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ISPANŲ KUNIGAS NU
ŠOVĖ DEMONSTRANTĄ

Sovietai Protestuoja prieš 
Savo Ambasados Tarnautoju, 
8-niu Japonų Areštavimų

Liet. Kat. Blaivybės Dr< 
gijos Konferencija 

Nutraukta

Jau prieš kurį 
laiką pilietybės prašymai buvo 
sustabdyti svarstyti, nes buvo 
laukiama naujo pilietybės įsta
tymo. Kadangi pilietybės įsta
tymas vis dar neišleidžiamas, o 
pilietybei gauti prašymų prisi
rinko apie 3,000, tai prašymai 
pradedami svarstyti.

TEISIA GALVAŽUDĮ 
ISPANU GENEROLĄ

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVI

JIS IŠSKERDĖ VIRŠ 
5,000 DARBININKŲ

Sovietai ir Rumunija už 
Bausmes prieš Hitleri

ninkus

ANGLIJA, FRANCI JA, BELGIJA IR ITALIJA PA
SMERKĖ NAZIUS Už LOCARNO SULAUŽYMĄ

Hitlerio “Draugiškumas1 
Francijai!

Hong Kong.— 23 chinai 
darbininkai tapo užmušti 
per eksploziją “fajerkre- 
kių” dirbtuvėj Taipa saloj.

Susirinkimo pirmininkas 
D. M. šolomskas 

Sekr. J. Kovas.

ANGLIJA PRIEŠINGA
NAZIŲ BAUDIMUI

POGROMAI SIAUČIA 
SOJE ŠALYJE

mu reierer 
kią sutartį

Pagal naujus pranešimus, 
anglu politikai jaučiasi pilr 
versti kreipt jau daugiau 
dėmesio į šį Franci jos rei- 
kalavima.

Francija bando gaut ir 
Italijos paramą tokiam rei
kalavimui.

Londone šį šeštadieni su
sirenka Tautu Lygos Tary
ba svarstyt Franci jos, An
glijos. Belgijos ir Italiioš 
parėiškimą-skundą, kad Vo
kietija sulaužė Locarno ir 
Versalės sutartis.

dėjui.
Patersoniečiai šilko audė

jai tikisi; kad ir kiti unijos 
lokalai dabartiniu balsavi- 

umu atmes to-

PARYŽIUS, Kovo 12.— 
Franci jos senatas 231 bal
su prieš 52 užgyrė tarpsa- 
vinės pagelbos sutartį tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos. Todėl ir prezidentas 
Albert Lebrun turi pasira
šyt šią sutartį.

POTVINIUOSE ŽUVO
9 ŽMONĖS

Tai smarkus antausis 
Hitleriui. Pasiųsdamas sa
vo armijas į Rheino. sritį, 
Francijos pasienyj, ir tuo

TRENTON, N. Jl-Nu- 
smerktam B. R. Haptman- 
nui, kaip Lindbergho vaiko 
pagrobėjui ir užmušėjui, 
yra paskirta mirt elektros 
kedėje tarp kovo 30 ir ba
landžio 5 d.

Šilko Audėjai Atmeta 
Netikusią Sutartį

Paterson, N. J. —Federa
cinės šilko darbininkų uni
jos lokalo susirinkimas tre
čiadienį 594 balsais prieš 
211 atmetė naują siūlomą 
sutartį su bosais. Ta su
tartis buvo išdirbta augštų- 
jų unijos viršininkų su sam
dytojais, be progos eili
niams nariams pasakyt sa
vo nuomonę. Jeigu jinai 
būtų priimta, tai liktų nu
kapotos darbininkams algos 
ir privestų prie 6 staklių su
grąžinimo kiekvienam au-

TOKIO, kovo 12. — So
vietų ambasadorius K. Jure- 
nev užprotestavo Japonijos 
užsienių reikalų ministeri
jai, kad policija suėmė ke
turis japonus vertėjus ir ke
turis japonų kalbos moky
tojus, tarnaujančius Sovie
tų ambasadai.

Japonijos ministerija da
vė tokį “atsakymą”—Sovie
tų ambasada, girdi, samdo 
sovietinės valdžios pritarė
jus; kai kurie jų buvo jau 
pirmiau teisiami už “raudo
nąjį” veikimą, bet bausmės 
buvo suspenduotos; tai, esą, 
policija ir dabar turėjo ant 
jų nuožiūrą.

Areštavus japonų kalbos 
žinovus, trukdosi Sovietų 
ambasados darbas.

VARŠAVA, kovo 12. — 
Vyriausias Varšavos žydų 
rabinas, Lenkijos seimo se
natorius Moses Schorr, atsi
šaukė į valdžią, kad stab
dytų kruvinus pogromus, 
kuriuos fašistų govėdos da
ro prieš žydus visoj šalyj. 
Rab. Schorr pranešė sena
tui apie žmogžudiškas riau
šes, sukeltas prieš žydus 
Przytyko miestelyj, viduri
nėj Lenkijoj, kur fašistų 
gauja tris žydus nužudė ir 
21 labai sužeidė. Be to, go- 
vėda išdraskė x šimtus žydų 
namų, išdaužė langus, su
naikino baldus, sudraskė 
drabužius. Priemiestyj vie
nas pogromščikas kirviu 
nužudė suskurdusį čevery- 
kų taisytoją žydą Minkows
ki ir jo žmoną, mažų vaikų 
tėvus.

Laike prieš-žydiškų riau
šių pirmadienį, policija ne
va bandė suturėti govėdą, 
kuri metėsi ant žydų, bet 
greit policininkai pasitrau
kė atgal ir davė užpuoli
kams visą valią.

Susibūrę žydų jaunuoliai 
bandė pastot kelią fašis
tams į žydų gyvenamas gat
ves, bet pati policija išblaš
kė tuos jaunuolius.

Jau keli mėnesiai kaip 
hitleriško plauko fašistai 
boikotuoja žydus Przytyke. 
Jų pikietai neleidžia nieko 
iš žydų pirkti bei jiems par
duoti. Pats šis pogromas 
prasidėjo nuo to, kai vienas 
kaimietis ėjo pirkt duonos 
iš žvdų kepyklos.

Fašistai neleidžia žydams 
nusipirkt net pieno savo kū
dikiams.

Lenkas senatorius grafas 
Rostorowski taipgi patvir
tino senate rabino Schorro 
nranešimą apie žmogžudiš
kus pogromus prieš žvdus.

Kovo 12 d., fašistai stu
dentai, be kitko, išdaužė žy
dų kliubą Lwowe ir suardė 
kelias žydų krautuves.

Lenkijos valdžia iki šiol 
nedarė jokio rimtesnio

SHEGININ bažnytkai- 
myj, Murcia provincijoj, Is
panijoj, katalikų kunigas 
nušovė vieną iš demonstra
vusių darbininkų ties jo na
mu.

Vidaus reikalu ministeri
ja taingi skelbė, kad už
draudžia farmų darbininkų 
išstojimus, kur reikalauja
ma atimt žemė iš dvarinin
ku ir padalint bežemiams: 
bet komunistai ir socialistai 
vis tiek šaukia lauko 
darbininkų mitingus.

BOSTON, Mass., Kovo 13. 
—Per upių potvinius del 
sparčiai -tirpstančio sniego 
žuvo 9 žmonės Mass., Mai
ne, New Hampshire, Ver
mont, Rhode Island, ir 
Conn, valstijose. Potviniai 
taipgi pakilo įvairiose vie
tose Pennsylvanijoj ir New 
Jersey.

Vasario 26 d. įvyko L. K. 
blaivybės d-jos konferencija. 
Buvo susirinkę 39 skyrių atsto- 
vai su pilnais įgaliojimais, 4-at. 
stovai tik žodžiu jgahoti, 5 Cen
tro valdybos nariai ir 36 sve
čiai.

. Posėdžiui prasidėjus ir pasiū
lius prezidijumą, kaikas pra<$- 
jo nesuvaldomai trukšmauti.

Padarius mandatų komisijos 
pranešimą, trukšmadariai pra
dėjo rėkauti. Del jų keliamo 
trukšmo policija uždarė konfe
renciją. Išklausyta tik sveiki
nimai, Centro valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai.

Atrodo, kad trukšmą sukėlė 
smetonininkų plauko asmenys.

Skiria $603,230,604 
Per Metus Amerikos 
Kariniam “Reikalam”
WASHINGTON, kovo 12. 

—Jungtinių Valstijų senato 
lėšų komisija užgyrė $603,- 
230,604 per metus išleisti 
šalies armijos reikalams ir 
patarė, kad kongresas nu
balsuotų tokią sumą. Tai 
didžiausia suma armijos lė
šų ramiais laikais visoj ša
lies istorijoj.

Be paprastų armijos iš
laidų, bus už tuos pinigus 
mechanizuojama ir motori
zuojama armija, statoma 
bei taisoma tvirtovės, geri
nama prieplaukos karo lai
vams, pravedama kanalai 
kariniais sumetimais ir tt.

Smarkiau negu bet kada 
besiruošiant karui, Roose- 
velto valdžia, tačiaus, klega, 
būk Jie prisirengimai esą 
daromi “taikai palaikyti.”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

>Atvykęs į Tautų Lygos 
Tarybos posėdį Londone,. 
Sovietų užsienių reikalų ko-, 
misaras M. Litvinov kovo 
12 d. pareiškė, kad Sovietai 
rems bet kokias bausmes 
prieš Vokietiją, kurias tik 
nutartų Lyga.

Rumunijos užsieninis ml- 
nisteris N. Titulescu sako, 
kad jo šalis yra pasiruošus 
sustabdyt aliejaus pardavi
nėjimą Vokietijai, jeigu bus 
padarytas toks tarimas 
Tautų Lygoj. . 3Ispaną Fašistai Kėsi

nosi Nušaut Socialistą
Šalies Seimo Atstovą
MADRID, kovo 12. — 

Penki automobiliu privažia
vę fašištai sykiu ėmė šau
dyti į socialistą advokatą, 
seimo atstovą Jiminezą As- 
uą, beinant Jam iš savo bu
to; bet Jiminezui nepatai
kė, o tik nušovė policininką, 
kuris buvo jam paskirtas 
kaipo sargas. Įtariamieji 
šovikai tapo suimti.

Pereitą ketvirtadienį, “Lais
vės” svetainėje, Brooklyne, atsi
buvo ALDLD 1 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Tuom pat lai
ku kitoje svetainėje susirinko 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
centralinės 7 kuopos vienybės 
šalininkai.

LDD draugai, prisilaikydami 
LDD vienybės šalininkų suva
žiavimo nutarimo vienytis pa
matu pereitų metų LDD Centro 
Komiteto ir ALDLD CK. komi
sijų sutarties, nutarė ateiti į 
ALDLD 1 kuopos susirinkimą 
ir pravesti tą vienybę.

Centralinės LDD kuopos 24 
draugai ir draugės atėjo į ALD
LD 1 kuopos susirinkimą, kuris 
buvo, reikia pasakyti, didelis. 
Tokis skaitlingas susivienijan
čių draugų atsilankymas iššau
kė didelį entuziazmą, delnų plo
jimą.

Draugas L. Prūseika perskai
tė vardus ir pavardes visų 
LDD draugų, kurie vienijasi su 
ALDLD kuopa. Po to kalbėjo 
keli draugai iš LDD ir ALDLD. 
Vienybės įvykusį faktą atžymė-

Linares mieste. Andnlusi- 
jos provincijoj, keli šimtai 
moterų suruošė alkanųjų 
demonstracija ir įteikė mie- 

žygiuoti pirmyn Įsto valdybai reikalavimą 
kovon prieš bendrą klasinį prie- duonos.

LENKIJOS FAŠISTAI 
NUŽUDĖ TRIS ŽYDUS

Francijos Senatoriai
Galutinai Užtvirtino

■■ ■‘‘dM

berty Lyga deda didžiausias 
pastangas, idant senatorių 
komisija su Black priekyje 
negalėtų ištirt, kaip elekt
ros ir geso kompanijos pa
pirkinėjo politikierius pa
laikyt jų pusę šalies kong
rese ir valdžioje.

Hearst dabar pareikala
vo, kad Columbia Distrikto 
vyriausias teismas uždraus
tų senatorių komisijai nau
dot kaipo dokumentus pa
ties Hearsto telegramas, 
kurias jis siuntinėjo, besi
darbuodamas už tų kompa
nijų šėrų šmugelį.

Senatinė Black komisija 
tyrinėja milžiniškas sumas 
pinigų, kurias pernai išlei
do elektros ir geso kapita
listai, papirkinėdami kon
greso atstovus ir įvairius • žingsnio suvaldyt tuos krau 
politikierius ir varydami 
agitaciją, kad tik kongresas 
neišleistų įstatymo pagal 
Wheeler-Rayburno įnešimą, 
reikalaujantį apribot tų ko
misijų varomą šėrų šmu-

Keturių minimų šalių at- ’ 
stovai atmetė, kaipo never
tą svarstyt, Hitlerio naują 
pasiūlymą, kad jis nesiųs 
daugiau savo armijų į Rhei
no ruožtą, jeigu Francija 
ir Belgija taipgi nesiųs ka
riuomenės į sritis savo rų- 
bežių su Vokietija.

Francija griežtai reika
lauja ištraukt Vokietijos 
armijas iš Rheino krašto; 
Iki Hitleris to nepadarys, 
tol Francija neisianti į jo
kias naujas derybas su Vo-

draugės ir draugai, praeitį ir 
visi žiūrėkit į ateitį, į vienybę 
lietuvių darbininkų, į suderini
mą visų pažangiųjų liet, darbo 
žmonių eilių kovai už bendrus 
darbo žmonių interesus, kovai 
prieš grūmojantį karą ir fašiz
mą !

Mes draugiškai kreipiamės į 
tuos LDD narius,, kurie dęl vie
nokių ar kitokių priežasčių yra 
nusistatę prieš- vienybę ar
ba svyruoja, kviesdami juos 
pakeisti savo nusistatymą. Ben
drieji mūsų reikalai ir sieki
mai šiandien verčia kiekvieną 
protaujantį darbininką sunert 
rankas su kitais tokiais pat sa
vo broliais ir

Užsakyta 647 Galingi 
Bombininkai Amerikai
WASHINGTON. — Am- 

erikos karo ministerija už
sakė Wrighto korporacijai 
Patersone, N. J., pabudavot 
512 galingiausių motorų 
naujiems kariniams lėktu- 
vams-bombanešiams. Jie lė- 
šuos $3,850,000. Dar kiek 
pirmiau buvo užsakyta 135 
bombininkai.

Naujųjų bombanešių mo
torai turės po 1,000 arklių 
pajėgų.

• M V • ‘ .Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tikt *

*• H
Retežius, o Išlaimesitė

jo džiuginančioje kalboje drg. 
A. Bimba.

Pirmininkui paaiškinus tech
nikinius dalykus, tuojaus LDD 
draugai ir draugės apgulė sta
lą mokėti duokles. Visiems už
simokėjusiems buvo suteikta do
vanų “šviesos” No. 4, 1935 me
tų, ir knyga Povilas Jurlca.”

Toliaus susirinkimas ėjo la
bai džiaugsmingame ir gerame 
ūpe. Kiekvienas ir kiekviena 
džiaugėsi, kad Williamsburghe, 
Brooklyne, ilgų metų nesusipra
timai baigiasi. Kuopos reika
luose perrinkta valdyba, į kurią 
įeina iš abiejų pusių tinkami 
draugai. Susirinkimas priėmė 
pareiškimą, kuris žemiau telpa.

Šis brooklyniečių LDD vieny
bės šalininkų ir ALDLD 1 kuo
pos apsijungimas turėtų paak- 
stinti kiekvienoje kolonijoje, 
kur tik yra LDD draugų, grei
tai atlikti vienybę tarp abiejų 
organizacijų kuopų. Tai bus 
geriausias atsakymas tiems 
skaldytojams, kurie nenori prie 
vienybės prileisti.

MADRID, kovo 12. — Iki 
šiol buvęs Ispanijos armijos 
vyriausias inspektorius, ge
nerolas Lopez Ochola tapo 
areštuotas kaipo žiaurūnas 
darbininkų žudytojas laike 
1934 m. spalio mėn. revoliu
cinio sukilimo. Jis laiko
mas atsakingu už netiesio
ginį 5,000 sukilėlių nužudy
mą ir už tiesioginį sušau
dymą 72 revoliucionierių, 
pagal jo komandą. Bet “So
cialistą,” Ispanu Socialistų 
Partijos oficialis organas, 
rašo, kad generolo Ocholos 
tiesioginiu įsakymu buvo 
sušaudyta daugiau kaip i būdu sulaužydamas Locar- 
200 revoliucinių darbininkų, i no taikos sutartį, Hitleris 

norėjo nugąsdint Francijos 
senatą, kad neužgirtų su
tarties su Sovietais; bet tas 
jo žygis tik pasitarnavo 
greitesniam Franci jos-So- 
vietų sutarties užtvirtini
mui. Daugelis senatorių, 
kaip kad buvęs Francijos 
prezidentas Al Millerand ir 
kiti, kurie pirmiau priešino
si tai sutarčiai, dabar savo 
balsais ją parėmė, matyda
mi karo pavojų iš hitleri
ninkų pusės.

Sykiu su šiuom įeina gą- 
lion ir Sovietų tarpsavinės 
pagelbos sutartis su Čecho- 
slovakija.
Sumuša Hitlerio Priekabę

Hearstas Įsivėlęs Elek
tros Šery Šmugelyje
WASHINGTON, kovo 12 

—Fašistinių laikraščių lei-

■■■" -

Į Liaudies Fronto sutartį, I 
pirm Ispanijos seimo pasku-1 
tinių rinkimų, buvo, be kit-į 
ko, įrašyta, kad turės būti 
atsakomybėn patrauktas ir 
tas galvažudis generolas. 
Taigi dabar darbininkai 
privertė ministerį pirminin
ką Manuelį Azana, kairįjį 
respublikoną, vykdyt šį su
tarties punktą.

Vidaus reikalų ministeris 
Amos Salvador paskelbė, į 
kad daugiau nebūsią socia- 
listų-komunistų demonstra
cijų, mininčių Liaudies 
Fronto laimėjimą rinkimuo
se; tačiaus tos demonstraci
jos vis dar tęsiasi sostinėje 
Madride ir kituose miestūo-

genus.
Pilietybes Prašymus Pra 

deda Svarstyti
KAUNAS

patys esate kviečiami pri.-j 
sidėt prie sutarties ratelio, i 
Tai ne Francijos kaičia, kad 
Vokietija ir Lenkija atsisa
kė prie jos prisidėt.”

Sen. Paul-Boncour taipgi 
įrodė, jog Francijos sutartis 
su Sovietais niekur nesi
priešina Locarno bei kitoms 
sutartims.
Keturių šalių Vienbalsis 

Pasmerkimas Hitleriui
London, Kovo 12. — Ke

turios šalys, Francija, An
glija, Belgija ir Italija, ku
rios sykiu su Vokietija bu
vo pasirašiusios Locarno su
tartį, vienbalsiai paskelbė, 
jog Vokietija “aiškiai su
laužė” Locarno ir Versalės 
sutartis, kuomet Hitleris 
pasiuntė savo armijas į 
Rheino ruožtą. Jos už tai 
išreiškė sutartiną pasmer
kimą Vokietijos valdžiai.

LONDON, kovo 13. — 
United Press praneša, kad 
Anglija atmetė Francijos 
reikalavimą panaudot eko
nomines ir finansines baus
mes prieš Vokietiją, idant 
priverst Hitlerį atsaukt sa
vo armijas iš Francijos pa
sienio.

Sovietų delegatas į Tautų 
Lygos Tarybą M. Litvinov 
stipriai remia bausmes 
prieš Vokietiją, kad pri- 
spirt Hitlerį ištraukt nazių 
kariuomenę iš Rheino upės 
srities.

Tokios pozicijos laikosi 
taipgi čechoslovakija, Ru
munija ir Jugoslavija.

Hitleris šneka, būk ši 
Francijos sutartis su Sovie
tais “sulaužius” Locarno 
sutartį, 1925 metais pada
rytą tarp Francijos, Vokie
tijos, Anglijos, Italijos ir 
Belgijos; todėl, girdi, ir Vo
kietija turėjus teisę atsi
mesti nuo Locarno sutarties 
ir pasiųsti savo armijas į 
Rheino upės sritį. Į tokias 
Hitlerio šnekas šitaip atsa
kė Francijos senatorius J. 
Paul-Boncour:

“Jokia šalis neturi teisės 
sakyti, kad jai grūmoja bet 
kuris punktas šios sutarties 
(su Sovietais) arba kad ji
nai esanti apsupama. Jūs 
negalite sakyti, kad jums | pacĮaręS provokatorišką žy

gį prieš Franci i a Rheino 
isrityj, tačiaus, Hitleris čia 
nazių mitinge šnekėjo, būk 
norįs draugiškai “ištiest są- 

ivo ranką” Francijai...

Kovo mėn. 12 d., 1936, “Lai-šiai daryti tą patį. Pamirškit, 
svės” svetainėje, Brooklyne, 
įvyko ALDLD 1-mos kuopos su
sirinkimas. Tuo pačiu laiku, 
kitose “Laisvės” namo patalpo
se susirinko ir LDD 7 Jos (cen
tralinės) kuopos už vienybę sto
janti 24 nariai. Abudu susirin
kimai nutarė tuojau susivienyti 
einant ALDLD ir LDD C Komi
tetų priimtu vienybės dokumen
tu. Vienybė įvykinta dideliu 
entuziazmu.

Šis apvienytos ALDLD 1-mos 
kuopos istorinis narių susirinki
mas iš apie 100 dalyvių reiškia 
didelio pasitenkinimo, kad vy
kinama visų lietuvių sąmoningų 
darbininkų apvienijimo darbas, 
ir sveikina abiejų pusių drau
gus ir drauges, dirbusius ir dir
bančius už vienybę.

Mes kreipiamės ir į kitų lie
tuvių kolonijų ’LDD ir ALDLD 
narius, ragindami kuo veikiau-
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Delei To Nesiginčysime, nors Rei- 
! kia Skaitytis su Faktais, nes Mums 

Rūpi Darbas

“Keleivis” (11 d. kovo) labai supyku
siai barasi, kalbėdamas apie Amerikos 
lietuvių kongresą prieš Smetonos dikta
tūrą. Jis sako:

“Turime ‘Laisvei’ pasakyti, kad ‘Ke
leivio’ sumanymas neturi nieko bendra 
su tuo ‘Amerikos Prieškariniu Kongre
su/ kurį buvo sušaukę komunistai. Mes 
net ir žinoti nežinojome, kad lietuviai 
komunistai tame kongrese būtų ką nors 
panašaus kalbėję, nes jų nutarimų mums 
niekas neprisiuntė, o ‘Laisvę’ mes ma
tom labai retai (ji mums neina) ir ne 
visuomet žinom ką ji rašo.”

supratimu, turėtų būti sušauktas kuo- 
demokratiškiausiais pamatais. Jis turė
tų apimti visas Amerikos lietuvių orga
nizacijas ir įstaigas, kurios tiktai yra 
nusistatę prieš fašistinę diktatūrą Lie
tuvoje ir nori pagelbėti Lietuvos žmo
nėms ją nusikratyti. Jis turėtų būti ga
lingas balsas Amerikos lietuvių visuo
menės.

Aną dieną mes išsireiškėme, kad, šau
kiant tokį kongresą, gal reikėtų jo die- 
notvarkėn įdėt ir vienas kitas visiems 
bendras amerikinis klausimas, kaip, pa
vyzdžiui, gynimas ateivių teisių, kova už 
socialę apdraudą. Bet mes sakėme ta
da ir dabar pakartojame: Jeigu, ta
čiaus, kiti laikraščiai ir kitos antifašisti
nės srovės ir organizacijos mano, kad 
kongresas turėtų būti šaukiamas tiktai 
vienu tuo klausimu, tai yra, pasmerki
mu Smetonos diktatūros Lietuvoje, mes 
sutinkame ir su tuo. Mes sakome: Jei
gu negalime susitart bendrai veikt ke
liais klausimais, tai susitarkime nors 
vienu klausimu ir pakelkime savo galin
gą balsą. Mes manome, kad skaitlinga 
pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė 
gali ir turi surasti bendrą kalbą nors 
vienu klausimu.

f J _L.rX.fJ_ m1 ■' l'UTB

Draugaujame ir
Vienijamės

Visų pirma, tasai Amerikinis Kongre
sas Prieš Karą ir Fašizmą buvo šauktas * 
ne komunistų, bet Amerikinės Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą. Antra, tame 
kongrese darė tarimus ne tik komunis
tai, bet visi lietuviai kongreso delegatai, 
kurie atstovavo apie 90,000 Ameri
kos organizuotų lietuvių. Komunistų 
buvo tiktai keletas. “keleivis” labai 
negražiai apsilenkia su teisybe, savo 
skaitytojams įkalbinėdamas, kad tas kon
gresas buvo tiktai komunistų kongresas.

-Taip pat labai keista, kad “Keleivis” 
sakosi nieko nežinojęs apie to kongreso 
lietuvių sesijos darbus, kuomet net Kau
no “Lietuvos Žinios” sužinojo ir plačiai
apie tai rašė. Pasakysime, ta išpažintis 
jokios garbės neteikia “Keleivio” redak
toriui. Tačiaus, ar “K.” redaktorius ži
no, ar ne, amerikinis prieškarinis kon- 

' gresas įvyko sausio 6 dieną, Clevelande.
Šis kongresas pasmerkė Hitlerio kėsini
mąsi ant Lietuvos ir pasisakė už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės, šio kon-

fgreso lietuviška sesija pasmerkė Smeto
nos diktatūrą ir .pasisakė už šaukimą 
Amerikos lietuvių kongreso. Tai yra 
fąktai, su kuriais reikia skaitytis. Ga
limas daiktas, kad “Keleiviui” nežino
ma yra ir tas, kad pereitą vasarą tam
pačiam Clevelande įvyko Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimas, kuria- 

. me buvo atstovaujama 55,000 organizuo
tų lietuvių. Tai jo paties kaltė, jeigu 
jis nepasirūpina sužinoti apie tokius 
svarbius įvykius. Bent jau tuomi, mūsų 
supratimu, nereikėtų didžiuotis.

Tačiaus del to mes nenorime ginčytis. 
II Mums svarbu paties kongreso idėja. Jei

gu, daleiskime, “Keleivio” redaktorius 
' nieko negirdėjo apie prieškarinį kongre

są ir jo lietuvių delegatų tarimus, ta
čiaus vis tiek priėjo prie išvados, kad 
reikia Amerikos Lietuvių Kongreso, ku- 

:• ris griežtai pasmerktų Smetonos dikta
tūrą Lietuvoje, tai tas tik parodo, kad 
ne vien tik mūsų galvose ta idėja užgi
mė. Tas tik parodo, kad ir socialistai, 
nepriklausomu keliu, priėjo prie tos pa- 

■ Čios išvados. Tuom tik reikia pasi
džiaugti. Tai reiškia, kad tokiam kon
gresui sąlygos yra pribrendę.

Dabar reikia tik žiūrėti, kad ta idėja 
| nepasiliktų ant popieros. Padėję į šalį 

; tai, keno galvose ta idėja pirmiausia su- 
| brendo, imkimės bendromis spėkomis už 

darbo. Jeigu norime, kad kongresas 
įvyktų dar šią vasarą, tai reikia tučtuo- 

V Jaus pradėt prie jo rengtis. Iš savo pu- 
■ sės, mes siūlome, kad greitoje ateityje 

Į būtų sušauktas laikraščių ir masinių or- 
Kipįiizacijų pasitarimas kongreso reika- 
Į MUS. Toks pasitarimas galėtų sudaryti 
{ ^kongreso šaukimo komitetą. Ar “Ke- 
I 'Ifcrris,” “Naujienos” ir kiti laikraščiai, 
f J^Uinstatę prieš Smetonos diktatūrą, tam 
f pritaria?
| Mes pilnai sutinkame, kad “jokia sro- 
rkia partija negali iš to darytis 

kapitalo,” tai yra, bandyt kon- 
>averžti. Toks kongresas, mūsų

ii i

Nesupranta Fašizmo, Todėl Nuva
žiuoja į Miškus

Chicagos “Naujienos” rašo:
“Visų-pirma, fašistų valdžios yra 

gengsterių valdžios, o ne normališkos 
kapitalistų- valdžios. Tą fašistišką gengs- 
terizmą pagimdė nesveikos sąlygos, su
sidariusios po Pasaulio karo. Reikia ne
užmiršti, kad fašistiškos gaujos susideda 
ne iš fabrikantų arba bankininkų, bet 
žymioje dalyje iš beturčių (t. y. prole
tarų), kuriuos sudemoralizavo karas, 
ekonominis krizis ir kitokios nelaimės. 
Išnaudotojai tik duoda pinigus ir parū
pina lyderius tiems sudemoralizuotiems 
beturčiams organizuoti po fašizmo vė
liava.”

Tai aiškus nesupratimas fašizmo. Ga
li būt, kad mažai politiniai protaujan
čiam žmogui šis pasakymas, kad “fašis
tų valdžios yra gengsterių valdžios,” la
bai gražiai suskambės ir jis tuomi pasi
tenkins. Bet visai kitaip pamanys rim
tai protaująs ir šiek tiek nusimanąs apie 
fašizmą žmogus. Jis “Naujienų” redak
toriui pastatys tokį.klausimą: Jungti
nėse Valstijose mes turime daugiau 
gengsterių, negu visas kitas šalis sudė
jus į daiktą, tačiaus dar neturime fa
šistų valdžios, kodėl? Ir ką tada jis 
atsakys?

Taip pat klaidinga tvirtinti, kad iš
naudotojai tiktai papirko beturčius ir ši
tie jau įsteigė fašizmą. Vėl paimkime 
Ameriką. Čia turčiai pagelba pinigų ir 
kitų apgavysčių paperka beturčius bal
suoti už kapitalistų kandidatus, tačiaus 
čia dar neturime fašizmo.

Taigi, fašizmas yra ne tas, ką aiškina 
“Naujienos.” Drg. Dimitrovas apibudi
na fašizmą sekamai:

“Fašizmas valdžioje yra atvira, teroris
tinė diktatūra labiausia reakcinių, la
biausiai šovinistinių, labiausiai imperia
listinių finansinio kapitalo elementų.

“Fašizmas—tai ne valstybinės valdžios 
forma, kuri būk ‘stovi virš abiejų klasių 
—proletariato ir buržuazijos,’ kaip tvir
tino, pavyzdžiui, Otto Baueris. Tai ne 
‘sukilusi smulkioji buržuazija, kuri pa
grobė valstybinę mašiną,’ kaip pareiškia 
anglų socialistas Brailsfordas. Ne. Fa
šizmas—tai ne viršklasinė Valdžia ir ne 
smulkiosios buržuazijos ar liumpenpro- 
letariato valdžia ant finansinio kapita
lo. Fašizmas—tai pačiojo finansinio ka
pitalo valdžia. Tai teroristinio žudymo 
organizacija, nukreipta prieš darbininkų 
klasę ir revoliucinę valstiečių ir inteli
gentijos dalį. Fašizmas užsienio politi
koj—tai šiurkščiausios formos šoviniz
mas, kuris auklėja žvėrišką neapykantą 
kitoms tautoms.

“Fašizmo atėjimas prie valdžios—tai 
ne paprastas pakeitimas vienos buržua
zinės vyriausybės kita, o pakeitimas vie
nos valstybinės klasinio buržuazijos 
viešpatavimo formos, buržuazinės demo
kratijos, kita jo forma—atvira teroris
tine diktatūra...”

Tiesa, fašizmas suranda, ypač pradžio
je savo įsigalėjimo, pasekėjų darbininkų, 
valstiečių ir inteligentijos masėse, ap
gaudamas jas visokiais demagogiškais 

prižadais. Bet jokiu būdu negalima sa-

Trukšmingas buvo lietu
vių opozicionierių suvažia
vimas 8 d. kovo Brooklyne. 
Kuomet 25 suvažiavimo da
lyviai demonstratyviai ap
leido lietuviškų lovestonie- 
čių “seimą;” sykiu su jais iš 
svetainės išmaršavo didelis 
būrys “N. G.” šėrininkų, ku
rie buvo toj svetainėj, kaipo 
svečiai. Svetainė pasiliko 
apytuštė.

—Maršuojam į “Laisvės” 
svetainę!—sušuko delegatai 
ir šėrininkai.

“Laisvės” svetainė beveik 
pilna. Ūpas puikus, drau
giškas. Visi jaučiasi, tary
tum, būtų apleidę “Aigipto 
žemę.” Visi tik ir kalba, 
kaip čia greičiausia susilie
jus su ALDLD.

Butkus kadaise pranaša
vo, kad “jei ir vienysis, tai 
desėtkas-kitas.” O čia, vien 
tik šioj svetainėj, apie 60 
rinktinių opozicionierių, ku
rie jau apleido opoziciją.

25 delegatai vienbalsiai 
priima pareiškimą, kodėl 
jie atsimeta nuo opozicijos. 
Šėrininkai rašosi po pareiš- 

' kimu, kad jie atsisveikina 
su “N. Gadyne.”

Worcesterio opozicionie
rių kuopa buvo gal pati 
veikliausia opozicijoj. Ir 
štai, visi jos delegatai—Ša- 
laviejus, Jusius, Skliutas, 
Miliauskas — kaip vienas

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas:

Ar Anglijoj ir Škotijoj 
Lietuvių suvis nėra? Ten 
seniaus ėjo “Rankpelnis” 
ir daug matėsi žinių iš lie
tuvių judėjimo, kaip tai iš 
Glasgow, Bellshil, ir Moth- 
ervell; ar dabar lietuvių nė
ra, ar apmiręs darbininkų 
judėjimas. Paaiškinkit per 
dienraštį “Laisvę.”

Jums, draugiškai,
V. A.

Great, N. Y.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, Ško
tijoj ir Anglijoj šiuo tarpu 
gyvena keletas tūkstančių 
lietuvių, bet revoliucinis 
darbininkų judėjimas ten 
gan silpnas. Dalis darbinin
kų įsivėlė į anglišką judėji
mą—veikia Anglijos Komu
nistų Partijoj ir profesinė
se sąjungose,—lietuviškame 
darbe neimdami dalyvumo. 
Kodėl lietuviuos silpnas 
darbininkų judėjimas? Vie
na, pačių lietuvių nedaug, o 
antra—karo laiku ir tuojau 
po karo Anglijos valdžia 
nemažai pažangesnių susi
pratusių lietuvių darbininkų 
išdeportavo į Lietuvą arba 
Sovietų Sąjungą ir tuo bū
du susilpnino veikėjų kad
rus. Tas, beabejo, pakenkė 
visam judėjimui.

pasisako už griežčiausią ir 
greičiausią vienybę.

“Mūsų kolonijoj daugiau 
opozicijos nebebus” — su
šunka drg. Skliutas.

“Mes eisime po Komparti
jos vadovybe”—duoda gar
bės žodį drg. J. Šalaviejus. 
Drg. Jusius čia pat užsirašo 
“Laisvę.” Drg. Miliauskas 
sakosi darbuosis “Laisvei.”

Worcestery opozicija lik
viduojama visu šimtu nuo
šimčių. Puikų įspūdį daro 
Easton, Pa., draugai. Drg. 
V. Stankus sakosi buvęs 

I pirmasis už opoziciją, o da
bar pirmasis už vienybę. Tą 
patį pakartoja ir .drg. John
son. Drg. Katinis duoda 
suprasti, kad iš Eastono 
plauks “Laisvei” gausios 
paramos. Širdingai kalba 
drg. Meisonas.

Eastono opozicinė kuopa 
turėjo 40 narių. Iš to skai
čiaus gal du ar trys liksis 
su Strazdo linija.

—Mes rengsime Eastone 
vienybės banketą—pareiškė 
drg. Meisonas. Aišku savai
me, jų banketas bus puikus.

O kaip su Patersonu? 
Apie 10 “Naujosios Gady
nės” šėrininkų tuoj vienysis 
su ALDLD. Kaip informuo
ja drg. Sakatauskas, kol 
kas nesivienys gal koks de- 
sėtkas.

Apie Newarką kalba dd. 
Bėčis ir Druseika. Jie kal
ba gerai.

O. Cibulskienė pareiškia, 
kad 27 Maspetho kuopos na
riai tuoj vienysis su ALD
LD. Maspethiečiai ir mas- 
pethietes labiausiai pasipik
tinę lovestonine mašina.

Kritiškai ir atsargiai kal
ba philadelphietis drg. Mer
kis. Jis kalba apie ateitį. 
Reikia pasakyti, kad . drg. 
Merkis ir draugė Šapra- 
nauskienė buvo geriausi 
“N. Gadynės” platintojai 
Philadelphijoj. Dabar jie 
su strazdiniu organu nieko 
bendro neturėsią.

Labai gerų pareiškimų 
padarė Richmond Hill (da
lis Brooklyno) draugai—Li
sa jus, Rainys, Paukštys, 
Daugėlienė. Jų kolonijoj 
bus vienybė ir vienybė ne 
popierinė.

O kaslink LDD 7 (cen- 
tralinės).kuopos, tai jos di
džiuma jau susivienijo. Net 
25 opozicionieriai jau susi
liejo su ALDLD 1 kuopa. 
23 šio skaičiaus buvo pil
nai užsimokėję LDD 7 kp. 
nariai. Strazdiniai viso la
bo tepajėgė “sumobilizuot” 
tik 13 savo žmonių.

Puikiausiam ūpe ir Šir
dingiausiam draugiškume 
skirstėsi iš “Laisvės” sve
tainės buvusieji opozicijos 
veikėjai—dabar jau ne opo
zicionieriai.
Skamba balsai, kad vi

siem reikia užsirašyti “Lais
vę.” Jau skaito “Laisvę”— 
Paukštys, Kalvaitis, Kauli
nis, Lisajus, Rainys, Pauk
štienė, Beeis, Mikalauskie
nė ir daugelis kitų. Wor
cestery jau apie 10 buvusių 
opozicionierių užsiprenume
ravo “Laisvę.”

Drg. Johnson sako: “Mes 
pasirūpinsim, kad ‘Laisvę’ 
skaitytų visi eastoniečiai.”

Kai draugai skirstėsi iš 
“Laisvės” svetainės, tai pa
silikusioj i opozicijos dalis 
vakarieniavo Piliečių Kliu- 
be. Vakarienė buvo pana
ši į šermenis, nes joje daly
vavo gal 50 žmonių, sumo
kėjusių po 50 centų, o gar
sinta buvo ir per “N. G.” 
ir per radio. (Pernai “N. 
G.” vakarienėj buvo virš 
300 žmonių.) Gerai d. Prū- 
seika pasakė: “Lai bus 
jiems lengva šios šalies že
melė.”

Kiek dar likusioj opozici
joj yra bent krislelį komu
nistinių idėjų turinčių žmo
nių, tie su laiku įsitikins, 
kad reikia atsisveikint su 
dešiniuoju ekstremizmu. O 
su nepalenkiamais antiso- 
vietiniais elementais lai da
ro operacijas merdėjanti 
frakcija.

Tik ką gauta žinių, kad 
Roselando (Chicagoj) LDD 
kuopa jau vienijasi su AL
DLD kuopa. Beje, ji buvo 
prisiuntus laišką suvažiavi
mui, bet laiškas nebuvo

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

Tel.: Humboldt 2—7964
i

Lowell, Mass.
Svarbi Konferencija. Visą 

Pareiga Dalyvauti

Čia organizuojasi Ameriki
nės Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą vietinis skyrius. Jau 
prisidėjo keletas organizacijų 
ir pavieniai žmonės. Išrinktas 
laikinas komitetas, kuris šau
kia pirmą konferenciją, kur 
bus išdirbti veikimo planai ir 
išrinktas pastovus komitetas.

Konferencija įvyks ateinantį 
sekmadienį, kovo 15 d., 2 vai. 
po pietų Armėnų Socialistų 
Kliubo svetainėje, 210 Central 
St., ant viršutinių lubų. Ka
dangi pats klausimas—kova 
prieš karą ir fašizmą, yra la
bai svarbus, todėl ir konferen
cija bus labai svarbi.

Rodos, bus pakelti tokie 
klausimai, kurie Lowellyje dar 
nebuvo keliami ir svarstomi. 
Visų pareiga dalyvauti kon
ferencijoj. Dalyvaukite vi
sų organizacijų atstovai ir vi
si eiliniai nariai. Dalyvaukite 
pavieniai žmonės, kuriems tik 
rūpi kova prieš tuos du vie
name kūne baisūnus—karas ir 
fašizmas. Visiems durys bus 
atdaros, kas tik yra sąžinin
gas ir taikos šalininkas.

Kaimynas.

skaitytas.
Drg. Prūseika praneša, 

kad jau 70 “N. G.” šėrinin
kų susirašė po pareiškimu, 
kad jie nieko bendro neturi 
su dabartine “N. Gadyne.”

Jau Ne Opozicionierius.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

BĖGIMO SPORTAS
Dr. gydytojau, ar negalėtu

mėt man patarti per “Laisvę” 
apie bėgimą, kadangi aš užsi
imu bėgimo sportu, ar neken
kia sveikatai? Aš pereitą ru
denį bėgau tris mylias mūsų 
mieste ir daug kartų kituose 
miestuose dalyvavęs bėgime. 
Aš įbėgu 3 mylias per 17 mi
nučių. Aš turiu 16 metų am
žiaus. Kai užbaigėm bėgimą, 
tai aš jaučiau, kad mano šir
dis pradėjo plakti tankiau. 
O, kada atsigulu, tai da smar
kiau pradėdavo mušti širdis. 
Dabar jaučiu geriau. Sveriu 
165 svarus, aukščio 6 pėdų ir 
1 colio.

Pavasarį aš ir vėl noriu bėg
ti pusę mylios. Ar aš galėčiau 
tai daryti, ir kokį maistą turė
čiau vartoti, kad geriau galė
čiau bėgti? Tariu širdingai 
ačiū. Vardo meldžiu nedėti.

ATSAKYMAS
Tai iš Jūsų, Drauge, smar

kus bėgikas. Vikraus Jūsų 
esama vaikino, kad toks jau
nas jau tokios gražios padarėt 
pažangos! Galima Jus padrą
sinti ir pagirti už tiek energi
jos, už ūpą, už karštį jaunuo
liška !
. Bėgimas yra paprastas spor

tas. Kaip ir bet koks kitas 
sportas, taip ir bėgimas gali 
padaryt žalos, jei perdėtum, 
nesilaikydamas tam tikrų svei
katos bei higijenos taisyklių.

Kad būtumėt ištvermingas 
ir patvarus bėgikas, prakti
kuokite bėgimą kad ir kasdie
na. Kad ir ne po taip daug, 
bet bėgiokite kas diena.

Taip darant, lygiau išsilavi
na raumenys, geriau prisitaiko 
širdis prie padidintų reikalavi
mų sparčiai varinėti kraują. 
Kasdieninis bėgiojimas yra 
Jums labai svarbi išlyga.

Jums nuo ano ilgo bėgimo 
buvo pradėjai smarkiai širdis 
mušti. Tai suprantama. Tur 
būt, Jūs nebuvote pirma to 
gerai kas diena išsimuštravęs, 
išsibėgiojęs. Kad širdies per
daug staigiai neprivarginus, 
reikia pratintis bėgioti, kad 
ir po truputį, kas diena.

Maistas labai ir gi svarbu. 
Valgykite visa ką, kas tik yra 
gyva, nesugadinta, nesudarky
ta. Raumenų miklumui reikia 
gausybės visokių vitaminą, o 
jų gausit kaip tik su gamtiniu 
maistu. Daugiau ir dažniau 
vartokite visokių šviežių, ne
virtų daržovių ir vaisių. Bet 
Jums reikia ir kitko: kiauši
nių, visokių pieniškų, žuvų 
(jūros), šviežios mėsos (ke-

kyti, kad fašizmas yra koks ten driskių 
bei gengsterių viešpatavimas, kuriuos 
sau jale kapitalistų pasamdė. Fašizmas 
yra paties stambiausio finansinio kapita
lo diktatūra. Kuomet kapitalistai nebe
pajėgia savo viešpatavimo išlaikyti pa
gelba buržuazinės demokratijos, tai grie
biasi brutališkos, nuogos teroristinės 
diktatūros.

“Naujienos” skelbia tikrą nesąmonę, 
kuomet jos bando įkalbėti svietui, kad 
Vokietijoj -fašizmas laimėjo todėl, kad 
“komunistų jėgos buvo beveik susilygi
nusios su socialdemokratų jėgomis.” Jos 
pačios tam netiki. Kaip tad, pavyzdžiui, 
su Austrija, kur komunistų jėgos buvo 
labai silpnos, o socialdemokratų jėgos

turėjo su savim gal visus 90 nuošimčių 
darbininkų? Aišku, kaip Austrijoj, taip 
Vokietijoj darbininkų nelaimė buvo ta
me, kad jų dauguma tebetikėjo socialde
mokratų, o ne komunistų vadovybei. 
Abiejose tose šalyse milžinišką darbinin
kų judėjimą padarė bejėgių socialdemo
kratinė oportunistinė vadovybė. Tą 
šiandien gali užginčyt tik tas, kuris vi
sai nesiskaito ,su faktais ir logika.

Pavyzdžiui, Rusijos darbininkų klasės 
vadovybė buvo komunistinė-bolševistinė, 
ir ten laimėjo darbininkai. Ten, kaip ži
nome, fašizmas nė nosies negalėjo ir ne
gali įkišti. Tai irgi toks faktas, kurį 
gali užginčyti tiktai tas, kuris senai at
sisveikino su visokia tiesa.

penų), viso grūdo duonos. 
Sunkiųjų krakmolų iš chemiš
kai baltintų miltų mažai be
vartokite. Bet saldžią daiktą 
Jums labai reikia. Saldiniai 
greit gamina energiją. Kai 
esate veiklus fiziškai, varto
kite rudojo cukraus, siropo be 
sieros dujų, medaus, saldainių, 
šokolado, saldžiųjų vaisių bei 
uogų.

Prieš lenktynių bėgimą ge
rai pavalgykite saldžių daik
tų. Laike ilgų fizinių pastan
gų gerai irgi karts nuo karto 
imti kokių saldžių daiktų: jie 
greit pereina į kraują, priduo
da greitos energijos ir mažina 
nuovargį.
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Visokia mintis, kuri neagi
tuoja, yra arba iškanevei- 

‘kimas arba išdavystė.
-ROMAIN ROLLAND.

Meniškos Informacijos
NAUJOS SOVIETŲ OPEROS

Opera yra labai augštas ir komplikuotas 
meno kūrinys. Todėl jų mažai pagaminama. 
iTiteratūra (libretas operai) rašosi eilėmis, ly
rika. Paskiaus viskas velkama į muziką. Tad 
operai pagaminti ir suvaidinti reikia labai 
gerai lavintų jėgų—gerų literatų, muzikų, di
rektorių ir lavintų aktorių.
* Net tokia šalis, kaip Amerika, veik neturi 
savos operos kūrybos. Dabartiniu laiku ir 
europinės šalys naujų operų veik nepagamina.

Tik Sovietų Sąjungai yra išimtis, šioje so
cialistinėje šalyje kyla pramonė, kyla ekono
mija, menas, literatūra ir naujos operos. Jau 
seniau mes girdėjome apie operą D. šostoko- 
kovičiaus. šis jaunas kompozitorius yra jau 
žinomas kaipo tarptautinis muzikas.

Tačiaus šiame sezone pasirodė dar trys 
^naujos operos. Dar įdomiau, kad Sovietų šaly
je kyla nauji talentai, galima sakyti, revoliu
cijos žiedai. Dar tik 20 metų jaunuolis I. D. 
Dzeržinski parašė muziką operai “Ir Tykiai 

tTeka Donas”, ši nauja opera parašyta iš šo- 
lokovo veikalo tuo pačiu vardu. Daugiausia 
liečia sovietinį gyvenimą—kolektyvizaciją. Šį 
veikalą (apysakos formoj) galima gauti anglų 
kalboj.

Kitas jaunas (taip pat tik 22 metų) kom
pozitorius, V. V. želobiski, parašė operą 
“Komarinski Mužik.” želobiskio opera yra is
torine—ji vaizduoja septyniolikto šimtmečio 
valstiečių sukilimą, kuriam vadovavo Ivan 
Bolotnikov, šio paties autoriaus ir kitą nau- 
fą operą vaidina šiame sezone—“Varduvių 
Diena.”

žinoma, šios operos yra pirmi kūriniai jau
nų sovietinių kompozitorių. Jose dar yra tru
kumų. Bet kritikai pripažįsta, kad šios operos 

♦ parodo naujus talentus, kurie daug žada atei
čiai.

šie ir kiti meno kūriniai yra atsakymas to
kiem fašistiniam papliauškom, kaip Tysliava, 
kurie tauškia, jog socializmas nekelia meną 
ir kultūrą.

V. Bovinas.

'Trečio Anskričio Konferencija 
Ir Jos Aprašymas

Įvyko Meno Sąjungos III Apskričio konfe
rencija ir jau praėjo. Joje nedalyvavau, ši 
konferencija įvyko prie pat Meno Sąjungos 

•centro. Joje, rodos, dalyvavo vyriausi Meno 
Sąjungos Centro Biuro nariai—pirmininkas 
ir sekretorius. O gal ir daugiau buvo Centro 
lįiuro narių joje?

Ko reikia tikėtis iš tokios konferencijos? 
Pavyzdžių, vadovybės, nurodymu visai Meno 
Sąjungai. Iš čia turi sekti meninė ir ideologinė 
Meno Sąjungos vadovybė. Bet... vis einame 

. senu keliir. Nič nieko naujo.
Šiam rašiniui imu medžiaga iš “pagrindi

nio” konferencijos aprašymo, kurį davė d. J. 
N. Bet nepykite, draugai, kad užminsiu ant * 
“korno.”
*Iš aprašymo matome, kad mūsų konferenci

jos tiktai formališkumas, tik protokolų rašy
mas. Gilesnio nieko jose nėra. Sugabumo, su
manumo, ideologinės vadovybės, geros peržval
gos veikalu ir dainų, įvertinimo mūsų darbo— 
nėra. Tuojaus d. J. N. sako, jog “eisime prie 

^vienetų raportų, kurie yra svarbūs (mano pa
brėžta) vystomam proletariniam mene.” Ge
nai, bet pažiūrėsime, kas yra naujo tuose ra
portuose? TSI

Raportai parodė, kad “choruose dainuoja 
Amerikoje ęimęs lietuviškas jaunimas.” Bet 
apie tai jau raportuojama kelinti metai. Kam 
tie protokoliniai kartojimai dar laikraštin 
dėti ? ' ‘’’•T5 W

i Great Necko choras.—Mokytoja “paima 
vieną kokią dainą—biskiuka pamokina ir nei 
Aeįpusėjus į dainos meliodiją—ima kitą, tru
pučiuką padainavus, užbaigia pusės metų se
numo dainą.” Net toks detalumas!

Bet ką draugas nori pasakyti su tais “tru
pučiukais” ir “pusės metų senumo” dainomis, 
aš nesuprantu. Paskiaus dar pridėta, kad “pa
gal kolonijos didumą, finansiškai stovi neblo
gai,” tai ir viskas, visas raportas ir aprašy- 

į mas.
Elizabetho choras.—Visai nieko daugiau ne

raportuota, kaip tik tas, kad choro nariai gin- 
činasi, kur laikyti pamokas. Kitaip sakant, už 
choro buveinę, kur turi susirinkti. Daugiau 
nieko. Toki dalykai diskusuojama konferenci- 
i’oj, kuri įvyksta kartą į metus! Aido Choras 
brooklyne.—Jis gyvena “centro panosėj,” bet 

“finansiškai biedniausias choras.” Ir daugiau 
l inieko. Beje, jis reikalauja “talkos iš jaunimo.” 

Kas nuveikta ir kas reikia veikti—nėra.

•Newarko Sietynas.—Pasirodo, kad šis cho
ras visai ne ant mūsų planetos gyvena. Ir vi
sai ne juokais čia paduodu visą paduotą d. J. 
N. “aprašymą” apie Sietyno Chorą. Raidė rai- 
dėn, žodis žodin—jis sako:

“Newarko Sietynas, ypatingai šį žieminį se
zoną, be jokios baimės triukšmauja su viso
kiais perstatymais ir jaučiasi jojąs ant kokio 
tai pasakiško žirgo, kuris per dieną perjojo 
kelias karalystes. Laikykitės, kol dar patka- 
vos iš akmenų kibirkštis skilia”. Viskas.

Na, tai taip “taisoma” menas! Draugas pri
rašė nonsensų apie “pasakiškus žirgus” ir 
“karalystes,” bet pamiršo paminėti bent vieną 
vaidinimo vardą visame rašte. O, ką jau kal
bėti apie gerumą ir blogumą tų vaidinimų, 
dainų, literatūros ir tt. Tačiaus, atsiprašau, 
gal draugas mano parašęs savo raštą “me
niškai?” Bet man rodos, kad čia visai meno 
nėra.

Bet ir dar neviskas. Ve, kaip draugas ruo
šia delegatus į Meno Sąjungos suvažiavimą: 
“Nutarta dalyvauti šios vasaros menininkų su
važiavime, bet delegatas neišrinkta. Kas tu
rės laimės važiuoti Rochesterin ir numaudyti 
Ontario ežere karščio ir dulkių žmogišką pur
vą—spėkite!”

Išrodo, kad menininkų suvažiavimas įvyks 
ežere! Todėl pati konferencija ir d. J. N. 
visai nediskusavo, netarė ir nerašo, kas reikia 
menininkų suvažiavime veikti, tarti—važiuo
jame tik maudytis!

Bet dar galima sakyti, kad konferencija 
visgi kritikavo veikalus. Bet kaip? Na, jei de
legatus siunčiame į suvažiavimą tik “numau
dyti žmogišką purvą,” tai jau ir negalima ti
kėtis veikalų rimtos kritikos. Tad veikalai rei
kia tik “daugiau cenzūruoti.” Bet todėl, kad 
autorius “prideda veikale arti 30 lošėjų, pri
kiša jame visokios medžiagos ir jūs pasiųskite 
beperstatydami jį.”

Jei tik taip “kritikuojama” veikalai, tai kri
tikos dar reikia j ieškoti. Tokia “kritika” nėra 
kritika, bet dailydės miera.

Tai toks meno konferencijos aprašymo turi
nys, be iškraipymų. Tačiaus gale rašto dar 
draugas prideda, kad “ši konferencija buvo 
grynai meniško pobūdžio, kad pakėlus jį ant 
augštesnio laipsnio” (mūsų pabrėžta).

Net stebėtis reikia iš tokio meno “pakėli
mo”. Jei konferencija buvo “grynai meniško 
pobūdžio”, tai kodėl to nėra d. J. N. aprašyme? 
Nejaugi “menišką pobūdį” jai duoda maudy
masis, pasakiški žirgai, piknikai, svetainių 
samdymai ?

Kaip, drauge J. N., skaitytojas gali supras
ti šį raštą? Juk į meno skyrių rašosi tik vy
riausi, geriausi nuotikiai ir tarimai iš kon
ferencijų. šiame rašte to viso nėra. Kaip skai
tytojui šį rašinėlį reikia įvertinti,—kaipo fel
jetoną, konferencijos išpeizavimą, protokolą, 
ar rimtą aprašymą?

Ne, draugai, mūsų menas yra rimtas dar
bas. Ypatingai, kuomet jame dalyvauja Meno 
Sąjungos atsakomingas draugas ir rašo iš kon
ferencijos, tai iš jo mes reikalaujame daugiau. 
Tokio draugo ir meno skyriaus yra tikslas 
įmatyti mūsų klaidas, padaryti rimtą kritiką 
tam, kas yra kritikuojama. Meno Sąjungos 
vadovybė visuomet turi matyti ateitį, reikia 
duoti sumanymų. Centro Biuro organai turi 
būt su iniciatyva ne į ežerą, bet į darbus, į 
suvažiavimą. Reikia atsiminti, kad šis aprašy
mas liečia ne tik šią konferenciją—jį skaito 
visi mūsų menininkai, visa Amerika. Labai 
prasti juokai, kada draugas tikrovę, faktus, 
mintis ant jų išmaino.

Kol mes nesiimsime rimtai meno darbo, kol 
nepradėsime tikrai gvildenti ir pastatyti meno 
darbą taip, kaip reikia, tol mes nepakilsime iš 
senovės. Pavyzdžiui, Sietyno Choras stovi 
augštai muzikoje. Jis vaidino “Inkviziciją,” 
davė naują “Minstrel Show,” jo vaidinimas 
kitų veikalų—turi daug praktikos, gerų ir silp
nų pusių. Paėmus tai įvertinimui, tinkamai tą 
įvertinimą perdavus meno skyriuje—mes duo
tume pamokų visai Meno Sąjungai. Jau man 
yra žinoma, kad Sietyno Choras pergyveno 
kelis periodus net savo dainomis. Paskutiniu 
laiku jis dainuoja daug liaudies dainų. Toki 
dalykai reikia nušviesti.

V. Bovinas.

gu jie rašytų, kad mes neužtektinai režisierių 
turim, arba, kad režisieriam reikia daugiau 
mokintis, tai būtų galima sutikt, bet su to
kiais rašiniais, kad režisierių nėra, tai jokiu 
būdu negalima sutikti. Brooklyne gi kasmet 
esti lošiami veikalai ir veikalėliai, ir nekurie 
iš jų.būna gana gerai surežisieriuoti. Iš mūsų 
brooklyniškių režisierių yra tokių, kurie turi 
net po 20 metų patyrimo, praktikos tame dar
be, yra režisieriavę galybę veikalų ir turi ne
blogus talentus. Taipgi Meno Sąjungos Cen
tras net į kitas kolonijas kai kada siunčia re
žisierius veikalus mokinti. Tai kur gi dabar 
tinka tokie rašiniai, kad centre režisierių nė
ra. Kiek aš žinau, tai Brooklyne yra 4 reži
sieriai, kurie gali kad ir didžiausius veikalus 
surežisieriuoti. Tie režisieriai, tai šie: Juška, 
Nalivaika, Bovinas ir šalinaitė. Mano nuomo
ne tokie aprašymai, kad Brooklyne nėra reži
sierių, daro gėdą Meno Sąjungos Centrui ir 
brooklyniškiams režisieriams. Kitų kolonijų 
menininkai gi nemanykit, kad mes centre ne
turim kam veikalus režisieriuoti. Mes ne tik 
kad Brooklyne turim kam veikalus režisieriuo
ti, bet dar reikalui esant ir kolonijom galim 
pasiųst režisierių, kuris sumokins jums bile 
veikalą. i.

Kad mes veikalus ne visada gerai sulošiam, 
tai tas tiesa, bet dar negalima vien tik reži
sierius kaltinti; reikia kaltint ir rengėjus. 
Man rodos, kad rengėjai tankiai būna kaltes- 
ni už režisierius, štai kaip rengėjai tankiai 
padaro: nutaria veikalą lošt, paima dieną lo
šimui, surenka aktorius ir vėliau, už kokio 
mėnesio, pakviečia režisierių. Režisierius, pra
dėjęs mokinti aktorius ir pamatęs, kad nekurie 
iš jų netinka į roles, norėtų permainyti juos, 
bet jau lošimo diena nebetoli, tik už trijų arba 
dviejų savaičių ir nebebūna galima aktoriai 
mainyti. Na, tai ir palieka su tais pačiais ak
toriais. Lošiant gi, veikalas ir šlubuoja, nei
na. kaip reikia. Na, tai, ot, ir kieno čia dabar 
kaltė? Aišku, kad rengėjų, kad jie nepakvietė 
režisieriaus anksti ir nedavė laiko susimokini- 
mui. .

Apie profesionalius režisierius taipgi nela
bai šūkaukim. Mes jų dar negalim turėti, to
dėl, kad neturim teatranamių, nelošiam teat
rų kasdien, estradų scenerijos mūsų salėse 
neįrengtos kaip reikia ir neturim pinigų nei 
aktorių nei režisierių užlaikymui. Tai kam šū
kauti ir norėti, kad būtų profesionališki reži
sieriai. Jei ir būtų profesionališki režisieriai, 
tai ir dar nieko daug nenuveiktų, nes mūsų 
aktoriai neapmokami ir dar jų režisierius ne
galėtų pakomfmdavoti taip, kaip jis nori. Ma
no nuomone, dabartiniams režisieriams mes 
turim atiduoti kreditą už tai, kad jie mūsų 
veikalus režisieriuoja nereikalaudami iš drau
gijų jokio užmokesčio ir kad pasišventusiai 
dirba proletarinį meno darbą.
• Prie progos priminsiu, kad mes, Brooklyno 
teatrų lošėjai, planuojam turėti naują metodą 
lošimui . veikalų. Metodą bus tokia: mokinsi
mos veikalus niekam neapsiėmę lošt. Ir kada 
jau matysim, kad aktoriai visi tinka į roles 
ir viskas gerai eina, tai tik tada apsiimsim 
lošt. Tokiu būdu neprisieis nemokant veikalo 
arba Su neišlavintais aktoriais lošt, žinoma, 
toks darbas turės būt pradėtas vasarą, kad 
rudeniui atėjus jau galėtum lošti.

Centro Menininkas.
Literatūros ir Meno Red. komisijos pastaba.

—Negalime sutikt su draugo pareikšta nuomo
ne režisierių reikale: (1) Meno Sąjunga ne
siuntinėja režisierių į kolonijas; (2)- nevisuo- 
met reikia teatranamio, kad turėjus profesio
nalius režisierius; (3) jeigu vaidyla apsiima 
veikalą lošti, tai jis pilnai pasiduoda režisie
riaus gabumams, nes jei kiekvienas loštų, kaip 
jam patinka, tai kas išeitų iš vaidinimų; (4) 
kuomet kas nors iš brooklyniečių rašo, tai ne
reiškia, kad pavyzdžiu imama Brooklynas; (5) 
gėdintis—ne mūsų amatas. Mūsų, menininkų, 
pareiga kelti trūkumus viešumbn ir juos nai
kinti. žalos nebus. Tušti pasigyrimai—organi
zacijai žalingi. _
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Apie Proletarinius Režisierius
Praėjusiuose meno skyriuose P. Pakalniš

kis, Meno Sąjungos Centro sekretorius ir V. 
Bovinas, taipgi vienas iš menininkų centro, 
savo straipsniuose rašo, kad mes, proletariniai 
menininkai, neturim režisierių. Jeigu kitų 
miestų menininkai taip rašytų, tai gal galima 
būtų ir tikėti, bet kad brooklyniečiai taip rašo 
ir dar meno centro nariai, tai išeina jų neap
galvoti rašiniai ir daugiau niekas, žinoma, jei-

Petro Saženio Laiškas
Petras Saženis, kankinamas ir vargina

mas ilgos ir nuolatinės ligos, nepasidavė nu
siminimui, beviltingumui. Jis dirbo, kiek ga
lėjo; džiaugės Sovietų Sąjungos atsiekimais, 
džiaugės Sovietų Sąjungos draugais—drau
gais, kurie bent kuo prisidėjo socializmo 
budav/ojime, gerinime sąlygų Sovietuose, ir 
su. neapykanta žiūrėjo į tuos, kurie, asmeni
niais sumetimais važiuodavo į Sovietų Są
jungą, apsimetę neva socializmo budavoto-

jais, gi tikrenybėje jieškojo šiltų guštelių.
Geresniam supažindinimui mūsų skaity

tojų, kuo buvo Petras, žemiau talpiname 
dar vieną jo laišką, rašytą ALPMS sekreto
riui.

P. Pakalniškis.
Gerb. Drauge, Pranai!

Gavau tavo laišką, rašytą 16-IX-1935. Ačiū 
už draugiškus linkėjimus.

Tu klausi, kaip mano sveikata ir, kaip aš 
gyvuoju. Gal tu mane pavadinsi sentimenta- 
lišku, kad aš prisipažinsiu tau tame, jog tokie 
ir panašūs klausimai iš draugų amerikiečių- 
pusės į mane labai veikia. Aš džiaugiuos, kad 
ten, toli nuo mano Leningrado, vienas, kitas 
draugas nepamiršta paklaust manęs, kaip ma
no sveikata ir kaip aš gyvuoju...

Apie sveikatą aš nekalbėsiu, nes jos pas 
mane nėra (manau, tau d. Rojus pasakys 
apie tai). Aš tik pasakysiu tau, kad šįmet visą 
vasarą ir, štai jau prasidėjo ruduo, o aš nuo
latos nesu gulėjęs lovoj del savo nesveikatos. 
Tiesa, retai išeinu ir iš namų, bet vistik nors 
už stalo galiu sėdėti vieną, kitą valandą ir šį 
bei tą parašyti. Tuom aš džiaugiuos. Gyvuot, 
tai dar geriau gyvuočiau negu dabar, kad bent 
truputėlį dar geriau jausčiaus (kad labai ne
tintų kojos, kad labai nedusčiau ir tt.). Tu 
gi žinai, kad pas mus kas metai, kas mėnuo, 
kas savaitę, kasdien vis gerėja padėtis, štai 
kad ir dabar,—25-IX-1935 valdžios ir Partijos 
nutarimu visos produktinės kortelės panaikin
tos ir kainos produktams nužemintos, šitą su
laukęs, ar gi gali tu man nepatikėt, kad ir aš 
gyvuoju geriau neg iki šiol. Suprantama, gy
vuočiau, bent du, tris sykius geriau, būdamas 
sveikas. Dabar gi tenkinuos ir esama padėtim. 
Linksma ir džiaugsmas ima turint omenyj ge
ras soc. šalies perspektyvas ir turint gerus 
draugus, net tolimoj Amerikoj. ..

Gavęs tavo laišką dar nesimačiau su drau
gais Jurgelioniais: Katriute ir Kaziu, tad ir 
labas dienas nuo tavęs jiems dar neįteikiau. 
Prie progos įteiksiu. Paskutinį kartą aš su 
jais mačiausi rugsėjo mėn. pabaigoj. Jie buvo 
užėję pas mane. Abu atrodą puikiai. Jokių 
nusiskundimų iš jų negirdėt. Kazys “kariau
na” su savo viršininkais darbe, del lėtų darbo 
tempų trusto autoremonto dirbtuvėj, o Kazie- 
nė rengiasi eit dirbt į dirbtuvę, nes, girdi, nu
sibosta be darbo. Ale, būt tik noro dirbt, o 
darbo pas mus netrūksta. Katrė jau senokai 
gavo SSRS pilietybę ir Sovietų pasą. Kazys 
irgi priėmė SSRS pilietybę. Iš to gali spręst, 
kad nei vienas jų nemano išvažiuot iš Sov. 
Sąjungos. Turiu tau pasakyt, kad Jurgelio- 
niai abu iš amerikiečių tarpo buvo ir yra arti
miausi, ištikimiausi draugai, už ką aš juos 
didžiai gerbiu. Kiti gi pasirodė ištižėliais, ne
pastoviais, melagiais. Akyse jie gyrė Sov. S-gą, 
sakėsi viskuo esą patenkinti, o už akių peikė, 
šmeižė Sov. S-gos darbininkus etc. Nemanyk, 
kad Jurgelioiiiai taip jau aklai viską gyrė, kas 
buvo peiktino, ne. 'Svarbu, jie į dalykus žiūri 
blaivai ir, mato daug toliau savo nosies. Kiti 
gi pasirodė trumparegiais; jiems daugiau rū
pėjo tuojautinė jų (asmeniška) padėtis. Ki- 
tąip sakant, jie manė pasinaudoti gatavu, savo 
triūso, vargo nepridėjus.

Na, užteks.
Dabar del mano veikaliūko. Tai sakai, kad 

pažinai nekuriuos veikiančius asmenis? Gerą 
turi “akį”, kad pamatei ir savo pažįstamus.

Aš vistik manau, kad M. S. ar “Laisvė” vei- 
kaliuku pasinaudos.

Prisiminiau, kad d. Rojus norėjo perleisti 
per. “L.” špaltas mano verstą veikaliuką “Ap
skritimo Kvadratūra.” O vertėtų tai pada
ryti, nes veikalas įdomus ir Sov. Sąjungoj la
bai populiarus. Daugiausia jis lošiamas jau
nimo, moksleivijos.

šitam laiške aš prisiunčiu M. Sąjungai do
vaną, tai išverstas Raudonosios Armijos Avia
cijos maršas “Vis ankščiau,” su gaidomis.

šiuo tarpu aviacijos maršas Sov. S-goj yra 
vienas iš daugiausia dainuojamu maršų. Jį 
dainuoja visi ir maži ir seni. Jo gaida graži ir 
lengva išmokti. Versdamas žodžius, aš sten
giausi prisilaikyt originalio teksto. Gal Meno 
Sąjunga mano dovana (vertimu) pasinaudos, 
aprūpindama savo (narius) chorus šito maršo 
gaidomis ir žodžiais.

Nors greit aš vėl turėsiu tau parašyt ne- 
kuriais klausimais laišką, bet tu nelaukdamas 
jo parašyk man žodį-kitą. Lauksiu.

Viso geriausio tau linkiu.
Draugiškai,

Petras Saženis.
Lenįngradas, 1935-X-6..

! Menines Nuotrupos
Antradienio “Laisvėje” (ko

vo 3 d., 1936), šaipokas velėjo 
Praną Kartųjį, kam jis (vaiz-‘ 
delyje) leido po New Yorką 
Jiuosai arkliukui maklinėt. 
Šioje nelaimėje užjaučiu drg." 
šaipoką. Gaila, kad Pranas 
neprikabino tam arkliukui ko
kio nors vežimėlio.

Dar aštriau šaipokas vano
ja kailį Miškų Darbininkui, 
kam pastarasis iš muskuluoto, 
sveiko, tvirto vyro padarė— 

| pageltusį, purviną, sudžiuvusį.
Atiduodu kreditą d. šaipo

kui, kad jis tokius dalykus 
pastebi ir savo satyra, aštria, 
kaip kardu, plaka prasikaltė
lius.

Bet ar nebūtų geriau, kad 
draugas šaipokas paimtų kito
kią rašymo formą ir persikeltų 
į Meno Literatūros skyrių, ku
riame būtų daugiau vietos aiš
kiau dėstyt savo pažiūras apie 
“arklių mokslą ir jų diplo- 

Imus”? Jums ypatingai tiktų, 
įtuomet jūs turite minkštučiu- 
kę širdį, pervertą poeto vily- 
čia.

--------------------- ■ ’ *
Elizabetho Bangos Choras r ; 

užsimanė pasilsėt. Pasiėmė r 
atostogų neribotam laikui. Ko- • 
del?

Perdaug išmokta? Karščiai 
kankina? Ar kas kita?

žinoma, rimtų priežasčių nė
ra. Aptingo menininkai ir vis
kas!

Blogai, draugai bangiečiai.
Taip toli nevažiuosit.

Vieną kartą paimsite atos- 
togų ir po jų, veikiausia, sun- 1, 
ku bus surinkt visi dainininkai. , 
Antrą kart paimsite atostogų, 
na, ir gali niekas nebegrįžt ; »| 
dainuot.

Choras, tai nėra taip sau tik 
pasilinksminimo grupė. Cho
ras yra pastovi organizacija, 
kuri reikalauja daug mokini- \| 
mosi, darbo,—nuoširdaus dar- 
bo, kuris neštų naudą pačiam 
chorui ir visuomenei. Atos-' *" J 
togos—puldymas ūpo organi-
zacijos barių ir atsilikimas nuo 
pirmynžangos.

Vasario 29, 1936 m., šiame 
skyriuje d. Bovinas, savo 7'
straipsnyje, po antraše “Ben-'t 
dras Frontas ir Liet. Prol. Me
no Sąjunga,” pakėlė keletą la-,J 
bai svarbių klausimų. Būtent 
lietuvių menininkų veikimas
bendro’ fronto šviesoje; naujos.,.v. 
veikimo problemos; tautinis . s| 
klausimas meno veikime; -nau-,2 
jų jėgų įtraukimas; prisirengi
mas prie Meno Sąjungos šuva- ' ’
žiavimo ir kt., bet iki šiol dar
niekas tais klausimais nepara
šė jokio straipsnelio, neprade-’ 
da diskusuoti.

Menini nkai kviečiami pa
reikšt savo nuomones virš mi
nėtais klausimais.

Trečiadienio “Laisvėj” (kovo 
4, num. 54), tilpo koresponden
cija iš Lawrence, Mass., kurioj 
aprašoma nusivilimas lawren- 
ciečių, atsilankiusių pamatyti 
“Tamylą” scenoje. Tarp kit ko, 
yra pipirų ir’ Meno Sąjungos 
biurui, kam pastarasis dėjo pa
stangas “Tamylos” išleidimui 
svietan ir kam, gyrė šį veikalą: 
nes. pasak korespondento, nei
dailės atžvilgiu, nei darbinin
kišku turiniu veikalas nepasi- 
žymi.

Kiek galima spręst iš apra- 2 
šymo, veikalas nebuvo suloštas, ’ » 
kaip reikia, nes “Tamyla” ope- *»■■* 
retė, reikia pasakyti, techniškai 
geriausia sutvarkyta, išskiriant 
pačią operetės užbaigą, kur pa- i 
sireiškia dirbtina agitacija.

Kas liečia darbininkiškumą 
minėtam veikale, sunku spręst, 
nes nevisi vienodai suprantam 
darbininkiškumą veikaluose.

Aš tikiu, kad vis tiek jo dau- ■ 
giau yra, negu kad veikale “Du . 
Broliai.”

Rašant apie veikalų netinka
mumą, visuomet reikia nušviest 
aiškiai jų trūkumus, kad gali
ma būt'suprast, koks darbinin- ' "j 
k iškurnąs turi būt veikale. Tuo- 
met lengviau galėtume susikal-....
bėt.

Pranas Pakalniškis.
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BANKIETAS

BUS PUIKI MUZIKAUĖ PROGRAMA

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestros
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12 METŲ—50c.

on

1

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.

Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė
ONA LEVONAVIČJUTĖ, Soprąnas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, baritonas

Turėsime n^alonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-sopranaą

Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra
OLEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

SKĄITY^ “^LAISVŲ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad neprąleiskime 
jos nęišgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento daininiukč. Pinny kartu savo 

gyvenime ji daipjAps Jietuyiapis “Laisves” bapįįuete.

Skaitytojų Balsai

Mikado ir Jo Die
vinimas

ji laipsniškai taise-

aš dabar kviečių 
lietuvį užsirašyti 

Rasit 
Sa-

McCarren Parke, netoli 
Driggs Avenue ir Lorim,er St., 
Brooklyn, N. Y., jųianoma įs
teigti visiem metam čiupinėji-; 
mo vieta: žiemą—pačiūžomis, 
o vasarą—ratukais.

niekados to nedarys, nes jis 
yra paskutinis ramstis, pri
vatinės nuosavybės — kapi
talo.

D r. A. L. Graič finas.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP i

K. Degptjs Spvipinkąs ,
PLAUKŲ OCp s 
KIRPIMAS :

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

1OO Uniop Ąve., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Stš.

Fašizmas ar Sovietiz 
mas: Kas Geriau?

Prisipažinsiu nemušamas, 
nors retkarčiais išdrįstu 
pabarti vieną-kitą, bet tas 
man malonumo nepadaro, 
neigi mane patenkina. Ir 
negraži mergaitė turi sa
vyje ką nors kilnaus, sielą 
gaivinančių ypatybių — tik 
pasižiūrėk iš arčiaus, pa
kalbėk su ja ir nuomonę pa
keisi apie ją ant syk. Taip ir 
su mūsų gyvenimo vairo va
dais tas darosi. Nežiūrint, 
kad išpradžių įsižiūri tau 
paduota nauja mintis, nauja 
idėja nepriimtina, neįskie- 

‘ pijama ir neprigijama, vie
nok, kada pradedi analyzuo- 
ti, gromuluoti, tai pasirodo, 
kad ji nėra jau taip baisi 
ir nepriimtina. Tik reikia 
pakantos išreikštai nuomo
nei, paskelbtai idėjai ir rim
tai pažvelgti į išreiškė ją tos 
minties, ar tos naujos idė
jos.

i Kiekvienas šiandien, no
rintis matyti, mato, kad ne 
karalių sostai apeina visuo
menei — ypač visuomenės 
•vairo vadams, o du keliai— 
!du skirtingi poliusai, du 
daiktai nei kaip nesuderimi 
vienas su kitu.

Kas tie du nesuderimi 
r., vienas su kitu dalykai? 

Kapitalas ir Darbas. Po 
kokia skraiste ar apdanga- 

\ ' lu nebus privatinis turtas, 
jis bus paremtas išnaudoji
mu vieni kitų. Ar privati
nis turtas bus po globa baž
nyčios, karaliaus, sultono, 
bankierio, fašizmo—visvien 
pamatas išnaudoti savo ar
timą.

Pasaulinis karas atidarė 
akis labai dideliam skaičiui 
žmonių, kad privatinis tur
tas, tai ašaros, skurdas di
delei daugumai žmonijos. Ir 
tik mažam nuošimčiui žmo
nių palaima. Susidarė pa
togi aplinkuma ir susirėmė 

į • dvi milžiniškos jėgos: “Ka
pitalas ir Darbas.”

Kapitalas buvo pratęs ir 
patyręs, prie to, turėjo ge
rai suorganizubtas įstaigas, 
pagelba tųjų įstaigų jis ma
nė amžinai viešpatauti. Bet 
Čia jis apsiriko. »Atsirado 
maži kirminai ir toms vi
soms kapitalo tvirtovėms 
pamatus pragraužė. Su- 

K prantama, kad pamatui su
puvus—įstaiga arba tvirto- 

fe ve griuvo. Ant tųjų griu- 
- vėsių susitvėrė nauja jėga, 

neturinti privatinio turto, 
Darbas. Ir dabartės gru
miasi jau organizuotai de
vynioliktus metus. Ir vis 
dar nematome galo. Vie
nas, kas aiškiai matoma, 
tai ^Fašizmas ir Sovietizmas.

Fašizmas nepakenčia, ne
toleruoja savo rybose tau
tos apsisprendimo; jis savo

tom Sovietų Sąjungoje net 
7 respublikas ir 33 sub-res- 
publikas, o Italijoje, nei Vo
kietijoje to nerasi.

^Kultūriniai Sovietų Są
jungoje kyla jos piliečiai su 
nepaprastu greitumu visose 
mokslo šakose, o fašistų 
valstybėse trukdoma ir tik 
proga suteikiamą parink
tiems.

Jei man reiktų pasirinkti 
apsigyvenimui vieta ir aš 
ilgiau Amerikoj nei Lietu
voj negalėčiau gyventi, tai, 
žinoma, kad Sovietų Sąjun
ga būtų mano pasirinkimas, 
nors aš gerai žinau, kad 
Sovietų Sąjungoje žemiško 
rojaus dar nėra ir aš jo ne
sulauksiu. Bet Sovietų Są
junga iš peties ir nuo šir
dies budavoja žemišką rojų 

fašizmu vadinamą. Bet fa- savo krašte. Bet fašizmas 
šizmas savo rybose nepri- 
pažysta kitataučių, o tuom 
tarpu sovietizmas pilnai 
pripažysta ir priverstinai 
įgyvendina. Todėl mes ma-

mo, prie panaikinimo.priva
tinės nuosavybės, privatinio 
kapitalo. Ir Sovietų Sąjun
ga šiandien susideda iš 7 
respublikų ir 33 sub-respu- 
blikų, kurios visos tvirtu 
žingsniu eina prie pasieki
mo komunizmo laiptų.

Privatinis kapitalas tą 
mato ir jis visas pastangas 
deda sunaikinti-sutrinti so
vietizmą; kapitalas mato, 
kad sostai karalių nebepa
jėgia sutriuškinti “darbo,” 
todėl nauju vardu pakrikš
tijo ir naujais rūbais ap
dengė, būk tai patriotizmą,

Laisvės Jubilėiinis
ATSIMINTAI Iš 

PRAEITIES
Pradėjau skaityti “Laisvę” 

iš pradžios jos atsiradimo; 
tai buvo 1911 m. “Laisvė” 
iškarto man patiko ir aš my
liu ją skaityti. Skaitau kiek
vieną jos straipsnį, taip sakyti, 
nuo galo iki galo—pradedu 
nuo Krislų ir baigiu su apgar
sinimais. Perskaitęs “Laisvę”, 
nemetu. Peržiūriu ją ir kas pa
sirodo man naudingesnis, tai 
iškerpu ir klijuoju į knygą 
tam tikrai padarytą. Prie 
“Laisvės” taip esu pripratęs, 
kad be jos jokiu būdu negalė
čiau apsieiti.

Lietuviškus laikraščius skai
tau per 36 metus, nuo pat at
važiavimo į Ameriką, tai yra 
nuo 1900 metų. Pirmutinį laik
raštį skaičiau Bočkausko “Sau
lę”, bet tas šlamštelis man ne
patiko. Skaičiau “Vienybę” ir 
“Tėvynę”, bet ir tie nekas per 
laikraščiai ir jokios naudos ne
duoda skaitytojams. Paskiau 
skaičiau “Lietuvą” ba tais lai
kais nebuvo geresnio lietuviš
ko laikraščio už “Lietuvą”. Pa- 
skiaus skaičiau socialistų orga
ną “Kovą” ir priklausiau prie 
socialistų kuopos Lawrence, 
Mass. “Kovą” skaičiau iki jos 
pabaigos. Taipgi skaičiau “Ke
leivį”. Nuo “Keleivio” perė
jau prie “Laisvės”. “Laisvę” 
pradėjau skaityti 1911 metais. 
Rinkau jai prenumeratas, at
naujinau senus skaitytojus. 19- 
12 metais buvau užsidėjęs ma
žą biznelį Lawrence, Mass., tai 
buvo prieš Lawrencio didįjį 
audėjų streiką. Nuvažiavau 
į Bostoną ir nuėjau į “Laisvės” 
redakciją ir paaiškinau, kame 
dalykas. Sakau, užsidėjau ma
žą štorelį Lawrence ir atva
žiavau į Bostoną pasipirkti ta- 
voro, bet nežinau gerai “sklo- 
dų”. Tuoj aus “Laisvės” re
dakcija davė man žmogų, ka
tras kartu su manim važiavo 
į Bostoną ir parodė visus sklo- 
dus kur kas galima pirkti, 
žmogus kuris ėjo su manim, 
buvo Mykolas Mizara, dabar 
jau miręs. Jis tuomet dirbo 
“Laisvės” išleistuvėj. Už tai 
aš ir šiandieną .esu dėkingas 
“Laisvės” redakcijai už duotą 
man patarnavimą.

Smagu matyt “Laisvę” vis 
gerėjančią. Tięsą pasakius, 
prieš porą metų “L.” buvo sų- 
blogėjus, bet po šėrininkų, su
važiavimo 
si.

Už tai 
kiekvieną
“Laisvę” ir skaityti ją. 
daug joje dvasiško peno, 
kykit, draugai skaitytojai, ar 
yra bent vienas Amerikoje lie
tuviškas laikraštis, kurį būtų 
galima sulyginti su “Laisve” ?

Dar vienas žodis del “Lais
vėj” telpančių raštų. Patinka 
man raštai draugo D. M. šo- 
lomsko apie geografiją ir po
litiką ir kitus dalykus; taipgi 
patinka raštai A. M. Metelio- 
nio; labai daug naudos “Lais
vės” skaitytojams suteikia Dr. 
J. J. Kaškiaučįaus raštai apie 
sveikatą. Patinka įspūdžiai iš 
kelionių. Taipgi drg. Lumbio 
piešiniai labai įvairina “Lais
vę”. Periligi raštai, toki, kaip 
aprašymas apie VII Kominter- 
no Kongresą, politinės žarijos 
ir kt., nepratusiems skaityto
jams persunkia! skaitosi, nuo
bodūs. Reikėtų talpinti trum
pesnius. Kai naujam skaity
tojui pasirodo nuobodžiu vie
nas straipsnis, tai jis nebeno
ri imtis ir už kito.

Dabar aš sveikinu “Laisvę” 
su sidabriniu jubilėjum, kaipo 
didvyrišką, nenuilstančią ap- 
švietos ir mokslo nešėją lietu
viams darbininkams. Lai gy-

Bus Sekmadienį

5 d. Balandžio-April, 1936 
GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALeJE

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžią 7 vai. vak,
---------------------------- r
Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
ves suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jpbilejinis, 

tai jame dalyvaus šerininkaj iš y įsos Amerikos.

vojimas atsiėjo virš 300,- 
000,000 jenų. Asmeninis im
peratoriaus turtas visiškai 
yra nepriklausomas nuo na- 
cionalio šalies turto, jis yra 
didesnis, negu bent kokios 
kitos karališkos dinastijos 
pasaulyj. Imperatorius yra 
valdytojas visų Japonijoje 
miškų ir didelio skaičiaus 
pramonės šėrų.

“Japonija skaitosi pirma
eile šalimi, nes ji turi ga
lingą industriją ir karinę 
techniką. Bet tuom pat kar
tu 70 milionų šalies gyven
tojų dievina savo imperato
rių, .taip lygiai, kaip vidur
amžiuose/’

Žinoma, šiame CĮoss raš
te yra ir netiesos. N,e visi 
70 įpilionų Japonijos gyven
tojų dievių.a imperatorių. 
Japonijos kalėjimuose yra 
apie 30,000 politinių kalinių, 
kurie kaltinami komuniz
me. Japonijos darbininkai, 
valstiečiai ir žvejai, gyven
dami baisiai vargingose są
lygose, vis tankiau stoja 
kovon. Vis daugiau Japo- 
nijęs darbo žmonių stoja į 
kovą už nuvertimą impera
toriaus ir visų išnaudotojų.

Žinoma, dar giliai masėse 
laikosi seni papročiai. Dau
gelis iš Japonijos vargingų: 
žmonių dar taip protauja, 
kaip seniau protavo Rusi
joje. Juk ir Rusijoje buvo 
daug žmonių, kurie sakyda
vo: “Caras nekultas, kalti 
krūmoje caras buvo galva 
jo viršininkai.” Nors ti- 
visų tų išnaudotojų.

Tas patsai yra ir Japo
nijoje, daugelis žmonių ko
voja prieš policiją ir net ar
miją, bet tuom pat kartu 
dar vis mano, kad Mikadas 
nėra kaltas už tuos vargus. 
Vienok Japonijos Komunis
tų Partija kiekvieną dieną 
veda apšvietos darbą, kovą 
prieš išnaudotojus ir jų sis
temą su Mikadu priešakyje. 
Komunistų Partijos apšvie- 
ta atranda pritarimo ne 
vien darbininkuose, valstie
čiuose, žvejuose, bet karei
viuose ir riet mokytojų tar
pe. Ir netoli ta valanda, 
kada dirbančioji Japonijos 
liaudis padarys galą išnau
dotojų viešpatavimui ir 
kartu Mikado režimui.

D. M. š.

“New York Times” iš
spausdino E. Closs straipsnį 
apie Japonijos imperatorių 
Mikadą ir linkui jo atsine- 
šimą. Jis rašo:

“Sunku mums, vakarų 
kultūros gyventojams, ir 
persistatyti sau, kokią vie
tą užima Japonijos gyven
tojų supratime to krašto 
imperatorius Mikado.

“Nesenai imperatorius da
lyvavo atidaryme mokyklęs 
viename mažame miestely
je. Baimė ir nusiminimas 
apėmė gyventojus, kada su
žinojo, kad nebuvo padary
ti žingsniai, idant gyvento
jai negalėtų žiūrėti per lan
gus į važiuojantį imperato
rių. Nei vienas japonas ne
privalo kitaip žiūrėti į Mi
kadą, kaip iš apačios, nes, 
jų supratimu, jis paeina nuo 
dievės saulės.

“Niekas taip neįžeidžia 
japonus, kaip užsieniečių 
nepaisantis atsinešimas lin
kui imperatoriaus giminės. 
Vienas anglų laikraštis, iš
einantis Pekine, pasivėlino 
padaryti kokius tai užmeti
mus ant mirusio imperato-. 
riaus. Laikraštis buvo pri
verstas užsidaryti, nes japo
nai grūmojo laikraščio na
mą sunaikinti bombomis. 
Vienas anglų leidėjas Tokio 
mieste užsimokėjo didelę 
pabaudų už tai, kad iš
spausdino žodžius ‘impera
toriaus šeimyna’ iš mažų 
raidžių.
“Imperatoriaus ypata, nors 

ir senai mirusio, negali būti 
kritikuojama net iš istori- 
niai-mokslinįo taško. Japo
nijoje nėra parašyto nei 
vieno veikalo, kuris būtų 
pašvęstas kritikai karališ
kos dinastijos.

“Kiekvienoje Japonijos 
mokykloje garbingoje vieto
je kabo Mikado paveikslas, 
prieš kurį mokytojai ir mo
kiniai, įėję į mokyklą, turi 
pulti ant veido. Kiekviena
me japonų name yra speci
aliai šventą įtalpa, kuri pa
vadinta ‘Mikajo tropas/

“Japonijos imperatorius 
turi .didžiausius turtus, bet 
•visokias ceremopijas ątlieka 
liaudies lėšomis, o tos cere
monijos neišpasakytai būna 
•iškilmingos ir brangiai ątsi- 

_ eina. Pavyzdžiui, dabarti- 
rubja ir eina prie komuniz- nio imperatoriaus karūpa-

vahą užmeta po prievarta; 
o jei toj valstybėj randasi 
kitątąucių, tai ir jie turrat- 

tsižadėti savo tautos požy
mių ir kalbos, o tapti vien
minčiais fašizmo ir garbin
tojais privatines nuosavy-

Sovietizmas teikia progą 
tam tikrose rybose kitatau
čių gyvuoti ir savo tautos, 
požymių nereikalauja atsi
žadėjimo. Todėl mes turim 
darbo žmonių (Sovietų) są- 
jungą. Čia lietuvių tauta, 
battgudžių, ukrainiečių, baš- 
kyrų, kalmukų, totorių ir
tt. turi savo Sovietus (tary-' 
baš), žinoma, kurios koope-

vuoja “Laisvė” dar 25 metus 
ir tegul tebeneša klasinį susi
pratimą visiems lietuviams 
darbininkams, gyvenantiems 
Amerikoj ir kitpse šalyse.

Vienas dalykas man skau
dus: nebegaliu prisidėti su di
desne dovana prie “L.” jųbį- 
lėjaus, nes jau 5 ipetai nebe
dirbu. Be to, sunkiai sirgau. 
Visvien, gerbiamieji draugai: 
siunčiu $,6.50. Paimkit ,ųž “L.” 
prenumeratą $5.50, o $1 auka, 
už kuyią meldžiu jnan prisjųsti 
jubilėjinį certifįkatą.

Su geriausiais linkėjimais I
JiĮO^apąs M. Lukąuskas..

A, K. NEVIACKAS
• Insurance Agentas 
Patarnauju lietuviams jau per 

21 -pus pietus. 
Reprezentuoja:

STUCK & MUTUAL CO.
Perkąst insurance Mutual Co. . 

galima sutaupinti 20%.
Parduoda laivajkoriės viąy laiyy 

linuv
Teisingas patarnavimas visiems 

lygiai
1122 WASHINGTON ST. 

NORWOOD, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., * 

‘ kampas Inman St., 
arti Cęnral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-0 vakare 
Nedeliqmis ir Šventadieniais:

' 10-12 ryte ' '

Liętuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite.: EVergreen »7-ię61 
arba užeikite pasikalbėti j ęfįsą 
Kampas ,Union Avė. ir Grand Št. 

485 Grąpd St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(ĮJEJŲVĮŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: ĘVergreęn 7-1661

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
T"

♦



Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
—  ..............- Rašo Gamtos Sūnus ........... —1

• (Tąsa)
Saulė jau metė savo paskutinius raus

vus spindulius ir skubiai pasislėpė kur 
ten toli už miško. Paukšteliai, užbaigę

♦ savo dienos triūsą, tarsi atsisveikindami 
su visos gyvybės šaltiniu (saule),* čiul-

’ bėjo ir giedojo visokiais balseliais. Kiek
* vėliau, rytų pusėje ant horizonto pradė

jo kilti mėnulis, nešdamas su savimi ko
kias tai slaptingas mintis. Paukšteliai, 
atsisveikinę su saulės šviesa, giedoti nu
stojo. Tik viena lakštingalė, pasislėpus 
tankiuose krūmeliuose, kaip ir jausda
mos! pergalėtoja kitų, traukė savo links
mą giesmę. Iš upelio pradėjo kilti mig
los ir, susimaišę su žydinčių gėlių kva
pu, lėto vėjelio glamonėjamos, išlengvo 
pradėjo artintis prie mūs, nešdamos ma
lonų aromatą. Grožėdamiesi tais vaka
rinės gamtos apsireiškimais, pasislėpę 
tarp medžių, laukėme ir negalėjome su
laukti ateinant senelio N. Žiūrime į re
voliucionierių kapus, kurie mums aiškiai 
matėsi. Mėnulis beria spindulius ant 
gėlių, augančių ant revoliucionierių ka
pų. Kapai jų buvo nepaprastai gražūs, 
ypač glūdumoje nakties.

Ir štai, kaip iš žemės, išlenda keturi 
šešėliai ir, priėję revoliucionierių kapus, 

♦pradeda rūpestingai dirbti—puošti gėlė
mis kapus. Kadangi mes žinojom, kad 
tos puošėjos žino, kad mes čia jų laukia
me ir nenusigąs mus pamatę, tai mes 
priėję jas ir juos pasveikinome, nes ten 
buvo senelis N., dvi merginos ir vienas 
jaunas draugas. Ir aš, sveikindamas 
drauges merginas, tariau: “O dabar aš 
galutinai persitikrinau, kad man prieta
ringi žmonės tikrą tiesą sakė, kad čia 
naktimis šmėklos rengia koncertus ir 
puošia bolševikų kapus raudonomis gėlė
mis, nes pats savo akimis tas ‘šmėklas’ 
matau.”

Senelis N., nežiūrint to, kad amžium 
jau labai senas, buvo pilnas energijos ir 
linksmo būdo. “Na, draugai,” tarė 
senelis N., “einame štai'po tūo beržu ir 
ten apkalbėsime visus reikalus.”

Radę ten patogią vietą, susėdom ir, 
apkalbėję bėgamus klausimus, užsiminė
me apie proletarinę revoliuciją ir Sovie
tų valdžią Lietuvoje pabaigoje 1918 ir 
1919 metais. Ir aš draugą N. paprašiau, 
kad man, o sykiu ir visiems draugams 
čia esantiems, papasakotų, kas ir prie 
kokių aplinkybių sušaudė draugą S. R. 
raudonarmietį, kurio kapas čia pat. Ir 
draugas N. pradėjo:

. Draugai, dabar yra 1932 m., o tas įvy
kis buvo trylika metų atgal, tai yra 
1919 m. Vieną gražų pavasario rytą, 
kada vyturiai (vieversiai), pakilę į pa
danges, meiliai čiulbėjo, sveikindami te
kančią saulę, kada medžiai ir gėlės žy
dėjo, pripildydami orą skaniu žiedų kva
pu, kada miglos, kildamos iš didelės ir 
garsios balos Šepatos tykiame pavasario 
ryte, dengė Pašepečiu vingiuojantį vieš
kelį, žodžiu, kada gamtoje viešpatavo 
tikras pavasaris, tai ryte migla apdeng
tu vieškeliu, nuo Šimonių miestelio, Ku
piškio link, jojo 14 raitelių. Nebuvo tai 
paprasti raiteliai, bet nešėjai naujo gy
venimo, pirmtakūnai naujos tvarkos, žie
dai žmonijos pavasario. Prie Gaigalių 
kaimo raiteliai sustojo ir ką ten trumpai 
apkalbėjus, 13 iš jų nujojo į Kupiškį, o 
vienas išsisuko iš vieškelio ir keleliu nu
jojo į Rėkučių kaimą. Netoli Rėkučių 
kaimo yra vienkiemis Slėnis, kuriame 
gyvena stambus buožė Zinkas. Zįnko 
tikras dėdė yra kunigas ir brolis Petras 
kunigas, žodžiu, gyventojas yra kunigų 
veislės ir didelis priešas visokios pažan
gos.

Kadangi raudonarmietis buvo išalkęs, 
tai jis, savo nelaimei, sumanė pas tą buo
žę užjoti ir nusipirkti kai ką valgyt. 
Įėjęs į stubą, rado tik ponią Zinkienę su 
tarnaite ir mandagiai paprašė parduoti 
kai ką valgyti. Iš sykio Zinkienė buvo 
palikus Hg nesava, bet greit atsitaisė ir 
raudonarmietį paklauše, ar daug čion 
jūsų yra? “Aš vienas,” atsakė raudon
armietis. “Gal į Kupiškį keliaujate?” 
buvo antras klausimas. “Mano draugai 
nujojo į Kupiškį, o aš joju į Skapiškį,” 
atsakė raudonarmietis.

Tada ta trokštanti darbininkų kraujo

d.

vilkė (Zinkienė) savo galvoje greitai iš
dirbo planą ir sako: “Labai aš apgailes
tauju jūsų vargus ir labai esu dėkinga, 
kad padėjot mums kovoti prieš ‘Lietu
vos Tarybą,’ labai man gaila, kad jūs pa
liekate mus vienus (šis įvykis buvo tuo 
laiku, kada Raudonoji Armija iš Lietu
vos grįžo į Sovietų Rusiją.— G. S.), bet 
valgyti stuboje nieko neturiu, o mano 
vyras su dviem bernais išvažiavo pas 
kalvį kokių ten padargų taisyti. Todėl, 
jeigu jūs sutiktumėt, tai prašome sykiui 
su manimi eiti į svirną (klėtį). Svirne'! 
augštai pagrabostėj yra pakabinti laši
niai ir ten patys galėsite atsipjauti. Še 
jums ir peilis. Moteriškei gi taip augš
tai prilipti negalima ir nepatogu.”

Kareivis jokios nuožiūros neturėdamas 
ir nieko blogo nematydamas, kad jam 
yra rengiamos kilpos, ant jos pasiūly
mo sutiko ir sykiu su Zinkiene įėjo į 
klėtį. Ten augštai palėpėje kabojo laši
nių paltis ir Zinkienė kareiviui parode 
tą paltį. Kada raudonarmietis atsitrau
kė nuo klėties durų ir rengėsi lipti, 
Zinkienė greit išbėgo iš klėties ir užraki
no klėties duris. Atlikus tą darbą, Z. 
pranešė savo vyrui (kuris nebuvo išva
žiavęs pas kalvį, ale klojime buvo), kad 
bolševiką žabanguose pagavus. Vyrą 
palieka vaktuoti, kad kareivis nepabėgtų, 
o pati nuvažiuoja į Kikonių kaimą (Ta
me kąime aš esu gimęs ir augęs.—G. 
S.) ir duoda žinią to kaimo gyventojams 
baltagvardiečiams Alponui Gilvydžiui, 
Petrui Petruliui ir Alponui Kapickui, 
kad į jos spąstus pakliuvęs bolševikas. 
(A. G. ir A. K. tuo laiku vadinos socia
listais). Tie visi trys Smetonos ricieriai 
sykiu su Zinkiene nuvažiuoja ant tos 
kruvinos puotos. Pirma, negu įvykdyt 
tą žmogžudystę, suėję į seklyčią, prisi
traukė samogonkos ir padarė prisirengi
mą prie to (pagal jų pačių išsireiškimą) 
taip prakilnaus darbo. (“Geriau tiktų, 
prie žvėriško darbo, nes ir laike pasauli
nio imperialistinio karo su retais išėmi
mais šaudydavo paimtus belaisvius-kar- 
eivius,” pertrauke kalbą draugo senelio 
N. viena mergina. “Juk, duktele, balta
gvardiečiai yra žiauresni ir už pikčiau
sius žvėris,” atsakė jai tėvas ir trauke 
toliaus savo pasakojimą).

Saulė jau buvo arti horizonto, kada iš 
seklyčios išėjo ta girtų žmogžudžių go- 
včda žudyti draugą raudonarmietį. No
rint jie tikrai žinojo, kad tas kareivis' 
buvo neginkluotas, nes jo ginklai buvo 
palikti stuboje, bet, prieš atidarant klė
ties duris, persergėjo: “Mes tave paliuo- 
suosime, tik* peržiūrėsime dokumentus, 
todėl nebandyk priešintis.”

Atidarę duris ir turėdami šautuvus 
rankose , baltieji banditai pareikalavo 
nuo raudonarmiečio dokumentų, paaiš
kindami taip: “Jeigu esi liuosnoris rau
donarmietis, būsi sušaudytas, bet jeigu 
esi mobilizuotas, tai paleisime gyvą ir 
liuosą.” ;
mo padavė savo dokumentus. 'Agrono-I metai 
mas A. Gilvydis peržiūrėjo visus doku
mentus ir surado, kad kareivis yra 
Tverskos gub. paimtas į Raudonąją Ar
miją per mobilizaciją. Reiškia, pagal jų 
prižadėjimą, turi būt paliuosuotas. Bet 
vietoje paliuosavimo, paliepė kareiviui 
nusivilkti viršutinius drabužius ir vie
nuose marškiniuose ir apatinėse kelinė
se stoti prie tvoros. (Viršutinius drabu
žius jie pasiuntė į baltųjų generališką 
štabą, kurie tais raudonarmiečių drabu
žiais aprėdydavo savo’1 baltųjų šaikas, 
kurie varde raudonarmiečių eidavo gy
ventojus rabavoti-plėšti). Kareivis pirm, 
negu jį sušaudys, paprašė juos, kad jam 
leistų kelis žodžius pakalbėti. Zinkienė, 
kuri sykiu su savimi išsivedė iš stubos 
savo keturių metų mergaitę, kad ir tas 
nekaltas kūdikis galėtų sykiu su savo 
trokštančia kraujo motina dalyvauti to
je žmogžudystėje, nenorėjo leisti karei
viui kalbėti, bet Kikonių kaimo žmogžu
džiai buvo liberališkesni. Ir jie išsireiš
kė taip: Girdi, didžiausi ir žiauriausi de
spotai ir tai prieš mirtį duoda pasakyt 
savo priešui paskutinį pareiškimą, todėl 
ir mes turim suteikti tam kareiviui tą 
privilegiją. Ir leido kareiviui kalbėti.
Tada draugas raudonarmietis pradėjo:

(Bus daugiau)
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prisiarti- 
P a vasariui

vėl, sulig senoviško 
įsigyvenusio papro
čio, šis puikus gėri
mas ateina kaip pa
sitikimas 
nanciam
ir kaip draugiškas 
pasveikinimas nuo

Pradedant nuo Ko
vo 16 d. ir tęsiant 
toliau, kol tik jo 
bus, jūs atrasite Ja
cob Ruppert’s Bock 
Alaus, kur tik gali
ma gauti Ruppert’s 
abelnai. Taigi ir

Imigrantę Problemos

Sugrįžimas Išdeportuoto 
Ateivio

Klausimas: Ateivis buvo iš- 
deportuotas todėl, kad jis čia 
nelegališkai atvyko. Jam bu
vo pasakyta, kad jis gali vėl 
sugrįžti po vienų metų todėl, 

| kad jis paliko žmona ir vaiką 
į šioje šalyje. Kaip jis gali pra
šyti įleidimo?

Atsakymas: Visų pirmiau
sia tokis ateivis turi gauti lei
dimą nuo Darbo Sekretores 
vėl prašyti įleidimo. Jis gali 
prašyti to leidimo bile kada 
po išdeportavimui, bet jis te
gali sugrįžti tik po vienų me
tų, nuo išdeportavimo dienos, 
kad nors jo prašymas prielan
kiai priimtas,,

Apsivedimo Metai Suv.

920 E. 79th St., 3:30 po pietų, šokiai 
prasidės 7 vai. vakare. Įžanga iš 
anksto 20c, prie durų 25c. Turėsim 
skanių valgių, gėrimų ir gales visi 
linksmai pasišokti prie geros orkes
tras. Kviečiam visus lietuvius da
lyvauti.

Komisija.
(63-65)

HUDSON, MASS.
Lietuvių Hudsono Kliubas rengia 

milžinišką vakarienę ir šokius su- 
batoj, 21 d. kovo, 17 School St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti, skaniai pa
valgyti, išsigerti ir linksmai pasi
šokti prie geros orkestras. “Krasna- 
ja Rubaška” orkestrą grieš šokiams.

Kviečia Komitetas.
(62-64)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 22 diena, 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., bus vėl svarbi lek
cija Komunistų ^Partijos reikale. Bus 
draugas iš Centro Biuro.

Reikia pasakyti, kad šiuo laiku la
bai daug darbininkų interesuojasi K. 
P. veikimu ir jos programa. Drg. E'. 
Browderio pasakyta prakalba per ra
dio kovo 5 d. tiesiog sujudino Ame
riką. šimtai ir tūkstančiai laiškų su
plaukė į K. P. raštinę nuo įairių sro- 

| vių kurie klausia kaip ir kokiu būdu 
jie galėtų įstoti j Komunistų Partiją

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisve” gavo didelį vežimąMEDAUS

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS

Ne tada laikas valgyti modų, 
kada jau apsergatČ šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

nodi vaikinams ir mergi
noms? Aš gyvenu Pennsylva- 
nijoje ir todėl noriu tas infor
macijas mano valstijos.

Atsakymas: Apsivedimo 
metai mainosi įvairiose valsti
jose. Su tėvų pavelijimu vai
kinas, 18 metų, kartais jaunes
nis, ir mergina 16 (keliose 
valstijose net jaunesnės) gali 
apsivesti. Paprastai, 21 metų 

_ _ .jaunieji gali apsivesti be tėvų 
Raudonarmietis be pasipriešini-1 sutikimo. Keliose valstijose tie 

žemesni merginoms. 
Pennsylvanijoj minimumo me
tai su tėvų pavelijimu yra 16 
m., bet vaikinas ir mergina tu
ri būti 21 metų be pavelijimo.

Klausimas: Kokių metų am
žiaus jauna mergina turi su- 

j laukti, kad galėtų ištekėti be arba kaip nors jai pagelbėti veikime, 
tėvų pavelijimo? Ar metai vie- Tai labai svarbus reiškinys. Tad lie

tuviai darbininkai ir darbininkes, 
“Laisves” skaitytojai ir rėmėjai da
lyvaukite kuoskaitlingiausia kovo 22 
d., 2 vai., 735 Fairmount Ave. 

Frakcijos Sekr. M. Z. 
(62-65)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. Rengia puikią žuvų 

vakarienę ir šokius subatoj, 14 d. 
kovo-March, 407 Lafayette St., 7:30 
vai. vakaro. Bus skanių valgių ir ge
ra orkestrą šokiams. Taipgi bus ir 
muzikališka programa. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvauti.

Komitetas.
(62-63)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau Sū 

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

JONAS STOKES

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 265 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 468 Sterling 
Brooklyn, County of Ki 
off the premises.
468 Sterling Place.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 16 d. kovo, 8 vai. vakare, 
M. ii’ H. Sabenko svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Ypatingai moterys da
lyvaukite, nes bus renkamos delega
tės į moterų suvažiavimą, kuris įvyks 
4 d. balandžio.

Sekr. V. A'.
(62-63)

Place, Borough of 
ings, to bo consumed

BARNETT MINKEL " 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 5435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3916— 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
PARK VIEW KOSHER DELICATESSEN 

and REST. INC. |
8916—18th Avo., Brooklyn, N. Y. j
NOTICE is hereby given that License No. i 
A 10567 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 75 of the 1 
Alcoholic Beverage Control Law at 6816— 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County of I 
Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF HEITMANN . I 
6816—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
LDS jaunuolių 234 kp. ir LDS 51 

kp. bendrai rengia puikų balių, su- 
batoj, 14 d. kovo, Easton Baking Co. 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiam visus apielinkes ir iš to
linus draugus dalyvaut. Turėsime 
skanių užkandžių, gėrimų ir gerą or
kestrą, prie kurios bus linksma pa
sišokt. Visi dalyvaukite.

Rengėjai.
(62-63)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 kp. rengia “Card Party” 

j ir silkių vakarienę, nedėlioję, 22_ d. 
kovo, Lietuvių Darbininkų svetainėje,

CLEVELAND, OHIO.
Atsidarė lietuvių vaikučių mokyk

la. Pamokos laikomos kas sekmadie
nį, nuo 10 iki 12 ryte. Čia vaikučiai 
mokinami skaitymo, rašymo ir dai
navimo.'Dainuot mokina Adelė Simo- 
niutė, skaitymo ir rašybos mokina 
J. W. Petrauskas. Prašome tėvų at
sives! savo vaikučius j mokyklą kur 
galės išmokt savo kalbos ir rašybos. 
Tad kviečiam vaikučius ateit nedė- 
lioj, 15 d. kovo, po numeriu 920 E. 
79th St., 10 vai. ryto.

Vedėjas Petrauskas.
(62-63)

512 Marion St., katnp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mue 

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
* ir

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosSja- 
te, kenčiate ruo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kehtžjitnus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, Širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

“THE SAMOVAR”
VALGYKLA

Gera vieta gardžiai pavalgyti. ;
gera vieta jšsigerti n

Alaus, Vyno ir lygtines 
pasirenkant

MOTERIMS IR VYRAMS
Visus užprašo atsilankyti.

1121 WASHINGTON ST.
So. Norwood, Mass.

Tel. Conn. 1117 
VEDĖJAS K. J. VIESULĄ

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir
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Į mateušas simonavičius 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGANEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Pasimatysim Motery Vakare

Rep.

Būsiu.

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
1

BAR and GRILL

-

is

širdy

MIRTYS-LAIDOTUVĖS
ir

iš vaka- 
suvažia-

viršinin- 
kad jie

galėtų 
sąlygo-

apeigom rūpina- 
J. Garšva.

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

JACK GANSON KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI

prie savo reikalavimų, bet ne
gaus darbų, kuriuose 
džiaugtis išgautomis 
mis.”

d., šv. Trejybės

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe l«th Ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odoM, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ilgas.

f Va!.: nuo 10:30-8; Sektnad.: 11-1 dieną
Te!, i Algonquin 4-8294

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių prosytojų ant 

kalnierių vyriškų “kotų”. Atsišaukit: 
PHILS’ CLOAK, CO.

1167 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

J * - :

SPORTAS
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Alekas Velička Atidaro 
RESTAURANTA

Šęstadiems, 14 Kovo, 1936 f

. Lietuvių moterų ruošiamas 
vakaras, atrodo, bus ištiesų 
smagiu pažmoniu. Teko nu
girsti, kad jame bus naujovių 
Visose srityse.

Kadangi vakaras yra ruo
šiamas paminėjimui Tarpt. 
Moterų Dienos, o sykiu ir pri
sirengimui prie Liet. Moterų 
Suvažiavimo, tad tais reika
lais pranešimą padarys d. M. 
Paukštienė. Tikimasi girdėti 
išsireiškimų ir iš daugiau žmo
nių, kuriuos bus bus įdomu iš
girsti. Mandolinistai suteiks 
švelnią muziką. Gabi, mums 
lig šiol negirdėta deklamato- 
rė pasakys eiles. Užkandžių 
parūpinimas—moterų specia
lybė, tad jau aišku, kad bus 
gerų.

Pramoga Įvyks šeštadienį, 
14 kovo, 7:30 vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
vteltui. Prie užkandžių auka 
sulyg išgalės. Nauda 
ro išimtinai skiriama 
viiho reikalams.

Kreivėnhitė Vis Dar 
Sunkiai Serga

Jaunuolė Olga Kreivėniutė, 
sunkios ligos suimta, vis dar 
tebėra Kings County ligonbu- 
tyje. Aplankyti ją galima 
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; 
trečiadieniais, sekmadieniais 
ir kitais šventadieniais nuo 2 
iki 4 po pietų. Ligonbutyje ji
nai yra po vardu Olga Ker
win, kambarys C-ll, bildinge 
B.

Aplankymas suteikia džiaug
smą ligoniams, o smagi nuo
taika gelbsti sustiprėti, tad 
aplankykime jauną ligonę.

Draugas.

Iš Williamsburgo Bedarbių 
Tarybos Susirinkimo
' Bedarbių Tarybos susirinki- 
fhas, trečiadienį, buvo labai 
įdomus: rimtai svarstė bedar
bių bėgančius reikalus, o per
traukomis linksmino publiką 
sų^dainomis bei muzika ir su
tartinai dainavo “Internacio
nalą”. Išrinko du delegatu į 
bedarbių šaukiamą kongresą, 
kuris įvyks Washington, D. 
C., 6-7-8-9 balandžio, šių me
tų. Sukėlimui pinigų delegatų 
kelionei yra centro išleistos 
stampos ir jas pardavinėja, o 
Visi nariai turi mokėti po 10c. 
į kelionės fondą.

Kovo 28-tą dieną yra ren
giamos demonstracijos bedar
bių kongreso delegatų išleistu- 

. v«m’3.
Valdyba pranešė, kad Gre- 

enpointėj susiorganizavo Be
darbių Taryba iš 25 narių. 
Buvo renkamos aukos pradžiai 
tos tarybos darbo, atspausdi
nimui lapelių bedarbių klausi
mu. Surinkta $2.75.

Ateinančią savaitę laukiama 
pieno išvežiotojų streiko. Be
darbiai pasižadėjo jį remti.

B Martha Stone kalbėjo apie 
reikalingumą Farmer-Labor 
Partijos, pažymėdama, kad 
pereituose rinkimuose 14-to 
Assembly Distrikte komunis
tai gavo 700, o socialistai 600 
balsų. Jei būtų viena parti- 

* ja, tai vienas kandidatas gau
btų 1,300 balsų ir tokiu būdu 

Pieš galėtume savo žmogų iš- 
rinkti į valdvietę.

Juozas Jurevičius, 63 metų, 
’• 170 N. 4th St., mirė kovo 13 

ų d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riatis Garšvos koplyčioj. Lai
dos kovo 16 
kapinėse.

Laidotuvių 
si graborius

Bildingų Streiko Derybos Nutrūko; 
Streilderiai Nedirbs su Skebais

Bildingų aptarnautojų strei
kas plečiamas toliau, kuomet 
paaiškėjo, kad derybos tarp 
unijos ir bosų vėl nutrūko.

Ketvirtadienį sustreikavo 
trijų didelių viešbučių bildin
gų aptarnautojai. Užstreikuo- 
ta: Dover, Warwick ir Goth
am. Taipgi rendos streikai 
pradėjo rodyti pasekmes po 
to, kaip virš 1,500 rendaunin- 
kų, savo ’ masiniame susirinki
me, trečiadienį, nutarė plėsti 
streiką. 

• ' t

Reikalauja. Prašalinti Skebus
Pastarosios derybos nutrū

ko vyriausia dėlto, kad bosų 
Realty Advisory Board parei
kalavo palikti darbuose ske
bus. Unijos viršininkai suti
ko pavesti arbitracijai valan
dų ir algų klausimą, bet nega
lėjo sutikti užleisti streikierių 
darbus skebams. Lokalo pirmi
ninkas Bambrick pasakė:

“Aš pirma sutikčiau sudegt, 
negu pasirašyti sutartį, kurioj 
būtų sakoma, kad vyrai ir 
moterys streikieriai turi progą I kuopa, jais yra: • *11*

Savininkų tarybos 
kas Rawlins pasakė, 
turį skebams prižadus, žino
ma, ne išpildymu prižadų jie 
susirūpinę, bet sulaužymu uni
jos, o tas atsitiktų, jeigu unija 
leistų palikti kriminalistus 
skebus šalę streikavusių darbi
ninkų. Būtų panaudotos bjau
riausios priemonės prieš dar
bininkus. Darbininkai tą įma- 
to ir prie to nedaleis. Visų 
kitų amatų darbininkų parei
ga energingai padėti bildin- 
gų aptarnautojams jų kovoje.

Amatų Unijistai Remia

Adatos amatų unijistai dau
gelyje vietų jau atėjo pagel- 
bon bildingų darbininkams. 
Ant 26th St. tarp 7th ir 8th 
Avenues gatvės būna prisipil- 
džiusios ten esančių šapų dar
bininkais, protestuojančiais 
prieš privedimą skebų bildin- 
guosna. Jų nešamose iškabo
se skaitome tokius parašus:

“Mes, dresmeikeriai, atsisa
kome dirbti su skebais.” “Mes 
nevažiuosime skebiniais keltu
vais.”

O bildinge prie 345 W. 35th 
St. sustreikavo visi du augštai 
šapų, protestuodami prieš pa
statymą skebų keltuvuose.

Daug Skebų—Kriminalistai
Ne tik darbihinkai unijistai, 

bet ir plati visuomenė yra pa
sipiktinusi užleidimu . bildin
gų skebais, kūnų daugelis 
yra paškilbę kriminalistai. 
Trečiadidnį policija suėmė bū
rį priruoštų skebavimui vyrų 
American Confidential Bureau 
raštinėje, 805 Fifth A Ve.'

Iš areštuotų 18 pasirodė su 
kriminaliais rekordais. Tarp 
jų radosi net toki garsūs kri- 
minalio pasaulio žmonės, kaip 
Louis Spinelli, Salvatorė Arfei- 
diano ir kiti, kurių rekordai 
rodo desėtkus kriminalybių.

Ir ta visa armija, po iš
klausinėjimo, vėl paleista lais
vai eiti skebų pareigas.

Veltui Medikalė Pagelba
Tarptautinis Darbininkų Or- 

denas, kuris yra kitų tautų 
darbininkams tuo, kuo mums 
yra LDS, pradėjo teikti strei- 
kieriams ir jų šeimynoms me- 
dikalį patarnavimą veltui, 
“kaipo išreiškimą solidarumo 
ir paramos.” Visi reikalingi 
gydytojo pagelbos kreipiasi

Lietuviai Jauni Vyrai 
Ruošia Balių

per savo uniją. TDO (IWO) 
štabas taipgi palaiko nuolati
nį pikietą prie 80 Fifth Ave., 
kadangi ten atvesta skebai su 
stipriai ginkluotais “sargais”, 
kurie terorizuoja streikierius ir 
simpatikus.

Lietuvių Jaunų Vyrų Kliu- 
bas ruošia smagų vakarą se
kamą šeštadienį, 21 kovo. Ji
sai įvyks kliubo patalpose, 
425 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 8 :30 vakaro. Manoma 
turėti šokius ir šiaip įvairu
mu. c

Šį pirmadienį, 16 d. kovo— 
March, Laisvės Name, Alekas 

| Velička atidaro moderniškai 
I įtaisytą restauraciją. Ateikite 
j pasižiūrėt puikaus įtaisymo, 
I paragaut skanių valgių, kurie 
gaminami po kostumerių akių. 
Stebėsitės įtaisymu ir paran- 
kumu vietos.

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

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

Pravesta Vienybė Tarp LDD 7 ir ALDLD 1 Kp 
Išrinkta 10 Delegačių Į Motery Suvažiavimą

. Ketvirtadienį buvo ALDLD 
1 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Jis buvo didelis, apie 
100 žmonių dalyvavo, nes čia 
įvyko vienybė tarp ALDLD 1 
kuopos ir LDD centralinės 7 
kuopos, apie ką skaitytojai 
plačiau ras pirmame puslapy
je.

Susirinkiman demonstraty
viai atmaršavo gražus būrys 
LDD 7-tos kuopos narių. Drg. 
L. Prūseika perskaitė vardus 
24 narių, kurie sutinka tuo
jau susijungti su ALDLD

2)
4)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

L. Prūseika,
J. Kuodis,
M. Paukštienė,
K. Petrikienė, 
K. Kreivėnas,
St. Steponavičius, 
M. Liepa, 
E. Liepienė, 
J. Vladziuš,

J. Stakvilevičius,
P. Kapickas,
A. Kazakevičius,
A. Antanavičius, 
A. Skirmontas, 
J. Kasiulaįtįs, 
P. Mikalauskas, 
M. Mikalauskienė, 
A. Velička, 
D. Veličkienė, 
J. Sutkus,

21) V. Čepulis,
22) O. Čepulienė,
23) U. Bagdonienė,
24) V. Retikevičius.

* Abelnai susirinkimas buvo 
gyvas, entuziastiškas. Padary
ta visa eilė gerų nutarimų. Nu
tarta rengti vienybės parengi
mą—vakarienę, arba koncertą 
su šokiais. Darbas pavestas 
Bendrų Parengimų Komitetui. 
Išrinkta trys delegatės į tą 
komitetą.

Susirinkime apie 35 draugai 
ir draugės sumokėjo duokles, 
daugiausiai buvę LDD nariai. 
LDD nariams davė dovaną— 
“Šviesą” ir knygą , “Povilas 
Jurka.”

Bet svarbiausias dalykas, 
tai, kad net 10 delegačių iš
kinko į ALDLD Moterų Suva
žiavimą, kuris yra šaukiamas 
šeštadienį, 4 d. balandžio, 1 
vai. po pietų “Laisvės” svetai
nėje, kad aptarus, kaip ge
riau organizuoti moteris į AL 
DLD kuopas, kaip išvysčius tą 
taip svarbų darbą.

Eilė draugų,*; sakė, kad jie 
sekamame susirinkime turės 
liauju narių. 'Į’as būtinai rei
kia padaryti, nes Antras Aps
kritys skiria mūsų kuopai kvo
tą—50 naujų narių gauti iki 
Pirmos Gegužės.

Buvęs.
r i ‘f' -1'1 f ' i i

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. SliaJins
(ŠALINSKĄS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

IŠVALYKI? SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina .visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.-— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam.

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Paryžius, 1936 m. kovo 1. 
Mano Gerbiamieji!

Turėdamas dabar kiek lai
ko, parašysiu jums apie savo 
kelionę ir įspūdžius.

Kaip žinote, aš išvykau iš 
New Yorko sausio 30 d. ant 
laivo He de France. Kelionė 
per jūras buvo labai gera: 
oras buvo kiek šaltas, bet jū
ra buvo rami (tyki), nesirgau 
nė dieną ir valgiau labai ge
rai.

Pabuvęs Paryžiuj penkias 
dienas, orlaiviu išskridau į 
Kauną, žinoma, nepripratus 
prie šalto oro, labai nemalonu 
buvo rasti ( šalčius Lietuvoje. 
Kaune sustojau “Lietuvos 
Viešbutyj.” Viešbuty kamba
riai buvo švarūs ir šilti. Per 
tris dienas iš viešbučio niekur 
nęišėjaų, neturėdamas tinka
mų rūbų: Lietuvos klimatui, 
šalčio buvo nuo 15 iki 20 laip
snių' (gradusų).

Po keturių dienų oras tru
putį atšilo, tai pasiėmiau tak
si ir nuvažiavau į savo tėviškę, 
kuri yra nuo Kauno 95 kilo
metrai. Atvažiavęs į tėviškę, 
atradau labai įspūdingą savo 
žmonių gyvenimą. Negalėjau 
teh ilgiau būti kaip dvi dienas 
del to, kad valgis ir oras, man 
labai nepatiko. » Del to, aprū
pinęs savo tėvelį, brolį, sesutę 
ii* gimines pinigais, grįžau at
gal į Kauną.

Kaune dar pabuvau tris die
nas, susipažindamas su dauge
liu karininkų, valdininkų, pir
klių ir laisvų profesijų žmo
nių. : Klausinėjau apie dabar

tinį Lietuvos gyvenimą. Sužino
jęs, kiek galėdamas per tą 
trumpą laiką, paskiau apvaži- 
nėjau įžymesnes ir matytinas 
vietas Kaune, būtent, Karo 
Muzėjų, Kauno Kultūros Rū
mus ir kt. ir su taksi pervažia
vau per visą Kauną, ' kuris 
man pasirodė labai įspūdin
gas : kai kuriais atžvilgiais 
Kaunas yra moderniškesnis, 
kaip Amerika.

Taigi, mažai turėdamas lai
ko, palikau Kauną 22 vasario 
ir atskridau atgal į Paryžių. 
Francijoj dar pabūsiu iki 11 
kovo. 11 dieną paliksiu Fran- 
ciją laivu Paris ir; atvyksiu į 
New Yorką 18-tą^ kovo. Iš 
New Yorko važiuosiu tiesiog į 
Montreal, kur pradėsiu rengti 
imtynes 1-mą balandžio (Ap- 
riliaus), nes aš turiu kontrak
tą rungtynėms 7 metams ryti
nėj Kanadoj, kuri susideda iš 
18 miestų. Mano ofisas bus 
Montreal mieste.

Šiuo tarpu aš Jums nerašy
siu daug apie savo kelionę ir 
įspūdžius iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo/ Kai turėsiu 
daugiau laiko viską suorgani
zavęs Montreal, parašysiu 
Jums daugiau, ’ką esu matęs, 
girdėjęs ir jautęs savo 
apie Lietuvą.

Iki pasimatymo!
Su pagarba,

Jack' Ganson-Karabinas.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS
Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

Valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Cortlaiidt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštine

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NAUJOJE VIETOJESergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitus pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS 
110 East 16 St, N. Y.

SeJSJds M Tel. Evergreen 7-8538
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 

!mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

I ir Į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




