lavyriai”, kurie reakcinio 
darbo meisterius apvaini
kuotų taip vadinamais idė
jiniais liaurais.

Harvardo profesorius 
Thomas Carver vienas iš tų 
reakcinių profesorių, kuris 
jau patiekė programą mi
nimum savo kietakakčių bo
sų žygiams.

Jo vardu, už pinigus Ca- 
liforhijos milionierių, jau 
išėjo leidinys “What Must 
We Do to Save Our Econ
omic System.” Tą knygą ne
galima gaut nei knygynuo
se, nei šiaip jau knygų 
krautuvėse. Ji platinama 
tik tarp išrinktųjų, kuriems 
pati apveizda pavedė vieš
patauti Amerikoje.

Hitleris ir Mussolinis 
Saviškiai

Jei nekurie dar prisiven
gia atvirai sėbrauti su Mu- 
ssoliniu ir Hitleriu, tai pro
fesorius Carver visiškai at
viras. Jis stato klausimą 
labai aiškiai: “argi jie nė
ra komunizmo priešai, kad 
negalėtume su jais eiti iš
vien?” Ir toliaus seka labai 
draugingo turinio kompli
mentai tų dviejų galvarie- 
zų adresu.

Prof. Carvero nuomone, 
Amerikoj, visų pirmiausia, 
reikia sunaikinti Komunis
tų Partiją, paskelbiant ją 
nelegale (O tu Palmerio še
šėli!). Apsidirbus su Ko
munistų Partija, tuoj rei
kia imti už gerklės Socialis
tu Partiją, nes ji susideda 
“iš tų pačių marksistų”. 
Darbo unijos taip pat ne
gali būti pakenčiamos. Jos 
kelią tik suirutes ir strei
kus. Taigi, ir unijoms netu
ri, būti vietos viešajam Am
erikos gyvenime.

Kas tolimus? Fašizmo or
akulas sakb, kad jau atėjo 
laikas visiems, kurie turi 
nuosavybę ir nori ją ginti 
nuo raudonųjų, susiburti į 
vieningą rėakcinę fašistinę 
partiją, kuri griežtai triuš
kintų visa tai,; kas Ameri
kos gyvenime dar yra pro
gresyvaus, o vyriausia civi- 
les laisves.

Be to, Arperikos valstybi
niam gyvenime negali būti 
tokio dalyko, kaip pašalpos 
bedarbiams iš federalio iž
do, “Tai atskirų miestų 
miestelių labdarybės daly
kas.” Ponas profesorius 
manąs, kad Rooseveltas ne
toli bėgęs nuo bolševikų ir 
kad jeigu jis dar ilgiau pre
zidentaus, tai “Washingto- 
nas pavirsiąs Maskva.” 

.Valdžiai šiukštu nevalia 
kišti savo snapą į biznio da
lykus. Industriniame gy
venime ir,,biznyj turi viėš- 

.. patauti nerubežiuota indus-

trijos magnatų diktatūra.
Dar daugiau. Į šią šalį 

neturi būti įsileidžiamas 
joks ateivis. Profesorius 
Garver nepermaldaujamas 
ateivių priešas. Jis spiauja 
ant visų Amerikos tradici
ją

Žymią rolę jo programoj 
užima pasiskolintas iš Hit
lerio programos punktas 
apie sterilizaciją “netikusių 
elementų”, tik jis tą punk
tą labiau užakcentuoja ir 
praplečia. Su savo steriliza
cija Hitleris lyg ir slapsto
si, o prof. Carver tuo at
veju ciniškai atviras. Pono 
profesoriaus snapas taip il
gas, kad jis nori suregu
liuoti net šeimyninį gyveni
mą. Ženyties neleidžiama 
tiems, kurie negali įsigyti

ir užlaikyti namą ir auto
mobilį.

Tai štai, kaip išrodo pa
grindiniai amerikoninio fa
šizmo planai. Tėmykite, 
kad tai ne. vokiškų ar ita
liškų, šioj šalyj gyvenančių, 
fašistukų planai. Tai tikrų 
amerikonų jankiški planai. 
Ir už tuos planus stoja to
kios pajėgos, kaip milionie- 
riai, susibūrę į Liberty Ly-

Ar tas neišjudins ameri
koniškas darbo minias kuo 
sparčiausia susirūpinti sa
vo reikalų apgynimu ir kuo 
greičiausia kurti savąją 
Farmerių-Darbo Partiją? 
Priešai jau ties vartais. Ro- 
osevelto grupė nenori ir ne
gali sulaikyti tuos barbar 
rus. Komunistų Partija 
signalizuoja pavojų ir la
biau, negu kuri kita pažan
gioji organizacija, kviečia 
darbo žmones vienybėn, ko
von prieš fašizmą ir karą.

ĮVAIRUMAI
Mechaniškas Kal

bėtojas
Atšildyti Kaulų Smegenys 

Gamina Kraujų

Amerikos darbo ministe
rija užsakė pabudavot me
chanišką žmogų, kuris sa
kys prakalbas Texas vals
tijos šimtmetinėj parodoj. 
Tas “žmogynas” dabar bai
giamas statyti Pittsburghe. 
Vienu pradėjimu jis kalbės 
keturias minutes, pasilsės 
15 minučių ir vėl kalbės.

Kada tas žmogaus “su
tvėrimas” pradeda kalbėti, 
jo akys hūšvinta, juda lū
pos; jis nusilenkia sveikin
damas publiką, o kalbėda
mas kraipo galvą priekyn, 
ir vienon bei kiton pusėn, 
kur reikia.

Šis mechaniškas žmogus 
sakys prakalbas parodos 
kambaryj, kur bus sustaty
tos įvairios mašinos. Jis aiš
kins mašinų gerumus ir 
blogumus žmonėms; o nuro
dymui, apie kurią mašiną 
jis kalbą, dirbtinis žmogus 
pakreips arba palenks savo 
galvą linkui tos mašinos.

To mašinalio kalbėtojaus 
mechanizmas susideda iš 
daugiau kaip 500 dalių-da- 
lelių. Jo kalba paeina iš vie
no storo, besisukančio re
kordo, paslėpto “viduriuo
se.” Rekorde yra įdirbta 
tam tikri įbrėžimai, įgau- 
bimai bei gūželiai. Kada re
kordas atsisuka iki tokiai 
vietai, tai mechaniškas žmo
gus sulig to ir daro tam 
tikrus judėjimus, kurie ati
tinka jo kalbos žodžiams.

bandymų ant žiurkių,—o 
kas patiriama bandymuose 
ant žiurkių, tai paprastai 
tinka ir žmogui, imant, ži
noma, dydžio skirtumus ir 
tulus kitus dalykus.

Kada je įdėjo žiurkes į 
kaitinimo dėžes ir kiek rei
kiant jas ten išlaikė,'tad at
šilusios žiurkių kaulų galū
nės vėl prisipildė raudonais 
smegenimis vietoj geltonų, 
ir veikliai dirbo naują krau
ją.

Kiek nuo kaitinimo pa
kilo šiluma žiurkių kaulų 
smegenų, tatai buvo išmie- 
ruota labai jautriu moksli
niu instrumentu, vadinamu 
thermocouple. Tai yra toks 
jauslus įtaisas, kad;juom iš- 
mieruoja paprastai nejau
čiamą šilumą, ateinančią 
nuo žvaigždžių už šimtų mi- 
lionų mylių nuo žemės.

Jau ir pirmiau tūlos li
gos buvo gydomos kaitini
mu, pakeliant žmogaus kū
no karštį iki to laipsnio, 
kad jo negali atlaikyti tų li
gų perai ir todėl jie turi žū
ti.

Bet šių čikagiškių moks
lininkų atradimas įrodo ki
tą, gal dar svarbesnį kaiti
nimo veiksnį—kad tuo bū
du galima Vėl pakinkyti 
darban kaulų galūnių sme
genis gaminti raudonuosius 
ir baltuosius kraujakūnius 
ir chemines medžiagas, nai
kinančias ligų perus, sykiu 
drūtinant žmogaus kraują, 
taigi ir visą kūną.

visus kaulus šiltus, 
visų jų smegenys 
ir gamina kraują, 

kaulų

Žmogaus kūne yra šilti ir 
šaltesni kaulai. Kraujo kū
nelius suaugusiam žmogui 
gamina šiltųjų kaulų sme
genys.

Šaltųjų kaulų smegenys 
yra '98 laipsnių ir 6 dešimta
dalių karščio; šiltieji gi 
kaulai turi aštuonetu laips
nių daugiau karščio. Pas 
suaugusį žmogų šiltųjų 
kaulų smegenys yra raudo
ni, o šaltųjų—geltoni.

Ką tik gimę kūdikiai 
žmonių bei žinduolių gyvu
lių turi 
reiškia, 
raudoni
Paskui laipsniškai 
galūnės ima atvėsti, raudo
ni jų smegenys iš galūnių 
“eina” linkui vidurio, o ga
lūnėse pasilieka geltonieji 
smegenys. Tas kaulų sme
genų keitimasis būna pas 
žmogų užbaigtas tarp 7 ir
12 metų amžiaus.

Kas liečia naujo kraujo 
gaminimą, tada kaulų galū
nių smegenis galima vadinti 
jau mirusiais. Tačiaus kar
ščiu galima esą atgaivinti 
geltonuosius smegenis kau
lų galūnėse, kad jie dirbtų 
kraują ir suaugusiam. Tą 
patyrė daktarai C. B. Hug
gins, W. J. Noonan ir B. H. 
Blocksom Chicagoj ir apie 
tai pranešė Amerikos Gy
dytojų Draugijos suvažia
vimui Kansas City, gegužės
13 d.

Visų pirma jie padarė

ko-

Įtaisai Automobilistų 
Gabumams Ištirti

New Yorko Moksliniame 
ir Pramoniniame Muzėjuje 
yhą, įtaisai, kuriaiš išbando
ma gabumai automobilių 
vairuotojų. Šis muzėjus 
randasi Rockefellerio Cen
tre. Jame moksliniais įtai
sais ištiria, kaip greitai au
tomobilistas “s u sigriebia,” 
papuolęs į keblią padėtį ant 
kelio; kiek jis įspėja kito 
automobilio tolį ir greitu
mą; kiek jam kenkia kito 
automobilio švyturiai
kią šis vairuotojas turi 
klausą, kaip jis gabus ats
kirti įvairias spalvas ir 
kaip jis apskritai pajėgia 
suderinti įvairius reikiamus 
kūno veiksmus bevažiuojant 
vienu bei kitu greičiu ir šio
kioje bei tokioje padėtyje 
ant kelio.

Tuos įtaisus automobilis
tams išbandyti išrado Har
vardo Universiteto moksli
ninkai važiotės tyrinėtojai.

Vienas teisėjas New Yor
ke jau pasiuntė keletą ne- 
tvarkiai važiuojančių auto
mobilistų į minimą^ muzėjų 
patikrinti, ar jie tinka vai
ruot automobilį apskritai.

Pietro Badoglio, Italijos plėšikas Ethiopijoj, ar
mijos vadas,, prieš pat įžengimu į Addis Ababą

Worcester, Mass
Centralines Massachusetts 

Balsuotojam

Darbininkai, dirbanti indus
trijoj, farmeriai, maži biznie
riai ir profesionalai jaučia bai
sų ekonominį spaudimą. Jie 
stumiami į neužtikrintą 
ateitį, į žemiausią gyvenimo 
lygmalą. Jeigu jūs manote, 
kad jau laikas darbininkam 
išrinkti savo kandidatus, atei
kite į susirinkimą del Centra
lines Mass. Darbo Partijos, 
kuris įvyks A. O. H. svetainėj, 
26 Trumbull St., Worcester, 
nedėlioj, gegužės (May) 24 
d., kaip 7:30 vai. vakare. Išr 
girsite pagarsėjusius kalbėto
jus už Farmerių-Darbo Parti
ja-

Thomas F. Conroy,
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Darbininke ir Šeimininke Komunistinio Jaunimo Suvažiavimas Ir 
Motery Jaunimas Soviety Sąjungoj

G. Ryklin.

PALAIDŪNAS
rado sąsiuvinį. Ten Korolevo ranka užrašyta 
kelios eilutės iš Jasenino eilių sekamo turinio:

—Meilė—retežiai ir patys sunkiausi.
—Meilė—dantų skaudėjimas širdyje.
—Apsi ved imas—kapai meilei.
—Apsivedimas—tikras apinasris.
Štai prisakymai, pagal kuriuos Korolevas 

budavojo savo gyvenimą.
—Apsivesti nesirengiu, — sakydavo jaunas 

daktaras,—mano amžiuje dar užteks kvailų 
mergų.

Kada Vera sirgo po antro aborto, Korolevas 
susitikęs jos draugę, juokėsi:

-—Patarkite, kaip man su ja užbaigti? Ap
sivesti nesirengiu. Kam? Merginos—avys, 
paviliok jas ir eina. . .

Kas pastūmėjo jauną merginą prie saužu
dystės? žiaurus atsinešimas iš niekšo dakta
ro pusės. Jis visaip tyčiojosi iš jos. Jis vi
saip žemino Veros garbę, kaipo žmogaus, mo
ters. Jis tyčia jos akyse demonstravo savo 
draugavimą su kitomis, jaunesnėmis mergino
mis. Visos merginos kalbėjo, kad Korolevas 
labai negražiai kalba apie Verą. Susirinku
sių tarpe stengiasi padaryti jai kokį nesma
gumą.

Veik du metus kentėjo Vera tuos jo žygius. 
Kodėl? Ji mylėjo daktarą. Bet gal ne tas 
svarbiausia. Pergyventi santikiai su daktaru 
retežiais prikaustė ją prie jo. Jos galvoje 
sukosi mintis: “Ir kam aš dabar reikalin
ga?” Ta mintis vertė ją pataikauti daktarui, 
atgauti seną jų meilę, gyvenimą.

Dešimtys žmonių žinojo apie Veros nusi
statymą. Dešimtys žmonių žinojo, kaip cha
miškai elgiasi Korolevas. Bet niekas neišdrį
so pasakyti jam į akis, .kad jis niekšas. Buvo 
žioplų juokų ir šnekų, tai ir viskas.

Fabriko darbininkų tarpe Vera jautėsi vie
na, moraliai prislėgta, fiziškai sužeista. Ne
buvo kam sulaikyti Verą nuo to neapmąstyto 
saužudystės žygio.

Ir net po jos mirties Korolevas dar vis ban
dė iš jos tyčiotis. Savo pasiteisinimuose pro
kurorui jis rašė:

“Po Veros mirties aš tiek daug turiu nesma
gumo, kad neapkenčiu net jos vardo. Apart 
neapykantos prie Veros pas mane daugiau 
nieko ir nėra.”

Tą jis kalbėjo ir žodžiu savo pažįstamiems. 
Tie tylėjo. Bet dabar jie prokuroro kambary
je pakartoja jo žodžius didžiu susijudinimu, 
neapykanta ir pasibjaurėjimu. Bet kur jūs 
buvote pirmiau, mieli žmonės? Ar ne jūsų 
nepaisantis atsinešimas pagelbėjo tam niek
šui išnaudoti ją, tyčiotis iš jos ir nuvaryti į 
kapus? Dabar Vera žuvus, nors Sovietų val
džia ir paėmė niekšą už sprando...

Vertė š.

“Vera Gavrilova, 20 metų amžiaus, knygve- 
dė, nusižudė,” — skambėjo pranešimas. Bet 
Sovietų Sąjungoje labai kreipiama atyda į 
saužudystės priežastį. O saužudystės ir yra 
tik labai reti atsitikimai. Čia kiekvieną sau
žudystės faktą patiria.

Rytą Vera Gavrilova buvo darbe. Visi pa
stebėjo, kad ji nepaprastai sujudus. Visą 
rytą ji rašė laišką. Niekas iš jos giminių ir 
artimų negavo jį. Yra pilno pamato manyti, 
kad laiškas buvo antrašuotas fabriko darbinin
kų daktarui Vladimirui Korolevui. Jis tą laiš
ką bus sunaikinęs.

Bet vis vien Korolevas išdavė save. Jau 
antra diena, kaip Veros nėra. Jos pažįstami 
sujudusiai kalbėjosi: kur ji galėjo dingti? Ir 
štai pas Korolevą, kuris čia buvo, išsiveržė 
frazė:

—Ji, veikiausiai, puolė po traukiniu...— 
Pamatęs visų nukreiptas į jį akis, Korolevas 
susimaišė. Bet greitai susivaldė, atsigriebė ir 
čia pat sudarė sekamą istoriją: Vera kartą 
kalbėjo, .kad jai patinka tokia graži mirtis, 
kaip Annos Kareninos.

Visa tai buvo gudrus pasiteisinimas. Dak
taras, kad paslėpus sliedus, išvilko iš Tolsto
jaus apysakos Anną Kareniną. Bet faktai 
kalbėjo ką kitą. Tą dieną, kada Vera užbai
gė savo gyvenimą saužudyste (tada, kada apie 
tai dar niekas nežinojo), Korolevas užrašė sa
vo dienyne:

“Be pamato papildžiau kvailystę. . . Negaliu 
suprasti... šiandien reikėtų sužinoti, kur ji 
yra. Velniškai neramu. Kokis iŠ manęs kie
takaktis, nesupratau paprasto dalyko, kad to
kiame atsitikime reikėjo būti su ja švel
niam. . . ”

Meluoja jis pasakodamas, kad ji nesveika- 
vus. Visi Veros draugai žino, kad mergina 
buvo sveika, smagi, graži ir vikri.

Vera pamylėjo jauną ir gražų daktarą Ko
rolevą. Apie jį fabrike buvo blogų kalbų. 
Daugelis žinojo, kad jis vienu ir tuo pat lai
ku artimai draugauja su keliomis mergino
mis ir kiekvieną ketina vesti. Bet niekas į jo 
elgesį nekreipė domės. “Tai jo asmens da
lykas.”

žinojo apie tai ir Vera. Bet daktaras jai 
taip gražiai kalbėjo. Ji jam patikėjo.

Gyventi kartu? Apsivesti? Tai—senoviš
kumas! Argi tai meilė? — kalbėjo jai dak
taras.

O kur gi meilė?. .. Jo “meilės” pasekmės— 
vienas, antras abortas... Jis to nuo jos reika
lavo.

—Mums gyventi kartu negalima,—sakė Ko
rolevas.—Mano kambarys perdaug mažas.

Bet dalykas buvo ne kambaryje.
Valdžia padarė jo kambaryje .kratą ir su

Kodėl Amerikoj Daug Vagių ir žmogžudžių?
Kapitalistų laikraščiai visuo

met būbnija, būk Amerikos 
žmones jau perdaug išlepę, 
praturtėję, kad jau nenorį nei 
dirbti, visai tinginiais virtę ir 
būk tai del to geriau jie einą 
vogti, negu dirbti.

Kunigai, kapitalistų klapčiu
kai, visa gerkle rėkia, būk 
žmonės ištvirkę per visą gyve
nimą: “dievą” užmiršo, į baž
nyčią neina, na, o labiausia— 
pinigų jiem neduoda, tai del to 
ir visokiais prasikaltėliais virs
tą.

Atrodo, kad žmonės nežino, 
ko nori. Argi ištikrųjų taip 
yra? Nagi, pažiūrėkim, ką ti
krenybė kalba.

Kartą beklausant radio gir
džiu, vienas visokių patarimų 
davėjas skaito laišką nuo tūlos 
moters, kuri verksmingai pra
šo patarimo-pagelbos. Laiške 
sako:

“Susimildamas, gelbėk! Ma
no brolis nuteistas mirtin. Bet 
nemislyk, kad tai jis negeras 
ir norėjo būt prasikaltėliu. Vi
sai ne. Jis tik norėjo valgyt 
ir savo motiną pavalgydint, tai 
del to jis dabar bus nužudytas.

“Mūsų tėvas mirė, kuomet 
mes dar buvome maži,” sako 
moteris. “Kuomet mano brolis 
pabaigė mokyklą, tai išėjo dar
bo jieškot ir tikėjosi, gavęs 
darbą, užlaikyt save, motiną ir 
mažesnius vaikus. Bet be j ieš
kant darbo praėjo metai ir ki
ti, o darbo kaip nėra, taip nėra. 
Mes visi badaujam, valgom tik 

tą, ką iš ko gaunam, ar ką 
randam.

“Brolis pradėjo vaginėt, nes 
dar nenorėjo badu mirt. Buvo 
sugautas ir nuteistas keliem 
metam kalėjimo. Pasitaikė pa
bėgt. Bet tas bet—ką valgy
si — ir vėl atsistojo prieš jį, 
nes pas mus jau ir seniau ne
buvo ką valgyti.

“Jis pasipažino su vienu va
gimi būdamas kalėjime. Tas da
bar jam sako: ‘Taip ar kitaip 
—badu mirsi, tai geriau paban
dykim dar kartą. Aš žinau vie
ną ypatą, kuri turi perdaug pi
nigų. Ir jeigu mes iš jo atim
sim tiek, kiek dabar randasi, tai 
galėsim dar ilgai pagyventi, o 
jam del to visai mažai bus bė
dos, nes jis turi daugiau, negu 
jam reikia.’ Mano brolis, nors 
nenoromis, sutiko eiti.

“Bet ne taip lengva buvo pa
imti, kaip kad manė. Įvyko su
sikirtimas ir piniguočius tapo 
užmuštas, o jiedu abudu su
gautu. Ir nors mano brolis ne
kaltas užmušime, nes tik anas 
vienas užmušystę atliko, bet 
abudu nusmerkti mirčiai, kai
po žmogžudžiai.”

Štai kitas jaunuolis rašo, kad 
“aš esu didžiausioj desperaci
joj, nes jau visur viską išban
džiau darbo gavimui. Dirbčiau 
bile ką, jei tik gaučiau, bet nei 
jokio darbo nėra. Tai dabar 
tik du dalykai beliko daryt ir 
nežinau katrą pasirinkt—ar eit 
vogt, ar nusižudyt. Labai ne

norėčiau nei vieno iš jų daryt.”
Ir tai čia tik du pavyzdžiai. 

O kur milionai bedarbių? Jei 
mes juos visus išgirstume skun
džiantis, tai tikrai negera pa
sidarytų.

Bet yra dar ir trečias ke
lias — tai organizacijos. Jeigu 
visi tie bedarbiai susiorgani
zuotų į Bedarbių Tarybas ir vi
sur organizuotai veiktų, tai pa
matytų, .kad nereikėtų eit vogt 
nei žudytis, bet išreikalautų pa
šalpą ar darbą. Mūsų, orga
nizuotų darbininkų, pareiga yra 
parodyt jiems tą kelią.

E. Vita.

Mokyklos Kampelis
Sakoma: “Mokykloj buvęs, 

ne nebuvęs.” Mūsų draugės 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos na
rės, tą įmato ir steigia mo
kyklas. Pastovios klasės įvai
riais klausimais būna Chica- 
goje ir Brooklyne, tūlose vieto
se yra retkartiniai moterų la
vinimosi susirinkimai.

Vienoj iš mūs mokyklų, tarp 
kitų dalykų, draugės pastebė
jo daugelį ne vietoje tariamų 
žodžių, štai keletą iš jų:

Apie ir aplink: Važiavome 
apie miestą. Turi būti: Važia
vome aplink miestą. Mes gali
me kalbėti, mąstyti, rašyti 
apie miestą, bet kada važiuo
jame, tada jau aplink miestą.

Jei ir jai: Mergaitę nusive- 
džiau krautuvėn ir nupirkau 
jei suknelę. Turi būti: nupir

kau jai suknelę, žodis jai nau
dojama atžymėjimui, kad mes 
davėm ar pasakėm ką nors 
moteriškei, žodis jei yra iš
reiškimui abejonės: jei galėsiu 
—-pribūsiu, o jei negalėsiu— 
nepribūsiu.

Atsibus ir neatbūtinai; At
sibus labai svarbus susirinki
mas, neatbūtinai dalyvaukite. 
Turi būti: Bus labai svarbus 
susirinkimas, būtinai dalyvau
kite. žodžiuose atsibus, atsi
buvo, nėra klaidos, bet dalis 
žodžio atsi nieko nepasako, 
nereikalinga. Kur kas gračiau 
ir trumpiau išeina bus, buvo, 
žodis neatbūtinai reiškia, kad 
galite ateiti, galite ir neateiti, 
žodis būtinai reiškia, kad pri
valome, turime būti.

Ant ir į: Buvau ant susirin
kimo. Buvau ant stoties. Turi 
būti: Buvau susirinkime. Bu
vau stotyje. Eisiu į susirinki
mą (ne ant). Eisiu j stotį (ne 
ant). Pabandykite užlipt ant 
stoties ar pavaikščioti ant su
sirinkimo ir įsitikinsite, kad 
tas negalima. Mes galime 
vaikščioti ant grindų, laiptų; 
galim sėdėti ant suolo ar kė
dės, bet negalime vaikščioti ar 
sėdėti ant stoties, ant susirin
kimo, ant svetainės.

Mokine.

Binghamton, N. Y.
Iš prisidėjusių prie pagerbi

mo d. Mikalojūnienės su dova
nomis likosi nepaminėtos drau
gės A. šimoliunienė, A. žvirb
lienė ir O. Kireilienė.

Draugė Mikalojūnienė labai 
dėkinga visoms ir visiems už 
dovanas ir jos pagerbimą. Jinai 
jau sveiksta, pradeda vaikščio
ti. Smagu matyti d. sveiks
tant ir vėl galėsiant darbuotis, 
kaip | ir pirma.

“Laisvės” Korespondentė.

Senas “L.” Skaitytojas gerai 
pastebi “L.” Reporter, kad ant
radienį, už gegužės 12, buvo 
klaidingai aprašyta K. Kamins
kaitės pokilis — “Shower”. 
Ačiū už patėmijimą. Mane in
formavo 2, ^draugės, artimos K. 
pažįstamos, būk jai rengę tą 
pokilį tos, kaip 29 balandžio 
“L.” buvo minėta. O jeigu jos 
mane klaidingai informavo, tai 
taip ir parašiau. Kartais įvyks
ta klaidų ir ne, iš reporterio 
■priežasties.

žinoma, jeigu kas'veikia ar 
rašo, tai ir klaidų padaro. Ma
nau, ir pačiam d. Senam “L.” 
Skaitytojui gal yra pasitaikę 
klaidingai parašyti. Tas nei vie
nam neišimtis. Nors ir geriau-

INDIJOS MOTERYS REIKALAUJA 
LAISVĖS

Anglijos oficieriai dideliu susidomėjimu tėmi- 
jo vietines moteris delegates Indijos Nacionalio 
Kongreso maršuojant tūkstančiais gatvėmis 
Lucknow’e, Indijoj. Stiprūs reikalavimai lais
vės jau senai rėžia Anglijos politikon toj di-

- džiulėj kolonijoj.

V Visasąjunginis komjauniomo sąjungos suvažiavimai 
ir moterų jaunimas SSRS

L. Liepa

. . .Jūs — pasaulio viltis, 
branduolys būsimos beklasinės 
visuomenės, visuomenės be eks
ploatacijos žmogaus žmogumi, 
be rubežių tarp įvairių pasau
lio šalių, be neapykantos tarp 
rasių ir tautų...”

(Romain Rolandas).
Balandžio 11, šių metų, 

Maskvoj atsidarė X SSRS ko
munistinio jaunimo sąjungos 
suvažiavimas. Viso pasaulio 
darbo jaunimo akys nukreip
tos į tą suvažiavimą. Viso pa
saulio darbo jaunimas mato 
tame suvažiavime laimingo ir 
džiaugsmingo gyvenimo demon
straciją, kuri kelia jiems vilčių 
ir rodo išeitį iš beviltiškos pa
dėties, kurioj randasi jaunimas 
kapitalistinėse šalyse. Viso pa
saulio darbo jaunimas mato, 
kad SSRS jaunimas savo lai
mingą gyvenimą pasiekė todėl, 
kad 

“...Sovietų Sąjungoj nėra 
šeimos, kuri mokytų apgavys
tės tarp žodžio ir darbo, nėra 
mokyklos, kuri rūpintųsi apri
botai individualinių jaunimo 
gabumų vystymosi, nėra bažny
čios, kuri skiepytų kantrybės, 
atsisakymo nuo gyvenimo idė
jų, mokytų susitaikyti su kan
čių neišvengiamumu, ištikrųjų 
neišvengiamų visuomenėj mies- 
čionių-individualistų, nunuody
tų amžiais pavydžio, žulikavi- 
mo, praturtėjimo aistra, žvė
riška konkurencija, nuolatine 
bjauriausia kova už riebų kąs
nelį, už rublį, Sovietų Sąjungoj 
pakeista laisvu, herojiniu lenk
tyniavimu darbe visų kiekvieno 
gerovei, siekime padaryti Socia
listinių Sovietų Respublikų Są
junga pavyzdinga valstybe vi
siems proletarams’, visų ša
lių . . . ” (Gorkis).

Paimkime dabar tikrovę ir 
palyginkime su tuo pasakymu. 
Kodėl buvo . galimas ■ ir kokiu 
būdu pasiektas gyVenimo džiau
gsmas ? . .' 1 •

Pirmiausia padarykime pa
lyginimą tarp jaunimo padė
ties seniau, prie carp valdžios, 
ir dabar—-Sovietų sąlygose.

Garo Rusijoj jaunimas ant 
savo pečių , nešė dvarininkų-

kapitalistų jungą. Dirbti pra
dėdavo nuo 11-12 m. Kartais 
ir jaunesniu. Darbas tęsėsi 12- 
14 vai. išsemdavo darbo jauni
mui sveikatą. Fabrikuose ne
buvo įstatymdavystės, apsaugo- 
jančios jaunimą nuo berybės 
eksploatacijos. Nebuvo ir dar
bo apsaugos. Jeigu kartais dar

sius norus turėtum, vistiek 
įvyksta klaidų.- Mes iš klaidų 
mokinames. Pamačius klaidin
gai parašytą, bandau atitaisyti. 
Būtų gerai, kad <Į. S. “L.” S. 
rašinėtumėt dažnai į “Laisvę”, 
gal mes ir klaidų išvengtumė
me. Lauksiu jūsų raštų.

“Laisvės” Reporter.

Dusia Vinogradova, garsi So
vietų Sąjungos audėja sta- 
chanovietč ir veikėja tarp 

jaunimo. Dirbdama, ji 
taip pat eina audimo 
inžinieriaus mokslą.

bininkų judėjimu prispirta ca
ro valdžia duodavo kokį nors 
darbo apsaugos įstatymo šešelį, 
tai tas likdavo popieryj. Rusų 
fabrikantai gerai mokėdavo tą 
apeiti. Naudodami jaunimą, 
kaipo pigią darbo jėgą, kapi
talistai neretai panaudodavo 
prieš suaugusius darbinihk'dš/ 
blogindami darbininkų klasės 
padėtį.

Nepakeliama eksploatacija, 
sunkus, nepajėgiamas darbas, 
pakirsdavo jaunimo jėgas, ve
dė darbininkų klasę prie fizinio 
išsigimimo.

Darbo jaunimas įsitraukia į 
revoliucinę darbininkų kovą, 
kovoja kartu su suaugusiais sa
vo reikalų apgynimui. Toj re
voliucinėj kovoj darbo jauni
mas iškėlė visą eilę herojų, ku
rie drąsiai, atkakliai kovoja už 
soc. visuomenės sudarymą.

Ar galėjo caro viešpatavimo 
sąlygose jaunimas svajoti apie 
profesijos išsirinkimą, apie pa
sirinkimą gyvenimo kelio savo 
patraukimu? Ne tik žiauri eks
ploatacijos tikrovė, bet ir šei
ma, papročiai ir prietarai, įskie
pyti darbininkui smulkiaiburžu- 
azine aplinka, bažnyčia sudary
davo griežtus konfliktus tarp 
jaunimo norų ir aplinkos rei
kalavimų.

Spalių revoliucija nušlavė ca
ro valdžia, nušlavė kartu ir 
tuos santikius. Prie Sovietų val
džios iš pašaknų pasikeitė dar-' 
bo jaunimo padėtis. Naujos ša
lies apystovos sudarė pamatą 
naujiems santikiams.

Kovoj už Sovietų valdžią dar
bo jaunimas rodo sektinus pa
vyzdžius. Petim į petį su dar
bininkų klase jis išstoja tuose 
mūšiuose ir laiko aukštai iškė
lęs revoliucijos vėliavą. Darbo 
jaunimas savo likimą surišo su 
revoliucija ir revoliucija jam 
plačiai atidarė kelią į gyvenimą.

Dešimtas komjaunimo suva
žiavimas susirinko apystovose, 
kada galutinai ir negrįžtamai 
laimėjo socializmas. Sovietų ša
lyj tapo nušluoti dvarininkai, 
pirkliai, buožės ir kiti dykaduo
niai. Darbininkų klasė liko sa
vo likimo šeimininku. Socialisti
nis šalies surėdymas liko vyrau
janti ūkio forma. Liko panai
kinta privatinė nuosavybė ant 
gamybos įrankių, pašalinta 
priežastis, pagimdanti eksploa
taciją. Visuomeninis ūkis, vi
suomeninis darbas—štai socia
listinės visuomenės pamatas. 
Kaime ir mieste išnyko išnau

dojimas. Kiekvienas gauna su* 
lig savo darbu. Išnyko niūrūs, 
slegiantis, vargingas gyveną 
mas.

Socialistinio pertvarkymo pa- 
sekoj — SSRS liko galingoj 
industrijos ir kolektyvės žem* 
dirbystės šalim. Planingai ve
damas ūkis darbo masių reikaj 
luose nuolat kelia darbo masių 
gerbūvį.
* Bendram laimingo jaunime 
gyvenimo fone ypač ryškiai 
matosi pasikeitusi moterų jau
nimo padėtis. Visam šalies gy
venime moterų padėtis nesiski
ria nuo kitų. Marija DerpČenko: 
Marija ir Dusia Vinogradovos 
Paša Angelina ir visos 169 mer
gaitės, gavusios ordenus už sa 
vo darbą, aukštai iškėlė mote
rų gabumus. Užvaldymas tech
nikos, augštų normų išpildyt 
mas, atsidavimas ir meilė save 
socialistinei tėvynei—štai ką ro
do jos.

Ar galima kalbėti apie mo
terų nelygybę, apie moterų tei
sių apribavimą?

štai jų pasiaukojimai*, iš ji 
ryškiai matyt, kaip gyvėHa mo
terų jaunimas.

E. Vinogradova, išštojant 
suvažiavime, pasakojo V '”

“...X suvažiavimą ''sutinki 
su tokiais atsiekimais: 1931 m. 
baigiant fabriko mokyklą, pra
dėjau dirbti ant 16 mašinų... 
1934 m. perėjau dirbti ant 5$ 
maš., paskui ant 70 maš. Kadi 
išgirdau apie Stachanoyą, per 
ėjau ant 100 maš., paskui am 
144. Stachanoviečių pasitari 
me daviau pažadėjimą pereit 
dirbti ant 208 mašinų. Dabai 
dirbu ant 216. Ilv,'

...Jeigu anksčiau ant 2( 
maš. išdirbdavau 271., metru.* 
per dieną, tai ant 21$ m. iš 
dirbu—2,549 mtr. Tokiu būdi 
išdirbimas pakilo ant 940% ii 
kiekviena mašina pakėlė darbi 
našumą 16 nuoš.

... Su darbo našumo pakili 
mu, pakilo ir mano-‘uždarbis 
Jeigu dirbdama ant 26-maš. už 
dirbdavau 216 rublių mėnesiui 
tai dabar uždirbu, 1,186 rub 
į mėnesį.

Be savo augimo promonėj, ai 
augu ir kultūriniai. Aš moki 
nuos, lankau kino, skaitau lite 
ratūrą, užsiimu sportu. Aš pio 
nierių būrio vadovas prie mūši 
fabriko. Su savo būtiu dirbi 
2 metu.

... Labai, labai uoliai moki 
nuos, nes noriu būti-—it būsii 
—tekstilio inžinierius. Tada a; 
galėčiau atnešti daugiau nau 
dos, kaip dabar...” *

VALGIU GAMI
NIMAS

Latviški Pyragaičiai 
Su Lašiniais

Tešla padaryti paprastu bū 
du:

1 pantę karšto pieno.;,
1| svarų miltų.
1 šaukštuką druskos.
1 šmotuką mielių. Viską, ge 

rai sumaišius, uždengus padėti 
kad iškiltų. Tada pridėti:

Vieną trečdalį puod. sviesto.
1 kiaušinį.
Vieną trečd. puoduko cuk 

raus ir dar pridėti miltų tiek 
kad gerai išminkius tešlą būt 
galima išroliuoti ant lentos.

Lašinius reikia sutaisyti sc
karnų būdu:

Dvi dalis smulkiai supjaustyt 
riebumų nuo rūkyto kumpio.

1 dalį smulkiai supjaustę 
tų ir apkeptų cibulių; pipirų i 
druskos pagal skonį. Tada dėl 
po šaukštuką lašinių, sumaišyt 
su cibuliais ant išroliuotos tešlo 
ir uždėjus kitą tešlos išroliuot 
blyną ant viršaus, su stiklu si 
■pjaustyti ir ir dėti į blėtą, ka 
iškiltų.

Kuomet bandukės jau bus i:
kilusios, tada kepti 250 kari 
tyje apie pusę valandos.

E. Freimontienė—Somervill< 
Mass.

(šio skyriaus dalis -4 pus.)
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Komunistu Veikla
Dar Apie Darbą Masinėse lando Kongresą. Ypatiškai 

žinau, kad yra tokių SLA. 
kuopų, kuriose delegatų ne- 

I rinks tik dėlto, kad jose nė- 
progresyvio elemento, 

nėra komunistų, kurie ga
lėtų tinkamai išaiškinti na
riam svarbą tokio kongre
so.

Iškyla organizacijose klau
simas parėmimo kokio poli- 
tikierio rinkimuose. Kas 
išaiškins nariam jų tikslus? 
Kas iškels Darbo Partijos 
klausima? 
cialistai, 
elementai, 
kyj betgi 
tiečiai.

Tas pat 
sakyti ir apie bedarbių ir 
socialės apdraudos klausi
mą. ateivių teisių gynimą 
ir daugelį kitokių progresy
vių žingsnių, kurie galima 
ir privaloma kelti visose

Organizacijose
Kiekvienas komunistas tu

rėtų suprasti, kad atsieki-; 
mui mūsų tikslo reikalinga ■
patraukti mūsų pusėn di
džiumą darbininkų. Kaip 
tą padaryti ?

Jau kelinti metai kaip

“I mases!” Kur randasi tos 
masės? Darbo unijose, įvai
riose masinėse organizaci
jose ir, didelėj didžiumoj, 
neorganizuoti. Pakalbėsime 
tik apie organizuotas dar
bininkų mases ir kaip par
tietis darbininkas privalo 
jose veikti. Čia, beje, netu
riu mintyje tas organizaci
jas, kurios jau labai arti 
Partijos ir anie kurias kal- 

, bėjau pirmutiniame straips- 
IV-'.

i Septintame Komun is tų 
’internacionalo
•draugas Dimitrovas, kalbė- 
įdamas apię darbą fašistinė
se organizacijose pasakė:

Draugai, jūs atsimenate 
senovės padavimą apie Tro
jos paėmimą. Troja apsi
tvėrė nuo atakuojančios ją 
armijos neprienamomis sie
nomis. Ir atakuojanti ar
mija, turėjusi nemažai au
kų, negalėjo laimėti tol, kol 

įsu garsaus Trojos 
Įpagelba prasiskverbė 

į pačią priešo širdį.
Mes, revoliuciniai 

ninkai, man rodosi, neturim 
bijoti taikyti tą pačią tak- 

>iką prieš mūsų fašistinį 
priešą, kuris ginasi nuo 
liaudies gyva savo galvažu-

Komunistai, so- 
kiti progresyviai 
kurių visų prie- 
turi stovėti par-

butų galima pa-

artimose Partijai draugijo
se. Čia mes ir neiškeldami 
viršun Partijos vardo gali
me atlikti labai svarbias 
užduotis ir pravesti progre- 
syviškus žingsnius.

Žinoma, tam viskam rei
kalinga kuostropiausio pri
sirengimo, kuogeriausio su
sitarimo ne tik pačių Parti
jos narių tarpe, bet ir su so
cialistais, su kitais progre
syviais tų organizacijų na
riais. Partietis draugas ne
turi pavydėti, jei progresy- 
vis sumanymas iškyla ne 
jo iniciatyva. Bile tik nau
dingas darbininkų klasei 
sumanymas, privalo būti re
miamas mūsų frakcijų ne-

ir matom, gyvu žodžiu ir per 
spaudą, vedant agitaciją tarp 
draugų darbininkų.

Bet, deja, ta jos lūkestis ne
išsipildė — gyvybės siūlas ne
tikėtai nutrūko ir užsibaigė vi
sos pastangos, dedamos išeiti iš 
skurdo prie pasiliuosavinlo. 
Drauge užsibaigė ir viso gyve
nimo skurdas. Todėl daug yra 
žalos netekti tokios narės, bet 
nėra kitos išeities, kaip velio
nės neužbaigtą darbą gyviesiem 
tęsti toliau prie užbaigos, tai 
bus didžiausias jos pagerbimas.

Marijona Krasnickiene — po 
tėvais Kailiūtė — paėjo iš Lie
tuvos iš Suvalkijos, nuo Pilviš
kių. Amerikoj turėjo ir tris 
pusseseres Audiejaičiūtes, bet, 
rodos, jau visos trys mirusios. 
Brolis taip pat mirė 2 metai at
gal. Jisai gyveno Illinois vals
tijoj, Johnston City. Todėl nė
ra iš kur pilnai sužinoti, kas 
ją parsitraukė į Ameriką—bro-

paisant kas jį pasiūlė. Ži-|lis> ar Pusseserė Dulinskiene į

Kongrese, masinėse organizacijose ne-'
žiūrint kaip toli jos stovi 
nuo Komunistų Partijos.

Šiose organizacijose mū
sų frakcijų veikimas ir tak-j 
tika jau visai kitokia negu i

noma, kada išmoksime pri
taikyti Partijos darbą kas
dieniniuose savo 
niuose, tada netruks 
patiem iniciatyvos, 
kiekvieno komunisto 
ga yra stovėti visų
ninku kovų priešakyj, o ne 

j vilkties užpakalyj.

uždavi
niams 

Juk 
parei- 
darbi-

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dali

arklio 
vidun.

darbi-

I “Tas, kas nesupranta rei- 
rkalingumo taikyti tokią 
į taktiką prieš fašizmą, kas 
įmano, kad toks priėjimas 
J‘žemina’ komunistą, tas ga- 

būti puikiausias draugas, 
bet jis, leiskite pasakyti, 
plepį, o ne revoliucionie
riui. ..”

"Draugas Dimitrovas aiš
kiai čia pasako, kad “su
bombarduoti” fašistines po
zicijas, tai yra patraukti 

j mases darbininkų arčiau, 
J prie komunistu, netaip jau 
lengva padaryti iš lauko pu
sės—atsiskyrus nuo masių.1 
Reikia įeiti i pačią masiųį

Atminčiai Draugės M. Krasnickienės
Praskambėjo liūdna žinia per 

“Laisvę,” kad balandžio 24 d. 
mirė d. M. Krasnickiene, 
darbšti ir nenuilstanti veikėja 
darbininkų klasei.

Mirtis mums kiekvienom nė- 
*ra išvengiama sulyg gamtos 
patvarkymo. Ir nei vienas iš- 
an.ksto nežinom, kada su ja rei
kės susitikt, tad ir nėra nieko 
naujo, kad mirtis iš gyvųjų tar
po ką nors atskiria, nors as
muo būtų ir kažin kaip reika
lingas visuomenės darbuotei,— 
turi palikt neužbaigtus savo pa
siskirtus darbus ir visus idea
lus, kokius buvo pasiskyręs at
siekti. Tokių draugų ir drau
gių netekimas daro stambią 
spragą proletarinėj dirvoj. Ve
lionė M. Krasnickienė ypatin
gai draugių moterų tarpe žymią 
rolę vaidino, todėl negalima 
praleisti nepaminėjus jos praei
ties klasinio tobulinimosi.

Draugai waterburieciai pla
čiai ir aiškiai apibudino jos vi
sapusiai pilną atsidavimą darbi
ninkų klasei, nes svarbiausią lai-

širdį, nors ji dar'kažkaip M klasinio tobulinimosi tarp jų 
butų/ apsitverusi fašizmo . ... . .... .r paminėt tik pirmutiniai jos

žingsniai prie klasinio ’susipra-
Pritaikydarni šią teoriją1 timo.

prie mūsų, Amerikos lietu-! 
vių veikimo, gauname štai• 
kąįįTūkstančiai ir tūkstan
čiai lietuvių darbininkų 
randasi tautiškose, pusiau 
bažnytinėse organizacijose, 
j kurias mes iki šiol žiūrė
jom tik iš anapus sienos.

Pastaruoju laiku mūsų 
distrikto Partijos frakcija 
labai rimtai pradeda kelti 
tą klausimą ir pritaikyti 
jam Septinto Kongreso ta
rimus. Į masines organiza
cijas pasiunčiama partie
čiai, kad susirištų su ma
sėm darbininkų, kad netik 
pagelbėtų ten esantiem pro
gresyviam elementam at- 

fmušt fašistų užsimojimus, 
i bet paimtų vadovauti pro

gresyviam sparnui.
f Paimkim kad ir Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoj 
kuopas. Ši organizacija nė
ra reakcioniška, tačiaus ne-

i kurių kuopų valdybos susi
deda iš smetoninių tautinin
kų ir labai jiem artimų san- 
dariečių. Dabar pas mus 
svarbiausias klausimas, tai 
rinkimas delegatų į Cleve-

skaitė tik religinės įtalpos, nes 
kitokių tuo laiku beveik ir ne
buvo, kad .ką svarbesnio galėtų 
išsimokyti. Tad ir M. K. nu
sipirko gyvenimus šventųjų ar
ba šiaip kokią nekalto turinip 
brošiūraitę ir skaitė, kada tik 
rado progą. Prie to, ir rašyti 
pradėjo lavintis pati per save, 
kad išmoktų nors laišką parašy
ti savo motinėlei arba sesutei į 
Lietuva. *•
Keičiasi Mintis į šviesesnę 

Ateitį
Nuo 1895 m. plačiau įsigilina 

į skaitymą laikraščių ir apysakų 
iš žmonių gyvenimo, pradeda 
įsigilint į knygų turinio vertę. 
1896 m. T. Astramskui pradė
jus organizuoti Tėvynės Mylė
tojų Dr-ją, jau ten prisideda 
ir moterys su aukomis ir ban
do pagelbėt suorganizuot Mi- 
nersvillėj 1 kuopą, čia randa
si ir M, K. T. Astramskui pa
skelbus per spaudą aukavusių 
moterų vardus, kunigas Matu
laitis, sužinojęs, kad jo parapi- 
jonkos tveria kokią organiza
ciją ne nuo bažnyčios priklau
sančią, gerai išbarė per pa
mokslą, bet tas jau neatgrąsino 
moteris nuo žengimo pirmyn. 
Pradėjo vis daugiau lankytis į 
susirinkimus ir į prakalbas. 
Pirmiau buvo stebinančiu da
lyku pamatyt moteris tokiuose 
susirinkimuose.
Pirmieji žingsniai Progreso 

Keliu
Susiorganizavo laisvųjų mo

terų Minersvillės Draugija; ten 
i randam ir velionę. Susitvėrė A. 
! Gužučio Teatrališka Draugija, 

apsigyvenus Minersvi- pjrmu kartu perstatant Miners-

žingsniai prie klasinio ’susipra-

Mano Atsiminimai
Pirmutinį kartą man teko su 

velione susitikti Minersville, 
Pa., 1894 m., rugsėjo mėnesį. 
Bet tuo laiku, man nuvažiavus
tik pas draugus pasimatyti, vis-! 
kas, ką aš galėjau patirti, kad 
labai rimta ir lėta moteris at- 
sivaizdino.

Man 
lėj, 1895 m., tuomet teko pa-'vniėj dramą “Ponas ir Muži- 
tirti, kad labai mylinti skaityti į kai„ 19()2 m., velionė pasirodo 
knygas. Bet čia reikia primin- io^jos rolėj. 1906 m., susitvė- 
ti, kad d. M. K., kaipo beturčių rus lss kuopai, velionė prisi- 
tėvų mergaitė, nuo jaunų dienų' ra§0 jr j 
buvo atiduota pas Lietuvos buo- revoliucinėj 
žę — ar mažesnį ūkininką —1— 
bandą daboti, kad sau duoną j 
užsidirbtų. Tad jos visas gy
venimas, nuo kūdikystės iki 
mirties, buvo skurdus, kaipo 
proletarės darbininkės. Jai ne
buvo laimės jokią mokyklą lan
kyti, buvo bemokslė. Nežinau, 
kokiu būdu pramoko druką 
skaityti ir kas ją tiek pra- 
mokino.

be pertraukos išbuvo 
i organizacijoj iki 

paskuitinei valandai gyvybės.
1901 m. SLA XVI Seime bu

vo delegate. Skilus Susivieni
jimui, likos kairiojoj pusėj, t. 
y., prie dabartinio Susivieniji
mo.

Taigi, paėmus tą visą praeitį, 
pasirodo, kad progreso keliu 

i pradėjus žengti pirmyn, nedarė 
nė žingsnio atgal. Ji visuomet 
stengėsi daugiau patirt, daugiau 

Tuo laiku, kada ji pasiekė išmokt, būt naudinga savo kla- 
Ameriką, 1890 ar 91 m., tada sės reikalams, 
daugiausia ir atvykdavo tik daug ką nuveikti ir sulaukti tos 
darbininkai bemoksliai, didžiu- valandos pamatyt darbininkų 
moj — religiniai sufanatizuoti j klasę pasiliuosavusią iš kapi- 
nuo kūdikystės, todėl ir knygas 1 talistinės vergijos. Tad mes ją

žadedama dar

Moterim Reik Daugiau 
Apšvietos Ir Veikimo

So. Boston, Mass. ,

Shenandoah, nes ji pas Du- 
linskienę atvažiavo. Taip pat 
negalima tikrai pasakyti, ku
riais metais pribuvo—1890 ar 
1891 m. ir kiek tuo laiku bu
vo metų. Tik ant tiek galima 
spėti, kad velionė galėjo turėti 
jau daugiau metų, kaip 62, nes 
su pirmutiniu vyru Simonu Mi- 
kalavičium apsivedė 1892 m.

Lietuvoj taip pat nėra artimų 
giminių. Motina ir sesuo jau 
senai mirusios, tai nėra pas ką 
sužinoti tikrą jos pragyventą 
amžių.

Tiek aš galėjau apibudinti 
velionės gyvenimą.

J. Ramanauskas. 
V—11—36.

Moterims laikas būtų pames
ti seną posakį: “Tai ką aš čia 
padarysiu, tegu vyrai veikia.” 
Tiesa, seniau buvo manyta, kad 
tik vyrai gali padaryti viską, o 
moterys nieko. Tai buvo di
džiausia klaida. Bet šiandieną 
pasaulis pažengė daug pirmyn 
ir atitaisė tą klaidą. Mes da
bar turime dirbti, užimti vietas 
industrijoj, kur mus dar labiau 
išnaudoja, tad mes taipgi pri
valome stoti į kovą prieš kapi
talistinę sistemą.

Ne gana, kad mes pačios bū
tume organizuotos ir apsišvie- 
tusios. Mūsų pareiga darbuo
tis, kad kiekviena darbininkė 
atsikratytų senus, iš Lietuvos 
atsivežtus ar čion įgautus prie
tarus. O jų dar daug yra. Tie
siog gėda matyt: dvidešimta
me šimtmetyje, Amerikoj gyve
nančias ir einančias pas burti-1 
ninkes sužinoti laimės. Bet lai-J 
mes ar nelaimės niekas negali 
pasakyti, tik mes pačios, galim 
sutverti sau laimę, stengdamo- Į 
sios apsišviesti ir organizaci
jos keliu išgauti sau geresnį 
būvį. j

Gaila pasakyti, bet tai tiesa, 
kad vyrai apsišvietę daugiau, 
negu moterų. Vyrų labai mažai 
beraščių, o moterų—devynios 
galybės. Bet mes taipgi gali
me daug prasilavinti, jei tik 
dėsime pastangas. ,

Per darbą ir kovą viską nu
galėsi,

Jei stengsies ir savo jėgų ne
gailėsi.

L. Grušienė, I

ALDLD 2-ros kuopos mo- | 
terų susirinkimas įvyks se-1" 
redoje, gegužės (May) 20 I 
7:30 vakaro, 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, | 
nes turime apkalbėjimui 
daug svarbių dalykų. Atsi- | 
veskite ir savo drauges.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
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. StaRg 2-0783 NOTARY
N«ht Tel. J-niper 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.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontrahtorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus' namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

JUOZAS GĖGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v.
Philadelphia, Pa.

BRIDGEWATER DARBININKŲ KOOPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

<s&įįįs

įffOį:

Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

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 nuaugirną 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 sveikatų.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

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

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

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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BAR and GRILL
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

SKUTIMAS J Eį C

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Treeiad., Geguž. 20, 1936

Cleveland© Kronika NEW BRITAIN, CONN

1

Rock

512

1

7 d. Darbininkų
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

9423, arba kreipkitės pas:Telefonuokite South Boston

'P

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

Atlantic ir Pacific Sandėlių 
Darbininkai Sustreikavo

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

išnaudotojų būdas 
pėdų.

Lietuviai jaunuoliai šių vasarų, 
vėl turėti] atsteigti minkštos 
bolės jauktų. Kų sakot, vyrai?

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railų 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

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.

4,000 Trokmanų-Išvežiotojų 
Laimėjo Streikų

110 East 16 St., 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.

Kalbant apie jaunuolius, A 
LDLD kuopos sekretorės sū
nus P. Remeitis lošime .hand
ball gavo didelį pagyrimų.

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

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

kio dydžio, 
kio 
ma.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom,

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Atėmė Leidimą Amerikos Jau
nuolių Kongreso Demonstraci

jai CIevelande
4 v

Gegužės 14 d. Miesto Ap
saugos Direktorius Eliot Ness, 
paskelbė spaudoje, kad verčia
mas veteranų, panaikina savo 
ifduotų leidimų Amerikos Jau
nuolių Kongreso Komitetui tu
rėti demonstracijų paminėjimo 
dienoj, 30 d. gegužės. Vakar 
Miesto Tarybos posėdin reak
ciniai elementai pasiuntė “at
stovus,” būk tai nuo Amerikos 
karo veteranų, kurie 56,000 
vardu j reikalavo, kad pami
nėjimo dienoj nebūtų leidžia
ma “komunistinei” organizaci
jai turėti kitų parodų. Mies
to Tarybos nariai, išgųsdinti 
tokiu “raudonu baubu”, davė
si išnaujo svarstyti užgyrimų. 
Amerikos Jaunuolių Kongreso, 
kurį savaitė laiko atgal buvo 
vienbalsiai padarę. Miesto Ta
rybos posėdyj ir už jojo sienų 
reakciniai gaivalai mikliai 
čiulbėjo iš vienos pusės, kad 
Amerikos Jaunimo Kongresas 
gali kitų dienų demonstruoti, 
o antra, kad “raudonieji” su- 
cUrę sąmokslų pasityčiojimui 
“iš ištikimiausių šalies gynė
jų.” Bet ylų maiše nepaslėpsi 
—taip ir čia. Pasirodo, kad 
“gerasis” majoras Burton, 
£aip tik Miesto Taryba užgy- 
rė A. J. Kongresų tuojaus su 
“G-menu” Eliot Ness pasilei
do darban šniukštinėti: “Ar 
tik tas Amerikos Jaunimo 
^Kongresas nebus šaukiamas 
komunistų?” Jie turėjo kelias 
konferencijas su “garsiais 7 
slaptais” iš Prekybos Buto ir, 
Amerikos Legiono. Dabar po 
tų konferencijų pabauginti 
Miesto Tarybos nariai padai
lino A. J. Kongreso demons
tracijos leidimų.

darbininkų Organizacijos Su
judo Tuo Klausimu Protestuot

Clevelando darbininkų orga
nizacijos, unijos imasi griež
tais protestais priversti “G- 
man” Ness atitraukti savo na
gus nuo Amerikos Jaunimo 
Kongreso demonstracijos. Lie
tuvių darbininkų organizacijos 
taipgi turi priimti protesto re
zoliucijas ir siųsti Apsaugos 
direktoriui Ness ir majorui 
Burton, reikalaujant grųžint 
A. J. Kongresui leidimų de
monstruoti.

Clevelando reakciniai ele
mentai iš Amerikan Liberty 
League turi būt atmušti. Tie 
fašistiniai gaivalai tapo išgųz- 

^linti motinų dienos taikos de
monstracija, kuri čion buvo 
skaitlinga. Amerikos Jaunimo 
Kongresas juos dar labiau 
baugina. Tad padėkime Ame
rikos Jaunimo Kongresui ne 
tik atmušti šitų begėdiškų 
pasimojimą, bet taipgi sureng

ei milžiniškų prieš-reakcinę 
demonstracijų 30 gegužės.

Gegužės lid. čia buvo su
streikavę 4,000 trukmanų-iš- 
^ežiotojų, kurie priklauso prie 
Truck Drivers Union lokalo 
407. Per pastaruosius kelis 
mėnesius ėjo unijos viršininkų 
ir bosų “tarimasis” del algų ir 
kitų darbo sųlygų pagerinimo. 
Bet darbininkams išsisėmė 

^kantrybė ir nusitarė kovos bū
du priversti savo darbdavius 
išpildyti reikalavimus. Minė-

• toj dienoj visi kaip vienas me
tė darbų ir pastatė pikietų prie 
visų daržinių. Darbdaviai iš
karto nenorėjo tartis. Miesto 
majoras Burton puolėsi į pa-

pgelbų su savo saldžia kalba, 
kad darbininkai grįžtų į dar
bų, o jau jis bandysiųs strei-

# kiuriams dalykus ir reikalavi
mus “iškovoti.” Bet darbinin
kai vienbalsiai p. Burtonui at
sakė: “Negrįšime tol, kol ne
bus išpildyta mūsų reikalavi-

alga pakelta ir pagerin-

iHw<rįfcfc*r»jWr■>

tos darbo sųlygos.” Buvo sma
gu žiūrėti, kaip darbininkai 
nepaisė į p. majoro prakaita
vimų. Po to, greitai visa eilė 
mažų kompanijų išpildė rei
kalavimus. Gi šiandien pasku- 
tinios pasidavė—pakėlė algas 
ir prižadėjo kitus reikalavi
mus išpildyti. Kietas, vienin
gas darbininkų nusistatymas 
trumpu laiku privertė darbda
vius skaitytis su streikieriais 
ir patenkinti jų reikalavimus.

kuriems iš- 
žmonėms 

nereikia, o tai 
Reikia suteikti 

Valauskui, M.
Gerdauskui, 
kalbėjo už

Jieva Malinauskienė išvyko 
į Lietuvų. Ji lankysis pas sa
vo senų motutę. Sugrįžus par
veš tikrų naujienų. Tai jau tre
čias iš eilės jos apsilankymas 
Lietuvoje.

šiandien, 15 d. geg. sustrei
kavo A. and P. sandėlių dar
bininkai. Ponai viršininkai, at
ėję rytę, rado masinį pikietų 
prie darbo vietos. Kaip matai 
buvo atsiųsta policija apsaugai 
išvežiotoji]. Bet krovikams 
streikuojant, mažai kų išvežio- 
tojai pagelbėjo A. and P. kom
panijai. Numatoma, kad darb
daviai turės išpildyti darbinin
kų reikalavimus ir pripažinti 
unija. Streikas iškilo del pava- 
rimo iš darbo Joseph 
unijos darbuotojo.

Lietuvių Apšvietos Piliečių 
Kliube buvo iškilęs klausimas 
reikale siuntimo delegatų į 
Lietuvių Kongresų. Padiskusa- 
vus ir pasiliko be rezultatų. 
Be rezultatų diskusijos todėl, 
kad yra žmonių, 
rodo, jog Lietuvos 
demokratijos 
bloga mintis, 
kreditas S. 
žvinakiui ir
kurie vykusiai 
siuntimų delegatų. Jei demo
kratijos šalininkai daugiau 
dėtų pastangų, tai ir iš šio 
miesto delegacija į Lietuvių 
Kongresų būtų pasiųsta.

Kai kurie asmenys, sakoma, 
mano jei draugijos nesiųs de
legatų, tai jie nors parinksiu 
aukų sykiu su pasveikinimu 
Kongresui. Reiktų darbuotis, 
kad delegatai būtų pasiųsti, 
tas svarbiau.

Įvairių tautų jaunuoliai su 
pirmu pasirodymu naujo jau
nuolių magazino “Champion 
of Youth” žada apie 500 jo 
paskleisti. Tėvai turi paragyt 
savo jaunuolius įsigyt tų ma
gazinų. Jis išeis prieš geg. 30 
d.

Šių metų gegužės pirmų die
na mirė Bernardas Stropas. 
Paliko nuliūdime senus tėve
lius ir savo gyvenimo draugę 
su dviem mažom mergaitėm— 
viena 5, kita 3 metų amžiaus. 
Kadangi velionio tėvai yra 
darbininkų judėjimo simpati- 
kai, tai ir buvo palaidotas 
laisvai ant Oakland kapinių. 
Jo moters Andiolinitės tetos

dėjo didžiausias pastangas, rodė, kada buvo lydimas į ka* 
kad tik vežtų į bažnyčių pa- 
šventyt ir tėvams užtikrino, 
kad nekaštuos nei centas, 
tėvai jom atsakė: “Jeigu 
jo negalėjote įtikint, kai 
buvo gyvas, tai delko jam
bar reikalinga bažnyčia?” 
Matydamos, kad neatsieta sa
vo užmačių, tai nei akių nepa-

pus.

Tėvai ir jo gyvenimo draugė 
taria širdingai ačiū visiems, 
kurie aukojo gėlių vainikus ir 
palydovams. Likusiems tė
vams ir moterei darbininkai 
taria užuojautos žodį, o Ber
nardui amžinų atsilsį.

Varčniškis P.

14 d. gegužės tapo nušau
tas savo namuose, per langų, 
Arthur Whitelock. šiandien 
Teamstcrių Distrikto Tarybos 
prezidentas Murphy pranešė1 
spaudai, kad Ice, Coal and 
Water Wagon Drivers unija 
paskyrė $5,000 “reward” už 
suteikimų informacijų suradi
mui žmogžudžių, kurie nužu
dė jų lokalo biznio agentų. 
Arthur Whitelock buvo kovin
gas seno tipo unijos viršyla. 
Jis streiko laike nebijojo susi
remti su policija. Dabar vie
tos spauda visokių nebūtų da
lykų rašo. Net ir komunis
tams primeta, jo žudystę. Tai į 
paprastas 
sumetimui

Birželio
Spaudos Iškilmės

CLEVELAND, Ohio.—Vietos 
penkių tautų darbininkų spau
dos rėmėjai ir platintojai bei 
skaitytojai 7 d. birželio rengia 
visiems gerai žinomoj vietoj 
Micutos farmoj darbininkų 
spaudos iškilmę-piknikų. Ren
gėjus sudaro finai, skandina
vai, lenkai, rusai ir lietuviai. 
Lietuviams tenka atstovauti 
du dienraščius, “Laisvę” ir 
“Vilnį”, kuomet kitų tautų su
minėti darbininkai teturi po 
vienų dienraštį. Mums lietu
viams tenka garbinga vieta. 
Bet ar mes pasirodysime tin
kami sumobilizuoti visus CIe
velande mūsų dienraščių skai
tytojus ir rėmėjus? Finai su 
platinimu tikietų jau toli gra
žu mus ir kitus pralenkę. Tas 
pats yra ir su skandinavais. 
Pas juos kiekvienas skaityto
jas užsidėjęs išplatinti 12 už- 
kvietimo tikietų. Jiems gerai 
sekasi. Na, ar mes, atstovau
janti du didelius dienraščius, 
jiems pasiduosime šiose lenk
tynėse? žinoma, kad negali
me pasilikti nuo jų. Visko, ko 
reikia, tai to paties noro, ko
kį turi kitų tautų spaudos rė
mėjai ir skaitytojai. Kuomet 
mūsų komitetas pakvies jus, 
tai apsiimkite padirbėti ir pa
sirodyti, kad mes nebusime 
nuo kitų atsilikę. Kų sakote? 
Tikietų platinimui galite gauti 
pas visus ALDLD kuopų val
dybos narius ir spaudos at
stovus. Valio, į darbų, kad už
ėmus šiame piknike pirmų vie
tų !

CHINIETĖS PRIEŠINGOS 
PLAUKŲ RAITYMUI
CANTON, Chinija, geg. 

18.—Chinų moterų draugi
jos reikalauja valdžiai už
draust moterims plaukus 
raitytis. Nes tai esą “ne
padoru”.

ALDLD 27 kuopos laikyta
me susirinkime geg. 12 d. M. 
Penkaitienė, n e w i n gtonietę, 
įrašė į kuopa savo sūnų Jonų. 
Gražus jaunuolis. Reikėtų, 
kad ir daugiau tokių įstotų į 
kuopa. Kitas pagirtinas daly
kas, tai narių pradėjimas 
skaitlingiau lankytis ant savo 
kuopos susirinkimų. Beje, nar
nai turėtų įprast “Laisvėj” 
pranešimų skyrių patėmyti, tai 
nebus keblumo žinoti apie su
sirinkimus. Įsitėmykite!

SOUTH BOSTON, MASS.
ŠTAI ų JUMS SIŪLO A.J.KUPST1S

AI Kilnoti Q 332 Broadway
♦ J* L13 So. Boston, Mass.

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
sių ir patinkamiausių patarnavimų, 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

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma . Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk- 

, lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
I 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 Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- r "

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus 

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

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia,

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

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

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501.

Darbavietės telefonas: Market 4728.

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.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamų vietų ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Panaikina Ūsų Žėlimą Moterims; Nervy Opera
cija Sušildo Kojas; Radium Išėda Skaudulius

Nėra paslaptis, kad dau
geliui jaunų moterų bei 
merginų auga ūsiukai; o 
senėms kartais išauga pu
sėtini ūsai. Pasitaiko ir to
kių moteriškių, kad auga 
joms barzdos, kaip vyrams.

“Barzdotos leidęs” pap
rastai gauna užsiėmimo cir
kuose ; ale kurioms auga 
tik ūsiukai, tos neturi jo
kios iš to naudos, tik nes
magumą.

Tačiaus dabar medicinos 
mokslas jau surado būdą 
sustabdyt plaukų augimą 
pas moteris, kur nereikia. 
Išpjauna dalį pituitarinės 
(posmageninės) liaukos, ir 
liaujasi želę ūsai ir barzdos 
ant jų veidų. Tačiaus, kai 
ta liauka vėl atauga, pri
sieina daryti nauja jai 
operacija.

Taip iš savo patyrimų 
pranešė Californijos Uni
versiteto profesorius H. Li- 
sser suvažiavime Amerikos 
Gydytojų Sąjungos gegužės 
12 d., Kansas City.

Bet jo atrasta operacija 
yra’nepigi. Taigi daugelis 
plauk uotaveidžių moterų 
ir toliaus bus priverstos 
naikinti n e p ageidaujamus 
“želmenis” nuo veidų britva 
bei tam tikrais, plaukus 
nuėdančiais tepalais.

Nervų Operacija Palaiko 
Kojų šilumą

Tūlų žmonių kojos net 
vasarą nuolat šaltos. Taip 
dedasi del tam tikrų nervų 
nesveiko veikimo. Padarius 
tiems nervams reikalingą 
operaciją, yra suteikiama 
kojoms normalis jausmas 
šalčio bei šilumos, kaip pas 
žmones, turinčius sveikas 
kojas. Šį atradimą paskelbė 
bostonietis gydytojas Dr. 
James C. White, Amerikos 
Gydytojų Sąjungos Suva
žiavime.
Arklio Krauju Palaiko Nu

mirėlio širdies Veikimą
Dr. Wm. B. Kountz St.

• Louise, Mo., yra padaręs 
bandymų gaivinti numiru
sių žmonių širdis, leidžiant 
į jąsias arklių bei karvių 
kraują. Jeigu žmogus nu
miręs ne ilgiau, kaip ketu
rias valandas, tai galima 
atsteigti jo širdies tvaksėji
mą. Tačiaus Daktarui Ko- 
untzui kol kas pavyko ši
taip palaikyti atgaivintos 
širdies veikimą tik iki še
šių valandų iš viso, c. v
Radiumo Kruopelė Sunai
kina Vidujinius Skaudulius

Dr. George T. Pack se
kamai išgydė’ vidujinius 
skaudulius-guzus eilei savo 
ligonių. Įdeda metalo ra
diumo, kelias mažytes kruo
peles į skaudulį; ir radiu
mo spinduliai, savaimingai 
veikdami, per kiek laiko tą 
skaudulį visiškai nugydo, 
sunaikina. Tada radiumo 
kruopeles galima išimti ir 
kitų gydymui naudoti.

J. C. K.

Skaitytojų Balsai
Atsiminimų Bruožai

“Laisvės” jubilėjiniame nu
meryje, pirmą gegužės, til
po apsčiai raštų-atsiminimų iš 
dienraščio istorijos 25-kių m. 
gyvavimo. Tai įdomūs atsimi
nimai ir kaip smagu, kuomet 
darbininkų laikraštis sulaukia 
tokio amžiaus be paliovos ves
damas kovą prieš kapitalisti
nę sistemą. Lyginai linksma 
matyti tuos darbininkų var
dus, kurie nuo pat laikraščio 
įsikūrimo be pertraukos skai
tė ir tebeskaito “Laisvę”.

Deja, aš “Laisvę” pradėjau 
skaityti tik 1919 metais. Tai 
buvo mano politinio gimimo 
metai. Pirm to, kaip ir visi, 
didžiumoj januoliai, apie so
cializmą ir darbininkų judėji
mą turėjau labai mažai nuo
vokos. Kad ir tekdavo kaip 
ką išgirsti, bet kapitalistinės 
painiavos bubnai užglūšinda- 
vo tą nugirstą tiesos žodį. Tik 
kuomet 1917 metais, Jungti

nėm Valstijom įsivėlus į pa
saulinį karą, ir kuomet tapau 
apvilktas kareivio sermėga, 
pajutus tiesioginius discipli
nos retežius, ūmai pradėjo 
keistis mano pažiūros į gyve
nimą. Pasiekus Francijos karo 
lauką, galutinai paaiškėjo vi
sa nuogybė šio surėdymo. To
ji, taip išbubnyta demokrati
ja buvo meškerė gaudymui 
“žuvų”. Daug ko galėčiau pri
siminti apie karą ir savo paty
rimus, bet tai iš temos ir prie 
to, “Laisvės” skaitytojai vei
kiausia prisimena savo laiku 
tilpusį d. Rumboniškio ilgą 
raštą, kuriame nupieštos karo 
baisenybes ir maždaug atatin- 
ka mano patyrimams.

Karui pasibaigus, iš kariuo
menės tapau paliuosuotas tik 
1919 m. birželio 7 d. Dar 
esant kariuomenėj, nuolat 
mums kalbėta, kad kareiviui 
bus darbai visur užtikrinti, ir 
tt. Bet grįžus namo be dar
bo išvaikščiojau kelis mėne
sius.

Kad buvau mulkinamas ir 
kad tvarka netikus; kad yra 
nelygybė ir stipresni engia 
silpnesnius — tas buvo aišku 
kaip diena, bet kodėl ir kaip 
tas darosi ir kame išeitis, at
sakymo j ieškojau ir. . . sura
dau.

Atsakymą suradau komu
nistinėj spaudoj. Tai buvo 
“Laisvė”. Ištikrųjų, “Laisvė” 
buvo mano organizatorius, 
agitatorius ir propagandistas 
ir yra. • Nei vienas numeris 
nuo 1919 m. nebuvo praleistas 
neperskaitytas. Jos špaltose 
suradau nurodymus, kur yra 
mano, kaipo darbininko, vie
ta ; kas reikia daryti, idant at
siekti darbininkams laisvę ir 
geresnį gyvenimą, žodžiu, su
sipažinau su klasių kova, su 
Marksizmu-Leninizmu ir to
mis organizacijomis, kurios 
vykina Markso-Lenino moks
lu ..

Tai tokie mano trumpučiai 
bruožai iš atsiminimų, šian
dieną visi susipratę lietuviai 
darbininkai džiaugiamės “Lai
svės” 25 metų sukaktuvėmis, 
jos nesvyruojančia politika, 
jos augančia įtaka tarpe dar
bo žmonių. Laipsniškai įgija 
ji vardą liaudies laikraščio.

V. Lienius.

vimą nuo kapitalizmo pries
paudos.

Viena Akia Klausęs.

Alkoholis Gazoline
Pridedant 33 nuošimčius 

alkoholio prie gazolino, pa
sidaro garesnis automobi
liams kuras, negu iš gryno 
gazolino.

Amerikos Standard Oil 
Kompanija gamina Angli
jai parduodamą gazoliną 
su trečdaliu alkoholio. Bet 
pačiose Jungtinėse Valstijo
se jinai to nedaro, nes čia 
nori išparduot daugiau gry
no gazolino. Už tai ją kriti
kuoja Chemikų Fundacijos 
prezidentas Fr. P. Garvan.

Garvan sako, jeigu ir 
Amerikoj prie gazolino bū
tų primaišoma tiek alkoho

lio, tai būtų didelė pagelba 
šios šalies vargstantiems 
f armėnams. Nes būtų su
perkama iš jų kur kas dau
giau grūdų gaminti alkoho
lį primaišymui prie gazoli
no.

C.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue,

- Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Sakys

pj--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E

ŪKININKŲ PAVASARINIS

PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. 93 KUOPA

Nedėlioj, 24 d. Gegužės (May), 1936
IVANAUSKO FARMOJE

SOUTHBURY, CONN. (Southford Section)

Prakalbas
PRANAS BUKNYS

“Laisvės” Administratorius

J. V. VALAITIS
iš New Britain, Conn.

Pradžia 12 Vai. Dieną
BUBALO ORKESTRĄ

iš Waterbury, Conn.
Grieš lietuviškus ir ameriko

niškus kavalkus šokiam.

Pranas Buknys ĮŽANGA 15c

Prie įžangos tikieto duodama dvi dovanos laimėjimui.
Tad skaitlingai susirinkite, o būsite pilniausiai patenkinti.

Prašome skaitlingai susirinkt, paremti šią svarbią pašelpinę organiza
ciją—Susivienijimo Lietuvių Amerikoj, 93 kp. ir tuom pačiu kartu patys 
galėsite smagiai patrepsėt griežiant gerai muzikai. Bus skanių valgių, 
pagamintų sulyg ūkiško recepto ir gėrimų, tad galėsite su savo draugais 
bei mylimais puikiai pasivaišint.

DIRECTIONS: Going from Seymour on State Road, go to Southford 
Grocery Store and turn to left. After a short ride turn to right, there 
you will find the farm.

Going from Southbury, at the Southford Grocery Store, turn to right. 
After a short drive turn to right again. There you will see the picnic.S----------------------------------—--------------------------------- a

Trenton, N. J.
Pavyko Prakalbos

Gegužės 10 d. prakalbos 
pavyko visais atžvilgiais. Pra
kalbas rengė A.L.D.L.D. 209 
kuopa. Aukų surinkta paden
gimui lėšų $3.37. Publikos su
sirinko gana skaitlingai, o 
ypač moterys padarė gėdą sa
vo vyrams, nes jų buvo di
džiuma. Gėda ir tiem dviem 
vyrukam, kurie prakalbų lai
ke nemokėjo užsilaikyti ra
miai — jie daug kalbėjo tarp 
savęs ir tokiu būdu jie truk
dė publiką ir kalbėtoją. Pra
kalbas sakė gerbiamas dakta
ras J. J. Kashkevich iš Ne- 
warko, N. J. ir gerbiamas Jo
nas Ormanas, jaunuolis, iš 
Brooklyno, N. Y. Pirmas kal
bėtojas, J. Ormanas, kalbėjo 
vien apie Lietuvą, jos fašisti
nę valdžią ir kaip Lietuvos 
jauna gentkartė kalėjimuose 
pūdoma kraugerio Smetonos 
ir jo šaikos. O antras kalbėto
jas, daktaras J. J. Kashke
vich, kalbėjo vien tik apie 
darbininkų sveikatą ir kaip 
darbininkai turi užsilaikyti, 
kad būtų sveikais ir kokį mai
stą vartoti. Jis aiškino ir apie 
lytinį šeimyninį gyvenimą. Pu
blika buvo pilnai užganėdin
ta abiem kalbėtojais. O ypač 
labai patiko publikai daktaro 
prakalba, nes jis moka gą- 
na gabiai ir satyrą pavartoti 
savo kalboje ir publiką gana 
prijuokino. Garbinga Ameri
kos lietuviams darbininkams 
turėti savo tarpe pasišventusį 
inteligentą gydytoją, kuris iš
tikimai dirba darbininkų kla
sei, jos kovose už pasiliuosa-

HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA 
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai
166 Washington Street, Haverhill, Mass.

Geriausia ir Draugiškiausia Užeiga
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Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE ‘

Nedėlioj, 17 Dieną Gegužes (May), 1936
YORKVILLE CASINO

210 E. 86th St., New York City
Programa prasidės 3 vai. po pietų, šokiai—8 vai. vakare.

PROGRAMOJE DALYVAUS:
Arbeiter Saengerchor, Daily Worker Chorus, Downtown Music 

School, Finnish Workers Chorus, Freiheit Gesangs Farein, Freiheit 
Mandolin Orchestra, Fur Workers Band, Fur Workers Chorus, Ger
man Workers Club (Bronx), Italian Workers Chorus, I.W.O. Band, 
I.W.O. Symphony Orchestra, Lithuanian Aido Chorus, New Singers, 
Ukrainian Workers Chorus.

įžanga iš anksto perkant 40c.; prie durų 49c.
Ti kietus galima gauti sekamose vietose:

New Theatre 156 W. 44th St., New Theatre League 55 W. 45, 
Columbia U. Bookshop Broadway at 116, Workers and Peoples Book
shops. Ir pas Aido Choro narius.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviij Tautiškas Pašalpos Kliubas

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

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

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

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 21 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 poniirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. L 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.

VAISTAI'
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

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

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

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

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

$1.00 
. 50c

25c

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. Stoughton, Mass.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

nančiai patarnaus.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

PuikJ«i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

NOTARE PUBLIC

y ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr* STREET BROOKLYN, N. Y.

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

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE?
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1112-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą: f
Brockert’s Ale Distributing Co. \.

851 Washington Street, * Dedham, Mass. >

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampus E. 23rd St.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

<3&

Piknikus ULMER PARKE Rengia

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

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

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y
Užeikite pasilinksminti ir susipa-

v žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.
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Užtikrint Pabaigą
PRANEŠIMAI Iš KITUR

RUMBONIŠKIS
(Tąsa)

Eisena darosi sunkesne: kalnas statesnis 
ir ilgesnis, o ir nuovargis vis daugiau ir 
daugiau apima; rikiuotė išsitęsė ir atro
do, kaip kokia tvora su išgriautais tar
pais. Galų gale, po dviejų valandų to
kios sunkios eisenos, ilga rikiuotė pasie
kė ir pačią kalnų augštumą, viršūnę, ku
ri, kaip chiniška siena, skiria Alzaso- 
Lotaringijos lygumas nuo Francijos. 
Čionai mes, gavę pasilsėti keliolika minu
čių, ir vėl einame tolyn taškydami skystą 
purvyną, visi šlapi, permirkę iki skūrai; 
čeverykuose vanduo šliuksi, punduliai pa
sidarė sunkūs, vos panešami, o mes sku
botai pradedame leistis žemyn apie kal
nus keliu, kuris išsivingiavęs į visas pu
ses, kaip koks ilgas, be galo palšas kaspi
nas. Lietus vis be pertraukos plauja 
mums veidus; vanduo šalia kelio upeliu 
tekinas bėga, lenktyniuoja su mumis, 
nešdamas visokias šiukšles ir šapus; vė
jas staugia pro medžių šakas, lyg ir mus 
apgailestaudamas verkia; voveriukė, per
bėgus skersai kelio ir įšokus į eglaitę, 
bailiai žiūri pro skujas, užrietus savo, 
kaip kutosą, uodegą ir gal mano, kad gi 
jinai visgi yra laimingesnė už mumis, nes 
nors uodega gali save pridengti nuo lie
taus; zuikis, pakilęs iš kadugių krūmo, 
bėgą, kaip ir su dideliu reikalu bei paro
dyti, kaip jis greit gali nuo mūs pabėgti; 
ąžuolo lapai sudžiūvę ir bailiai dreba vė
jo purtomi, mums tik primena tą momen
tą, kada mirtis žiūrėjo ne kartą mums į 
akis ir kvatojos, o mes, kaip tie aržuolo 
lapai... Dar už trijų valandų tokios 
įkirios kelionės, štai mes pasiekiam ir 
mums nuskirtą vietą apsistoti ilgesniam 
laikui. Tai sena, apleista miške, francū- 
zų stovykla, “kempė” Fontain Bennets. 
Patogumo ir čionai mes neradom, apart 
to, kad nereikėjo gulėti požeminiuose rū
siuose (dug outs). Gi patogumo, kad 
kiek nors būt galima apsivalyti nuo ne
lemtų parazitų, utėlių ir čia neradom. 
Reiškia, utėlės ir ant toliaus mums 
sprandus grauš, kaip graužė. Ir čionai 
mums dar prisiėjo išbuvoti dvi savaites, 
iki nuskyrė vietą net į Luxemburg, į oku
pacijos vietą del galutino užtikrinimo 
pergalės ant vokiečių.

Karas pasibaigė, tačiaus mankštyma- 
. sis, pratimas ir lavinimasis šaudyti, mė

tyti granatas, svaidyti bombas su šautu
vais/eina savu keliu ir dar su patobulinta 
metodą. O tas tik ir palaiko nuomonę 
pas kareivius, jog karas tik laikinai gal 
sustabdytas; kad gal už dienos, ar savai
tės ir vėl prasidės skerdynė, ir vėl prisi
eis gyventi purvyne, miegoti ir valgyti 
purvyne, gerti nuodingas dujas, statyti 
krūtines prieš vokiečių kulkas; žudyti ki
tus ir patiems žūti; būti įvytais į spyg
liuotus “voratinklius” ir žiūrėti mirčiai į 
akis, kuri savo ilgais ir šaltais nagais 
griebia tau už gerklės besikvatodama į 
tavo veidą; būti po kanuolių vulkaniškais 
šoviniais, kurie net pačią žemę judina sa
vo trenksmais. Kitaip sakant, ir vėl gal 
reiks grįžti į tą pačią beprotystę, nuo ku
rios mes ir šiandien neišsipagirioję; ir 
vėl viską beprotiškai naikinti. Bet kodėl 
ir už ką? Ar už saują pupų ir juodos, 
kaip smala, kavos puodelį ir kreiviš- 
ką rudinę, be kurios mes visi labai 
puikiai mokėjome apsieiti, iki nebuvom 
įtraukti į šį žmonijos naikinimo verpetą? 
Ir taip visi, iš šios masės žmonių, jaučia 
tą viską, bet nei vienas nežino, “kodėl ir 
už ką?” Visi jaučia pavojų, visi jaučia 
baimę ir dreba, kaip gyvuliai varomi į 
skerdyklą, bet pasipriešinti negali ir net 
neturi supratimo, jog jie esą milžinai ir 
pas juos spėka.

Didelis, laikinai pastatytas barakas su 
mažais langais ir be jokių grindų, į kurį 
mūsų visa kuopa sutalpinta, kaip į kokį 
bučių, o gyvumo, tai kaip skruzdėlyne. 
Išilgai viduriu barako, gana platus ir už
terštas praėjimas, kuris tik ir primena 
dvaro kluoną, pasieniais sustatytos “klet- 
kos,” tai mūsų lovos po keturias vienam 
tvarinyj: dvi viršuj ir dvi apačioj. Apie 
vidurį barako stovi didelis pečius, kuria
me degdamos malkos spragsi ir šnypščia, 
apie pečių ratu apstoję būris kareivių ir

bando išsidžiovinti drapanas, kurios su
šlapo bedarant praktikas kariškų puoli
mu.

Gower išspjovė jau iščiulptą tabaką ir 
išsitraukęs iš kišeniaus plyskelę tabako, 
vėl atsikando pilna burna ir lyg kokį 
prieskonį nurijęs, apsišluostė net lūpas, o 
likusią tabako plyskelę įsidėjo kišeniun 
ir pradėjo išmetinėti del savo nelemto 
likimo:

—Kažin argi ilgai mes čia pusiau ba
du stipsime ir šersime utėles šiame fran- 
cūzų tvarte?

—Koks čia tau gali būti nepasitenkini
mas? Gyveni kaip koks kunigaikštis, va 
“palociuje” ir dar tau negerai? Gauni 
bulvių košės gana, gauni pupų (beans), 
juodos kavos, riekutę duonos ir dar pie
tums šutintos jautienos; turi va puikią 
lovą miegoti; turi kam ir nugarą paka
syti, jei tik kada niežti—utėlių turi ne
mažiau už kitus,—pašiepiančiai išskait- 
liavo Swensonas.

Vakar buvau girtas 
Ir dieną prieš tai; 
Šiandien pasigersiu, 
Kaip niekad pirmiau...

Skambančiu tenoro balsu uždainavo, su 
nepaisančia veido išraiška Fredas Clow, 
o keletas balsų jam pritarė tuomi su
darydami panašų į “Išganymo Armijos” 
chorą.

—O va ir mitimo (mess) seržentas. 
Ura už “mess” seržentą! Ei, serdž! Ka
da gi mes gausim virtų kringelių (dough
nuts) ?—visi, kaip susitarę užklausė.

—Kaip pasakysim Heilo laisvės stovy- 
lai,—su ironiška šypsą atsakė seržentas 
Bowmanas.

—O ką, ar jau pamiršai, kaip virti 
kringelius?—klausia jo Algrinas.

—Aš jums iš molio “donacų” išvirti ne
galiu. O po kita, kam klausiate pas ma
ne? Klauskit pas virėją Hermaną—jo 
darbas, —atsakė vėl seržentas, lyg ir no
rėdamas atsikratyti nuo tokių klausimų.

—O kur tas senas šluotkotis,—žingei
džiai šaukdamas klausia Werneris.

—Gal jau utėlės papjovė?—juokda
masis pridėjo Swensonas.—Juk tas senas 
kelmas apsiginti negali. O Fredas Clow 
del didesnio pajuokimo seržento vėl už
dainavo:

“Brangios armijos pupos, aš jus myliu, 
Už tai jus valgau aš kasdien...” 
Kiti jam pritaria.
—Ot prakeikti kiaulės, tie 11 pulko 

YMCA sinkiai, “Canteen” vedėjai, — 
keikia Russell visas šlapias ir purvinas.

—Nu, o kas gi atsitiko, kad toks visas 
maknotas?—klausia Kelleris.

—Ir tu būtum purvinas ir keiktum 
tuos tarakonus, jei taip būtų atsitikę. 
Žinai, mana šiandien bebūnant po pietų 
Rupt’ene, vienas utėlius iš 131 pulko sa
ke, jog jų pulko YMCA atidarė krautu
vėlę ir galima gauti čokolado, cigaretų 
ir kitų smulkmenų nusipirkti. Nu, tai 
aš, nieko nelaukdamas, ir niekam nieko 
nesakęs, bet po vakarienės ir leidausi į 
nurodytą man vietą, tikėdamasis gauti 
šį-tą nusipirkti, o ypatingai jau čokola
do. Ir viskas atrodė gerai; jau ir pini
gus buvau padėjęs, bet koks ten šeškas 
pastebėjo, kad aš ne jų pulko. Ot, tris 
kilometrus kelio ir pūškinau per purvy
ną ir duobes, kaip durnas už dyką.

—O ar tu gi nežinai, kad 131 pulke ne
mažai yra iš Kentuckės naktinių paukš
čių, turinčių geras akis, tai ir užmatė,— 
paaiškina jam Dennisonas.

—Bet koks čia gali būti skirtumas, ar 
iš jų pulko būčiau, ar iš šio? Juk vis vie
na ir ta pati armija,—klausia Russell.

—Skirtumas yra tas, kad jie visada 
laimingesni už mus, besivilkdami divizi
jos uodegoj, todėl ir paspėja visada ap
sirūpinti viskuo. Kada mes baigėm ka
rą pirmose eilėse mūšio, tai jie “kepė 
bulves” užpakalyj ir juokus gal krėtė iš 
mūs. Mat, ir kare kaip kas turi gerą 
giliukį. Veikiausiai tame pulke kas nors 
turi zuikio kojas,—jiems vis geriau pasi
seka, negu mums,—vėl sako Dennisonas.

“Atydos!” kas nors garsiai sušuko. Vi
si nutilo ir sužiuro į vieną pusę. Gale 
barako, prie durų stovėjo maža kapitono 
esybė šalę aukštos ir liesos pirmo ser
žento figūros.

(Daugiau bus)

BRIDGEWATER, MASS.
Du miestai rengia pirmutinį sezo

no pikniką—Bridgewaterio Bendras 
Frontas ir Bostono S. D. A. kuopa. 
Piknikas atsibus nedėlioj, 24 d. ge
gužės, Grange Parke, čia didelė ir 
graži vieta ir yra daug pastogių, tai 
ir lietui užėjus yra kur pasislėpt. 
Yra didelė svetainė šokiam; šokiams 
grieš gera orkestrą. Turėsim skanių 
užkandžių ir šaltų gėrimų. Visi bū
site patenkinti. Tad visi dalyvaukite. 
Iš Bostono atvažiuoja pilnas busas, 
tai galėsite su senais 
draugais susipažinti.

Kviečia
ir naujais

Rengėjai.
(119-120)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys rengia labai 

puikią vakarienę su didele muzikale 
programa nedėlioj, 24 gegužės, Dar
bininkų Centre, 325 E. Market St. 
Svetaine bus atdara 2 vai. po pietų; 
vakariene—7 
vietinius ir 
organizacijas 
patenkinti.

v. vakare, 
apielinkės 
dalyvaut.

Kviečia

Kviečiam 
draugus ir 
Visi būsite

Rengėjai.
(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
į Bus pirmas piknikas 24 d. gegužės, 
I sekmadienį, New Central Park, 6401 
ir 6501 N. 2nd St. Prasidės 10 v. 
ryto ir tęsis iki volai vakare. Bus 
programa ir gera orkestrą šokiams. 
Vieta labai puiki ir yra visi patogu
mai. Kas atvažiuos— turės gerą ir 
linksmą laiką. Tad visi ir visos i 
New Central Park. Rengia visos dar
bininkiškos organizacijos ir ALDLD 
6-tas Apskritys.

KELRODIS: Bile iš kurios mies
to dalies galima atvažiuoti vienu 
“foru”; atvažiavę miestan paimkite 
gatvekarj No. 47-tą ir važiuokite į 
North iki galui linijos. Eikite tris 
blokus j rytus iki 2nd St. ir ten bus 
daržas. Šiaurinėj-rytinėj dalyje dar
žo bus pikniko vieta. Automobiliais 
irgi geriausia važiuoti N. 5th St., 
kol eina gatvekariai ir pasisukti po 
dešinei iki 2nd St. ir būsite prie dar
žo.

Komitetas.
(119-120)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Paskutinė Proga!

iki 30 d. gegužėsNaudokitės tik 
šių metų, parsiduos .NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson, 

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
Visiem Svarbus Susirinkimas

Nedėlioj, 24 d. gegužės, 1 v. po 
pietų, Maple Parke, įvyks labai svar
bus susirinkimas visų ALDLD ir 
LDS narių kuopų, taipgi Maple Par
ko Bendrovės ir Liaudies Choro.

Šiame susirinkime bus renkami 
delegatai į Lietuvių Kongresą ir ap- 
svarstomi Fourth of July “Laisvės” 
pikniko reikalai, bei renkami darbi
ninkai, daromi planai aprūpinimui 
kelione norinčius važiuoti ir tt.

Visi viršminėtų draugijų nariai ir 
visi “Laisvės” skaitytojai Lawrence 
ir apielinkėse prašomi skaitlingai at
silankyti.

LDS 125 kp. Sekretorius
A. Taraška.

(119-120)

Visom LDS Mass. Valstijos 
Kuopom

LDS Pirmo Apskričio pirmas me
tinis piknikas įvyks birželio (June) 
13 ir 14 dienomis, Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Montello, Mass.

Visos šio apskričio kuopos privalo 
rengtis dalyvauti kuo skaitlingiausia 
apskričio piknike. Ypatingai, Bosto
no, Soughtono, Norwoodo, Dorches- 
terio, Bridgewater kuopos turi su
krusti, kad sumobilizuoti kuodau- 
giausia publikos važiuoti į pikniką.

Kitos draugijos prašomos tą dieną 
nieko nerengti.

Subatoj, birželio 13 d., bus nakti
niai šokiai, nedėlioj, birž. 14 d., bus 
piknikas, į kurį suvažiuos publika 

visų kolonijų.
Apskr. Org. A. Taraška.

(119-121)

iš

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. turės puikų pikniką 

14 d. birželio ant Valinčiaus farmos. 
Bušai išeis nuo Darbininkų Centro 
10 vai. ryto. Praeityje turėjome pik
nikus ir išvažiavimus, bet neturėjo
me išvažiavimo viduryje birželio mė-1 
nėšio. Kurie neturite mašinų, tai už 
pigiai galėsite nuvažiuot busais—tik 
50 centų į abi pusi. Tad kviečiam 
visus ir visas skaitlingai dalyvaut, 
galėsite linksmai praleist dieną ty
rame ore. Čia turėsim skanių užkan
džių ir šaltų gorimų.

Kviečia Komisija.
(118-119)

Čiam senus ir naujus narius skaitlin
gai dalyvaut, nes 31 d. gegužės cho
ras rengia didelį koncertą ir reikia 
gerai išsimokinti dainas. Todėl visi

dalyvaukite, kad galėtumėme laike 
koncerto gražiai pasirodyti.

Komitetas.
(118-119)

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

BROOKLYNO
O

LIETUVIU
PIKNIKAS

Bendrai Rengia Brooklyn© Darbininkiškos 
Organizacijos ir Aido Choras

Sekmadienį, 14 d. Birželio - June, 1936
ULMER PARKE

Cropsey ir 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS AIDO, SIETY
NO IR PIRMYN CHORAI, DVI GRUPĖS ŠOKIKŲ, BA
LALAIKŲ GRUPĖ IR DAUG KITŲ DAILĖS SPĖKŲ.

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestros
i

s

3 Dovanos: $2, $3, $5
su išanksto perkamais tikietais.

ĮŽANGA 40c.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. ben

drai rengia pirmą didelį pikniką ne- 
dėlioj, 24 d. gegužės, Beechnut Grove'- 
darže, pas drg. Simans Urbantą, ant 
Mediabelt Rd. Pradžia 12 v. Muzika 
šokiams pradės griešt nuo 3 v. po 
pietų. Įžanga tik 15c. Kviečiam visus 
atsilankyti, turėsim skanių užkan
džių ir šaltų gėrimų.

Kviečia Komisija.
(118-119)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbus pranešimas Pirmyn Cho

ro nariams. Pirmyn Choras laiko sa
vo pamokas kas trečiadienį, 8 v. va
kare, Sabenko svetainėje. Tad kvie-

Radio Laisvė

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVŲ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

I
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, t

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parenginiams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.
Ką Radio Laisve 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

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

Ne
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IR VĖL ATĖJO 

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas Valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shlins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

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

čia parodoma dalis Varpo keptuves, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senviciam 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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šį Vakarą Komunistą 

Mitingas Gardene
• Didžiulėj Madison Square 

Garden svetainėj šį vakarą

munistų Partijos mitingų, ku
riame visi nariai privalo da
lyvauti, taipgi pakviesti žino
mus socialistus, unijistus ir ki-

tikus.
Šis mitingas yra svarbiau

sias iš visų po 7-to Kongreso 
raporto mitingo, tad jis 
būt statomas pirm visų 
mitingų. Browderis bus 
nintėlis kalbėtojas. Po
kalbos atsakymai į klausimus. 
Kalbės apie komunistų pozici
ją rinkimuose.

turi 
kitų 
vie- 
pra-

Reakcinis Unijos Tūzas 
Teisme už Suktybes

Harry Sherman, buvęs 
džių Operatorių Unijos Loka- 
lo 306 prezidentas, kuris tapo 
eilinių narių išmestas, dabar 
patrauktas teisman už išeikvo
jimą $150,961 unijos pinigų 
tikslams, kurių neužgyrė na
riai. Jis paskiau tapo 
mount-Public Korpo 
personalo direktorium 
naudojo unijoj įgytus
tikslu sunaikinti unijines są
lygas toj industrijoj.

Ju

Para- 
r acijos 
ir pa

ryši u s

Unijistus Studentus Stato 
Vadovybėn Kolegijoj

Šiomis dienomis įvyko 
Brooklyno Kolegijos Studentų 
Tarybos ir klasių tvarkytojų 
perrinkimai. Studentų Parti
ja, kuri rėmėsi Am. Studentų 
Unijos programa, stojančia už 
taiką, saugumą ir akademinę 
laisvę, išrinko pilną sleitą, vi
so 35 kandidatus. 
įfįf - * •

‘ Studentų Tarybos pirminin
ku išrinktas Eli Jaffe, buvęs 
laikraščio redaktorius ir Am. 
St. Unijos vice-pirmininkas ko
legijoj. Kitais viršininkais iš
rinkti Alice Fisher, Christen 
Jonassen, Jean Anderson 
Ruth Finkelstein.

ir

Vėl Nauji Raketai
A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Kur Būsite Subatoj?
Ogi pas jaunuolius, “Lais

vės” svetainėje, 7 :30 v. vaka
re. Jaunimo LDS 200 kp. ren
gia antrą linksmą “Bunco 
Party”. Atsimenate, kaip link
smai praleidote vakarą pirma
jame parengime, tai ir šį kar
tą galėsite palošti “Bunco”, ir 
linksmai pasišokt prie geros 
orkestros. Taipgi girdėjau, 
kad jaunuolės gaspadinės tu
rės pagaminusios visokių gar
džių užkandžių ir skanių gė-

• Dar reikia priminti, kad iš
lojusiems “Bunco” bus duoda
mos gražios dovanos. Tad visi 
nepamirškite, būkite jaunuolių 
padengime, subatoj, 23 d. ge
gužės, “Laisves” svetainėje. 
Įžanga tik 30c.

Kviečia Jaunuoliai.

Papirkinėjimo Skandalas Mašinistu Laimėjimas
“Doleris kalba, doleris tyli,” 

—posakis tapo aiškiai atnau
jintas Druckmano bylos tąso
je. šiomis dienomis įteikti kal
tinimai 8-niems asmenims, jų 
tarpe ir buvusiam distrikto 
prokuroro padėjėjui ir vie
nam detektyvui. Jie įtariami 
papirkinėjimu paveikę į pir
mąją bylą, kurioj Luckmanai 
tapo išteisinti. Antroj byloj jie 
tapo pripažinti kaltais Druck
mano žudystėje.

Mašinistų Unijos Lokalas 
1548 praneša, kad streikas, 
kuris tęsėsi 7 savaites, prieš 
Majestic Metal Specialties 
Co., laimėtas. Virš trys šim
tai darbininkų sugrįš darban 
einant sutartimi, kuri nusako 
uždaros šapos sąlygas, 40 va
landų, 5 dienų savaitę ir lig 
šiol buvusių algų skalę. Bosai 
norėjo užkarti 44 valandų sa
vaitę ir 18% nukirsti algas. 
Sutartis vienbalsiai priimta 
streikierių susirinkime.

Streikieriai Privertė
Valdininkus Tartis

Pakilusi banga protestų 
prieš policijos brutališką puo
limą jūrininkų ir reikalavi
mas pravesti tyrimą nedavė 
miesto viršininkams ramybės. 
Jie buvo priversti su streikie- 
riais tartis. Policijos komisio- 
nierius Valentine sutiko turė
ti pasitarimą antradienį, o su 
LaGuardia tarsis penktadienio

Šiomis dienomis iškilo aikš
tėn naujas raketas, kuris įva
ręs nemažai strioko kai ku
riems piniguočiams. Jame įvel
ta pinigingų, žmonių, advoka
tų ir kitų. Advokatas M. D. 
Krone kaltinamas buvęs galva 
to raketo. Būdavę sužinoma 
apie buržujų artimus santikius 
su sekretorėmis ir varde tu 
sekretorių pareikalaujama su
mokėti sumas pinigų susitaiky
mui. Kadangi jiems su sekre
torėmis “reikalai” ne naujie
na, tai, bijodami skandalo, jie 
greit sumokėdavę reikalauja
mas sumas, apie kurias mini
mos sekretorės kartais nei ne
žinodavusios.

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.

o

< >

WPA Išmetė Iš Darbo
11 Tūkst. Darbininkų

Kas Bus Brooklyne
14 Birželio (June)?

būsiąs arbitratorium. Jis pada
rysiąs pasiūlymus, kiek pikie- 
tų galima leisti prie dokų. Ko
mitetas iš penkių dalyvaus Į 
diskusijose, kiti būsią šaukia
mi tik kaipo liudininkai.

Mc-

Works Progress Administra
cijos viršininko V. F. Ridder 
įsakymu, pirmadienį, 11 tūks
tančių darbininkų neteko dar
bo. Visi jie atleisti iš N. Y. I 
Miesto Parkų Departmento 
projektų, ši yra didžiausia 
viena diena atleistų skaitlinė 
nuo pradėjimo mažinti WPA 
darbus.

Pradžioj metų Ridderis 
vo paskelbęs, kad 42,000 
atleista iki 15 birželio.

viršininkų 
projektuose 
darbininkų, 
dar būsią v

įstaigą, 
mano Onute!

Tai jau nei
Mat, kokis,

Motinų ir Vaikų Paradas 
Už Geresnes Mokyklas

Taksės draiveris
Cann, 71 metų, išdirbęs 45: 
metus savo darbe ir niekad 
nebuvo baustas. Bet šiomis 

Į dienomis jis turėjo auto nelai- 
; mę, kur jis buvo areštuotas už 
girtą ‘draivinimą”. Jam uždė
ta 3 dienos kalėti arba $100 
bauda. Senukas nuėjo kalėji
man.
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Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

<t>
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bar, su lyg WPA 
pranešimo, miesto 
dirbą 198,000 
Penki tūkstančiai
išmesti iš darbo prieš 15 bir
želio.

Naujas Krizis Įmatoma

Toks masinis šalpos darbų 
atiminėjimas darbininkų rate
liuose įžiūrima, kaipo Roose- 
velto spėkų koncesija republi- 
konų Liberty Lygos intere
sams, kurie reikalauja panai
kinti visokią federalę pašalpą.

Aišku, kad išmetimas tų 
darbininkų prisidės prie padi
dinimo šalpos krizio.

Apskaitliavimas suaugusių 
miesto pašalpgavių, gegužės 

1 1, parodė, kad 152,649 arba 
arti 75 nuošimtis visų šelpia
mųjų yra tinkami darbui, ku
rie galėtų būti statomi prie 
WPA darbų.

Unija Skelbia Protestą

Tuo pat laiku, kada ruošta- 
atleidimui iš darbų, reika- 

pašalpos skaičius
si
laujančių 
pašoko arti 75 nuošimčiais pa
staraisiais devyniais mėne
siais.

Niekas WPA ar šalpos Biu
ro raštinėse pirmadienį nega
lėjo atsakyti, kas atsitiks su 
tais 11,000 atleistų, kurie da
bar yra be darbų ir be gali
mybės gyventi.

Projektų Darbininkų Unija 
reikalaus, kad niekas iš tų 
darbininkų nealktų, kad jiems 
miestas tuojaus duotų pašalpą 
ir kad jie būtų priimti atgal į 
WPA projektus.

Pribuvusius jieškoti nelega- 
lio Snapso agentus, 301 
Avė., apylinkės gyventojai 
sitiko su pagaliais ir kitais 
našiais įrankiais. Sakoma,
sipiktinimas kilęs, kuomet 
agentai žiauriai elgęsi su prie 
durų rastu paliegėliu.

3rd 
pa- 
pa- 
pa-

ATLETU DIENA

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

<♦>
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<♦>—Jurgi, Jurgi, kur taip bė
gi?

—Į “Laisvės
“Laisvės”,

—A-a-a!
žinti nenori, 
jau tur...

—Atleisk, 
jus nepastebėjau, — teisinosi 
Jurgis.

—Na, bet tiek to... Klau
syk, ar nori dalyvauti didelia
me piknike, tai nupirksiu ti- 
kietą ?

—Kokis piknikas?—klausė 
Ona.

—Kokis? Nagi Brooklyno 
lietuvių. Visų pažangiųjų or
ganizacijų, ir didžiulio Aido 
Choro, ALDLD kuopų, kitokių 
organizacijų ir ta bus bend
rai.

—O kada jis bus?
—Nedėlioj, nedėlioj, 14 die

ną birželio (June).
—Kur? Kokiame
—A, kaip čia jis 

Na, ten, kur būna 
“Laisvės” piknikai, 
parke.

—Ar Ulmer Parko, netoli 
Coney Island ?

—Taip, taip, Ulmer Parke. 
Ir žinai, bus keli dideli cho
rai, ne tik vietiniai, bet ir iš 
Elizabetho, Newarko, Great 
Necko ir kitų miestų.

—Gerai, Jurgi, gerai. Eina
me abu ir pirksime tikietus.

—Einame, bet pirksiu tik aš 
tikietus, tau ir sau. Sutinki?

—žinoma.
Ant Kampo Žiopsojęs.

skubėjau ir nei

parke ? 
vadinas... 
didžiuliai 
tam pat

East New York, N. Y
ALDLD 185 Kuopos Nariams

Vakar dienos “Laisvėj” bu
vo pranešta, kad šaukiama 
šios kuopos susirinkimas ket
virtadieni, 21 šio mėnesio.

Šiuomi pranešu, kad minė
tas susirinkimas nukeliamas į 
ketvirtadienį, 28 šio mėnesio. 
Priežastis: šį ketvirtadienį, 21 
geg., įvyksta Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus prelekcija mergi- 
noms-moterims, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Tūlos kuopos narės iš
reiškia pageidavimą išgirsti 
prelekciją. Kad joms suteikti 
tą progą ir yra nukeliamas 
kuopos susirinkimaš.

Sekr. Daugėlienė.

šeštadienį Brooklyno liau
dies mokyklos No. 131 moki
niai ir jų motinos turėjo įspū
dingą paradą, protestui prieš 
vertimą vaikus mokintis lau
žyne j, arba kaip Tėvų Sąjun
ga ją vadina—“karvių tvar
te.” Jie reikalauja statyt nau
ją mokyklą. - Nauja mokykla 
jau senai yra pažadėta, 
statyba vis atidėliojama.

Calamia, iš amato šoferis, 
tapo nuteistas kalėjiman 3 
metams. Jisai iš pavogtų laiš
kų išimtus čekius iškeitęs 
krautuvėj, pasiduodamas ap
vogtos šeimos nariu. Tapęs nu
žiūrėtas. Tada jis prarijęs pa
skutinį čekį, o šoferio leidimą 
suplėšęs į gabalėlius. Bet su
lipdyti gabalėliai jį įkliudę.

o

< >

O

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
473 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO
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Užpuolė Poliklinikos
Pikietus

Policija užpuolė Polyclinic 
Ligonbučio, 345 W. 50th St., 
pikietus ir desėtkus suarešta
vo. Masinis pikietas šauktas 
protestui prieš superintendąn- 
tą Jailer. Jisai gaudamas 10,- 
000 dolerių į metus algos, at
sisakė atšaukti algų nukapoji- 
mą darbininkams, kurių dau
gelis gauna tik po $50 į mėne
sį. Unija tęs pikietą nuo 6 ry
to iki 8 :30 kas dieną.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

TDA lietuvių 17 kp. susirinkimas 
įvyks seredoj, 20 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi nepamirškite 
duoklių užsimokėt.

Org. G. W.
(118-119)

PAJIEŠKO.TIMAI
PELNINGAS BIZNIS

Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso
line biznį. Mano partneris nori par
duoti o aš ne, už tai priverstas jieš
koti kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
visą, tai ir galima.

Vieta graži, biznio daug. Atvažiuo
kit pamatysite. Parduoda A. Beniu
lis—norėtų pasilikti C. CHUBEIRKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue, 

Ridgewood, N. J.
(119-137)

*

7:30 
Pilie- 
Ave., 
Teat-

šį ketvirtadienį, nuo 
vakare, Liet. Amerikos 
čių Kliube, 80 Union 
įvyks Lietuvių Liaudies
ro susirinkimas. Prašome da- 
lyvaut visus narius ir visus 
tuos, kurie kokiu nors būdu 
yra su šia grupe susirišę arba 
nori būt jai artimais. KiekvieJ 
no, kad ir mažiausia atyda tu
rės svarbios reikšmės sutvirti
nimui šios teatralės grupės ir 
pakėlimui reikiamon augštu- 
mon lietuvišką vaidinimą. Tik 
visų bendru rūpesčiu bus gali- 

tinkamai prisirengt ir at- 
didelius darbus.

Sekretorius.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina ar moteris 

dirbti restauracijoje, darbo valan
dos nuo 8-tos ryto iki 6-tos vai. va
kare, alga $10 i savaitę. Reikalinga, 
kad turėtų supratimo ir apie valgių 
gaminimą. 148 Grattan St.,, kampas 
Varick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel 
Pulaski 5-9826.

Reikalinga šeimyna—trys atsakan
ti darbininkai. Tėvas—farmeriaut, 
šienas suvalyt del trijų gyvulių, 
melžt dvi karves ir apdirbt kitus dar
bus. O motina su duktere arba sū
num dirbt virtuvėje. Alga nuo $20 
iki $60 j mėnesj. Geras valgis, na
mai ir aplinkybės. Atsišaukite seka
mai: Avanta Farm, Ulster Park,

ma 
likt

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Margaret Gustitienė, 34 m. 
Scholes St., mirė ge- 
d. Bus palaidota ge- 
d., šv. Trejybės ka-

amž., 92 
gūžės 18 
gūžės 22 
pinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P? 
Ballas (Bieliauskas).

(118-120)

&

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. I

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

PIKNIKAS KUMŠTYNES
Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės-May, Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I. 
Sekančios poros dalyvaus ristynėse: Hercules Tragas su Wm. Panczin, sunkios vogos--iki pergales. Antonio Milano su “Gentleman Geo.” 
Mazinoff, vidutines vogos—20 minučių; Abie Stein su Algis Norvidas—30 minučių; Albinas Alexis su Mario Besto—30 minučių. Ristynes 
referuos M. Postai, teisėjai bus Andy Kundrotą ir J. Jakubauskas; laiko vedėjas bus KarlPojello.

< Kumštynes susidės iš trijų porų: Petro Ta pūčio, John Lidzinkas, Jos. Kaskauskas, Tommy Žilinskas ir George Taputis.

Piknikas prasidės 2-rą valandą p o pietų,, programa bus 5-tą valandą vakare

Dvi Orkestros: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis 'T?'

■BU

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

Mūsų 
tad iš

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

vietos,įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos 
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

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

B. 43

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)

H

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

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

WAVE

Padarome naujovi- Yra naujas moksli
nio mokslo būdais n*s būdas, daromas
sulyg Frederics One naujai išrasta ma-x šina. Greitas natu-
Minute Permanent ralus garbiniavimas

Wave. su pilnu saugumu.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

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