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KRISLAI
Mainierių Kapai. z 
Ko Jie Taip šėslta? / 
Nebesurado Geresnio.
Naujas Plūdikas.
Klimpsta Giliau.

Rašo A. B.

No. 61

mai-

sako,

Vargiai kurios kitos ša
lies anglies kasyklos yra 
taip pilnos baisių tragedijų, 
kaip Amerikos. Net baisu 
pamislyti—tai liūdni 
nierių kapai.

Valdžios komisija
kad tik vienais 1938 metais 
mamose buvo užmušta 1,128 
mainieriai.

O nuo 1900 metų iki šiol 
Amerikos kasyklose užmuš
ta 50,000 mainierių. Ne vie
nas vargšas ir lietuvis ten 
savo galvą padėjo.* * *

Gal dar niekada pirmiaii 
,Lietuvos spauda taip ne
bjaurojo Sovietų Sąjungos 
ir bolševikų, kaip šiuo lai-, 
ku. Ji tai daro neva minė-\ 
dama 1918 ir 1'919 metų įvy-/ 
kius.

Bet visa ta istorija iš- 
kraipoma ir sukanevei- 
kiama. Koktu net skaityti.

Kam tas šėlimas? Prie
žasties reikia j ieškoti gi
liau. O ji ve kame: Lietu
vos tautininkai šlyja prie 
Hitlerio. Lietuvos spauda 
ruošia dirvą, kreipia liau
dies opiniją už Lietuvos ati
davimą amžinon hitlerine^ 
Vokietijos globon.

❖ * *
Prie to prisideda ir ame

rikiečių smetoniška ir ku-l 
nigiška spauda. Tai, žino-l 
ma, natūralu.

Bet kokiais išrokavimais. 
tą pačią giesmę gieda so-/

• cialistinė spauda? J♦ * *
Tie vargšai mūsų broliai 

tautininkai. Jie ir šiaip 
tvarkosi, ir taip persiorga
nizuoja, bet niekas iš to ne
išeina: kaip buvo visi galai 
suirę, taip ir pasilieka.

Pusėtinai suaugę vyrai, 
turi galvas ir, rodos, turėtų 
turėti smagenų, deja, labai 
mažai. Argi jie nežino, kad 
įsikibę Karpiui į skverną jie 
tegali nukeliauti į balą?- 
Baloje jie ir klampoja...

* * *
Karpius niekur nieko pa

stovaus nesukūrė ir nepa
laikė. Jo dar laimė, kad 
Smetona laiko jį “Dirvos” 
redaktorium. O savo su
kurtos įtakos jis niekur ne
turi.

Girdėjau, kad clevelan- 
diškiai išprašė Karpių lau
kan iš Lietuvių Darželio 
vadovybės. Ir labai gerai 
padarė. * * *

T a u t i n i n kai apskundė 
valdžiai SLA valdybą. Ar 
tai gražu? 
tautininkų 
viuose?

Tai vis 
vadovybės 
dar tautininkai nori augti!

SLA centro kėlimas 
Pittsburghan išrištas de
mokratiškai. Skundikai tik 
gaus per nosį: jei ne val-

* džios įstaigose, tai nuo SLA 
narių.

* *

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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6,000 Žydų, Išvyti iš 
Italijos, Sala ir Ba
dauja Kalnuose

&

Paryžius. — Italijos žan
darai ir kariuomenė išvijo 
6,000 žydų per sieną į Švei
cariją. Išvytieji traukė per 
Alpių kalnus ir sniegus į 
Franci ją. Bet Francijos ru- 
bežiaus sargai kareiviai už
kirto jiem kelią į Franci ją, 
praleisdami tik kelis šim
tus rimtai sergančių.

Taip tūkstančiai tremti
nių žydų ir pasilieka kal
nuose - snieguose, be jokios 
pastogės, išbadėję, peršalę 
ir daugelis jau sirgdami.

Jie norėtų, kad Franci ja 
priimtų juos bent į kalėj-i- 
mus, bet ir tokios prieglau
dos jiem neduoda.

O Mussolinis žada išvyt 
dar apie 12,000 žydų, tai vi
sus tuos, kurie atvyko į Ita
liją po 1919 m. sausio 1 d. 
Daugelis jų yra jau tapę 
Italijos piliečiais, bet Mus
solinis grūda laukan ir to
kius.

Šveicarija ir Jugoslavija 
taipgi atsisako priimt tuos 
tremtinius bent laikinai 
apsi gyvent.

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos Ministeris Popie

žiaus Vainikavime

Vatikanas. — Daly vau t 
vainikavime popiežiaus Pi
jaus Dvylikto buvo atsiųs
tas ir Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris Juozas Urb
šys.

Lietuvos Santikiai su So
vietais Draugiški

Kaunas, kovo 7. — Minis
teris pirmininkas kun. Mi
ronas pareiškė, kad Lietu
vos santikiai su Sovietų Są
junga yra draugiški, o su 
Vokietija (tik) “normaliŠ- 
ki.”

CIO DERYBOS SU 
FEDERACIJA

D.

MIAJA, SAKO, KAD “SUK-

Ar tas pakels 
prestyžą Retu

pono Karpiaus
produktas. Ir

New York, kov. 14. —Kol 
kas nedaug padaryta linkui 
taikos derybose tarp Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO komisijų. Viena ir ki
ta organizacija, tačiau, pa
žengė žingsnį pirmyn, pas- 
kirdamos antrines komisi
jas, kurios spręstų ginčus 
tarp didžiųjų CIO pramoni
nių unijų ir Federacijos 
amatinių unijų.

Didis Pakilimas Sovietų 
Praiųones, Ūkio ir Būkles

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook- 
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

*
“Vienybėj e” atsirado 

naujas plūdikas komunis
tų. Jis pasirašo “Vyt. Gra
žuoliu.”

Nesvarbu, kas tuomi su
tvėrimu yra. Jis savo keiks

nojimais nieko neįtikina.
Jei per tūlą laiką “Vie

nybė” buvo pradėjus apsi-

ORAS
Abelnai giedra ir šaltoka. 

—N. Y. Oro Biuras.

valyti nuo plūdimosi, tai da
bar, nešvariomis lūpomis to 
“Gražuolio,” ji vėl pasine
ria iki pat ausų.

Mes tik galime jai palin
kėti geriausio pasisekimo 
toliau labiau purvintis.

Fordo Sėbras Martin 
Išmestas iš Auto.

Darbo UnijosIš STALINO RAPORTO 18-tam SUVAŽIAVIMUI VI
SOS SOVIETUOS KOMUNISTŲ PARTIJOS

Maskva. — Daugiau kaip liucija” Sovietų šalyje kas 
dviem tūkstančiam delega-, liečia apšvietos išplėtojimą.

IŠVALYDAMI IŠDAVI
KUS SOVIETAI LABIAU 

SUSTIPRĖJO
“Kai kurie žmones užsie

ninėje" spaudoje,” sakė Sta
linas, “pasakoja tuščias pa

ne tik pasivyt, bet pralenkt! sakas, kad apvalymas so- 
_ . . i___ ,._ą organizacijų nuo

pažangiausias. O kaip So- šnipų, žmogžudžių ir’ ardy-
- ! ir tojų, tokių kaip Trockis,

Zinovjevas, Kemenevas-, Ja- 
kira, Tuchačevskis, Rozen- 
goltz ir kiti išgamos, tai, 
girdi, pakirtęs stiprybę So
vietų sistemos ir iššaukęs 
‘krikimą.’

“Tie bergždi tauškalai 
nieko daugiau neverti, tik

RIUŠINĘS KOMUNISTUS” I Sovietų Sąjungos Komunis-
--------- tų Partijos pareiškė Stali-

Madrid. — Prieš-respub- nas, generalis Partijos se- 
likinė generolo Miajos ir kretorius, jog Sovietų Są- 
pulkininko Casados karino-! junga per 10 iki 15 metų 
menė išbombardavo revo-, turėtų ūkyje ir pramonėje 
liucinius liaudiečius iš EI L
Prado palociaus ir jo apy- kapitalistines šalis, kad ir, vietiniu
linkės, šiauriniame Madri
do priemiestyje. Iki šiol 
Miajos-Casados vyriausybė, 
skubinanti “garbingai” su
sitaikyt su generolu Fran
co, suėmė 17 tūkstančių ko
vingų respublikiečių ir su
varė juos į Madrido Dailės 
Kliubo rūmus.

Miajos parsidavėlių “val
džia” vėl paskelbė, kad ji
nai “visiškai užėmus pas
kutines tvirtumas” revoliu
cinių liaudiečių.

Bet United Press kores
pondentas dar matė liau- 
diečius apkasuose ir už ba
rikadų atskirose Madrido 
dalyse. Liaudiečiai su ketu
riais šarvuotais auto, sunk
vežimiais atakavo Miajos 
kariuomenę Valencijos sri
tyje, palei Sagunto kelią, 
Denijoj ir Requenoj, bet 
pasak Miajos, tai “raudo
nieji” ir čia sumušti.

Generolo Franco armija 
surikiuota “prie Madrido 
vartų” šturmuot miestą, 
kaip tik Miaja nuslopins 
revoliucinius respublikie- 
čius.

Republikonai Sumanė 
Panaikint Streikus ir

Unijas Michigane
Detroit, Mich.— Valstijos 

seimelio komisija, daugu
moj republikonai, užgyrė 
gubernatoriaus Fitzgeraldo 
aršų sumanymą prieš dar
bininkų streikus ir unijas. 
Šis sumanymas, vadinamas 
“darbo bilius,” kaip /Sako 
demokratas komisijos7 na
rys Joe C. Murphy, “visai 
panaikins darbo unijas Mi- 
chigano valstijoj,” jeigu 
seimelis priims jį kaip įsta
tymą, “o darbininkai tada 
būtų faktinai pavergti kaip 
diktatūroje.”

Tas sumanymas siūlo, 
kad gubernatorius paskirtų 
valstijinę “santikių komisi
ją”, o ši komisija kiekvie
name atsitikime spręstų, ar 
leist darbininkam streikuot 
ar ne. Jei ta komisija pri
pažintų, kad samdytojai 
“teisingai elgėsi,”, tai visai 
uždraustų streikuot, ir 
streiko pikietininkai būtų 
baudžiami piniginiai ir ka
lėjimu. O jeigu gubernato- 
riaūs komisija leistų pikie- 
tuot, tuomi pat būtų už
drausta streikieriams šaukt 
žmones nepirkt dirbinių tų 
samdytojų, prieš kuriuos 
streikas vedamas.

ITALIJOS ARMIJA NESI- 
KRAUSTYS IŠ ISPANIJOS

Detroit, Mich. — Pildan
čioji Taryba Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos (CIO) galutinai išmetė 
iš organizacijos Homerį 
Martiną, trockistą, buvusį 
tos unijos pirmininką. Jis 
vienbalsiai išmestas kaip iš- 

, ... _ davikas ir skaldytojas, vei- 
linis atsakė, kad jis dar pą-, kiantis prieš automobilių 
laikys 18 tūkstančių savo darbininkus 
kariuomenės. Ispanijoj kol ‘ Įvairių unijos ]okalų vir_ 
fašistai . užims Madridą. gįnįnkai įr nariai po prisie- 
Mussolims sako, kad jo ar- ka Rūdijo Pildančiajai Ta- 
m!ja n rb\ri.„ .Jsnlm]n£ai>.rybai, kaip Homeris Marti- 
triumfahskai . jzengt į Ma- nas slaptai veikė su agen. 
dridą, panašiai, kaip Jmaijtais bosaįs automobilių 

[fabrikanto H. Fordo prieš 
uniją.

Martinas buvo, be kitko, 
prižadėjęs Fordo šnipų gal
vai Harriui Bennettui ne- 

I reikalaut, kad Fordas atgal 
priimtų darbininkus, išme
stus už unijinį veikimą, 
kaip liudijo P. St. Marie, 
sekretorius unijos lokalo 
600, gyvuojančio H. Fordo 
fabrike.

Martinas darbavosi iš
vien su fašistiniu kunigu 
Coughlinu prieš kovingus 
unijistus, kuriuos jie vadi
na tik “raudonaisiais” bei 
“komunistais.”

Martinas paskutiniu lai
ku sušaukė savo atskirą ne- 

“auto. darbininkų uni-

Paryžius. — Anglijos ir 
Francijos valdovai vėl buvo 
prisiminę, kad Mussolinis 
turėtų ištraukt savo armi
jas iš Ispanijos. Bet Musso-

vietijos žmonių gerovė f" 
sovietinis ūkis kilo iki šiol,: 
matome iš tokių skaitme
nų:

“Visos šalies įplaukos nuo 
48,500,000,000 rublių 1933 
m. pakilo iki 105,000,000,000 
rublių 1938 m. Tuo tarpu 
skaičius darbininkų ir raš
tinių tarnautojų paaugo, . . . . J . .
nuo 22 milionų 1933 metais'Pajuokimo. Algi ne teisin- 
iki 28 milionų 1938 metais. pasakyt, kad is-

1 ravėjimas šnipų, žmogžu
džių ir ardytojų iš sovieti
nių organizacijų turėjo ves
ti ir privedė prie didesnio 
sustiprėjimo tų organizaci
jų? i Mussolinis,

“Sovietų siekimas dabar reikalavimą
turi būt dar labiau page- Francijos ir Anglijos.
rint medžiaginę ir kultūri
nę būklę darbininkų, vals- Mussolinis užreiškė, kad ir 
tiečių ir intelektualų, pil- pasibaigus karui Ispanijoj, 

dar turės jo armija .ten pa
silikti, iki “raudonieji” 
(respublikiečiai) bus nu
malšinti ir “i
generolo Franco valdžia vi
soj šalyj.

“Metinės algos darbinin
kų ir raštinių tarnautojų 
tuo tarpu pakilo nuo 34,- 
953,000,000 rublių per me
tus iki 96,425,000,000 rublių. 
Vidutinė darbininko alga 
pramonėje 1933 v m. ' buvo 
1,513 rublių, o 1938 m. jau 
3,447 rubliai.

“Šeši metai atgal pinigi
nės įplaukos k o 1 e k t y v ių 
ūkių buvo 5,661,900,000, gi 
1937 jau 14,180,100,000 rub
lių.

“1933 m. Sovietų žemdir
bystėje buvo 210,900 trak
torių, o 1938 m. jau 483,500 
traktorių.

“S o v i e tinę žemdirbystė 
šiandien yra vedama pla
čiausiu mechanizuotu mas
tu pasaulyje.

“Tuo pačiu laikotarpiu 
įvyko tikra kultūrinė revo-

įmaršavo į Barceloną.
(Mussolinis kalba tik 

apie “18 tūkstančių” juod- 
marškinių kariuomenės Is
panijoj ; bet pagal tikresnes 
žinias, jis ten tebelaiko ne 
mažiau kaip 50 tūkstančių 
savo armijos, gal iki 90 
tūkstančių.)

Italų kariuomenės įmar- 
šavimas į senąją Ispanijos 
sostinę Madridą, kaip tikisi 

sustiprins jo 
kolonijų iš

Bet jau ne kartą pirmiau

nai įvykdyt demokratiją 
politiniame gyvenime mūsų 
šalyje, juo labiau sustiprint 
dvasinę ir politinę vienybę 
sovietinės c visuomenės ir 
draugišką bendradarbiavi
mą darbininkų, valstiečių 
ir intelektualų; iki aukš
čiausio laipsnio pakelt tarp- 
savinį draugiškumą visų 
tautų Sovietijoje ir išauklėt 
ir išvystyt sovietinį visų 
patriotizmą.”

sustipiinta |jos suvažiavimą,” bet jame

MANUILSKIO PRANEŠIMAS SUVAŽIA
VIMUI SOVIETU KOM. PARTIJOS

Maskva. — Kom. Inter
nacionalo sekretorius D. Z. 
Manuilski, duodamas pra
nešimą 18-tam Suvažiavi
mui Visos Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos, atžy
mėjo, be kitko, kad Jungti
nės Valstijos stovi pirmojoj 
eilėj, kaipo kovotojos už 
buržuazinę demokratiją, o 
Amerikos Komunistų Par
tija per penketą metų išau
go nuo 20,000 iki 90,000 na
rių. Kitas didžiausias ko
munistų organizuotų jėgų 
pakilimas tai buvo Ispani
joj: nes Ispanijos Komunis
tų Partija 1931 m. turėjo 
tik 800 narių, o dabar ji 
turi 300,000.

Ypač Chinijoj išaugo ko
munistų partija kaipo va-v 
dovė tautinės kovos prieš 
Japoniją.

Drg. Manuilskis taipgi 
atžymėjo pakilimą slap
to komunistų veikimo Vo
kietijoj, Lenkijoj ir kitose 
fašistinėse šalyse.

Sa

jos,

Jis pabrėžė ypač bendro
jo ir Liaudies Fronto judė
jimu įvairiuose kraštuo
se, kurio labiausiai bijo ne 
tik fašistinės, bet ir demo
kratiniai - kapitalistinės 
lys.

Manuilskis smerkė 
gliją ir Franci ją, kad
būdamos d e m o kratinėmis 
šalimis, taip leidžia sauva- 
liaut fašistinei Vokietijai, 
Italijai ir Japonijai, net 
prieš pačias Angliją ir 
Franci ją.

“V a dinamos ‘demokrati
nės’ šalys,” sakė Manuilski, 
“turi tris j kartus daugiau 
gyventojų negu užpuolikų 
fašistų blokas; jose pagami
nama 50 iki 100 procentų 
daugiau plieno; jos išvysto 
du kartu tiek elektros pa
jėgos; jos pagamina 14 sy
kių tiek automobilių kaip 
fašistainiai kraštai; demo
kratinės valstybės turi 56 
kartus tiek žibalo-aliejaus,

7

Klaipėdos Naziai Verčia 
Lietuviškas Mokyklas

Vokiškomis
Klaipėda, kovo 10. — Na- 

ziška direktorija šiomis 
dienomis visas šešias lietu
vių kalba vedamas mokyk
las Klaipėdos krašte paver
tė vokiškomis, c ______
mokytojus atleidinėja.

Visos lietuvių organiza
cijos Klaipėdos krašte susi
jungė į bendrą frontą savo 
teisėms ginti, o lietuviško
ji spauda reikalauja su
drausti vokiečių sauvaliavi
mą.

buvo atstovaujama tik apie 
18,000 darbininkų. O Jung
tinė Auto. Darbininkų Uni
ja, CIO dalis, turi per 500,- 
000 narių.

Kovo 27 d. Clevelande 
įvyksta visuotinas suvažia
vimas Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos. 
Apart milžiniškos daugu
mos unijos lokalų abelnai, 
jame dalyvaus bent pusė ir 
tų lokalų, kuriuos trockis- 

o lietuvius tas Martinas buvo priskai- 
tęs sau.

kaip fašistiniai kraštai; ke
turis kartu daugiau maisto 
reikmenų ir 49 sykius dau
giau aukso negu fašistinės 
šalys; tačiaus jos (ypač An
glija ir Franci j a) nusilei
džia fašistiniams plėšikams- 
u ž p u o 1 i k ams,” ir rengia 
juos užpuolimui prieš So
vietų Sąjungą.

Ko labiausiai bijo “demo
kratiniai” - buržua žiniai 
kraštai, tai Liaudies Fron
to ir socializmo įsigalėjimo: 
bet jiem nepavyks sustab
dyt komunistinį judėjimą 
kuris vadovauja kovai už 
įvairių tautų laisvę, ju ap
sisprendimą ir socializmo 
idėją visame pasaulyje, — 
kaip nurodė Manuilski.

800,000 ŽMONIŲ POPIE
ŽIAUS KARŪNAVIME
Vatikanas.—800,000 žmo

nių susirinko šv. Petro ka
tedroj ir aplink ją stebėt 
karūnavimą popiežiaus Pi
jaus Dvylikto. Iškilmėse 
dalyvavo ir 40 valstybių at
stovai. Popiežius savo kal
boj pabrėžė “taiką ant že
mės” kaip pirmučiausią rei
kalą.

Kaunas, kovo 10. — Lie
tuva artimiausiu laiku 
įsteigs savo konsulatą 
Charbine.

Klaipėda, kovo 9. — Rin
kimų komisija pripažino 
teisėtais Klaipėdos seimelio 
rinkimus. Seimelis 
rinks apie kovo 25 d.

susi-

Vilnius, kovo 10. — 
kų vyriausybė atidavė 
valstybiniam ąrchivui 
rinius dokumentus Lietuvių 
Mokslo Draugijos.

šavo 
isto-
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Kaip Gerai Lietuvoj!
Tūla poniutė Pocienė (iš Toronto, Ca

nada), sugrįžusi nesenai iš Lietuvos, štai 
ką pasakojo fašistų “Vienybės” kores
pondentui :

“Naujus Metus p. Pocienė sutikus Ka
rininkų Ramovės Trijų Milžinų salėj. 
Anot jos, prezidento Roosevelto baliai 
Washingtone negalėtų atrodyti puoš
niau. Buvę visi ministrai su ministru 
pirmininku kun. Mironu, kurie iškilmin
gais sveikinimais ir obalsiais sutiko 
Naujus Metus. Karininkų uniformos su
dariusios įvairiaspalvę gyvą harmoniją, 
civilių frakai formalizavę rafinuotą in
teligenciją, o ponios ir panelės kėlusios 
didingą ir labai puošnų efektą.”

Argi nepuiku toj mūsų gimtinėj Lie
tuvoj ?! Supraskit, Kaune suruošiami po
kyliai praneša net Washingtono prezi
dento Roosevelto balius! Keno iškaščiais

• tie baliai ruošiami, poniutė Pocienė taip 
ima ir nutyli. Mes jai pasakysim: Tie 
pramogiški pokyliai, tos orgijos, kurios 
ruošiamos Kaune, yra rengiamos ne
paprastam skurde ir priespaudoj laiko-

* mų apie virš dviejų milibYrų valstiečių ir 
darbininkų prakaitu! Paminėta poniutė, 
kaip ir daugelis jai panašių, žinoma, to 
nemato. O jei ir mato, tai nuduoda ne
matanti.

SLA Pastogėj
Pastarajam “Tėvynės” numery jos re

daktorius prirašo ištisą puslapį apie ne
senai įvykusį SLA Pildomosios Tarybos 
Suvažiavimą. Tenka pastebėt, kad tame 
ilgame rašte yra daugiau poezijos, negu 

. faktų, tikrovės. Gal ir gerai kai kada pa
įvairinti SLA narių pilką kasdienybę. 
Mums rodosi, tačiau, kad šiuo tarpu rei
kėtų SLA reikalus rišant, duoti nai’iams 
kaip galint daugiau “sausų” faktų, o ma
žiau poezijos.

Tačiau visvien, kai kurie dalykai iš 
to ilgo rašto galima trumpai sukaupti ir

• kai kas pasakyti:
“Tėvynė” rašo: .
“Dėl dviejų dalykų labiausia pasierzi- 

no ir savo nervų nesigailėjo Pildomosios 
Tarybos posėdžių dalyviai. Vienas palie
te netolimos praeities grieką—Vienybės

4. namo taisymą. Antras palietė ateities 
, problemą—finansinį Susivienijimo nusi
statymą. Abudu turėjo neaiškumų, abu
du reikalavo daugiau informacijų, ir kal
bant apie abu gal kiekvienas tarybinin- 
kas jautėsi, kad jis grabaliojasi patam
sy.”

Toliau:
“Didelis įsijaudinimas dėl Vienybės 

namo ir finansinių teorijų sugadino
' dviejų dienų ūpą. Kaikas negalėjo to už
miršti iki suvažiavimo pabaigos, bet di
džiuma spėjo greit apsiraminti.”

Pasirodo, kad tasai nelaimingasis 
. “Vienybės” namas dar vis tebegadina 

Pildomosios Tarybos nariams nervus. 
Mums iš šalies žiūrint, rodosi, nereikėtų 
dėl to daug sielotis. Į “Vienybės” namą 
sukišta apie 80,000 dolerių ir jų SLA jau 
neatgaus. Tai vis palikimas gerųjų tėvy
nainių, kurie Susivienijimui kaštavo apie 
pusė miliono sųvirŠum dolerių!

Svarbesnis dalykas tai SLA finansai, 
g Santiky su tuo, rodosi, “Tėvynės” redak- 

torius turėjo painformuoti narius apie- i 

tąjį skundą, kuris buvo pasiųstas tūlų 
žmonių į Harrisbui*gą. Kad toks skun
das buvo pasiųstas, ir Pennsylvanijos 
draudimo departmentas prisiuntė Pildo
mąja! Tarybai kažkokį tuo reikalu do
kumentą, tai jau žinomas faktas. Štai 
fašistų “Vienybė,” žinodama apie tai, 
jau ir sėja abejones ir visokius prasi
manymus apie paminėtąjį dalyką. Tai 
meta tam tikrą šviesą ant pačios orga
nizacijos, kas gali jai tik pakenkti, kol 
nebus dalykas paties Susivienijimo orga
no aiškiai ir kategoriškai paskelbtas vi
sų narių žiniai.

Suvažiavimas beje, padarė eilę pakei
timų ir mokesčių lentelėse: kai kurias jų 
visiškai anuliavo. Paliko tik keturias 
lenteles. Pasak “Tėvynės”:

“Kadangi gauta nusiskundimų, kad 
skyrių C ir G nauji mokesčiai, paremti 
3%, išrodo peraukšti, Pildomoji Taryba 
nutarė perskaičiuot mokesčius trijų ir 
pusės nuošimčių pamatu, ir žiūrėti ar 
galima bus su tuo kokį laiką išeiti lygio
mis. Apdraudos palikti tik keturius sky
rius ir pavadinti juos N 1, N 2, N 3 ir 
N 4.

“N 1—bus viso gyvenimo mokesčių ap- 
drauda be rezervų teisių.

“N 2—bus viso gyvenimo komesčių ap- 
drauda su rezervų teisėmis pasiskolinti 
ar gauti apmokėtą apdraudą.

“N 3—bus 20 metų išmokėjimo ap- 
drauda su rezervų teisėmis.

“N 4—bus 20 metų apdrauda su tau
pymu pinigų su rezervų teisėmis.”

Dėlei kėlimo SLA Centro į Pittsbur- 
ghą štai kas pasakyta:

“Vienbalsiai nutarta išrinkti komisiją 
suradimui tinkamo SLA Centrui namo 
Pittsburghe, apribojant, kad namo kai
na su visais pataisymais nesiektų dau
giau kaip $22,000, o persikraustymo lė
šos kad nesiektų daugiau kaip $3,000. 
Komisijon išrinkti prezidentas F. J. Ba- 
gočius ir vice-prezidentas J. K. Mažuk- 
na. Ką radusi komisija turės raportuo
ti sekamam Pildomosios Tarybos suva
žiavimui.”

Vadinasi, SLA Centras bus keliamas 
iš New Yorko ir prie to Pildomoji Tary
ba ruošiasi.

Neaiškiausias tačiau dalykas, kuris 
SLA nariams sukels daug abejojimų, tai 
yra sekantis:

“Baigti ‘Tėvynės’ popieros eikvojimo 
tyrinėjimą nutarta pavesti komisijai, su
sidedančiai iš Kl. Jurgelionio ir J. Gri
niaus.”

Kas čia tuomi norėta pasakyt? Kas 
eikvoja “Tėvynės’2 popierą? Kodėl eikvo
ja? Kaip eikvoja? Mes žinome, kad “Tė
vynė” yra spausdinama “Vienybės” 
spaustuvėje, kuri už tai gauna riebiai 
užmokėti. Ar ten “Tėvynės” popiera 
eikvojama? Šitie dalykai turėtų būt aiš
kiai ir nedvejojančiai iškelti viešumon, 
kad SLA nariai žinotų, su kuo turima 
reikalas.

Gyvenimas mus mokina, jog kalbėji
mas apie dalyką neaiškiai, organizacijai 
kenkia daugiau, negu visiškas jo nuty
lėjimas.

Mes tikimės, kad šitie visi dalykai bus 
plačiau ir konkrečiau nušviesti sekančiuo
se “Tėvynės” numeriuose, jeigu jau ne 
pačios redakcijos, tai Pildomosios Ta
rybos Suvažiavimo Protokole.

“Lietuvos Žinios” Sako Pozicijos 
Nebeisiančios

44-tam “Lietuvos Žinių” numeryj ran
dame sekantį įdomų pareiškimėlį:

“ ‘T.’ labai užsipuola krikščionis, liaudi
ninkus ir ‘Liet. Žinias,’ kurios esą pakei
tusios nusistatymą. Dėl to esą ‘ne kartą 
viešą! smerkė Kardelio vedamų ‘L. Ž.’ 
katalikų jausmų įžeidinėjimus, aiškinda
mi, kad čia esama fašistiniai-trockinčs 
rankos, siekiančios neprileisti prie vie
nybės, ir komunistai savo darbu skati
no liaudininkų ir katalikų susitarimą, 
taip kraštui reikalingą kovai dėl laisvių 
ir nepriklausomybės gynimo.’

“Veltui ‘T.’ taip rašo, nes ‘L. Ž.’ ir jų 
vienminčiai nei keitė savo nusistatymo, 
nei nemano keist. Jos tvirtai laikosi savo 
principų, kurie yra demokratiniai, ir jų 
neiškeis nęi į ‘fašistiškai-trockinį’, nei 
kokį kitokį. Jos tvirtai laikosi ir susita
rimo principų. Ne dėl jų kaltės neįvyks
ta platesnis susitarimas, o susitarimas

LAISVI

Masinis newyorkieciu mitingas Carnegie Hallėj klauso majoro LaGuardijos 
kalbos, smerkiančios nazius ir fašistus.

Tai, Ko Susilaukėme!
“Socialistas” SLA Kuopos 

Pirmininkas, Apsilenkda
mas su Konstitucija, Te
rorizuoja Pažangius Na
rius.

Įdomūs dalykai dedasi 
Brooklyne 38 SLA kuopoj. 
Į juos turėtų atkreipti do
mesį visi pažangieji nariai, 
kurie dirba ir veikia Susi
vienijime Lietuvių Ameri
koje. Į tai turėtų atkreipti 
domesį ypatingai pažangių
jų SLA narių vadai, idant 
būtų galima atatinkamus 
žingsnius imti.

Kas gi matė, kad socia
listai—dar save vadinanti 
vadais — kitus pažangius 
SLA narius t e r o r i z uotų, 
“spenduotų,” baustų, at
imtų balsą, neleistų sulig 
organizacijos k o n s titucija 
elgtis mitinguose. Kaip tik 
toki dalykai dedasi Brook- 
lyno 38 SLA kuopoj. Visas 

su krikščioniškąją srove, kaip jau buvo 
rašyta, senai įvykęs.

“ ‘L. Ž.’ nepritaria jokiai diktatūrai— 
būtų ji ‘fašistinė-trockinė, ar kokia ki
tokia, ir vienos diktatūros nelaiko ge
resne už kitą.

“Be reikalo ‘T.’ taip ‘garbina’ Karde
lio galią. Leidėjai, kurie nepritaria bet 
kokiai ten diktatūrai, ir jo pačio ‘dikta
tūros’ nepakęstų. Tat, veltui tuščios ‘T.’ 
kalbos.
• “Visur ir perdėm laikomasi demokra
tinių principų.”

Skaitytojui, nesekančiam visapusiai 
Lietuvos politinio gyvenimo, 'beabejo, 
bus neaišku, kas tas “T.” Pasakysime: 
“T.” tai yra Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto organas “Tiesa.” 
Joje buvo smarkiai kritikuojami liaudi
ninkai už tai, kad tūli jų lyderiai susi
dėjo su voldemarininkais ir dirba išvien 
Hitlerio naudai. Mums todėl patinka šis 
“Lietuvos Žinių” pasisakymas, kad jos 
nepritaria voldemarininkams ir kad 
Kardelis jų. nevaldo. Paminėtas iš “Tie
sos” straipsnis, dėlei kurio “L. Ž.” poli- 
mizuoja, ištisai tilpo nelabai senai “Lais
vėje” ir skaitytojas galėjo jį matyt.

Mums patinka “L. Ž.” redakcijos pasi
sakymas kiek pirmesniam jų numery 
(21-mam) kur jos, kad ir nelabai aiškiai, 
kalba apie voldemarininkų veiklą Klaipė
doj. Laikraštis nurodo, jog" Klaipėdoj šiuo 
tarpu voldemarininkai ir jų talkininkai 
lenda į “svetimą uniformą” (vadinasi, 
nazių uniformą). Dėlto redakcija sako:

“Uniforma lydima labai toli siekian
čiais pasiūlymais, apie kuriuos netenka 
kalbėt, nes visi juos žino. Tuo gi tarpu 
jų prasmė tėra tiktai viena—pasiduoti, 
kapituliuoti# Kas išmano ką ir kas nieko 
neišmano, o tiktai drąsiai galvoja, kad 
labai daug išmano, kartais kalba, kad 
nėra jau kitokio išėjimo kaip tik tai ‘dė
tis su stipresniuoju.’

“Tai yra pavojingos, kapituliacinės 
tendencijos. Kas galvoja apie Lietuvos 
ateitį, kas tiki jos ateitimi laisvo, kultū
ringo ir humaniško sugyvenimo sąlygo
se, tas visomis jėgomis turi spirtis to
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dalykas kilo iš šios kuopos 
pasilikimo ar išsitraukimo 
iš Amerikos Lietuvių Kon
greso skyriaus.

Vasario mėnesio susirin
kime, Glaveckas, kuopos 
pirmininkas, su mažuma 
narių, vaduojantis socialis
tų 19 kuopos nutarimu, už
sispyrė ištraukti 38 kuopą 
iš kongreso skyriaus.

Visiškai nesiskaitydama- 
sis su SLA Konstitucija, 
kuri aiškiai nusako, kokiu 
būdu nariai baudžiami, ban
dė suspenduoti vieną mūsų 
kuopos narį, vien tiktai to
dėl/ kad jis, laikydamasis 
konstitucijos, paprašė balso 
kuopos, susirinkime. 1

Kadangi vėliaus tas pats 
narys paklausė pirmininko 
Glavecko, kuriuo punktu 
konstitucijos jis vaduojasi, 
suspenduodamas narį, tai 
jis “uždėjo” dar kitą baus
mę ant šio nario—pinigiš-

ką bausmę. Tai šitaip elgia
si socialistas SLA kuopos 
pirmininkas! Terorizavimo 
pažangių narių keliu nela
bai toli nueisi, broli.

Kai Glaveckas paskelbė 
šį ųarį “suspenduotu,” ir 
jam nebedavė balso, o jis 
apeliavo į narius, kad jie 
spręstų, ar pirmininkas tei
singai elgiasi 'ar ne, tai pir
mininkas nedavė jam ape
liuoti, ir už bandymą “nu
baudė” jį pinigiškai. Bet 
k o n s t i t u cij ą apie tokias 
apeliacijas sekamai sako:

“Narys, apeliuojantis (at
sišaukiantis) nuo nuspren
dimo (t. y. pirmininko nu
sprendimo—V. N.) į susi
rinkimą, pirmas paduoda 
priežastis savo žingsnio iš
aiškinimui; po tannpirmsė- 
dis gali jam atsakyti ir 
tuomet klausimas paduoda
ma susirinkimo nusprendi
mui, bet tolimesnių ginčų, 
kaslink to, ar pirmsėdžio 
nusprendimas privalo būti 
užgirtas, ar ne.”

kioms tendencijoms. Visi, kam rūpi Lie
tuvos ateitis, tegali kalbėti ir galvoti 
tiktai apie tai, kaip atlaikyti ir kaip su
stiprinti jos nepriklausomybę. Apie jo
kias kapituliacijas, nors jos būtų for
muluojamos gražiausiai, neturi būti kal
bos.

“Ta prasme niekaip negalima sutikti 
su tais reiškiniais, kurie dabar darosi 
Klaipėdos krašte. Klaipėdos kraštas, 
kaip jau ne kartą rašėme, turi turėti 
autonomiją, kurią nustato konvencija ir 
statutas, bet jokiu būdu ne daugiau. 
Autonomija juk yra Lietuvos valstybės 
suverenume. Lietuva negali ir neturi tei
sės to atsisakyti. O jeigu taip, tai ir to 
suverenumo pildymas turi būti toki s, ku
rį nustato įstatymai ir suverenumo pras
mė.

“Lietuvos suverenumo ženklai ir kita 
Klaipėdos krašte turi būti gerbiami, 
kaip kad ir visa valstybė gerbia Klaipė
dos krašto autonomiją. Valstybė negali 
sutikti, kad jos suverenumo ženklai ne
būtų gerbiami; ji negali atsisakyti savo 
teisių, kaip suverenas. Jeigu tas net ne
būtų norima pildyti, tai vis dėlto valsty
bė, kaip suverenas, negali to nereikalau
ti, o juo labiau—sutikti ir dėl to nepro
testuoti.

“Valstybė ir tauta gyvena ne viena 
diena: jos dėmesys nukreiptas visų pir
ma į ateitį. O kas jau taip gerai gali 
pasakyti, kad ateitis nebus tokia, ku
rioje teisėtumas bus suderintas su tei
sybe?”

Šie daviniai parodo nieko daugiau, 
kaip tik mūsų draugų Lietuvoj teisingą 
padėties analizą. Jie skelbė, jog su vol
demarininkais susibroliavo ne visi liau
dininkai ir nevisi krikščionys demokra
tai, o tjktai jų reakciniai lyderiai. Jeigu 
“L. Ž.” prieš tuos lyderius ištoja ir juos 
pasmerkia, ’ tai reikia tik pasidžiaugti. 
Būtų labai gerai, kad “L. Ž.” užimtų 
griežtesnę ir atviresnę poziciją linkui tų 
liaudininkų, kurie susidėjo su Lietuvos 
nepriklausomybės neprieteliais, kurie ei
na su hitleriniais voldemarininkais, ku
rie ruošia pučą Lietuvoj, kurie kasa Lie
tuvos nepriklausomybei duobę!

• tTik baigiant susirinkimą 
šalyje sėdintis narys pada
rė pastabą, kad pirmininkas 
neturėtų taip diktatoriškai 
elgtis, ir kad tai yra prie
šinga konstitucijai, pirmi
ninkas atšaukė “suspenda
vimą” ir “bausmę.”

Kas liečia atšaukimą to 
tarimo, kuris nusako, kad * 
SLA 38 kuopa prisideda 
prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso, tai tas tarimas 

i N E RA atšauktas, nes čia 
irgi pirmininkas, ar nežino- 4 
jo konstitucijos taisyklių, 
ar tyčia sutrempė tą kons
titucijos tvarkos punktą, 
sulig kurio vaduojantis, rei- 

I kia turėti du trečdalius bal
sų atšaukti jau padarytą 
tarimą. *

Kitas dalykas — smurtu 
pravarytas tarimas, kuris 
yra padarytas budu, prie
šingu SLA Konstitucijai, 
nėra taisyklė—todėl ir tas 
neva tarimas yra nelegališ- 
kas.

Vasario mėn. kuopos mi
tinge, kai buvo balsuojama, 
ir buvo balsai nusukti, tai 
buvo daugiau kaip trys na- q 
riai, kurie reikalavo balsuo
ti sulig vardošaukio. Betgi, 
pirmininkas to neprisileido 
ir smurtišku keliu paskelbė 
neteisėtą balsavimą teisėtų.

SLA Konstitucija apie tai 
sekamai kalba: “Jei trys 
nariai kokiam sumany
mui reikalautų vardošaukio 
balsavimo, tai jų reikalavi
mus turi būti išpildytas be 
ginčų (debatų).”

Tai taip terorizuojami 
nariai mūsų kuopoj. Ar tai 
toleruotina, ar ne? Ar gali
ma, ką nors bendro turėti 
su tokiais nachališkais žmo
nėmis?. Žinoma, ateina no- r 
minacijos į Pild. Tarybą. « 
Tie patys socialistai norės, 
kad visi pažangieji, demo
kratiškai nusiteikę nariai 
už juos balsuotų. Bet kaip 
jie patys pasiteisins dėl 
savo tokių kvailų ir žalin
gų darbų ?!

—Vienas Narys.
1 I

Nazis Prisipažįsta Nužudęs 
Tris Asmenis Francijoj
Versailles, Franci j a. — * 

Teisiamas vokietys nazis 
Eugene Weidmann, 31 me- * 
tų, prisipažino, kad jis 1937 
m. savo vasarnamyje netoli 
Paryžiaus nužudė ameri
kietę šokikę Jeanę de Ko- 
ven ir du vyrus. Jis kaltina
mas ir dar trimis žmogžu
dystėmis.

Teisme parodoma, kad jis 
kviesdavo savo aukas į sve
čius, “paūžt” pas jį ir prisi
taikydamas žudydavo juos, 
idant išplėšt bei pasisavint 
jų pinigus ir šiaip vertin- 9 
gus daiktus.

Su Weidmannu yra teisia
mi ir trys jo sėbrai francū- 
zai. Jiems gręsia mirties f
bausmė, galvos nukirtimu.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Ar galėtumėt pasakyti, kiek 
iš viso Amerikoje pernai auto
mobiliai užmušė žmonių? D. i 
ATSAKYMAS: *

Niekur nesame matę visai 
•pilno apskaitymo ir iki vieno 
automobilių užmušto žmogaus 
gal niekada niekas nesuskaitys. 
Tačiau, abelnai apskaityta, kad 
1938 metais automobilių nelai
mėse žuvo apie 32,000 žmonių. 
Tai baisiai didelė masė. O kiek 
kitų buvo sunkiau ir lengviau 
sužeita, tai gal sieks šimtus tūk
stančių.
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swore again that he 
spend another night

set on some isolated 
would be consistent 
of things. He toyed 
grimly amused with

the train had closed the aperture 
through which he had entered. He 
returned his stare to the wet floor, 
but a steady chill settled on his 
spine, bringing with it a sense of 
uneasiness that caused him to raise 
his eyes upward again. Then he 
held his breath for a long moment 
as the realization dawned upon him 
that he was inprisoned under the 
timber. He shrugged. Now if the 
car were only 
side track all 
to the scheme 
with the idea,
this anticipation.

As if his thoughts were immedi
ately to be borne out. the train be
gan to slow down. The wheel-clicks 
broadened out into rumbling and 
grinding accompanied by squeaks and 

clanks of the brake shoes. For a 
time the train squeaked on at a 
snail-pace; then it stopped with a 
groan. The stop was immediately 
followed by a violent jerk that 
caused the train to move forward 
a few more yards and come to a 
quivering halt. The timber over
head had slid back an inch or so, 
giving more light to his murky sur
roundings. He heard the conductor 
and the brakeman walking toward 

, the head of the train. A few mi- 
I nutes later there came a whistling 
release of the air 
hurried puffs as 
off, leaving

The rain 
water still 
Outside a 
with the morning sun spreading its 
radiance over a wet world.

train. A few mi

E’D be damned if he was going 
to spend another night in a 

lousy, fifteen cent flop-house.
The night had been a trying one. 

That lumpy, urine-smelling mattress 
with no middle and high banked 
sides swarmed with blood-thirsty 
insects. Throughout the night they 
had made forays upon his arms and 
legs, while snipers had harassed 
the back of his neck from the 
wrinkles of the dirty pillow case.

He might have fallen asleep in 
spite of the unsocial habits of his 
bedfellows but for two drunks in 
the hallway. For half the night 
they had argued with each other. 
Even after the attendants had suc
ceeded in overpowering them it had 
been difficult to reconcile himself to 
the rattling, nerve-jarring snores 
of his next door neighbor.

He clenched his hands and cursed 
the fate that had thrown him into 
these surroundings. Looking up at 
the cracked plaster of the smoke- 
blackened ceiling through the dusty 
wire netting that wa^ stretched ac
ross the top of his six by eight-foot 
cubicle, he 
would not 
there.

The snores from the adjoining cu
bicle were interrupted by a grating 
cough. The bed groaned and 
creaked as the sleeper turned over. 
Again the grating cough gathering 
a clot of phlegm and a dull plop as 
the phlegm struck the floor. The I 
snoring was resumed. I

Pulling on his trousers and ga-į 
thering the rest of his clothes in ’ 
arms, he went < __
washroom. At one of the basins a that the train had stopped at a 
gaunt individual was washing a railroad division. Here all the trains 
shirt with destructive violence and 
grumbling ominously to the crippled 
attendant, who while listlessly mop
ping the floor, pointed to a dirty, 
soap-spattered sign nailed to the 
wall above the basin: “Please do 
not wash your laundry here.”

As he soothed his irritated skin 
with lukewarm water 
upon his decision. He 
Chicago. Here he had 
tom. He was as low 
get. A change of conditions. He had 
nothing to lose.

Through with his washing, he 
dressed and walked downstairs. In 
the hallway sprawled a drunk with 
a bottle of smokey white liquor 
protruding from a pocket of his 
shabby coat. From his half-open 
mouth a stream of saliva flowed 
its elastic way down the side of his 
neck and under hfs dirty shirt col
lar, 
caused 
throat 
to the 
place, 
hurried

At South Chicago, late in the 
ternoon, he managed to board 
eastbound freight train. There were 
no “empties” on the train, so he 

to a gondola car that< 
three deep with 
timber, 
top and 
by, but

t of his clothes in his T 
down the hall to the J_ J

he enlarged 
would leave 
struck bot

as he could

Every intake of his breath 
a bubbling gurgle in his 

and every exhalation added 
foul odor that pervaded 
With a look of disgust 
out into the street.

the timber and 
of the car, he 

shorter pieces in 
layers of timber

followed by short 
the engine went 

the train standing.
had stopped, but a little 
dripped here and there, 
full day had dawned,

OOKING out through a crack 
in the side of the car, he saw

car 
and

tim-

that came in would be broken up 
and each car distributed according 
to its destination, to form other 
trains. He had seen trains broken 
up before and knew that his 
would be violently jolted back 
forth.

There was a chance that the
ber would be moved back enough 
to let him get free. He lit a soggy 
cigarette and settled back to wait.

i He heard a dull thump as an en
gine was coupled to the train. For 
about five minutes he listened to 
the shhh of escaping steam, then he 
heard the clanking of couplings 
from car to car as the engine made 
a vicious lunge forward. Having 
braced himself, he took the shock 
easily and noted that the timber 
overhead had slid back a bit more. 
The
squeaked along for perhaps 
a mile and came to a stop 
the yards.

i All morning his car was 
___ ___ ___ ... The engine 
about with short staccato 
that ended in hushed puffs 
released cars on the hump 
the man in the switchtower di
rected their course into the maze 
of tracks below.

train moved slowly on. It 
a half 
inside

EDUCATION-STORIES

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

I bet my men dig more coal than yours!”

Catholics’ Duty to Join CITIZEN PROTESTS STOP FURTHER
Brothers’ Union

“Not only is it every Catholic’s 
privilege to join the CIO, 
every Catholic’s duty to 
union”.

This counsel was given 
ard L. C. Deverall, editor of the 
Christian 
Sociology 
nary of 
sponsored here by local 46 of the 
State, County and Municipal Work
ers, CIO.

“The CIO was organized to raise 
wages, lower hours, and improve 
working conditions and living con
ditions” Deverall said—“For the 
first time in America it took in all 
workers, including Negroes and all 
the unskilled.”

Quoting Pope Leo XIII as saying 
“most appropriate are these work- 

Deverall 
Catholic

but it is 
join his

by Rich-

Front and professor of 
at the Augustinian Semi
Villanova, at a meeting

ing men’s associations” 
pointed out that the 
Church has always emphasized the 
right and duty of workers to join 
unions.

fish are being planted in 
mountain lakes without in
dropping them from air-

Young 
western 
jury by 
planes in cans to which parachutes 
are attached.

Builders Roll Skate 
For Tomorrow Eve

CUT IN N. Y. STATE EDUCATION AID
ALBANY, N. Y. — The legislature of New York State has in 

the past few days received a deluge of letters pouring in and 
protesting any cut in state aid for education to balance the 1939- 
40 budget. The letters, now totaling more then 6,000, came from 
throughout the state. General-® 
ly, they demanded that Gover
nor Lehman’s proposed $125,000,000 
appropriation for education “not be 
disturbed.”

Republican Leader Ives told news
papermen he had received three 
times as many protests against a 
reduction in education aid as he 
received on Lehman’s entire $415,- 
000,000 budget and $64,000,000 tax 
program.

Most of the protests, it was 
learned, came from civic organiza
tions, educational agencies and 
other community groups that would 
be affected by a reduction of the 
state aid which is the largest single 
item in the record budget.

Most observers now believe that 
this public protest of the attack 
upon education will prevent 
other educational aid cut.

any

Gala Nite Sunday by 
Great Neck’s Pirmyn

What Is Fascism?
BROOKLYN, N. Y.—Two Build

ers’ activities take place Wednesday 
evenings this 
activities for 
friends.

• Last week’s 
was postponed
coming will meet at 7 p. 
front of the Hall. Others can meet 
the group at 
drome.

The Photo 
meeting at 8 
por reports, 
please attend

And a third bit of news—the 
Builders will hold their “Grand 
Party”. on March 25. Now’s the 
time to make your reservations.

—Comm.

month, two 
the members

group 
and

PartyRoller Skate 
until tomorrow. All 

m. in

GREAT NECK, L. I.—I am sure 
that there are many people of the 
younger generation who read the 
Laisve Youth Section for news 
about our chorus. Instead of just 
reading, come out of your shell and 
get to be part of it.

OW, I don’t want to read a big 
book,” a young fellow said to 

but I would like it if you would 
short article 

what fascism

us, 
have the LYS print a 
that would summarize 
means.”

a few words 
political and

al tendencies and policies of modern 
, capitalism.
j “What are these characteristics 

which are common, subject to a 
difference in degree,
dern capitalism and to Fascism? 
The most outstanding of these cha
racteristics may be summarized as 
follows:

to all mo-

• America n Rhapsody: High 
blood pressure? Munich worrying 
you? Don’t take Marter’s Liver 
Pills! Are you a prominent German 
banker, high in Nazi circles? In
somnia? Serious nervousness when 
your bluff might be called? If so, 
do what the doctor ordered. Look 
what the psychiatrist ordered for 
Hitler. Yes, look . . .

• Now they have policewomen, 
columnist reserves comment...This

The perfectly preserved skull 
man who lived 130,000 years 

was found the other day in
of a 
ago 
Rome. Maybe they had civilization 
in those days . . .
• “Heil Hitler! The dog is dead!" 

said the officer to the villagers as 
he came to tell them that he had 
accidentally run over the village’s 
dog. 
him 
the 
ler! 
dog
Europe wonders whether the re
cently published book, “The Strange 
Death of Adolph Hitler”, speaks 

truth. True or not, the facts 
remain that events in Berlin 
not the whims and fancies of

Whereas the population gave 
food and flowers and picked up 
cry, shouting gladly, “Heil Hit- 
The dog is dead!” Perhaps the 
is dead; rumors persist andthe Hillside Roller-

You don’t know what you’re miss
ing. If you don’t have a voice you 
will be trained, so don’t be bash
ful. Come out and help us win the 
LMS drive for new members.

You probably know we have a 
soprano in the chorus who sings 
a solo. Excellent voice and very 
effective.

The Chorus Pirmyn and ALDLD 
Branch 72 of Great Neck are plan
ning for one of the biggest events' 
of the year—a Play, Concert and 
Dance—all in one night. The date ■ 
of this gala evening is Sunday, i 
March 19, at the famous Steamboat1 
Inn at 89-91 Steamboat Road. Come 
on you Brooklyn-term-ites and you 
Great Neckers, support these extra 
important organizations.

The dancing 
sic of Georgie 
aroosters.

See you all 
1939. Tickets are 35c. in advance, 
40c. at the door, and if there are 
any children, they’ll get in for two 
bits. Keep smiling . . .

Group will hold its 
p. m. chairman Stu- 
All group members 

next week, March 22.
the 
yet 
are 
one man but the carefully laid 
plans of a class seeking to per
petuate its hold upon the people 
and even the world. The defeat 
of fascism depends not upon the 

• life or death of Adolph Hitler but 
I upon the struggle of democratic 
people against fascism wherever it 
may manifest itself . - .

• Ethnological students may find 
some interest in this item: The 
good old Bronx was originally 
founded by one Jonas Bronck, re
putedly a Swede. Jonas, 
you know . . .

• Vete Zablackas, who 
eluded his tour of Lith 
ties to speak on Spain, 
Friday for a two weeks 
in Florida. While in the sunny state 
he will probably visit Al Press, 
Fleischer studio employee, whose 
cartoons and stories are well known 
to Lith-American readers . . .

lt’s hard to put in 
complex analyses of 
economic topics, but the most con
cise and understandable summariza
tion of fascism can be found in R. 
Palme Dutt’s “Fascism and Social 
Revolution” (available through the 
ALDLD).

This excerpt might help our in
quiring Brooklynite:

“Fascism is no peculiar, independ
ent doctrine and system arising in 
opposition to existing capitalist so
ciety. Fascism, on the contrary, 
is the most complete and consistent 
working out, in certain conditions 
of extreme decay, of the most typic-

the back and forth, 
he

af- 
an

jolted 
rushed 
barks 
as it 
where

huge ,XV 7ITH each jolt that the car 
For a while’ yy received he noted the effect 
watched the on the timber overhead and estim- 

as the cinders 
moved to the 
Looking down 

butt 
steel 
that

ated with his eye the size of the 
aperture. Finally it seemed to him 
that the space might be big enough 
to crawl through. He decided to 
try. Turning his head sideways he 
eased himself up until his chin was

the 
the 
saw

the two' even with the top of the endgate, 
formed a The endgate of the car was four 
promptly feet high. The bottom of the tim

ber was about eight inches lower

B’klyn Youth to Hold 
Welfare Confab

climbed on 
was loaded 
twenty-inch 
he sat on 
landscape go
became annoying, he 
front end of the car. 
into the space between 
end of 
endgate 
several 
bottom
neat cubbyhole which he 
took possession of.

Sitting with his back braced than the top of the endgate and 
against the timber he puffed at a, showed a foot above it. As he" stood 
cigarette and idly watched a loose ' there with his chin out in the open, 
bolt high up on the endgate, as it (his ■. shoulders just fitted snuggly in
rattled back and forth in a hole 
worn too large for it "by the con
tinual friction and yet too small 
to let it drop out. The bolt was 
evidently bent, 
back and forth the head described 
a continuous circle. That circuit 
began to hold his gaze with a-mag
netic 
fleet 
about 
over 
control, 
eventually drop out of its hole, 
the loss unnoticed, so too, would he 
drop out of existence.

As darknesss began to settle down, 
he stretched out on his side, and 
pillowing his head on his arms he 
allowed himself to be lulled to sleep 
by the rythmic wheel-sounds on the 
track beneath him.

Toward morning it began to rain. 
The water, seeped down between the 
timbers and dribbled on to’ the floor 
of the car, where it mixed with the 
soot and cinders. The floor soon be
came slimy. He sat up. The drib
bles grew into small rivulets that 
ran down his clothes and soaked 
through. Sometimes the rain came 
in sudden gusts against the endgate 
and splattered in all directions. Be
fore long, with the chill of the early 
morning hours adding to his misery, 
he was dampened both in body and 
in spirit. He sat with his knees 
huddled close to his chin, shivering 
spasmodica lly, the monotonous 
click-click of the wheels hammering 
dully in his ears.

HE day finally began to dawn.
He had ceased to shiver 

his mind now was as numb as 
body, for he stared glumly at 
muck on the floor, oblivious of 
steady stream of water that tric
kled down his back.

X As the darkness slowly gave way

1) The basic aim of the mainten
ance of capitalism in the face of the 
revolution which the advance of 
productive technique and of class 
antagonisms threatens.

2) The consequent intensification 
of the capitalist dictatorship.

3) The limitation and repression 
of the independent working-class 
movement and building up of a sys
tem of organized class-cooperation.

4) The revolt against, and in
creasing supersession of, parliament
ary democracy.

5) The extending State monopolist 
organization of industry and finance.

6) The closer concentration of 
each imperialist bloc into a single 
economic-political unit.

i 7) The advance to war as the 
necessary accompaniment of the in
creasing imperialist antagonisms.

“All these characteristics are typ
ical, in greater or lesser degree, of 
all modern capitalist states, no less 

(than of the specifically Fascist 
states.

I “The sum-total of the policies of 
modern capitalism provide already 
in essence and in germ the sum
total of the policies of Fascism. 
But they are not yet complete Fas
cism. The completed Fascist dic
tatorship is still only so far re
alized over a limited area. What 
iš the specific 'character of com
plete Fascism ? The specific cha
racter of complete Fascism lies in 
the means adopted towards the re
alization of these policies, in the 
new social and political mechanism 
built up for their realization.

“This is the specific or narrower 
significance of Fascism in the 
sense of the Fascist movements or 
the completed Fascist dictatorships 
as realized in Italy, Germany and 
other countries. Fascism in this 
specific or narrower sense is 
marked by definite familiar chąrac- 
teristics: in the case of the Fascist 
movements, by the characteristics 
of terrorism, extra-legal fighting 
formations, anti - parliamentarism, 
national and social demagogy, etc.; 
in the case of the completed Fas
cist dictatorships, by the suppression 
of all other parties and organiza
tions, and in particular the violent 
suppression of all independent work
ingclass organizations, the reign of 
terror, the 'totalitarian state, etc.”

, —R. M.

YOUTH
Unemployment 
and Assistance

this age group in 
are in the same po-

will be to the mu- 
Kay and his Swing

Sunday, March 19,

—Giggles.

tai Jonas

has con- 
communi- 
left last 
vacation

Worcester IDS Newsof unsuccessful job 
the confidence and

BROOKLYN, N. Y. — The youth 
of the City of New York know too 
well the scarcity of recreation faci
lities, parks, community centers, 
etc. In the drive to have the city 
establish these centers and launch 
a city-wide drive for community 
aid to youth, a Human Welfare 
Conference is being held March 19 
at 98 Flatbush Ave., Brooklyn.

With the slogan of “The Wel
fare of the People is a Public Con
cern” the various youth organiza
tions of Williamsburgh and Green
point will meet at the Transport 
Workers Union Hall, 98 Flatbush 
Ave., to discuss the mutual pro
blems of making the community a 
better place for youth.

to the opening. Given time enough 
he would be able to squeeze out. 
He blinked his eyes and looked 
about him.

The car was moving jerkily up 
a slight incline. The engine behind 
him drove forward with short, 
sharp barks, which ended suddenly 
in a few puffs as. they reached the 
top of the hump. He heard the 
jaws of the couplings clank as they 
scraped together when the car was 
released. Before him a sea of 
tracks spread out on both sides. 
Strings of cars were standing 
most all of them, some far 
others quite close at hand, 
cars straight ahead were a 
half a mile away. He would 
plenty of time to get out.

Cautiously he drew head 
in again and put his arms through 
the opening first. Then he gave a | thing actually holding him back? 
powerful upward push with his feet 
and wedged his chest tightly be
tween, the car and the timber. A 
flash of doubt crossed his mind. He 
glanced at the string of cars ahead 
and drew a few short breaths into 
his cramped lungs. Again he pushed 
upward, gaining a couple of inches. 
Suddenly the car swerved to the 
left. Crossing two tracks with a 
clatter, it headed for a string of 
cars 
had 
man 
cars 
looking the yards.

Bewilderment crossed his 
face and left lines of 
sharp yelp involuntarily 

him as he squirmed and 
with terrified frenzy. Again 
swerved. He hung weakly 
over the endgate. Through 
eyes he saw the cars blocking the 
track a hundred yards further. The 

\ no me uarmiess siuwiy gave way , tWO Crossings had CUt ęlown the 
4P'to misty grey, he lifted his eyes to | speed of the car. He had a half 

the timber overhead. The jolting ofminute more. The furious struggle

for as it rattled

attraction. It seemed to re- 
his own position: buffeted 
in the clutch of circumstances 
which he could exercise no 

Even as that bolt would

on al
away,

The 
good 
have

back

scarcely fifty yards ahead. He 
reckoned without the switch- 
who directed the course of the 
from the switchtower over

and 
his 
the 
the

fear. A 
escaped 
pushed 

the car 
doubled 
blurred

diminished. Since 
persons with pre- 
and are skeptical 
long out of work.

WORCESTER, 
March wind 
our city!

Moptello’s 
now ready, 
clock, the

full
Mass.—Here’s a 

of activities from

awaited party is

start.
“anything.” 
an error fixed.

will not be held
branch but by

had brought his chest over the end
gate. The rest would be easy. He 
drew a deep breath and setting his 
hands on the endgate he pushed 
himself upward. Was it only his 
excited fancy or was there some-

blocking 
nearer.
Some-

small of

He glanced up. The cars 
the track were drawing 
Again he pushed forward, 
thing tightened across the 
his back and over his hip bones. 
Anxiously he watched the cars 
ahead as he struggled. Sweat broke 
out. Then in a fleeting instant of 
calmness, he recalled the loose bolt. 
In his previous frantic struggles 
the head of that loose bolt had gone 
through the link of his belt buckle 
and how held him fast. He 
squirmed and pushed with renewed 
frenzy. The car ahead loomed close. 
He could see the specifications and 
numbers on the end of 
with sudden brilliance. He 
possessed of a madman’s 
Too late. His belt broke 
cars came together. Couplings 
clanked. The timber slid forward 
sharply . . . completely. The im
pact moved the whole string of 
cars ahead quivering and groaning.

From the top of the hump came 
short staccato barks that ended in 
a few hushed puffs as the shifter 

released another car.

the car 
became 
energy, 
as the

Operated by an electric. motor, an 
exercising machine has been invent
ed that provides vibrational move
ments to the arms and legs through 
harness.

An insoluble mixture of molasses, 
coal tar and asphalt has been de
veloped in India for surfacing roads 
at a cost 
asphalt.

Having 
downward
ingi pocket, a new fishing 
asserted to be proof against tang

ling in weeds.

about one third

a barbless hook 
and resting in a

About 3,500,000 young persons 
I between 15 and 24 years of age 
were neither in school nor in em
ployment at the time of the United 
States Unemployment Census of 
November, 1937. About one-third of 
the persons in 
New York City 
sition.

Long periods 
seeking destroy
ambition of youth. Their chances of 
employment are 
employers prefer 
vious experience 
off all persons
Unemployment makes marriage im
possible for many young persons 
and, delays it seriously for others. 
It creates grave social problems.

The Federal Government ' has 
i tried to meet these problems 
through the Civilian Conservation 
Corps, the National Youth Adminis
tration Student-Aid Program and 
the National Youth Administration 
Work Projects Program.

The Civilian Conservation Corps 
and the National Youth Adminis
tration have been of much value in 
meeting the needs of unemployed 
youth during the depression years, 
but have been unable to meet the 
basic problems of youth connected 
with selection of occupations, train
ing for occupations and the finding 
of private employment. These pro
blems require the careful attention, 
of state and local governments I employed has been over $1,100. Its 
with the cooperation of labor and purchases of materials and supplies 
industry. |have amounted to well over $1 bil-

Relief status is a condition of . lion. It has been the most expen
eligibility for CCC employment. The sive form of Federal work relief in 
age limits are from 17 to 23 years, terms of cost per person. The con-
On the other hand, NYA student struction activities of the CCC have
aid is given to students between 16 
and 24 years regardless of whether 
or not they come from -relief fami-' been one of its major accomplish- 
lies. Ninety per cent of the persons ] ments. From the point of view of 
employed on NYA work projects t relief, the CCC has benefited over 
must be certified as in need of re-, three- million young persons and 
lief. In order to obtain CCC employ- their families, but it has not been 
ment, applicants must bind them- (an effective method of work relief, 
selves to send to their families bejt- Through June, 1938, the ~ NYA 
ween $22 and $25 of their monthly spent a little over $152 million. Its 
allowance which averages $30. The activities have been varied. They

long
On March 18, at 7 o’- 
“whoopee” will

Come prepared for
An error made is

The “Spring Frolic” 
by the Worcester 
the LDS State Council.

What fun is in store for us at 
our next meeting, folks! Come pre
pared to contribute something to 
our amateur program. Dancing will 
follow.

P. S. 
get out

I bake a 
party.

Incidentally, our
will take place at 29 Endicott St., 
April 3.

All Lancerettes will please 
those rusty 

cake or two
cookbooks and 
for Montello’s

next meeting

—P. Purrs.

has exceeded $2 billion, and the 
average coSt per person per year

created work of real value and its 
success in character building has

that of

directed 
project
lure is

maximum monthly aid given to_ have not, however, met adequately
high school students is $6. College the occupational needs of youthful 

luuh | workers. The NYA has succeeded in 
stu- ] keeping in school and providing a

students may receive as much 
as $20, while graduate : 
dents may earn up to $40, per measure of training for thousands 
month.- Students are paid the hour-'of youths from families in the low
ly rate prevailing in the particular er income brackets. Closer coordi- 
educational institution or locality nation of the programs of study and 

training with occupational opportu- ... .

educational i
for the same kind of work. f *

The cost of the CCC program nities would greatly increase
since its inception in April, 1933,’ value of the NYA work.

• Several have asked us whether 
our “Heart Break” story of last 
week was true or not, whether we 
had actually confessed our love af
fairs. For the benefit of these—and 
others—we say that romance and 
reality are often interchanged. A 
thing may be true and yet ideal, 
beautiful; often beautiful things are 
not quite true. But this is neither 
here nor there—what we want to 
say is that we are grateful for 
the many comments received and 
we promise that once in a blue 
moon we will tell several other 
tales <of this and that . . .
• Al Capone, in the good old 

days, delivered a speech about de
fending the American Home, the 
American Way, the American Life, 
against the ‘orrible threat of the 
Reds. Since then the Capone type 
have shown their conception of the 
American Way by dabbling in rac
keteering, crime and wholesale mur
der. The “red menace” which Ca
pone hated so much is using as its 
slogan, “Communism is 20th Cen
tury Americanism” and is now one 
of the leading factors in the drive 
for democracy and peace and the 
drive against the elements which 
Capone and his graft-oiled machine 
so ably represented . . .

• Britain is now experimenting 
with gas bags for babies to be used 
in time of war. Perhaps our op
timism is offensive to the “Cham
berlain, Daladier Co., affiliated with 
Berlin Brothers” but we really 
think that in a few years British 
Clivedenites will so perfect the ap
peasement policy that newspapers 
will carry ads reading: “Shattered 
Limbs Replaced, Broken Bodies Re
paired, Bullets Removed From 
Skulls and Gas Pumped From 
Lung s—H u r r y before the rush 
starts.”

—Walter Kubilius.

Uruguay has prohibited the use 
of coloring matter of any kind, even 
as a condiment, in the manufacture 
and sale of spaghetti and other food 
pastes. __ u
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

■ Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) ----- ---
(Tąsa)

Darbininkų Klases Judėjimas 
Buenos Aires Mieste

Argentinos darbininkų klasės istori
ja parodo, kad daug kraujo pralieta 
klasių kovos liepsnose. Dar atsimenu 
1909 m. didelį darbininkų klasės bruzdė
jimų. Tais laikais socialistų partija itin 
buvo įtakinga po vadovybe advokato 
Palacios ir Dr. Justo su partijos plačiai 
skaitomu organu-dienraščiu “La Van
gardia,” kurį galima buvo pastebėti ant 
kiekvieno laikraščių pardavimo gatvių 
kampo. Darbininkai skaitė ir platino ma
siniai. Aparat to, “La Vangardia” ir so
cialistų partijos, tuo laiku didelė partija 
buvo anarchistų su organu dienraščiu 
“La Protestą.” Skleidės šie abudu laik
raščiai ir skiepijo klasinį darbininkų su
sipratimą; vienybės tarp tų dviejų par
tijų nebuvo. Anarchistai nuodijo žmones 
obalsiais, būk nereikią jokios valdžios. 
Socialistų partijos tais laikais irgi nebu
vo galima suprasti, kaip jinai vedė savo 
dienraštį. Nemokėjo apvienyti darbinin
kų klasės ir per karštai keletą sykių bu
vo išstojusi ant žūt būt laimėti išstaty
tus reikalavimus. Atsimenu 1909 m., ge
gužės 1 d., buvo apvaikščiota po visą 
Buenos Aires miestą. Prasidėjo marša- 
vimas iš visų miesto dalių link Plaza 
Constitution, kur susigrūdo apie 100,000 
žmonių su daugybe raudonų vėliavų ir 
organizacijų vėliavų, su keletą didelių 
muzikalių triūbų orkestromis. Ant syk 
keletas kalbėtojų kalbėjo. Iš šios vietos 
maršavom į puikiausią ir istoriniai žy
miausią gatvę 25 De Mayo, kuri vedė 
dar prie senojo kongreso namo, į Plaza 
Colon. O, kaip buvo smagu maršuoti su 
muzika, po vėliavomis. Kur nepasižiūrė
si, visi šaligatviai ir plačiausia gatvė 
masiniai užsigrudo žmonėmis maršuo- 
jančiais ir dainuojančiais revoliucines 
dainas. Visas trafikas buvo sustabdytas. 
Atėję iki didžiausio kapitalistų laikraš
čio “La Prenssa,” minios sustojo, vėlia
vų kotus iškėlė aukštyn ir pasipylė mi
nių šauksmai: “Šalin kapitalo geltonla- 
pis! Šalin išnaudotojų klasė! Lai gyvuo
ja socialistų partija!” Buržujai, išėję ant 
verandų, tyčiojosi, spjaudė ant darbinin
kų, o minios į juos baubė. Ant’Plaza 
Colon buvo susirinkę apie 200,000 žmo
nių ir kalbėjo keli desetkai kalbėtojų 
ant syk. Apie kongreso rūmą buvo pa
statyta raitos kariuomenės apie 300.

Po demonstracijos vėl daug svieto ėjo 
per 25 De Mayo gatvę, bet čia keliose 
vietose puolė raitoji policija ir daugelį 
areštavo. Darbininkų partijos iššaukė 
generalį streiką, šaukė masinius susi
rinkimus, demonstracijas ir kovojo per 
keletą dienų. Policija daug žmonių su
areštavo; daug deportavo; keletas dar
bininkų likosi nukauti. Tą kruviną tero
rą vykdė ploicijos galva pulkininkas Fal
con.

Už keletos dienų po šių įvykių išgir
dom, kad vienas anarchistas rusas nu
kirto bomba Falconą Palermo miesto da- 
lyj, važiavusį su savo sekretorium. Ant 
vietos buvo užmušti abudu. Valdžia tuo-

jaus paskelbė apgulos stovį. Visoki juo
dašimčiai tuojaus puolė socialistų dien
raštį “La Vangardia” ir centro raštinę 
ir sudaužė viską: mašinas, daiktus, kas 
tik papuolė. Anarchistų “La Protestą” 
pirmiausiai užpuolė ir viską pavertė į 
dulkes, šmotelius ir daugelį darbininkų 
areštavo. Daug areštuotų greit nusmer- 
kė ir pasiuntė ilgiems metams kalėti į 
Tierra del Fuego. Karo stovį nepanai
kino taip greit. Po šių kovų darbininkai 
iš smulkių unijų persiorganizavo į Con
federation Obrera Regionai Argentina. 
Prasidėjo didelis ateivių persekiojimas. 
Laikinai pakrikdė darbininkų kovingu
mą. Bet neužilgo socialistai vėl pradėjo 
leisti savo dienraštį, o anarchistai savo.

1910 m. buvo vėl nepaprastų įvykių. 
Šiais metais Argentina rengėsi prie 100 
metų nepriklausomybės sukaktuvių atžy- 
mėjimo parodos, kurioj dalyvavo ir tū
los kitos šalys. Argentinos valdžia būda
vo j o pavilionus per keletą metų iškalno. 
Tai buvo didelė paroda, keliose miesto 
dalyse surengta. Ferroviario ar kaip tam 
panašiai buvo užvardinta tarptautinė 
paroda. Argentinos paroda buvo atskirai 
pabudavota. Skulptūrų tarptautinė paro
da irgi buvo atskirai. Viename Argenti
nos pavilione ir man teko dirbt; savo 
firmos vardu išdirbom katalikų bažny
čios altorių. Dirbau per 3 mėnesius ir 
sykį būčiau užsimušęs, nes ranka pasly
do nuo vieno skersinio, apie 45 pėdų 
aukštomoj ir aš buvau susvyravęs pult, 
bet greit viena koja išgelbėjo, paspėjau 
užsikabint už kito skersinio.! Parodoj 
darbdavis laimėjo aukso medalį, o aš 50 
įžangos tikietų.

Čia buvo išstatyta visoki Argentinos 
pagaminti daiktai nuo pat 100 metų ga
mybos iki vėliausios gadynės. Tai buvo 
pažymėtinas progresas, ypač iš architek
tūros ir dailės pabūklų. Iš Argentinos 
pavilionų buvo nuvestas gatvekaris vir
vėm aukštai į tarptautinį parodos “mies
telį,” bet sykį jis apsivertė ir keletą 
žmonių užmušė ir kitus sužeidė. Valdžią 
tą “stebukladarį” suareštavo.

* i

Tarptautinėj parodoj buvo įvairių " 
įvairiausių visokių daiktų, priveštų iš 
svetimų šalių. Puikiai atvaizdinta kasyk
los, plieno liejyklos, aliejaus versmės, 
visokios mašinerijos. Buvo pabudavota 
milžiniškos svetainės teatrams, koncer
tams ir operų vaidinimams. Iš Indijos 
daug “stebukladarių,” magikų ir visokių 
monelninkų naudojos žmonių pinigais. 
Šioj šalyj teko matyt parodas Californi- 
joj ir Philadelphijoj, bet jose, palygi
nant, nieko nebuvo, išskyrus reklamų ir 
tuščių dalykų.

Prieš šią Argentinos parodą organi
zuota darbininkų klasė pastatė valdžiai 
reikalavimus panaikinti priešdarbinin- 
kiškus įstatymus, paliuosuoti politinius 
kalinius. Tai buvo gegužės mėnesį. Rei
kalavo atsakyti į keletą dienų, o jei ne, 
tai bus paskelbtas generalis streikas ir 
bus suparalyžiuota paroda. Argentinos 
valdžia su nieku nesiskaitė ir dar aršiau 
puolė darbininkus.

(Bus daugiau)

Japonų kareivių, užmuštų Chinijoj, pelenai gabenami j Japoniją.

LAISVI

Philadelphia, PaGreat Neck, N. Y
PADĖKOS ŽODIS

RAISTAS

arte-

EXTRA! DYKAIEXTRA!

užsisakys

ko-

Paterson, N. J,

tas ligas pažinti ir nuo jų ap-1 yar(jas jr pavardė

EXTRA

Mostis
Mostis
Mostis

įdomių ir 
pasaulio

Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga

Ra
per

P. Kliubas 
bei vaka- 
ir šokiais, 
kad kliu- 

vyriškai

• Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą •
• “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. •
• Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

75 centai
.... $1.50
..... $8.00

didelę užuojautą dėl ma- 
Širdingai ačiū.
“Laisvės” Skaitytoja

E. Mačėnienė.

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlymų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pat paveikslas ant dėžutės, 

parašyk savo vardą, pavardę,

Biuro, ir pasauliniu ruož- 
Bandė išteisinti Vokieti- 

socialdemokratų, dešinių- 
poziciją 1914 metų karo 

Bet niekas iš to ne-

Širdingiausia dėkavoju Ly
ros Chorui ir Merginų Sekste
tui už suteiktas brangias do
vanas ir kvietkas laike mano 
sunkios ligos. Pridavėte man

daug energijos ir ištvermes 
kentėti skausmus.

Taipgi širdingai dėkavoju 
broliui K. Buinauskui ir gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už gausų lankymą ir 
taip 
nęs.

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

Kliubas skaitlingas na- 
kaip 
apie-

Lietu viii Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

viską 
neduoda, 
jei

centai, $1.50 ir $3.00.
PINIGŲ nesiųsk, tik
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at
neš Galingą

Deksnio
Deksnio
Deksnio

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.

Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, 
nes tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas, 40 
puslapių knygelė dovanai, kuris 
Deksnio Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug 
naudingų informacijų iš skirtingų
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs' matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters rcika- 

reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi-

Bet Pa- 
trumpai 

“Šoci
ku ri e dar-
žada, bet 
O komu- 

ką žada, tai 
Tai jis dabar ir 

nuošimčių su

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly- 

iš j ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit

V

Kovo 5 d. L. A. 
suruošė bankietą 
rienę su programa

Reikia pasakyti, 
bas šiuo bankietu
pasižymėjo. Už įžangos $1 
duota daug) maisto ir daug 
gėrimo.

Puikių dainų programą iš
pildė Brooklyno Aidbalsiai, 
vadovybėj B. šalinaitės. Prie 
stalų svečiai buvo kviesti pa
kalbėti ir visi kalbėtojai gra
žiai išsireiškė apie kliubą ir 
tt.

Publikos į bankietą suėjo 
labai daug, nepaisant gavė
nios.
riais ir įgija simpatijos 
nuo vietinių, taip ir nuo 
linkės žmonių.

—o—
Great Necko veiklioji

rija bei meno vietovė yra Pir
myn Choras. Geo. Kazake
vičius ne tik mokytojauja cho
rui, bet sykiu yra organizaty- 
vis akstinas ir dvasios stimu- 
liantas. Jo įtakoj Pirmyn Cho
ras paaugo 7 naujais nariais.

Choro pamokos įvyksta kas 
ketvirtadienį.

Choro veikla: Sekmadienį, 
kovo 19 d., bendrai su LDLD 
72 kp., stato scenoj juokingą 
triologą “Koks Tėvas, Toks ir 
Vaikas.” Apart to, bus taipgi 
suloštas juokingas monologas. 
Po lošimo kita dalis progra
mos susidės iš duetų, solo. Iš
pildys B. Klim ir P. Negri, 
Pirmyn Choro merginų en- 
semblis ir Pirmyn Choras. 
Taipgi dainuos prirengtas 
naujas dainas. Bus akordiono 
solo, grajys ir dainuos duetus 
Andrew ir Luba Hamskučiai.

Po programos bus šokiai 
prie Geo. Kazakevičiaus or- 
kestros.

Vakaro programa prasidės 
6 vai. vakare, A. J. Kasmočių 
svetainėj, 91 Steamboat Rd.

Nepamirškite nei vienas į 
šį vakarą atsilankyti, nes tai 
bus vienas iš smagiausių. 
Įžanga pigi.

Fr. K1—ton.

Ylos Maiše Nepaslėpsi
Kovo 5 d. buvo sušauktas 

viešas susirinkimas neva So
cialistų Sąjungos vardu (nors 
čia iki šiolei dar LSS nėra), 
su tikslu apkalbėt Patersono 
progresyvių spėkų apibendri
nimą. Tiesioginiai garsino, 
kad kalbės socialistas kalbė
tojas, tik neįvardino, kas. Bet 
netiesioginiai garsino, kad 
kalbės F. Bagočius, iš Bosto
no, ir p. Mikužiūtė, iš Chica
gos (matomai, be virš mini
mų asmenų žinios), kad pri
traukus daugiau publikos į 
prakalbas . Tad ir susirinko 
žmonių vidutiniškai, kad iš
girst kalbas tolimų svečių. Bet 
publika didžiai nustebo, kada 
vietoje Bagočiaus ir Mikužiū- 
tės pasirodė Strazdas 
Brooklyno.

Šalia manęs sėdėjęs žmo
gus sako: “Tai sklokininkų 
apgavystė.” Nežinau, ar su- 
žiniai tas buvo daroma, ar ne. 
Pirmininkas J. J. Dulkis aiški
no, kad jie aplinkiniais ke
liais gavę pranešimą, kad ti
krai bus Bagočius ir Mikužiū
tė, todėl ir garsinę juos.

Strazdas, matydamas Pa
tersono progresyvio elemento 
nusiteikimą už švelninimą 
tarpsavinių ginčų, ir jis iš sy
kio dirbtinai nudavė “good 
boy,” kad ir jis stovi už dar
bininkų vienybę. Girdi, “kuo
met mes visi tapsimė socialis
tais, tai bus galima tartis ir 
su komunistais.” Ir su A. 
Bimba Strazdui nebūsią sar
mata sėstis už vieno stalo ir 
“svarstyt darbininkų vieny
bę.”

'žinoma, jei šis Strazdo pa- 
, reiškimas būtų nuoširdus, tai 
i reikėtų jį už tai pasveikinti.
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Bet, vot, čia tas nelabasis 
“jei”. ..

Bet toliaus bekalbėdamas, 
Strazdas pamiršo apie pra
džią savo kalbos ir pradėjo 
kabinėtis prie komunistų Cen
tro 
tu. 
jos 
jų
klausime.
išėjo.

Tačiau vis dar nebuvo išei
ta į kraštutinybes. Bet kuo
met pradėjo atsakinėti į klau
simus, kodėl nėra streikų fa
šistinėse šalyse—Vokietijoj ir 
Italijoj, taip lygiai ir komu
nistinėj Sovietų Sąjungoj, tai 
ir išlindo yla iš maišo. Straz
das pasirodė, kas jis esąs, ir 
prapliupo visa burna. Jis su
lygino fašistinių šalių dikta
tūras su So v. Sąjungos dik
tatūra. Jam “fašistinių šalių 
diktatūros, kaip ir Sovietų Są
jungos diktatūra, prieš dar
bininkus.”

’ Ant vietos buvo išaiškinta, 
kad Strazdas apgaudinėja 
darbininkus, smerkdamas ir 
lygindamas Sovietų Sąjungos 
diktatūrą su fašistinių šalių 
diktatūromis. Taipgi buvo ant 
vietos išaiškinta, kam kuri 
diktatūra tarnauja.

Pirmininkas iššaukė A. Pa- 
šakarnį, buvusį seną socialis
tą, bet dabar niekur nedaly
vaujantį, kad jis ką nors pa
sakytų apie socialistus ir ko
munistus, matomai, manyda
mas, kad A. Pašakarnis, kaip 
ir F. M., buvęs kada tai so
cialistu, pasmerks komunistus 
ir Sovietų Sąjungą, 
šakarnio nuomonė, 
paėmus, buvo tokia: 
alistai yra 
bininkams 
nieko 
nistai
ir išpildo.” 
esąs šimtu 
munistais.

Beje, J. J. Dufkis ir^M. 
gauskas paleido gandą
prakalbas, būk ir J. Bimba 
prisirašęs prie socialistų.

Iš syk maniau, kad tai da
roma juokais, tai nekreipiau 
atydos. Bet kadangi girdžiu, 
kad tie žmonės ir ant toliau 
skleidžia tą savo prasimany
mą, tai pareiškiu čia, kad tai 
yra netiesa. Aš nei sapnuot 
nesapnavau apie metimą ko
munistų ir prisirašymą prie 
socialistų. J. Bimba.

—o---
Klaidos Atitaisymas

Mano korespondencijoj iš 
Patersono, “L.” No. 55, įvy
ko klaida, aprašant J. Bui
vydo prakalbas. Tenai pasa
kyta: “Juk bolševikus iš
dergti ir istoriją abelnai aiš
kint nereikia būt socialistu. 
Tą darbą gali atlikt bile da
vatka.” O turėjo būt pasaky
ta: “Istoriją aiškint atbulai” 
ir tt. J. Bimba.

sisaugoti.
AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 

sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE J konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
I Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiN

Nepaprastai Įdomi Apysaka
Parašyta Upton Sinclair’io

• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir pla
tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleis dienraštis “Laisvė.” 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

•“RAISTAS” bus išleistas šį (kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą” 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuojaus ir kartu su užsakymu prisiųskite ir 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.”
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

lavimų nuo vyro ir 10
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mostį į Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vie
ną Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus. 
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATISKUOSE SKAUSMUOSE 
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų ele
mentų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų ir kalnų, visokių šaknų, žolių, 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės spin
duliais sunaikina minėtus skaidėjimus: 
REUMATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGA
ROS skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIR
PIMĄ RANKŲ, KOJŲ, DIEGLIUS (tik 
ne ronas). Aplaikom daug skirtingų laiš
kų iš skirtingų pasaulio kraštų, kurie dė- 
kavoja už Deksnio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, 
tai yra tik vienas ir brangiausias turtas 
pasaulyje. Kaina 75

Gatvė ir numeris
Miestas.................

MAIL
YOUR 
ORDERS!

EIS

Valstija

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 Grand Street Brooklyn, N. Y. •

Z Telefonas EVergraen 7-1661
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Žinios iš Lietuvos Mikolo Kapinėse.
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Geriausio pasisekimo jauna
vedžiam.

PAINIOS DVARININKO 
BYLOS SU KLEBONU

Prie plento tarp Kelmės ir 
Tauragės, Kražių valsčiuj, 
yra Pakražančio dvaras.

1 Kadaise tame dvare gyve
nęs vyskupas M. Valančius. 
Baigiantis vokiečių okupaci
jai, infliacijos laiku, tą dva
rą nupirko mažažemis ūki
ninkas Idz. Filipavičius.

Dvare dabar jis yra įsitai
sęs garinį malūną ir lentpjū
vę.

Kadangi Pakražančio dva
ras yra prie pat Pakražančio 
bažnytkaimio, tai p. Filipavi- 
čiui tenka turėti nemaža rei- 

* kalų su klebonu, nes jis yra 
praktikuojąs katalikas ir at
lieka parapijiečio pareigas.

Be tiesioginių savo prievo
lių p. Filipavičius Pakražan
čio bažnyčiai dar įtaisė kata
falką ir morus (neštuvus) ir 
kt. liturginių dalykų. Tačiau 
praėjusį rudenį Filipavičius su 
Pakražančio klebonu susipy
ko. Susipyko dėl nieko, bet 
kadangi parodytas užsispyri
mas, tai dėl to piktumo kilo 
kelios bylos.

Pradžia piktumo buvo to
kia: Vieną šventadienį Filipa- 

t vičiaus šeimyna vežė avižas, 
nes avižos buvo sausos, o 
dangus apsiniaukęs.

Vienas pilietis, pasivadinęs 
Auga, padavęs Raseinių ap
skrities viršininkui skundą, 
kad Filipavičius nesilaikąs 
švenčių ir poilsio įstatymo, ir 
Filipavičius apskrities virši
ninko buvo nubaustas 10 litų 
pinigine bauda, bet vidaus 
reikalų ministeris tą baudą 
panaikino.

Apie tai buvo parašyta 
(apie nesilaikymą švenčių ir 
poilsio įstatymo) ir “Lietuvos 
Aide.”

Be to, klebonas iš sakyklos 
per pamokslą Filipavičių iš
baręs, sakydamas, kad tai 
darąs artimiausias dvarinin
kas.

Už tai Filipavičius “Lietu
vos Aido” redaktoriui ir kle
bonui iškėlė baudž. bylas, nes 
klebonas, kitiems girdint, Fi
lipavičių buvo iškoliojęs Pa
kražančio alinėje (toje ali
nėje yra ir pašto agentūra).

Būdamas su klebonu ge
ruoju, Filipavičius davė ark
lius ir bernus klebono lau
kams dirbti, o dabar susipy
kęs, iškėlė klebonui civil, by
lą, reikalaudamas 75 litų.

Kelmės apylinkės teisėjui 
sprendžiant šias bylas, kilo 
šalies ginčai.

Be ko kita klebonas pasa
kė, kad Filipavičiui nė dvaro 
neužteksią bylinėjimosi išlai
doms.

Į tai Filipavičius atsakė: 
“Manai, kad kai tamsta turė
damas mano įtaisytą katafal
ką, kaip melžiamą karvę!...” 
Vadinasi, turįs klebonas daug 
pajamų iš jo įtaisyto katafal
ko. '

“Aa, girdite, ponas teisėjas 
—įžeidžia šventą daiktą !” at
kreipęs teisėjo dėmesį klebo
nas į šį FilipaviČiaus pasa
kymą ir paprašė teisėją, kad 
už tai Filipavičių nubaustų.

Kelmės teisėjas Petras At- 
kočaitis Filipavičių tuojau 
patraukė tieson ir išėjo re
zoliucijos rašyti.

Filipavičius rezoliucijos ne
laukdamas teismo salę aplei
do.

Teisėjas Filipavičių pripaži
no kaltu ir nubaudė šešiais 
mėnesiais paprasto kalėjimo. 
Paskyrė ir kardomąją prie
monę—5 tūkstančius litų ar
ba areštą.

Turto laidą už Filipavičių 
padėjo jo duktė.

Pagaliau Filipavičius susi
tarė su klebonu taikintis. Fi
lipavičius prižadėjo atšaukti 
prieš kleboną visas bylas vals
tybės teisme ir skundus Telšių 

<)»>yskūpui (Filipavičius klebo

ną buvo apskundęs ir vysku
pui) ir sumokėti 1 tūkstantį 
litų “kontribucijos.” Taigi, 
juodu nuvažiavo pas Kelmės 
notarą St. Ridzevičių ir pasi
rašė taikos sutartį. Sutartimi 
Filipavičius: a) Pakražančio 
bažnyčiai paaukojo 900 litų 
ir klebonui prieš Pakražančio 
parapijos kleboną Antanui 
Bičkui sumokėjo 100 litų 
bylinėjimosi išlaidų, b) pasi
žadėjo pasiųsti vyskupui atsi
prašymą dėl skundų ir pasi
žada ateity tokių skundų 
daugiau nerašyti, c) nutrauk
ti visas bylas prieš kleboną 
Ričkų, d) ir ateity remti Pa
kražančio bažnyčią ir tt.

Bet pasirodė, kad Filipavi
čius apsigavo: svarbiausia by
la, kurios dėlei Filipavičius ir 
taikos paprašė, lieka nenu
traukta (kurioj jis nubaus
tas 6 mėn. kalėjimo), nes to
ji byla yra viešojo kaltinimo 
byla, o Filipavičius manė, kad 
ir toji byla bus nutraukta. 
Kadangi toji byla nenutrauk
ta, tai Filipavičius taria, kad 
klebonas neišpildo taikos su
tarties ir kelia klebonui civil, 
bylą, reikalaudamas grąžinti 
1 tūkstantį litų.

Taigi, nežinia dar, kuo Fi
lipaviČiaus ginčai su klebonu 
baigsis.

Vasario 12 apsivedė O. 
šaškiūtė su A. Fordato, por
tugalų kilmės, šliūbą ėmė ai
rių katalikų bažnyčioj. Linkiu 
jaunavedžiam geriausio pasi
sekimo.

Draugai šeškauskai yra 
“Laisvės” seni skaitytojai ir 
vietinių organizacijų geri dar
buotojai. 

—o—
Vasario 25 apsivedė M. 

šuščiūtė su E. Demerio, italų 
kilmės. Visos ceremonijos bu
vo atlikta airių bažnyčioj. Vė
liau visas vaišes turėjo L. P. 
Kliubo svetainėje.

Giminės ir draugai visi gra
žiai linksminos ir apdovanojo 
jaunuolius kas kaip galėjo.

Baltimore, Md.
Turiu pranešti, jogei nuo 

Baltimorės Komunistų Parti
jos Distrikto valdybos išėjo 
patvarkymas, kad būtų su
tvertos kalbinės Komunistų 
Partijos kuopos. Todėl nuo 
šio laiko pasinaikina Baltimo
rės Lietuvių Komunistų Frak
cija, o pasilieka Komunistų 
Partijos Baltimorės Lietuvių 
Komunistų Kuopa.
\ Toliau, dėl geresnių pasek
mių veikimo tarp Baltimorės 
lietuvių, likosi nutarta Par
tijos susirinkimus laikyti Lie
tuvių Svetainėj. Taigi visiems 
bus paranki vieta susirinkti ir 
kitus kalbinti prisirašyti į 
Baltimorės Lietuvių Ko
munistų Kuopą. Šis pirmas 
susirinkimas įvyks trečią ket
virtadienį mėnesio, tai yra, 16 
d. kovo, 7 :80 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, 853 Hollins 
Street.

Taigi, draugai ir draugės, 
malonėkite visi susirinkti lai
ku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir padaryti pla
nus, kaip gauti kuodaugiau- 
sia naujų narių į Partiją. O 
pasekmės priklausys nuo mū
sų veikimo. Valdyba.

Hudson, Mass.
ŽINIŲ ŽINELĖS

Mūsų kolonijoj per šį lai
kotarpį įvyko visokių atsitiki
mų, gerų ir blogų. Vieni mi
rė, kiti apsivedė.

. Vasario 28 įvyko didelė ne
laimė, W. Rykn, 56 metų, an
glas, tapo ant vietos užmuš
tas. Nelaimė atsitiko 11 vai. 
nakčia, per greitai važiuojant. 
Operuoto  j as buvo J. Keho.

—o—
Kovo 3 d. mirė A. Rama- 

neckas, apie 60 metų. Buvo 
vedęs, paliko moterį, kelias 
dukteris, tris ženotas, ir vieną 
sūnų. A. Ramaneckas buvo 
Hudsono senas gyventojas, 
dirbo vilnos išdirbyštėj iki tai 
dienai. Buvo katalikiškų pa
žiūrų žmogus, niekui- nepri
gulėjo ir nedalyvavo, žiūrė
jo savo privatiško gyvenimo, 
bet buvo rimtas ir sukalbamas 
žmogus, su visais gražiai su
gyveno. Už tai žmonės ati
davė jam paskutinį patarnavi
mą, skaitlingai atsilankydami, 
ir į kapus palydėjo 35 auto
mobiliai. Palaidotas tapo ne- 
dėlioj, kovo 5, su visomis baž
nytinėmis ceremonijomis, Šv.

Draugai šuštai yra katali
kai, bet rimti ir teisingi žmo
nės, su visais gražiai sugyve 
na, seni Hudsono gyventojai.

J. G.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisves” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

YOUNGSTOWN, OHIO
Lietuvių Organizacijų Atstovų pa

rengimas įvyks kovo 25 d., šeštadie
nio vakare, Liet. Bažnytinėj Svet. 
Bus galima žaisti su čekeriais ir 
kazyromis. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės kolonijų lietuvius daly-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
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417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro•

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Office Thone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. in. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun, all day and night

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9508
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I I
Telefonas: Humboldt 2-7964 |

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J. . p

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
ii Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES 
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Geraj Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

■ 1 '.'.‘'U’.

vauti. Paremkite šį Komitetą finan
siškai, kad galėtų geriau veikti lie
tuviams. Įžanga 15c. Klebonas duo-1 
da svetainę veltui, tik reikės už 
šviesas / užmokėti, todėl rengėjai iš 
anksto taria klebonui ačiū.

Sekantis susirinkimas įvyks kovo' 
19 d. Atstovai gaus paraginimus 
atvirutėmis. — F. J. Madison.

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungos Draugų Pirmas 

ir Antras Skyriai ruošia sovietinius 
judžius “Snaiperis” ir “Kolchozni- 
kų Gyvenimas.” Judžiai kalbiniai, 
su muzika ir dainomis bei šokiais. 
Įžanga tik 25c asmeniui. Rodymas 
įvyks sekmadienį, 26 d. kovo, 2:30 
vai. po pietų. Svetainėje, 53 Broome 
St. Visi ateikite. — Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 15 d. kovo, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti 
laiku. Atsiveskite ii’ naujų narių 
į kuopą. P. Poškus. (60-62)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., LDS 5 

kp. ruošia didelį Koncertą ir Va
karienę, New Auditorium Hali, 713 
Snyder Ave. Koncerto pradžia 2 
vai. po pietų. Vakarienė 6 vai. va
kare. Šokiai 7 vai. Bus graži 
ii’ įvairi programa: dainuos A. Mic- 
kūnaitė, operos dainininkė, L. Ka
valiauskaitė, iš Brooklyno, ir kiti 
vietiniai talentai. Kalbės Dr. Fe
lix Sugent, philadelphietis, ir J. 
Siurba, LDS Centro Sekretorius, 
brooklynietis. Kviečiame visus da
lyvauti. Komisija. (60-61)

WATERBURY, CONN.

LLD 28-tos kuopos narių susi
rinkimas įvyks antradienį, kovo 14 
d. vakare, 774 Bank St. Dabar eina 
LLD vajus gavimui naujų narių. 
Kiekvieno nario pareiga pakalbinti 
pažįstamus prisirašyti. Tuomi padi- 
dinsim skaičių kovotojų už progre
są, demokratiją. Draugai, lankyki
me savo susirinkimus, svarstykim, 
diskusuokim ateitį. — J. Ž.

(58-60)

Dr. Herman Mendiowitz
38 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
I

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Brooklyn, N. Y."'

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
TeI.s Glenmore 5-6111

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

E

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, • 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepilieciu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c ai ju 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

. VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
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Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI -TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 8 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
INVMIMMWiratMtNinitMMIINiniiniiniintlAilMMIMWVMVMW

VWO KEPTUVfi
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

i
1 Rūgšti ruginė, saldi ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake- Cheesę 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollep, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rollą.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Sniegas ir Šaltis 
Pridarė Žalos

Netikėtai sniegas ir 
pereitą sekmadienį New 
ke ir apylinkėj nusinešė 
tą gyvybių ir, veikiausia, jo
pasėkoje bus žuvę kur kas 
daugiau, negu oficialiai žino
ma.

šaltis 
Yor- 
kele-

1. Ozer, Bronx, su mašina 
paslydo ant Westchester Ave. 
prie 167th St. Mašina užšoko 
ant šaligatvio, prasimušė pro1 
medinę tvorą ir nušoko 40 pė
dų žemyn Bronx upės krantu. 
Ozer ir jo draugas mirtinai 
sužeisti. Jiedu važiavo j keno 
kito laidotuves, bet pataikė j 
savas.

Carl Broun, 62 m., benamis, 
mirė nuo peršalimo. Buvo ras
tas be sąmonės Tompkins Sq. 
Park South, N. Y. Kitas apie 
tiek amžiaus žmogus rastas be 
sąmonės prie 15th St. ir 9th 
Avė., N. Y. Daugelis žmonių 
sužeista paslydus ant leduotų 
šaligatvių.

Nuo drėgmės trečiosios relės 
kibirkštys padegė bėgių su
jungimus ant 9th Avė. EI ir 
sulaikė traukinius virš pusei 
valandos. Pridaryta ir kitokių 
bėdų.

Ryšiai Tarp Vairuotojų 
Ir Pėstininkų

įstatų akyse pėstininkas tu
ri tiek pat teisių gatvėse, kiek 
ir mašinos vairuotojas. Tarp 
jų yra specialės grupės suda
rančios vairuotojams proble
mą. Jie sutinka kurčius, ne
girdinčius ragučio; bejėgius 
invalidus; nervingus, kurie iš
gąstyje elgiasi 
motihas su vaikais 
paskubint.

Tiesa, kad ne
ninkai laikosi reikalaujamo 
atsargumo dar nepaliuosuoja 
motoristo nuo atsakomybės 
už nelaimes. Jis privalo būti 
atsargiausiu, kaip galima.

Trafiko Stotis “K.”

atvirkščiai; 
negalinčias

visi pėsti-

Tėvų ir mokytojų organi
zacijos siunčia delegacija j 
Albany kovot prieš kapojimą 
valstijos pašalpos mokykloms.

IWO skelbia vajų sukelt 
$7,000 vaikų‘kempės Wo-Chi- 
Ca lėšoms ateinančiai vasarai.

Aborcijy Rakete Buvę I 
Žymiy Politikierių

Specialis prokuroras Amen 
koncentruojasis sužvejot Bro
oklyne eilę žymių politikierių, 
kurie, už kyšius, globoję ne
legalių operacijų darytojus, 
pelnančius apie $7,500,000 į 
metus.

Pereitą savaitę įkaitintas 
Sol Ullman, buvęs generalio 
prokuroro padėjėju 
metų. Jis sakosi 
kuomi kaltinamas.“ 
kad tinklan dar
stambus politikierius, teisėjas, 
buvęs assemblymanas, buvęs 
Kings County distrikto proku
roro padėjėjas, ir keletą po- 
licistų*

Ullmanas kaltinamas priė
męs $13,000 kyšį nuo daktaro 
Morris Weiss, kuris, manoma, 
esą viršininku aborcijas da
rančių daktarų grupės.

per 13 
“nežinąs, 
Sakoma, 

pateksiąs

Singerio siuvamų mašinų 
pardavinėtojai baigė streiką 
firmai pažadėjus leist pasi
rinkimą unijos ir tartis dėl 
kontrakto.

Plumbers Unija, AF of L, 
nutarė reikalaut iš samdyto
ji) 6 valandų darbo dienos.

Tėvas Nuėjo Kalėti už 
Vaiko Gerovę

B. Tusher, vyriausias elek- 
tristas, nuteistas užsimokėt 
$10 baudos už neleidimą vai
ko mokyklon, atsisakė mokėt 
piniginę baudą, bet nuėjo 5 
dienas kalėti. Jis yra vienas 
iš tėvų, nubaustų už protestą 
prieš Švietimo Tarybos kėli
mą 60 studentų kiton mokyk
lon, kuri randasi už 13 
kų nuo namų.

blo-

KLAIDINGA DATA
Tilpusi aną dieną “Laisvė

je“ žinutė apie vaikų balių, 
buvo pažymėta klaidinga da
ta. Būtent buvo pažymėta, jog 
balius įvyks 26-tą kovo. O 
turi būti kovo 25-tą dieną, 
šeštadienį.

šis balius ruošiamas Atei
ties žiedo Vaikų Mokyklėlės; 
patys vaikai pildys programą. 
Atrodo, kad bus gana įdomus 
vakaras!

B.

Dienraščio “‘Laisves'’

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės“ raštinėje ir pas platintojus

šokiams įžanga 40c. V'Anqqi iri nr
Vakarienei 85c. KARIU

Stato WPA Bildingy 
Pasaulinėj Parodoj

Smagiam Bankiete 
Pas Aidiečius

bil dingą 
Jame bus 
pagamin- 
sugabenti

WPA stato savo 
Pasaulinėj Parodoj, 
išstatyta per WPA 
ti įvairūs kūriniai,
iš visoj šalyj veikiančių sky
rių. Stato arti Trylono ir 
Pėrispheros. Talpins mažą te
atrą, atviro oro kiemą, paro
dos kambarius ir galeriją; Lė- 
šuos $250,000.

Svečiuose Maspetho 
Piliečių Kliube

dainelės 
apie Vil-

kaikurių

Pereito šeštadienio vakare 
Maspetho Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas turėjo suruo- 
šęs gražų bankietėlį savo 
buveinėj, 60-39—56th Drive.

Tenka pilnai sutikt su pir
mininko pareiškimu, kad . už 
tokią kainą negalima būtų 
gaut tokios geros vakarienės 
“nei ant Broadway, nei ant 
Bowery, nei niekur kitur.“ 
Buvo čia visiem pakankamai 
ir kelių rūšių mėsos, ir alaus, 
ir degtinės, vis už tą pačią 
įžangą. Anot pirmininko, 
kliubiečiam rūpėjo šiuo ban- 
kiėtu ne pelno pasidaryt, bet 
gražiai pasirodyt ir pagyvint 
kliubą ir koloniją.

Vakarienę baigiant, kliubie- 
tis šmagorius paprašė svečių 
atydos į kliubo veikėjų ir sve
čių pasakysiamas kalbas, ir 
programos vedėju perstatė 
gerbiamąjį kliubo pirmininką 
Šlapiką. Pasakyta daug gra
žių kalbų ir linkėjimų kliubo, 
visuomenės ir lietuvybės rei
kalais. , •

Trenksmingų aplodismentų 
iššaukė drg. A. Velička sudai- 
navimu dzūkiškos 
apie obolucį ir kitos 
niaus kalnelius.

Iš pirmininko ir
kitų kliubiečių kalbų pasiro
dė kliubo planas pasistatyt 
nuosavą namą, kuriam jie jau 
turi išmokėtą sklypą žemės.

Kliubo lyderis advokatas 
Briedis (kuris yra lyderiu ir 
Williamsburgo Piliečių Kliu
bo) pareiškė, kad kliubas sie
kia apvienyt visus Didžiojo 
New Yorko lietuvių kliubus 
bendram darbui amerikoniš
koj ir lietuviškoj politikoj. 
Jo kalba buvo gražiai komen
tuota svečių kalbėtojų.

Bankiete dalyvavo po kele
tą veikėjų iš Kriaučių Lokalo 
54-to ir iš Williamsburgo 
Piliečių Kliubo.

Iš profesionalų bankiete fi
gūravo advokatas Andziulaitis 
ir graborius Bieliauskas.

Turint savo lyderiu jauną 
advokatą Briedį ir pirminin
ku populiarų, malonų, tole
rantingą, plačių pažiūrų pilie
tį šlapiką, Maspetho Lietuvių 
Amer. Piliečių Kliubas gali 
šulošt stambią rolę šios kolo
nijos lietuvių gyvenime. Anot 
vakaro pirm. Lapašinsko, na
rių kliubas turi gana daug, 
tik-reikia įdėti daug darbo iš
judinimui, pagyvinimui jų.

Gyvuokit! K—d—s.

Išgelbėjo Kaimynų Šeimų 
Iš Gaisro

Mrs. M. Brower, 36 m., 370 
E. 139th St., N. Y., išgirdo 
kaiminkos Mrs. Wolfe šauks
mą. Nubėgus, rado apartmen- 
tą iki grindų dūmuose. Ji iš
vedė jau svaigstančią kaimin- 

I ką, patys išbėgo jos du vai
kai. Antru kartu sugrįžus ji 
išnešė du kūdikius, o trečiu 

, kartu, 
j do be 
tuvėj 
kius.

jau ropodama, ji sura- 
sąmonės ant grindų vir- 
likusius dar du kūdi- 
Visus pavyko atgaivinti.

Pil.
Union

šeštadienio vakarą, V f 
Kliubo salėse, 280 
Avė., įvyko Aido Choro me
tinis bankietas. Į jį atsilankė 
gražus būrys svečių; ankštai 
prisodinta aplink pirmuosius 
stalus ir daug liko antrie
siems. Kaip girdėti, svečiai 
pasitenkinę skaniai pagaminta 
žuvies ir paukštienos 
riene, taipgi gražia 
ma.

Gražiomis dainomis 
smino susirinkusius
Aldona Klimaitė, akompanuo
jant A. Žilinskaitei, ir patsai 
Aido Choras, vadovaujant Al
donai Žilinskaitei ir akompa
nuojant B. L. šalinaitei. Kaip 
solistė, taip ir choras, publi
kos iššaukti teikt daugiau dai
nų, negu iš karto 
dėję.

žiurstuoti, nuo 
dę jauni 
ir matyt, 

Reikia 
čiai yra

Vieši Brooklyne
Sekmadienio rytą iš Pitts

burgh, Pa., atvyko d-gė S. Or- 
maniene, žinomo lietuvių jau
nime veikėjo Jono Ormano 
motina, pati per eilę metų 
“Laisvės” skaitytoja ir dar
buotoja tenykštėse organiza
cijose. Jinai čion vieši pas sū
nų Joną ir marčią Aldą (Kai
rytę) Orman as.

vaka- 
progra-

palink-
svečius

buvo paža-

darbo įrau- 
miela buvochoristai 

ne tik girdėt.
primint, kad aidie- 
visapusiai veiklūs

žmonės. Jie darbuojasi ne tik 
savose pramogose. Juos maty
si daugelio kitų organizacijų 
bankietuose patarnaujant sve
čiams. Daug choristų yra ir 
veikėjais jaunimo ir suaugu
sių organizacijose. Tai būrys 
visapusiai b e s i 1 a v i n ančio, 
darbštaus jaunimo.

Trumpas kalbas-linkėjimus 
Aidui pasakė Z. Janauskas; 
svečias kanadietis, J. Bond- 
žinskaitė, artistas J. Valentis, 
ir R. Mizara. Pirmininkavo 
Pranas Pakalniškis.

Sutinkant su R. 
reikšta mintimi, 
privalo tapti visų
lietuvių choru Amerikoje, rei
kia manyti, kad šis sėkmingas 
bankietas davė aidiečiams rei
kiamos finansinės paramos ir 
naujos energijos tuos gražius 
svečių linkėjimus įgyvendinti.

Rep.

Mizaros iš- 
kad Aidas 

žymiausiu

Mirė
am-

Elektristų Lokalas 3 pas
veikino prezidentą Rooseveltą 
už pastangas pravest unijų 
vienybę, ir prašė, kad atsiti
kime, jei viršininkai nesusitai
kytų, jis pavestų klausimą ei
liniams nariams nubalsuoti.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajioškau apsivedimui merginos 

arba našles tarpe 25-40 m. am
žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gy
vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu
rėti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
savo paveikslą. Elia Kaleka, 416 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR EAST 

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 Kp. Nariams
ALDLD 185 kuopos mėnesinis su- ' 

sirinkimas įvyks trečiadienį, 15 d. 
kovo, 8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-54—110th St., Richmond Hill. ;

V. P. (60-62) j

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Lorimer Restaurantas, 

“Laisvės” Name, 417 Lorimer St. 
Galima daryti puikų pragyvenimą. 
Dėl rimtos priežasties turiu greit 
apleisti. Norinčių pirkti, prašau tuo- 
jaus atsikreipti. (59-61)

Parsiduoda 3-jų kambarių rakan
dai greit ir pigiai. Priežastis parda
vimo, pardaviau biznį už tai par
duodu ir rakandus. Gera proga ge
ram žmogui pasinaudoti, rakandai 
yra mažai vartoti. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., B’klyn, N. Y. (Bar ir 
Grill). Tel. Ev. 4-8792. (59-61)

Anthony Beres, 34 m. 
žiaus, mirė šeštadienį, kovo 
11 d., Caladonian ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose: 
971-57th St., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, ko
vo 15, šv. Jono kapinėse..

Velionis buvo policistas, sū
nus brooklyniečio Antano Be- 
rašiaus.

LIETUVIŠKA 
RESTAURACIJA 

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško Ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdlrbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininku

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

47 m.
Avė.,

Valerija Kaslowski, 
amžiaus, 50 Hudson 
Brooklyn, N. Y., mirė 11 d. 
kovo, Cumberland ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas namie. Lai
dos antradienį, 14 d. kovo, šv. 
Jono kapinėse.

Laidojimo pareigas eina 
graborius J. Garšva.

Dr. Thomas M. Rivers pa
skirtas Miesto Sveikatos Ta- 
rybon vieton mirusio Boetti- 
ger.

;; Estate of Shalin’s Funeral Home ■ ;

PIUS W. SHAUNS
;! (Šulinskas) ;!
!> Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
!; Puikiai įruošta Lietuvių <

į LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

j Kurie nenorite šermenis laikyt? 
;; namuose, laikykite šioje šermeni- I; 
?nėj. Šermenines (koplyčias) pa-j- 
; rūpiname Williamsburghe ' arba j; 
i bile dalyje New Yorko ir Brook-< 

; lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-; i 
;! mais šermenim ir laidotuvėm yra; 
patenkinti visi, kuriė tik davė;

Jmums progos patarnauti.
!• Tel. Virginia 7-4499 !

■■IIIIIM

Manhattan
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St,) 
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ii’ virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Žmones, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parč- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų kartinus ir 

ir kitus langų 
parūdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šj ku
ponų ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką. jūs 
pirkslte.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN 
įsteigta 1802. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primoksimas palaikys bile daiktų iki atsiimsite.
Kita Krautuve Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET
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