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KRISLAI
Gruzijos Jubilėjus 
Karo Prisirengimai 
Darbininkų Vienybė 
“Vorošilovo Raitarija” 
Dimitrovo Prakalba

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik ' 
Retežius, o Išlaimesitė 
Pasauli!

Vasario 25 dieną Sovietinė 
Gruzija minėjo 15-kos metų sa
vo gyvavimą. Tiflise buvo su
rengtas didelis paradas. Gru
zijos Raudonosios Armijos di
vizijas pasveikino Sovietų Są
jungos Apsigynimo Komisaras 
drg. K. Vorošilovas. Po to pra
sidėjo paradas. Artilerijoj ant 
daugelio kanuolių stachanovi- 
niai ženkleliai, liudijanti, kad 
jų valdytojai išmoko techniką 
geriausiai ir pilniausiai naudo
ti. Po to gražiai žygiavo pa- 
rubežių sargai, raitarija, tan
kai, šarvuoti automobiliai. Ore 
sukriokė daugybė motorų. Gra
žiais pulkais skrido kariniai 
lėktuvai — sargai Sovietų Są
jungos, Gruzijos ir kitų Sovie
tinių respublikų. Karinį para
dą sekė masinis fabrikų ir dirb
tuvių darbininkų paradas. Vi
si smagūs, gražiai pasirėdę.

Ispanų Armijos Fašistiniai Vadai Grąsina 
Nuslopint Darbininkus; Socialistai Einą su 

Komunistais už Sovietų Steigimą
PAČIŲ FAŠISTŲ PAPIRKTI PROVOKATORIAI

DEGINA BAŽNYČIAS, SAKO DARBININKAI

ETHIOPIJOS TRYS ARMIJOS NEPAŽEISTOS prancjia Aoleisianti 
TADIAMAIC DAČICTIT I ATMETIMAI? 1 LctllClJcl ZAįJlCL&LcLLLLl

Lygos Tar., jei Duos
Hitleriniam Lygybę

TARIAMAIS FAŠISTU LAIMĖJIMAIS
ETHIOPAI TEBEKRIKDO FAŠISTŲ

SUSISIEKIMUS TARP ADOWOS IR ASMAROS

J
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Apsigynimas, prisirengimas 
Sovietų Sąjungai būtinai rei
kalingas. Štai įvykusiame Ma
skvoje stachanoviečių Raudo
nosios Armijos orlaivininkų 
suvažiavime kalbėjo Raudono
jo Orlaivyno vadas drg. Alks
nis. Jis nurodė, kad Vokieti
jos fašistai savo šalį pavertė 
į karo stovyklą. Vokietijoje 
prie karo reikmenų dirba ne
mažiau 8,000,000 žmonių. Tik 
orlaivius gamina 50 fabrikų ir 
40-tyje fabrikų jiems motorus. 
Vokietija į mėnesį pasigamina 
200 tankų ir po 300 didelių 
kanuolių. O tai reiškia didelį 
prisirengimą karam

MADRID, Kovo 15.—Is
panijos armijos tūli vadai, 
matyt, fašistuojanti, parei
kalavo, kad ministeris pir
mininkas M. Azana nuslo
pintų darbininkų ir valstie
čių riaušes prieš fašistus ir 
karaliaus sugrąžinimo šali
ninkus. Jeigu Azanos val
džia to nepadarys, tai, gir
di, armija pati apsidirbsian
ti su riaušininkais.

Ispanijos seime kovo 15 d. 
socialistai ir komunistai at
stovai su šalininkais daina
vo Internacionalą, iškelda
mi kumščius. Tai dar pir
mą kartą šalies seime skam
bėjo Internacionalas.

Kovo 14 d. per susidūri
mus tarp fašistų ir darbi
ninkų Lograno mieste ketu
ri asmenys buvo užmušti, 
sudeginta karaliaus šalinin
kų kliubas, jiems pritarian
čių klerikalų veikimo kliu
bas ir vieno fašistinio laik
raščio leidykla.

Raita policija blaškė de-

Reikalauja Įstatų prieš 
Negru Lynčiavimus

ATLANTA, Ga. — Tarp- 
rasinė Komisija, susidedan
ti iš negrų ir baltųjų, reika
lauja, kad šalies kongresas 
išleistų įstatymus prieš lyn
čiavimus, už kuriuos kalti
ninkai būtų aštriai baudžia
mi.

Komisija skaito, jog per 
penkerius paskutinius me
tus baltųjų go vedos nulyn- 
čiavo 84 žmones (nors ištik- 
rųjų daugiau). Jinai atra
do, kad 41 nuošimtis jų bu
vo nulynčiuota pagal kalti
nimus smulkiais prasižengi
mais arba visai be jokių 
prasižengimų.

Vienybė, įvykusi Brooklyne 
tarpe Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos ir Lietuvių Dar
bininkų Draugijos centralinės. monstruojančius komunisti- 
septintos kuopos, turėtų būti 
signalu ir kitose kolonijose. 
Kur tik yra ALDLD ir LDD 
kuopos gretimai, tai ALDLD 
nariai privalo susisiekti su 
draugais iš LDD, šaukti ben
drus susirinkimus ir padaryti 
vienybę.

Šerifas Atidavė Negrą 
Govėdai Nulynčiuoti

ADDIS ABABA, kovo 15. 
—Italai buvo pasigyrę, kad 
jie ištaškę ethiopų armijas, 
vadovaujamas Kassos, Sey- 
oumo ir Imru.i Bet šios trys 
armijos tebėra čielybėje va
kariniame Tembiene. Im- 
ru kareiviai partizaniškai 
užpuldinėja italus į šiaurę 
ir į vakarus nuo Aksumo, 
šiaurinėj Ethiopijoj.

Nors italai šiek tiek lai
mėjo per Endertos mūšius, 
tariaus, jie anaiptol neiš
blaškė ethiopų armijų, kaip 
kad buvo pasiskelbę. Po 
Aradam kalno kovos, besi
traukiant ethiopams atgal 
per Antalo ir Scelicota, bu
vo išmušta daugiau negu 
1,500 fašistų kalniečių kar
eivių (alpiniečiu), kaip skai- 
tliuoja europiečiai liudinin
kai.

Aradamo gynėjui Mulug
hetai imperatorius Haile 
Selassie buvo liepęs greičiau 
pasitraukti, bet neiti kiek 
toliau atgal. Bet jis per
žengė paliepimą, perilgai 
laikėsi, o paskui pertoli pa-

si traukė. Todėl paskui jam 
mirus, Ethiopijos valdžia 
nesuteikė Mulughetai ka
riškos garbės.

Dabartinė italų pozicija 
Alaji kalne dar nėra jiems 
saugi, nes į šiaurrytus nuo 
Alaji jiems grąsina stipri 
ethiopų armija Kabados ko
mandoje. Jinai gerai aprū
pinta ginklais ir maistu.

Ethiopai atmeta kaipo 
melagingą fašištų pasigyri-

ANGLIJOS MINISTERIU DIDŽIUMA 
PALAIKO NAZIŲ PUSĘ PRIEŠ FRANCUĄ

| BERLYNAS, Kovo 15.4’«1 
Hitleris sutiko atsiust savo 
atstovą į Tautų Lygos Tary
bos posėdį Londone, pasta- J 
tvdamas tokias sąlygas: 
Vokietija dalyvautų dery
bose kaipo lygi su lygiais, 
bet ne kaipo kaltinamoji; 
svarstant Vokietijos pa
siuntimą armijų j Rheino 

[upės sritį sykiu turi būt 
imama ir Hitlerio pasiūly
mai delei naujų sutarčių su 
Franci ja, Belgija ir kt.

LONDON, Kovo 15.^ ’
Franci jos užsienių reikalų 
ministeris Flandin, atsiliep
damas į Hitlerio notą, pa- - 
reiškė: “Aš formaliai atsi
sakau imti domėn Hitlerio 
pasiūlymus... Aš atvykau į I 
Londoną atžymėt, kad Lo
carno sutartis sulaužyta (iš 
Hitlerio pusės). Aš nesu
tiksiu diskusuot bet ką ki
tą ir, jei reikės, aš apleisiu 
T /-wirlnvin i v» nnE nnmc T.tZtYAC

Italija, Austrija ir Vengrija 
Dėsis su Vokietija?

ROMA. — Šį trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadie
nį Mussolini tarsis su Aus
trijos ministeriu pirminin- 

mą, kad jie užėmę Šakotą Šušniggu .ir. Vengrijos 
arba bent kuria pietinę Tak- nunistenu pirmininku Go- 
kaze upės dalį? I emboes. Svarstys apie po-

Ethiopai vis dar tebedaro etinės sąjungos sudarymą 
partizaniškus užpuolimus 
ant italų susisiekimų tarp 
Asmaros ir Adowos.

Italų Lakūnai Nuodija 
Ethiopus ir Degina 
Jiems Kojas

Italų lakūnai ne tik mėto 
nuodingų dujų bombas apie 
Ashangi ežerą. į pietus nuo 
Alaji, bet leidžia ir tam ti
krus tirštus gesus, kurie 
ėda kojas basiems ethiopų 
kareiviams.

Bet šis pasitarimas, tur
būt, svarbiausia sušauktas 
tuo tikslu, kad sutvert jų 
bloką su Vokietija, kaip 
spėjama Associated Press 
pranešime.

Lygos Taryba Neduoda 
Smurtininkams Naziams
Lygių Teisių Londoną ir net pačią Lygos 

Tarybą.” '
Franci j a tebestato griež-. 

tą rėikalavimą, kad Hitleris 
ištrauktų visą savo arm 
iš Rheino apygardų pirma, 
negu Franci jos valdžia su* 
tiks pradėti bet kokias de* 
rybas su Vokietija. - > ■■ W

Sovietų Sąjungos delega- 
tas, užsienių reikalų komi
saras M. Litvinov sako, 
Sovietai tol nesutiks nriim*

Lygą, iki'Hitleris atšauks 
savo kariuomene iš Rheino 
krašto. Tuo būdu, vien nėr 
Sovietų pasipriešinimą liktų 
užkirstas Vokietijai kelias į 
Tautų Lygą.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden ir trys 
kiti žymia dalimi palaiką 
Franci jos pusę ginče su Vo
kietija; bet ministeris pir
mininkas St. Baldwin ir mi
nisteriu kabineto didžiuma 
apskritai pritariu Hitleriui.

I Vokietijos naziams taipgi 
„ . įpanėdžiauja didžiausias An- 
Lt io- j j-. imperialistų organas

pnasita-iV* J L™- . • -i!___

CUSSETA, Georgia, Kovo 
15.—30 iki 40 baltųjų govė- 
da atėmė iš šerifo Van Hor- 
no negrą Ph. Bakerį, auto
mobiliu vežamą j Maconą; 
užnėrė kilpą negrui ant 
kaklo; smaugdami jį nusi
tempė į pelkes ir pribaigė 
kulkomis į galvą.

Šerifas su savo bendrais 
turėjo gana ginklų ir šovi
nių, bet nebandė apgint ka
linį nuo govėdos.

Negras buvo kaltinamas, triukšmą.
būk jis “lytiškai užpuolęs p18*0)0 Jackaus brolis Donatas

LONDON, Kovo 16.— 
Tautų Lygos Taryba atme
tė Hitlerio sąlygą, kad jis, 
girdi, atsiųstų savo atstovą 
tiktai jeigu būtų pripažin
ta Vokietijai lygios teisės 
su kitomis šalimis (svars
tant Locarno sutarties su
laužymą iš Vokietijos pu
sės). Lygos Taryba nu
sprendė, kad Hitlerio atsto-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Nori Pakart 30 Ausini

vas negali šiame posėdyje ti Vokietija atgal į Tautoj
turėt sprendžiamojo balso.

Karo Stovis Ispanijoj

Kandidatų į “Seimą
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vietų didnamiai.

eiles dar
torijoj.

Pasinaujina N. Y. Namų 
Aptarnautojų Streikas

Teismas Atmetė 
New Yorko Bedarbių 
Apdraudos Įstatymą
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VISO. kad jie, nešant numirėlį, bara- 

skardinėmis, keltų

dvi baltas moteriškes.”

Dabar laukia savo 
kita byla, kurioje D. Jackus pa-

, V • %* w
’ns

rai išstudijuoti. Parsitraukite, poros metų Europoj prasi- nenubaudė, 
nes nėra daug, ir vėliau nebus dėsiąs baisiausias karas iš
galima gauti.

laivininkų suvažiavime, atžy
mėjo, kad dabar orlaiviai jau 
daro po 100-150 metrų į se
kundą, kad oriniai mūšiai bus 
sprendžiami sekundų ir sekun
dų dalių laiku, kas reikalauja 
didelio vikrumo ir sugabumo. 
Jis sakė, kad Sovietų orlaivy- 
nas yra ant augščiausio laips
nio pasaulyje ir technika ir 
ginklų valdytojų išsilavinimu.

Sovietų Sąjungoje organi
zuojasi “Vorošilovo Raitari- 
jos” pulkai. Jie organizuoja
mi kazokų ir kaukaziečių. Da
gestane susiorganizavo du 
"Vorošilovo Raitarijos” pulkai 
iŠ kolchozninkų, kurie suga- 
biai vartoja kardą, šautuvą ir 
labai vikrūs ant arklių.

Sovietų Sąjunga nieką nesi
rengia pulti. Mažiausias jos 
kaimynas gali būti ramus, kad 
jam nei plaukas nenupuls, bet 
tuom pat kartu jinai priversta 
turėti užtektinai jėgų atrėmi
mui Vokietijos fašistų ir 
ponijos imperialistų.

Jeigu ne abelnas SSSR 
stiprėjimas, jeigu ne jos
linga Raudonosios Armijos jė
ga, tai ji jau neturėtų ir tai
kos.

"Laisvė” turi gavusi lietuvių 
kalboje drg. G. Dimitrovo pra
kalbą, sakytą Komunistų In
ternacionalo Septintame Kon
grese. Brošiūroje, ant special ės 
popieros yra d. Dimitrovo at
vaizdas. Brošiūra turi 112 pus
lapių. Jos kaina 20 centų. 
Kiekvienas darbininkas turėtų 
ją ne tik perskaityti, bet ge-

nius ir socialistinius jau
nuolius Madride, grūmoda
ma šaudyti.

Darbininkų laikraščiai ra
šo, kad bažnyčias degina 
ne socialistai ir ne komu
nistai, bet pačių fašistų ir 
klerikalų pasamdyti provo-

Sovietų Sąjungos Raudono- katoriai, kurie tuo būdu 
sios Armijos maršalas drg. stengiasi sukelti religinius 
Tuchačevskis savo kalboje,, žmones prieš revoliucioniė- 
kurią sakė stachanoviečių or-[rįrius, prieš • demokratinę 

tvarką, o už fašizmą ir ka
raliaus valdžios sugrąžini
mą. Kurdami gaisrus, tie 
provokatoriai iškelia raudo
nas vėliavas ir šaukią “Mir
tis buržuaziniams kapitalis
tams ir aristokratams!”

Socialistų laikraštis “Ja
vier Bueno” šaukia farmų 
darbininkus greitai atimti 
žemes iš dvarų.

N. Y. Times’o specialis 
pranešimas iš kovo 15 d. sa- 

I ko, kad “praktiškai nesą 
skirtumo tarp socialistų ir 
komunistų Ispanijoj”; vieni 
ir kiti norį įvesti panašią 
tvarką, kaip Sovietų Sąjun
goj ; tam pilnai pritariąs žy
musis Ispanijos socialistų 
vadas Largo Caballero.

Davatkos Byla su Laisva- traukė teisman Pr. Dambraus- 
maniu Šiauliuose jkienę už mirusiojo išniekinimą 

XT A . i bei koliojimą.
ŠIAULIAI.—Bernai mirė šiau-1______________

liuose laisvų įsitikinimų pilietis 
Jackus, kuris mirdamas pareiš
kė norą būti palaidotam laisva
manių kapuose. Laidotuvių die
ną ties miru'vojo namais ėmė 
rinktis būriai davatkų ir kelti 

Viso ko išdavoje mi-

Jackus apkūlė vieną davatką, ir 
byla atsidūrė teisme. Davatka 

. Pranė Dambrauskienė apskundė 
Nariai Neskelbia Savo *k5s. te>smui. kad. Ja<*u*D. ją primušęs ir prase jį nu- 

** bausti. Bylą sprendė teisėjas
K. Nausėda ir, kadangi viso 

. triukšmo pradininkė buvo pati 
BERLYNAS, Kovo 15.— skundėja, kaltinamąjį D. Jac- 

Hitleris darys neva “seimo”, kų išteisino, o skundėją Dam- 
rinkimus kovo 29 d., bet dar 
nėra paskelbta nei vieno 
kandidato vardas; o būsią 
renkama 660 “atstovų.” 

Senasis vadinamas “sei
mas” per trejus metus su
sirinko tik 7 sykius — buvo 
sušauktas Hitlerio kalbų iš
klausyt ir jas užgirt.

. tjios trejus metus na- j ninkai įrodinėjo, kad davatka 
zių “seimas” praleido tik f saidainiais papirkinėjo vaikus, 
75 minutes laiko iš viso. kad jie, nešant numirėlį, bara- 
svarstymui, tai yra, išklau- banytų skardinėmis, keltų 
symui ir užgyrimui įvairių ! triukšmą ir trukdytų laidotuves. 
Hitlerio sumanymų; taigi j Vienas pačios davatkos šauktas 
“dirbo” tik po 25 minutes liudininkas Savickas parodė, 
per metus. Tačiaus vadi-Ikad Da.mbr.au?k,ie.n? Pr!eš teis' 
namo “seimo” nariams re-l^ P™1?’. lludytl .J“nau‘ , AAA dai, žadėjusi jam užpirkti mi-guhariai mokama po 600 šias, bet jis nesutikęs ir dabar 
markių algos per mėnesį; O j sakąs teismui tikrą teisybę. Dar 
100 “seimo atstovų,” kurie, kiti liudininkai parodė, kad

brauskienę nubaudė 7 parom 
arešto.

Vasario 20 d. tą bylą spren
dė Šiaulių apygardos teismas. 
Dambrauskienė prašėsi išteisi
nama ir kaltino Jackų. Iš viso 
šioj byloj buvo net 17 liudinin
kų. Dambrauskienės liudininkai 
tvirtino, kad D. Jackus davat- 

j ką sumušęs, o D. Jackaus liūdi-

VIENA, Kovo 16.—Prasi
dėjo teismas prieš 28 socia
listus ir 2 komunistus už jų 
slaptą partijinį veikimą, už 
darbininkų unijų ir respu
blikos apgynimo korpuso 
organizavimą. Tarp teisia
mųjų yra ir buvęs socialis
tų organo “Arbeiterzeit- 
ung” redaktorius Kari H. 
Sailer.

Išduota Warrantai areš- 
tuot Socialistų Internacio
nalo sekretorių Fr. Adlerį, 
taipgi kitus žymius vadus, 
O. Bauerį ir O. Pollaką.

Klerikalų fašistų valdžios 
prokuroras reikalauja 
siamuosius pakarti.

Vienas darbininkas 
Holowatij pirmiau buvo 

|metų kalėjimo nuteistas 
tai, kad jis perorganizavo 
medžio darbininkų uniją. 
Pas jį rado laišką nuo A- 
merikos Medžio Darbininkų 
Unijos. Laiškas buvo pa
naudotas kaip vienas iš jo 
“nusikaltimo” įrodymų.

MADRID, Kovo 16.—Su
sikirtimuose tarp fašistų ir 
darbininkų Ispanijoj už
mušta dar 2 asmenys ir su
žeista 3.

Prezidentas kamora pa
skelbė pusiau-karišką alar- 
mo stovį šalyj per 30 dienų.

žuvo 21-mas Italų 
Lėktuvas Ethiopijoj

ROMA, Kovo 16.
pi jo j nukrito dar vienas ita
lų bombanešis lėktuvas; žu
vo visi 5 lakūnai.

Tai bus jau 21-mas fašis
tų lėktuvas žuvęs Ethiopi
joj-

Londono “Times” ir dauge
lis kitu anglų kapitalistų 
laikraščių.

Hitlerio planuojamas ka- • 
ras prieš Sovietus randa vis 
daugiau šalininkų tarp 
glų buržuazijos.

NEW YORK, Kovo 16.— 
Didnamių savininkai atsisa
ko priimt atgal darban bent 
1,500 eleveiterių ir kitų ap
tarnautojų, labiau pasižy
mėjusių streike. Savininkai 
visomis pusėmis laužo pra-1 Haįs> 
dinę padarytą sutartį. To- į markių priedo per mėnesį, 
del streikas išnaujo prasi- j ____________
deda; vėl pikietuojama Wall ------- -
St, London Terrace ir kitą vo'iŠ^Buvęš Amerikos ko-'^^“d^kor

kurie kiti liudininkai parodė, kad 
yra Prūsijos tarybos na-j Dambrauskienė išvadinusi mi- 

, dar gauna po 100 rusįjį pastipusiu šunim ir kito- 
, kiu.

Mineral Wells, Texas, Ko-; pripažino Donatą Jackų kaltu, 

misionierius Rheino srityj rauskienės padarytas įžeidimas 
■Vokietijoj tvirtina, kad už buvo skaudesnis, — D. Jackų

Kalba Girdima Anapus Van
denyno Greičiau Negu 
Svetainėj, Kur Sakoma

WASHINGTON. — Ra- 
dio bangomis balsas nueina 
186,000 mylių per sekundą. 
Todėl, jeigu politikas sako 
kalbą kokiame Europos 
seime, jo žodžiai per trum
pų bangų radio būna girdi
mi Amerikoj pirma, negu 
juos išgirsta atstovai, sė
dinti paskutiniuose seimo 
krėsluose.

Japonai Gyventojai Bėga 
Iš Manchukuo; Bijo Karo

MASKVA, Kovo 15.—So- 
vietų vyriausybės organas 
Izviestija praneša, jog japo
nai gyventojai masiniai bė
ga iš Manchukuo šiaurinės 
dalies. Bijo, kad galįs pra
sidėti Japonijos karas su 
Sovietais.

WASHINGTON, kovo 14. 
—150 geriausių užsienio 
reikalų žinovu Amerikoje 
atydžiai tėmija Europos 
įvykius ir raportuoja Roo- 
sevelto valdžiai.

ALBANY.- N. Y., Kovo 
—New Yorko valstijos vy- $ 
riausias teismas atmetė 
kaip neva “priešinga” šalie 
konstitucijai bėdarbių ir so 
cialės apdraudos įstatymą.

LONDON.—Tautiniai žy- 
dų vadai Anglijoj stengia
si sukelti $5,000,000 fondą / 
padėti žydams kraustytis į ’ 
užsienius nuo Vokietijos na- 
zių teroro.
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Ko Čia Atvažiuoja Dr. Leimonas!
Chicagos “Draugas” praneša, kad 

Amerikon atvažiuoja iš Lietuvos Dr. Lei- 
monas, kuris esąs “Pasaulio Lietuvių Są 
jungos sekretorius.” Be to, “jis kartu 
atsiveža Pasaulio Lietuvių Sąjungos jau 
paruoštą statutą, kuris bus patiektas są
jungos nariams, gyvenantiems Jungtinė
se Valstijose, svarstymui.”

Chicagos dienraštis “Vilnis” sekamai 
išsireiškia apie tą daktarą ir jo misiją 
Amerikoje:

Kas tas Leimonas? Tai klerikalinis fašis- 
tas. Kaip ir šimutis, padėjo Smetonos gau
jai įsigalėti Kaune. Kuomet Smetona dabar 
uždarinėja katalikiškas organizacijas, tai 
Leimonas vietoj kovoti prieš Smetoną, jis 
persijoja uždarytas katalikų organizacijas • 
ir -jas taiko prie fašistų tautininkų politi- : 
kos, bei jų organizacijų.

Leimonas skelbiasi esąs “pasaulio lietu
vi^ sąjungos” sekretorium. Kasgi ta sąjun
ga yra? Tai išpera R. Skipičio, atsiradusi 
laike pasaulinio lietuvių kongreso Kaune, 
pereitą vasarą. Tai Smetonos pastanga su
laikyti Amerikos katalikus nuo dėjimosi prie 
bendro fronto kovai prieš Lietuvos fašizmą, 
ūži demokratines laisves mūs krašto žmo- 
nėtns.

Prie tos progos reikia dar priminti,- kad 
tą Įtariamą “pasaulio lietuvių sąjungą.” ku- 
riąs neva “statutą” dabar Leimonas atveža, 
iš ‘Kauno Amerikon importavo kun. Keme
šiu kuris ir dabar kaip ir vogčiomis po lie
tusių kolonijas važinėja. Kemėšis, kaip ir 
vysk. Matulionis, šimutis ir Leimonas, neva 

-stoja už seimo sušaukimą, bet jie stoja už 
tokį seimą, kame tik klerikalai ir tautinin
kai viešpatautų. Liaudžiai ir jie nenori tei- 
šių pripažinti.

Taigi ta “pasaulio lietuvių sąjunga” nėra 
jokia sąjunga, o tik Smetonos varža kleri
kalų rankose užsienio lietuvius apsupti, kad 
suvaržius juos sulaikyti nuo kovos prieš 
juodąjį fašizmą ir dar ilgiau išlaikyti Lie
tuvą ir jos liaudį despotiškam pavergime.

Amerikos lietuviams, už demokratines tei-
* se§ stojantiems, reikia stoti už Visuotino 

Amerikos Lietuvių Kongreso sušaukimą at
einančią vasarą ir pasiruošti sudaužymui 
falistinio režimo Lietuvoj ir nuveikimui 
salrapų čia Amerikoj.

jo

Smetonos Policija Išvaikė ir 
t Ęlaivinįnkų Konferenciją

“Lietuvos Aidas” (vas. 27 d.) prane
ša, įtad Smetonos valdžia jau apsidirbo 

> ir sų katalikų blaivybės draugija. Sako, 
IcadjKaune įvyko tos draugijos suvažia- 
viinąs, kuris, del tam tikrų finansinių ne- 

• tiksimų, pasidalino į “poziciją ir opozi
ciją.!’ Kaip ir paprastai, valdžia turėjo 
sava sargus (policistus), kurie nuramino 
“triukšmą.” “L. Aidas” sako:

Policijos atstovas padarė pastabą, kad 
f nebūtų triukšmo, nes teksią susirinkimą už

daryti. Tačiau konferencija nerodė noro 
Į nuj’imti, nes dalis narių vis kėlė triukšmą, 
į todėl policijos atstovas, kelis kartus įspėjęs 
| susirinkimo pirmininką, apie 15 vai. suva

žiavimą uždarė.

Paskui priduria: “Bendrai atrodo, kad
Blaivybės draugija likviduojasi.” šis su
važiavimas buvęs paskutinis.

I

fti

i

f Kartus Praeities Priminimas
į. Kaip visiems Amerikos lietuviams ži
noma, 1926 metais Lietuvoje bjaurų 

/smurtą prieš liaudį pravesti Smetonai ir 
Voldemarui uoliausiai padėjo Krikščio
nių įfemokratų Partijos šulai. Vienas iš 
tų klerikalų šulų buvo L. šimutis; dabar
tinis Chicagos “Draugo” redaktorius. 
Dabar dienraštis “Vilnis” priminė Šimu
čiui, šitą jo pasidarbavimą del įsigalėji
mo Lietuvoje smurtininkų fašistų, kurie 
dabar net tą pačią Krikščionių Demokra
tų Partiją uždarė, šimutis teisinasi. Jis 
stačiai bažijasi, kad jis nebuvęs ir nesąs 
fašistas. Del perversmo Lietuvoje, Ši
mutis sako:

1926 m. socialistų-liaudininkų vyriausybę 
nuvertė kariuomenė, bet ne kas kitas. Prie

to privedė tikrai liurbiška “tikrosios demo
kratijos” (taip ^ave vadino socialdemokra
tai ir liaudininkai) vyriausybė. Tbji vy
riausybė buvo taip “stipri” ir akyla,, kad 
sukilėliai ministerius ir net kariuonjenės ir 
policijos vyriausius vadus užtiko ' miegant 
lovose. Ta vyriausybė, žinoma,] patiko ko
munistams, nes jie turėjo laisvas \rankas 
savo anti-valstybiškam veikimui ir jau ren
gėsi ją nuversti.

Čionai Šimutis neatsako į jam, pasta
tytą klausimą. Jis neatsako, kodėl krik
ščionių demokratų vadai (kun. Krupavi
čius, Šimutis ir kiti) su peiliais ir revol
veriais padėjo tiems armijos viršinin
kams nuversti lįaudininkų-socialdemo- 
kratų valdžią ir užkelti ant sosto Anta
ną Smetoną? Neatsako ir į tai, ko.dęl ši
čia, Amerikoje, klerikalai iš ‘‘Draugo” 
ir “Darbininko” taip entuziastiškai svei
kino 1926 metų smurtą, o pralotas kru
šas, chicagietis, šaukė, kad Smetonos val
džia turėjo sušaudyti ne keturis komu
nistus, bet keturis šimtus?

Taip pat ir dabar, tie patys šimučiai 
ir Krušai piestu stoja prieš kiekvieną 
Amerikos lietuvių pasijudinimą pagel
bėt Lietuvos žmonėms nusikratyti* Sme
tonos fašistinę diktatūrą. Ar gi ne fak
tas yra, kad tik šiomis dienomis Šimu
čio kolega ’ pralotas Krušas gavo nuo 
Smetonos Gediminio ordeną? Kaip tą 
išaiškins ponas Šimutis?

Franci jos ir Sovietų' Sąjungos 
Tarpusavios Pagelbos Paktus

Tai jau ir senatas Francijos užtvirti- 
no tarpusavios pagelbos paktą su Sovie
tų Sąjunga. Šio pakto branduolis yra 
tame, kad abi šalys pasižada viena kitai 
visais būdais gelbėti, jeigu kurios terito
rija būtų užpulta. Bet jeigu, pavyzdžiui, 
imperialistinė Francijos buržuazija užsi
manytų užpulti kurią kitą šalį ir veržtų
si į svetimą teritoriją, tai Sovietų Sąjun
ga jai jokios pagelbos neteiks. Taigi, 
šis paktas yra taikos ir apsigynimo pak
tas.

Bet jis baisiai nepatinka hitlerinei Vo
kietijai ir imperialistinei Japonijai. 
Nepatinka, žinoma, ir Anglijai. Vokie
tija ir Japonija ruošiasi karui prieš So
vietų Sąjungą. Japonija laižosi prie Si
biro, o Vokietija prie Sovietinės Ukrai
nos. Hitlerįs tuos savo siekius visai, ne
slepia. Jis atvirai skelbia savo, pasiryži
mą nušluoti nuo žemės paviršiaus bolše
vizmą ir apsidirbti su Maskva. Franęū- 
zų-Sovietų tarpusavios pagelbos p.ąktas, 
aišku, yra peilis po Hitlerio gerkle. Jis 
bandė Franci ją laimėti karui prieš Sovie
tų Sąjungą, bet jam nepasisekė. Fran- 
cijos buržuazija pabijojo Vokietijos im
perializmo.

Kaip ilgai Francijos buržuazija laiky
sis savo sudėtų prižadų šiame tarpusa
vios pagelbos pakte, tai jau kitas klausi
mas. Francijos fašistai buvo priešingi 
tokiam paktui. Jie balsavo prieš jį ir at
stovų bute ir senate. Jie palinkę prie 
“šventosios sąjungos” su hitlerininkais 
prieš bolševizmą. Bet reikia atminti, kad 
Francijos darbininkų klasė, organizuota 
į Komunistų ir Socialistų partijas, yra 
aiškiai nusistačius už gynimą Sovietų Są
jungos nuo imperialistų. Francijos Liau
dies Frontas taip pat pritarė tarpusavios 
pagelbos paktui. Taigi, Francijos bur
žuazijai nebus lengva patraukti Franci- 
ją hitlerinės Vokietijos glėbin.

Negalima Pilnai Džiaugtis
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo še

šių mėnesių vajus eina prie užbaigos. 
Taip praneša Susivienijimo organas 
“Tiesa.” Laikraštis ragina LDS kuopas 
ir narius nors pabaigoje smarkiai padir
bėti. O padirbėti būtinai reikėtų. Ne
galima sakyti, kad šis vajus pilnai sėk
mingai pravedamas. Iki šiol, pasak “Tie
sos,” tegautą 369 nauji nariai. Tai per- 
mažai. Mums atrodo, /kad jeigu visos 
kuopos būtų gerai įsitraukę į vajaus dar
bą, tai visai nesunkiai vajus fyūtų 
Susivienijimui visą tūkstantį naujų na
riu, v

Berods tik dabar kuopos ir pąrįąi įsi
siūbuoja darban. Gal Pild. Taryba turė
tų nors mėnesiui vajų prailginti. Dar 
kelis šimtus naujų narių bųtų galinga įra
šyti.

Jeigu, tačiaus, vajus ir ųebūįtų prail
gintas, vis tiek nors'šiomis paskutinėmis 
dienomis visi LDS nariai -turėtų kuo- 
smarkiąusiai pasidarbuoti ir bent jau iki 
penkių šimtų naujų narių skaičių dava- 
ryti.

Kad Viskas Būtų 
Aišku

Kadangi Sovietų Sąjunga yra 
padarius su čechoslovakija su
tartį, numatančią savitarpio pa
galbą, tai nekurie čechoslovaki- 
jos komunistai iš to fakto yra 
padarę labai .klaidingų politinių 
išvadų. Juos gerai iškritikuoja 
drg. Klemėns Gottvald partijos 
laikraštyje “Rude Bravo” (Žiū
rėk “Int/Press Corresp.” N10). 
Jisai sako:

“Ar tas faktas, kad Sovie
tų Sąjunga pasirašė suče- 
choslovakija savitarpės pa
gelbos paktą, pakeitė pačioje 
čechoslovakijoje santikius 
tarp proletariato ir buržua
zijos? Jokiu būdu nepakei
tė... Sovietų Sąjunga pasi
rašė sutartį su čechbslovaki- 
jos valdžia taikos užtikrinimo 
reikale. Tas pilniausia su
puola su interesais darbo mi
nių visuose kraštuose. Ta
čiaus, pavergtasis Cechosjo- 
vakijos proletariatas visiškai 
nepasirašė sutarties su vieš
pataujančia buržuazija ir ne
atsisakė nuo klasių kovos. 
Proletariatui rūpėjo ir tebe- 
rūpi nuversti savo šalies ka
pitalistų jungą. Iš to aišku, 
kad klasiniai sahtikiai tarp 
proletariato ir buržuazijos 
čechoslovakijoj visiškai ne
pasikeitė pasėkoje sutarties, 
kurią buržuazinė Čechoslova- 
kijos valdžia padarė su 
SSRS.”
Drg. Gottvald kalba labai tei

singai, labai logiškai, čeęhoslo- 
vakijos valdžia yra buržuazijos 
valdžia ir apie jokią pilietinę 
taiką su ja negali būti nei kal
bos. ■

Iš to fakto, kad tarpe čecho- 
slovakijos ir SSRS pasirašyta 
sutartis, tūli’komunistai padarė 
išvadų, kad dabar jau reikią

remti čechoslovakijos armiją ir 
net rūpinties, kad ji būtų 
smarkiau ginkluojama. Bet ta 
armija yra*kontrolėje koalicinės 
kapitalistinės valdžios, čecho- 
tslovakijps valdžia nėra nei dar
bininkų neigi liaudies valdžia. 
Armijos priešakyje stovi reak
ciniai generolai. Tą viską rei
kia matyt ir suprast ir nepasi
duot patriotinei pagundai ir ne- 
įpult į šovinizmo glėbius.

Tiesa, kaip teisingai pastebi 
drg. Gottvald, partijai turi rū- 
pėt ir jai rūpi statyti tokie rei
kalavimai, kurie vestų prie ar
mijos demokratinimo, kad reak
ciniams elementams ir fašis
tams būtų sunkiau panaudoti 
armiją saviems tikslams. “Pro
letariatui labai ir labai rūpi, 
kad kovoje prieš fašizmą armi
ja nebūtų fašistų pusėje.” Pro
letariatui negali nerūpėti, kas 
dedasi pačioj armijoj.

Tačiaus, iš to visiškai neseka, 
kad partija turėtų užgirti 
ginklavimąsi ir solidarizuo- 
tųsi su armijos vadovybe. 
Nei vienai minutei negalima už
miršti, keno rankose yra vals
tybė ir keno rankose yra armi
jų.

Tos drg. Gottvaldo pastabos 
turi didelės reikšmės ir mums, 
kai mes kalbame apie Lietuvą. 
Tas faktas, kad Lietuva, kaipo 
valstybė, palaiko neblogus san
tikius su SSRS, visiškai nereiš
kia, kad Lietuvos darbo minios 
turėtų, bent per nago juody- 
mėlį, išsižadėti kovos su savo 
išnaudotojais. Kova • prieš 
fašizmą ir griežčiausias reikala
vimas demokratinių laisvių 
Lietuvoje, kova už jas turi bū
ti pamatinis dalykas ir mūsų 
prakalbose, kai mes kalbam apie 
Lietuvos reikalus.

Laisvietis.

Delair, N. J
Mirė Jane Menkevičienė

Balzerytė-Menkevičienė netik 
turėjo slapstytis, bet ir vesti 
darbą organizacijos. Bet neil
gai ji galėjo dirbti. Jai reikė
jo greitai pasislėpti, nes jai 
gręsė ne tik kalėjimas ilgų 
mėtų, bet ir netekimas gyvas
ties. Kuomet jau buvo Bal- 
zeris kalėjime, į Joniškį atjojo 
gauja kazokų jieškot Javanos. 
Jos dėdės namas netik buvo iš
krėstas, bet iš kanuolių sudau
žytas, sudegintas. Kazokui 
manė, jei ji buvo kur nors pa
sislėpus, tai kanuolių kulkos 
ir ugnies liepsna sunaikino ją. 
Bet jie skaudžiai apsiriko. Ja- 
vana Bąlzerytė buvo gerai pa- 
s i s 1 ė p u s toj apygardoj. 
Nors išliko gyva, bet veikti 
tuo metu jau negalėjo. Ji tu
rėjo surasti būdus, kaip išbė
gus į užsienį, žinoma, ji to ne
galėjo padaryti viena. Social-

Drg. J. Menkevičienė buvo 
sena skaitytoją ir rėmėja “Lai
sves” ii; ji buvo narę ALDLD 
142 kp. ' Ji skaitė “Laisvę” 
nuo pat įsikūrimo “Laisvės”. 
Taipgi ji dirbo gana( daug ne
tik delei darbininkiškos spau
dos, bet ir abelnai 0elęi dar
bininkų judėjimo.* Ręr pasta
ruosius kelius metus ji sunkiai 
sirgo. Ligą ją buvo a,tetrau
kus nuo aktyviško veikimo 
darbininkų judėjime. Bet idėji
niai Ji paęijiko tok.iuęse pąjt 
įsitikinimuose, kad darbinin
kai turi organizuotis ir kovo
ti prieš išnaudotojus.

Iš Lietuvos ji paėjo iš Kau
no gubernijos, Joniškio para
pijos. Po tėvais vadinosi Ja-, 
vana Bąlzerytė. Jos tėvai bu
vo biedni, bežemiai. Kaip jos 
tėvai, taip ir ji, turėjo tarnau-

' ti dvaruose. Tad J. Baįzęry-
Pat jaunų] SUsidurti su sunkia gyvenimo 

dieną tuf^jb sunkiai dirbti už' 
juodos duonos kąsniuką. Gal
būt dėlto ji greitai suprato 
darbininkų klasės reikalą or
ganizuotis ir kovoti prieš skur
dą ir vargą. Nors ji buvo dar 
jauna, be.t ji įstojo į šocial-de- 
mokratų Partiją ir veikė Jo
niškio apielinkėse.

1905 metais, kuomet revo
liucinis judėjimas apėmė visą 
Lietuvos kraštą, ji jau veikė 
aktyyiskai prieš caro valdžią 
už pagerinimą darbininkam 
būvio. Jos dėdė Balzęris tuo 
laiku buvo žypniaušias veikė
jas Šoėial-demokratų Partijos 
Joniškio apygardoj; Kuomet 
caro valdžia pradėjo nugtJėti 

; revoliucinį veikimą h- krušin- 
ti išstojimą darbininkų, tuomet 
Bulzeryte turėjo slapstytis nuo 
žandatų. Jos dėdė Balzęris 
buvo areštuotas ir įkalintas į 
Šiaulių kalėjimą. Per tris me
nesius niekas nebuvo prileista 

prie jo. Tuo ląįku jąyana

Visus paliko di<Lp- ti. Prie to, maniau, kad kaip 
kas parašys iš vietos draugų, 
kurie plačiau žino apie> J. 
Menkevičienės veikimą.

M. Z.

13 metų, 
liam nuliūdime.

Kuomet įsikūrė Amerikoje 
ALDLD, tai drg. J. Menkevi
čienė priklausė prie jos ir dar
bavosi, kiek tik jai leido są
lygos ir sveikata. Ji atydžiai 
sekė darbininkišką spaudą ir, 
kaip minėjau, buvo nenuils
tanti rėmėja.

Kadangi Javana Menkevi
čienė turėjo daug vargo ir rū
pesčio iš pat kūdikystės dienų, 
tas ant jos sveikatos labai pa
veikė. Amerikoje turėjo sun
kiai dirbti ir ilgas valandas; iš 
to gavo nesveikatą-paralyžą. 
Per 7 metus ji išgulėjo lovoj 
suparalyžuota. Menkevičius 
turėjo daug praleisti pinigų 
del gydymo, vienok sveikatos 
jau nebuvo galima sugrąžinti. 
Užėjus šiai bedarbei, tas dar 
daugiau pablogino gyvenimo 
būklę.

Kadangi ji vedė laisvą gy
venimą, tad ji ir buvo palaido
ta be bažnytinių ceremonijų, 
Delair kapinėse. Jos palydėti 
susirinko gana daug draugų- 
gių, pažįstamų ir giminių. La
bai daug buvo gėlių, nuo vai
kų, seserų ir giminių ir drg. ir 
pažįstamų. Abelnai, laidotu
vės buvo gana puikios visapu
siškai.

Man teko pasakyti kele
tas žodžių prie Javanos Balze- 
rytės - Menkevičienės karsto, 
atžymint jos gyvenime praleis
tas kovas už darbininkų kla
sės reikalus. Reikia pasakyti, 
kad ji yra užsipelnius labai 
gilų atjautimą iš darbininkų 
klasės. Jos nuveikti darbai 
pasilieka darbininkų klasės is
torijoj neužmirštami.

Ji paliko nuliūdime V. Men- 
kevičių, dukteris, berniukus, 
seseris, brolius, gimines, pažįs
tamus ir draugus-ges.

M. Z.

P. P. Nors nemažai dalyva- 
vavo žmonių laidotuvėse, bet 
kur kas turėjo būti ir būtų 
buvę daugiau, jei būtų praneš
ta į “Laisvę”, kada ir kur bus 
laidojama. Tatai turėtų atsi
minti kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD narys, 
kad tokiuose atsitikimuose bū
tų pranešta spaudai.

Prie , to, šis aprašymas turė
jo būti bent tris savaites pir
miau spaudoje. Aš neturėjau
gana laiko tatai pirmiau atlik-i draugo korespondenciją.

Clevelando Žinios
Iš Lyros Choro Parengimo

Sausio 26 d. turėjome lietu
viškas vakaruškas. Šis paren
gimas buvo pasekmingas—da
vė daug pelno. Iš kalno bu
vo sukolektuota $16.80 maisto 
ir gėrimų nupirkimui. Viso 
liko pelno 42 doleriai su cėn- 
tais. Aukavo šie draugai: 
Balčiūnienė aukojo didelį kei- 
ksą; Esienė—vyno bonką; 
Grubienė—50 centų ir rūkščių 
kopūstų 20 svarų; Burauškas 
—25c; Raulinaitienė — 25c; 
Yvan—50c; Barinauskienė— 
25c; Čepas—vyno butelį; Stri- 
peikienė — 25c; Kripas— 
50c; Skeivienė—$1; Paltana- 
vičia—$1.50; M. Venslavienė 
$1.00; Simans—50c; A. Jekai- 
tis—25c; Skupas—50c; Vaup- 
ša—50c; Salagubas — $50c; 
Vasiliauskas—25c; M. Valen
tą—25c; Šūsnis—50c; Naujo
kas—50c; Kalakauskas—50c; 
Dagis—$1.00; Martinka—25c; 
Andrus—$1.00; Mencihskas— 
50c; Drapejus—50c; tZebris— 
30c; Rarnand—50c; Burbulie- 
nė—$1.50. (Red. Pastaba: 
Aukavusių vardai buvo sunku 
įskaityti, tat perrašyme gal 
įvyko klaidų. Atleiskite.)

Lyros Choras taria širdingą 
ačiu aukotojams ir draugėmis, 
kurios dirbo šiam paden
gimui—Andriušienei, Roman- 
dienei ir Valentai. Taip pat 
tariu širdingai ačiu visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
dalyvavo šiame parengime.

Lyros Choro Narė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

PATĖNKInTAM, Waterbu
ry, Conn.—Draugas nepridavėt 
savo vardo-pavardės ir antra
šo, todėl naudotis koresponden
cija negalime. Pagaliau, tuo 
pačiu klausimu gavome kito

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Atsakymas
Tai veikiausia Jums, Drauge, 

taip ir yra, kaip Jums pačiai 
atrodo. Gavot gerokai prisivar- 
gint, o pasilsėt mažai. Iš to 
galėjo ir tas kraujavimas atsi- 

. Nuo didesnių, fizinių pa
na, lyg skauda tai pilvą, tai i stangų dažnai esti ilgesnio 
nugarą. Na ir dabar priedams kraujavimo ar tai jaunai ar 
dar ir kraujo vis pasirodo iš pribrendusiai moteriai. Taipgi 
gimdomojo kanalo, jau bus ko- Į labai galimas daiktas, kad Jums 
kios 3 ar 4 savaitės. Ir 
žinau, kas čia man galėtų 
ti. Išpirmo maniau, kad 
mėnesinės. Vis rodės tai raus
vai, tai rudai kokią savaitę.’ 
Paskui kelias dienas sustojo, o 
vėliau pradėjo ir gerai eiti, 
kaip kad paprastai eidavo mė
nesinių metu. Na ir vėl ap
stojo, o dabar ir vėl pasirodo 
visai po truputį veik kasdien. 
Ir man nuo to kanale peršti.

Aš kokie du metai turėjau 
operaciją ant “tumerio” gimdos

Kraujo Vis Pasirodo iš 
Makšties

Drauge daktare. Vėl krei-
Man jūsų’demokratų Partija jai gelbėjo: P^uos su klausimu. . 

kaip nors pasprukti į užsienį.j patai imai vis gelbsti, labai
Dėlto ji turėjo keletą mėnesių ačiu*. Bet dabar aš Padėjau galėj( 
slanstvtis Joniškio nninlinkps jaustis nelabai gCiai. Lyg Slip- las I.slapstytis Joniškio apielinkės 
miškuose.

Ji atvykus į Ameriką turėjo

problema. Naujas kraštas, ki
tos sąlygos, kitokią kalbą, ne
paprasti papročiai. Pirmoj 
vietoj darbas nebuvo lengva 
gauti, ypatingai nemokantiems 
kalbos. Tad tokiam atsitiki- 
me darbą nepasirinksi, bet tu
ri dirbti tokį darbą, kokį gau
ni. Ji turėjo dirbti sunkų ir 
purviną darbą kliubuose, prie 
Valymo indų ii’ grindų. Valan
dos darbo tuo metu buvo daug 
ilgesnės negu dabar. O kliu- 
buose ir dabar dar dirba po 
12 vai. ir daugiau į parą. Tad| 
žodžiu sąkan, :

ne- 
bū- 
gal

žodžiu sąkan, sąlygos buvo i apačioje, tai ir bijau, kad ko 
blogos. Bet kaip tik greitai ji pavojingo nebūtų. O "°1 
sužinojo, kad yra tokia parti- man gyvenimo permaina?
ja, 'kaip Socialistų Partija, ji jau esu maždaug tokio amžiaus, 
be jokio atidėliojimo įstojo į O taipgi aš nuvargau ir nuša-

O gal jau
Aš

be jokio atidėliojimo įstojo į • f 1 ‘
ją.

Kiek vėliau susipažino su
V. Menkevičiu ir

lau, besikraustydama į kitą 
miestą. Per tai jaučiuos gana

apsivedė, apsilpusi. Per visą mėnesį ma- 
Apsivedus ji pasiliko prie na- žai poilsio turėjau, o daug sun- 
Įnų. darbo. Jie užauklėjo dvi. kaus darbo. Pas gydytoją dar 
dukteri ir 5 sūnus. Jauniausias nebuvau. Lauksiu atsakymo 
sūnus Teodoras Menkevičius per “Laisvutę.”

ir gyvenimo pakaita čia pat 
prasideda. Tuo laikotarpiu ir
gi esti visokių nereguliarumų 
su gimtuvės kraujavimu.

Žinoma, kaip Jums kad bu
vo daryta operacija, kad paša
linus naviką gimdos apačioje, 
tai čia irgi reikia apsistoti. 
Greičiausiai, kad naviko nebe
liko jokių pėdsakų, ir kraujo 
pasirodė taip sau iš vidaus plė
vių. Jeigu tai būtų kraujavi
mas del naviko, tai būtų buvę 
daug kraujo, ir gal tas krauja
vimas jau būtų ir seniau prasi
dėjęs. Vis dėlto, Drauge, būtų 
ne pro šalį ir apsižiūrėti. Ypač, 
jei kraujavimas imtų pasikar
toti bile 
nesinėms 
patarčiau 
ir duotis 
krinti, p

O tuo tarpu pasilsėkite, pabū
kite sau pąliudzioj, tai veikiau
sia- visa kas susitvarkys.

kada, ar laikas me- 
būti ar ne, — tuomet 
nueiti pas gydytoją 
išegzaminuoti, pati-
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Puslapis Trečias. Antradienis, 17 Kovo, 19Š6

PARADOKSAI
“Deja, perdegusių idealų pe

lenų žarstymas bene tinkamiau
siai simbolizuoja mūsų nuotai
ką” “Putinas; kalba, pasakyta 
rašytojų susirinkime).

Jūs, prisipažįstat išblėsusius 
pelenus bežarstą—reiškia, jūs 
bankrotavote. Tikriau sakant, 
jūsą aplinka, paskui kurią, se
kėte be atodairos, jus privedė 
prie bankroto. Ne visi susiban- 
krotavusieji d e m o r alizuojasi. 
Ne visi nueina valkatauti ir 
patiltėse miegoti. Putinas dar 
bando žadinti idealų bankroto 
draugus—šaukia n e d e m orali- 
zuotis, neriedėti į padugnes:

“Mes galim atskleisti naujų 
perspektyvų, mes galime, ir di
džiausią gyvenimo menkystę 
rodydami, žadinti ko nors geres
nio pasiilgimą. Svarbu, kad mes 
patys tokių idealų turėtume, 
kad mes patys ko nors geresnio 
ilgėtumės.”

Ne, ponai! Jūs galutinai ban
krotavote. Kol jūs murdysitės 
toj marmalynėj, kur “homo ho
mini lupus ėst”—jums vilkai 
rankų nepaduos ir jūs nieko ge
resnio nepasiilgsite. Jūs neiš
vengiamai dardėsite ten, kur 
nudarda visi bankrotavę—į idė
jinių “bosiakų” ir denaturšči- 
kų” eiles.

Tie, kurie nenorės “bosia- 
kauti”—išties ranką rev. liau
džiai, ši tiktai išvilks rašytoją 
iš marmalynės į sausumą—į ap
linką, kur yra grožis, gėris, il
gesys geresnio, nes ji kovoja už 
ateities žmonijos didžiuosius 
idealus. *

Kogi begali ilgėtis tas niekšas 
vienišas vilkas? Jis trokštą gy
venti, bet jo gyvenimas bus 
niekšybių pasikartojimas. Kapi
talistinė santvarka betrokšta 
dar platesnės statybos Lietu
voj, kalėjimu satybos. Ko begali 
Vailokaitis ilgėtis—juk jis jau 
dovanojo iš savo fabriko tūks
tantį plieno pančių kalėjimams. 
Buržuazija begali tikėtis ir il
gėtis dar barbariškesnės eks
ploatacijos. Ir galas. Ir—dvigu
bas galas.

Pirma—galas, kad “idealai” 
vadinas ban

krotas. O tokiems idealams ga
lą padarys liaudis. Tai antra.

Buržuazinėj literatūroj did
vyriu yra tapęs šerlokas Holm- 
sas-žvalgybininkas, o fašistiniai 
futuristai išgarbino kulkosvy
dį. Tik tie du—žvalgybininkas 
ir kulkosvydis—bėra buržuazi
nių idealų geriausias sargas.

Tai štai buržuazinės literatū
ros idėjinis apogėjus.

Tiesa, visa eilė rašytojų Lie
tuvoj mėgsta vadintis pažan
giaisiais arba net antiburžuazi- 
niais. Ką gi tenka laikyti pa
žangiu fašistiniam režime?

Savaime aišku — pažangiai
siais vadinsime tuos, kurie iš
stoja prieš minties sustingimą, 
kurie kovoja prieš atgyvenusios 
tvarkos varžtus minčiai, pro
gresui; kurie eina su sluoks
niais, kovojančiais už progresą; 
kurie kovoja prieš fašizmą už 
demokratines laisves..

Kultūros srityj tokiais varž
tais yra minties nelaisvė, ru
tina, per prievartą brukamas 
nacionalizmas. Rašytojui tokiais 
varžtais yra spaudos nelaisvu-į 
mas, cenzūra, varžymai. Kultu- Į 
ros veikėjui tokiais varžtais 
yra—žodžio, pažiūrų, spaudos, 
organizacijų nelaisvė.

Ką gi tąja kryptim “pažan
gieji” pareiškė rašytojų suva
žiavime? Jie tylėjo. Reiškia, 
jiems nei šilta nei- šalta, kad 
Lietuvoj mažiausias progreso 
pasireiškimas yra spardomas 
policininko batu. Taigi, suva
žiavime—-Smetonos ir “Litera
tūros Naujienų” džiaugsmai— 
buvo visiškas “susiklausymas.” 
Šį suvažiavimą ne be reikalo 
“Lit. Naujienos” vadina “ben
dros geros nuotaikos ir savi
tarpio kolegiškumo suvažiavi
mu.

tvarkytis demokratiškai. Ta 
klika, kaip senovėje Vytautas, 
kviesis pagelbon tuos pačius 
kryžeivių palikuonis—deginti ir 
žudyt, jei tauta parodys pastan
gų tvarkytis demokratiškai, ne-, 
kalbant jau apie socialistinę 
Lietuvą. Jie ją įkeis, parduos, 
Užstatys—juk iš praeities ji 
stiprybę semia.

Šiandien, jie užmiršę visas 
tarškalynes apie Vilnių—derisi 
ir bičiuliaujasi su lenkų fašis
tais— dešiniąja Hitlerio ranka. 
Jie, bijodami “tautos valios ir 
pastangą”—p ars iduoda Hitle
riui, parsiduoda ne tiesioginiai, 
o per lenkus. O parsidavę ten— 
jie dalyvaus vokiečių-lenkų-ja- 
ponų kryžiaus kare prieš besi
kuriančią socializmo šalį—SSR 
S, kur kultūra žygiuoja milži
niškais žingsniai pirmyn, kur 
formuojantis beklasinei visuo
menei—kultūra išaugo į visa- 
žmonišką, universalę, kur ir še
šėlio nacionalinėse kultūrose 
nėra vilkiškumo, nes jos savo 
turiniu socialistinės.

Tai šitokias pastangas vadi
nat “teisingomis,” tai šitokias 
pastangas vadinat “tautos pas
tangomis”—ir joms solidarizuo
ti kviečiate pasaulio opiniją?

Ne, ponai! Pasaulio opinija— 
iš humanizmo plotmės—eina su 
kitokiomis pastangomis.

Tos pastangos grumiasi strei
kuose prieš klikos siunčiamą po
liciją. Tos pastangos reiškiasi 
suvalkiečių valstiečių grumty
nėse. Tos pastangos literatūriš
kai reiškiasi dar mažomis, ne
gabiai rašomomis apysakaitė
mis, eilėraščiais, kuriuos skaito 
.Vakarais priemiesčiuose ir lūš
nose. Tas pastangas išreiškianti 
literatūra nėra gudragalviškai 
sukompanuota— bet ji turinin
ga. Ji persekiojama, ji uždari
nėjama. Jai tenka išsikelti iš 
“tėvynės” kitur—bet ji yra.

Ir tos pastangos diametraliai 
priešingos anoms pastangoms— 
nusikratyti visokių vilkų, uzur
patorių ir globėjų. Tos pastan
gos yra antifašistinės. Vilkai
jas skaitys neteisingomis, bet j toliau nesiekia, 
žmonės už jas galvas dės!

Už šias pastangas galvą de
da ir Paryžiaus kongresas.

8.
Visų šalių ir visų laikų reak

cionieriai tvirtindavo, kad revo
liucija tai chaosas, degradacija, 
netvarka; kad revoliucija—tai 
negatyvi, griaunamoji jėga. Tą 
patį tvirtino ir Lietuvos rašy
tojai (pav. A. Vienuolis-žu- 
kauskas; arba renegatas K. Ja- 
siukaitis savo “Raudonojoj ban
goj”), vaizduodami Spalių revo
liuciją, kaip kryžiaus karą prieš 
žmoniškumą ir .kultūrą.

Bet atėjo laikas, kad ir pik
čiausi priešai meluoti nebegali. 
SSRS tautą kultūra išaugo, net 
labiausiai atsilikusios Azijos 
tautos šuoliais žengia į kultū
ringųjų tautų tarpą; neraštin
goji Rusija pražydo tūkstan
čiai mokyklų, universitetų, mi
lijonais knygų egz., pražydo 
išradėjais, mokslo herojais.

O tuo tarpu buržuazinis pa
saulis priėjo katastrofą, naują 

1916 m. kalina Mooney. Pašau-. mažesni nacionalistai—spjaudo- gelbėt tautą ? Hitlerio okupaci- karą, priėjo nematytą kultūros1 
vadai sužlugdymą.

“Tokių reiškinių akyvaizdoje,

ar ten-
K. Zub- 
replikų

moksleiviams sutrauka).
sų nebuvo.

Sąžiningo ^žmogaus sąžinė 
balta.

Jei suskaičiuoti jūsų dėmes— 
ji bus juoda, kaip hotentotas. 
Ir jūs hotentotiškos sąžinės ra
šytojai apeliuojat į žmones, sto
vinčius humanizmo plotmėje!

Jūs esate vilkai—kurių nie
kas nepriglaus. Kol jūs pasilik
site tame vilkų lizde,—ir beto 
silpnučių vilkų lizde—jūsų bal
są teišgirs tik vilkai. Ir jūsų 
rezoliucija yra to pasakėčios 
vienišo vilko stūgavimas kaimo 
gale...

pritrūko 
nachalu-

> (Paskaitos
(Tąsa)

Šiemet valstiečiams 
kantrybės kęsti tuos

#mus. Policija del to juos šaudė, 
dar šaudys teismai. Valstiečių 
skerdynes policija suruošė rug
pjūčio mėn. Rašytojų susirinki-

, mas įvyko spalių 20 d. Jūs ty
lit. Jūs nemurmat net prieš tuos 
savo draugus, kurie sėdi jūsų j 
draugijoj, per “Lietuvos Aidą” 
šmeižia ir siundo policiją prieš 
valstietiją. Kiek čia senai tą 
valstietiją jūs garbinot, kaip 
tautos kamieną. Juk valstietija 
ir savų ir lenkiškų kunigaikš
čių, bajorų baudžiavose išlaikė

> —anot jūsų tariant—“tautos 
dvasią.” Nesenai jūs garbinot 
valstietiją, kad knygnešių lai
kais ji nepasidavė rusifikacijai, 
ji kėlės kaip tauta iš miego. Iš
eitų, kad ji buvo pirmoji kovo-

♦ toja už “tautos ateitį,” ji buvo 
kiečiausia kovotoja, tik ji, o ne 
lietuviškasis policininkas! Dau
gybė šiandieninių policijos va-

1 dų, kaip Spiridonovas-Lašas 
(dabart. žvalgybos vadas Kau
ne)—anais laikais tarnaudami 
carui tą pačią valstietiją į Sibi
rą varė!

41 Ne tikslu idealizuoti buožinį 
nacionalinį anų laikų judėjimą 
—šitai rašau. Rašau parodyt 
jūsų pačių suniekšėjimą—jūs, 
kurie išaugot jų sąskaiton, ne- 
pakėlėt balso, kai juos sušaudė. 
Puiki ir dėkinga jūsų buržuazi
nė sąžinė. Kaikurie iš jūsų pa
siteisins, kad neturite žodžio 
laisvės. O jūsų išgarbintoji 
“tautinė buožija” ar turėjo žo-

• džio laisvę? Ji net neturėjo lie
tuviško žodžio laisvės. O jūs? 
Jūs padėjot sukurti liaudžiai ir 
sau—žodžio nelaisvę!

Jūsų pirmininkas Mikolaitis 
Putinas, sąžinės nuraminimui, 

w visgi išliejo tuo reikalu porą 
ašarų: “susilaukėm, kad lietu
viškas kraujas pasiliejo Basa-

* navičiaus ir kt. ir kt. krašte.”
Kokie jūs juokingi Jeremijai 

iš švento rašto. Juk jūs bejė
giai ir bailūs verkšlentojai, nors 
Putinas drąsina savo kolegas 
rašytojus: “Ar tokių reiškinių 
akyvaizdoje ir mes, kaip bibli-

* niai tremtiniai, susėdę ant Ba
bilono upių krantų, turime 
verkti, pakabinę savo kanklius

• ant gluosnio šakų?”
Tie žodžiai—verkšlenimas, ir 

bejėgis verkšlenimas. Jei jūs tą 
“lietuvišką kraują” labiau bran- 
gintumėt už policininko milinę, 
jūs kovotumėt, kaip jūsų pa
gerbti knygnešiai, jų gi nė Si-

* biras nebaidė! Arba jūs bent 
prabiltumėt, kaip savo laiku

± prabilo francūzų rašytojas Emi- 
lius Zola 1898 m. Jis prabilo 
prieš savo klases daromas niek
šybes. Kaltinusiems Dreifusą 
niekšams, jis metė kaltinimą į 
veidą:

► jus!
Amerikos buržuazija

Taigi, ligšiol dar jūs nė no
sies neiškišot iš tos nacionalisti
nės marmalynės, kur du nacio
nalizmai jus vilkais padaro, kur 
“homo homini lupus ėst.” O jū
sų, lietuviškų rašytojų—sieloji- 
mąsis, yra bejėgio vilko sielo- 
jimąsis, kuris neįstengia pjauti 
kitų. Yra sielojimąsis vilko, ku
ris “girdi balsą rago ir vis ant 
jo nabago.”

Dėkokit, ponai Bachui, kad tą 
dieną “vadas”, matyt, buvo per
daug ragavęs dieviškojo nekta
ro (atseit—lietuviškos balta
kės). Tik dėka jos—jums nete
ko nusiristi laiptais iš jo rūmų 
į gatvės dulkes...

Ir vienišas vilkas bando pri-. 
tarti Heinrichui Mannui!

Ką jūs savo rezoliucijoj vadi
nat “teisingomis lietuvių tautos 
pastangomis?” Kodėl vokie
čių tautos pastangos—neteisin
gos? Kurgi čia jūsų vilkiškas 
teisingumo kriterijus. Gi vilkų 
teisingumas parodytas kitoj jū
sų pačių pasakėčioj: ėriukas 
kaltas vilkui, kad vilkas ėsti 
nori!

Tik šiuo atveju—vokiškas vil
kas galingas, kaip liūtas, o jūs 
paprasti pelkių vilkiūkščiai....

Ponai, gal “teisingomis” pa
stangomis laikote viešpataujan
čios lenkų dvarininkų Choda- 
kauskų švogerių klikos pastan
gas? Juk jie iš tikro kalba tau
tos vardu. Jei ištikro taip, tai: 

a) ponai, įsiskaitykit į savo 
rezoliuciją. Jūs rašote: “Lietu
vių rašytojų draugija neprita
ria tendencijoms identifikuo
ti vokiečių nacionalsocialistinio 
režimo politiką su visos vokie
čių tautos siekimais.”

Vadinas, Hitlerio tvirtinimus,
! kad tauta to nori—laikot dema
gogija.

Tai kodėl jūs nelaikot dema
gogija uzurpatorių Smetonos- 
Tubelio tvirtinimus, kad tauta 
su jais?

Hitleris, rodos, turėtų dau
giau tiesos: į valdžią jis ėjo su 

laimėdavo 
rinkimus, turi marionetinį 
reichstagą-seimą. Juk net s. d. 
tam tikrą laiką buvo linkę pri
pažinti Hitleriui juridinį pa
grindą.’

O kuogi remiasi lietuviška 
klika? Kur yra bent fiktyvi 
“tautos” atstovybė, ar yra bent 
demokratiškos savivaldybės? Ar 
jūs besiremdami net buržuazi-

Savo rezoliucijoj jūs pasisa
kėte už Paryžiaus tarptautinio 
rašytojų kongreso kultūrai nuo 
fašizmo ginti deklaracijas, ži-1 
noma, apleisdami žodžius: “nuo 
fašizmo.”

Bet to kongreso rašytojai pa
smerkė visokiausį nacionaliz
mą ir jo sukurtą “vadizmą.”

Jūsų pirm. Mikolaitis-Puti- 
nas suvažiavime spalių 20 d. 
nedrąsiai, remdamasis Vydūnu, 
pasisakė taip pat neva prieš va
dizmą :

“Ir jei kada, tai ypač šian
dien visiems tos mašinos kalė
jams, daugiausia visokiems na
cionalizmo vadams, tinka Vydū
no priekaištas: “Iš jūsų dvasios 
ir širdies išaugo mašinos.” 
(“Literat. Naujienos,” Nr. 19, 
1935).

Ir kaip tik todėl, kad jūs pri- 
sijungėt prie Paryžiaus kongre
so deklaracijų, kaip tik todėl, 
kad pirm. Putinas nors puse lū
pų papeikė vadizmą, kaip tik 
todėl, kad rezoliucijoj pasisa- 
kėt prieš vokišką nacionaliz
mą—

—kaip tik todėl:
Jūs nusiuntėt savo vadovybę1 

su tuo pačiu Putinu priešaky 
nusilenkti ir pagerbti tuos šo
vinizmo ir nacionalizmo vadus. 
Jūs keliaklupščiaujat prieš lie
tuviško nacionalizmo vadus— 
Smetoną kraugerį, pamaldžiai 
išklausėt ministerio pirmininko | milžiniška partija, 
ir tautininkų vado Tūbelio pa
mokslo :

“Lietuviai rašytojai daug ga
li padaryti ir tautinei sąmonei 
ir tautinei kultūrai pakelti, sa
voms tradicijoms susidaryti.” 

Ponai buržuaziniai rašytojai! 
Tautinę kultūrą Hitleris kelia 
lavonais. Jei tautinė kultūra 
reikalauja pribaigti Pabaltės 
valstybėlių nepriklausomybę, jei i ne teise, pripažįstat Smetoną 
jo tautinė kultūra reikalauja 
pakloti milijonus kįtų tautų la
vonų, jei jo tautinės kultūros 
pakėlimui dar kas nors reika
linga—kogi jūs rėkiat? Juk ir 
Hitleris garbina tą patį stabelį, 
kaip ir jūs—nacionalizmą. Bu-

I’accuse”—Aš kaltinu | čiuokitės — vientikiai, tikrati
kiai! Jūs patys būdami nacio- j švogerių klika yra

“tautos.rinktu” prezidentu, kai 
jį perrinko apskričių cenzinių 
savivaldybių, burmistrų ir virši
ninkų suvažiavimas?

Taigi, ponai rašytojai, ne- 
veidmainiaukit patys bent sau. 
Tai viena.

b) Jei sutikti su jumis, kad 
, “tautos va- 

nuo nalistiniai rašytojai—didesni ar jįa>” pažiūrėkim, ka jie daro 1 • Z i,.
| JI Rz v v VA •

lio kumunistai laiks nuo laiko te į nacionalizmą vokišką, žino- ja ateina. O “tautos 
smaugia savąją liaudį, šaudo, 
daužo jos bandymus jungtis, kas belieka rašytojui, jei ne vi

somis pajėgomis, visais sugebė
jimais ir priemonėmis dėtis 
prie tų, kurie dar išdrįsta prie
šintis bekylančiam chaosui, ne
apykantai ir skelbia solidarumo, 
bei teisingumo principus kultū
rai ir žmoniškumui apginti.”

Kodėl ponai rašytojai nedrįs
tate prisipažinti, kad jūs rėmėt 
ir .kūrėt tą katastrofos ir cha
oso priartėjimą. Beto, drįskit 
atvirai prisipažinti, kad solida
rumo obalsius drįsta skelbti 
buržuazijos priešai.

Marksistinė literatūra, kaip^ 
senoji ‘Kibirkštis,’ dabar ‘Prie
kalas’ ir kt.—senai jau tvirtino, 
kad buržuazija savo literatūrą 
privedė prie išsisekime, ji liko 
veidmaininga, nususus. Taip 
išdidžiai ignoravę marksistinę 
literatūra ir jos veteranus— 
Kapsuką ir Angarietį—šiandien 
buržuaziniai rašytojai 
priversti prisipažinti:
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pakelia balsą už jo išlaisvini-1 te, ponai—perdaug jau ne gud 
mą. Amerikos plutokratija nu
žudė Sacco ir Vanzetti, net bur
žuazinis Europos pasaulis pro
testavo. Rudmarškiniai padegė 
Reichstagą, po Damoklo kardu 
pasodino keturius bulgarų liau
dies kovotojus. Net anglų libe
ralai murmėjo, net bulgarų bur
žuazija prašneko, o kur buvot 
jūs, lietuviški kultūros ir žmo
niškumo gynėjai? Kur buvot jūs 
teisių specialistai, jūs “pažan
gieji,” jūs Petrai, Leonai ir kt., 
kai jums buvo siūloma Lietuvos 
teisininkų vardu protestuoti 
prieš akiplėšišką to paties Hit
lerio provokaciją? Tiesa, mat, 
ten tebuvo tik keturi kažkokie 
komunistai ir dar bulgarai...

1927 m. čankaišekas Kantone 
skerdė tūkstančius kiniečių. Už
praeitą žiemą Austrijoj Dollfu- 
sas Vienos gatvėse skerdė socia
listus ir rev. darbininkus—pa
saulio “sąžinė” protestavo, o jū-

ru: ir hotentotiška, ir farizie- 
jiška!

Išnaudotojai ir pavergėjai 
prekiauja ir veidmainiauja 
prieš pavergėjus viskuo. Jie 
prekiauja religija, kultūra, do
rybėm, o svarbiausia buržua
zijos prekė—nacionalizmas. Jei 
lietuviški vadai—nykštukai per- 
silpni svajoti užbrogti na, sa
kysim, Vokietiją, Lenkiją ar 
SSRS, tai jie organizuoja bent 
pogromus. Bent pogromais nori 
nukreipti nuo savęs masių ir 
labiausiai atsilikusios masių da
lies pyktį. Be to jie gamina 
“{autinius” herojus, kad nors 
jais, kaip Romos cezariai, pa
džiuginti minias. Jie tokiai te
atralinei komedijai susiranda 
“herojų” kaip a la Vaitkus ir 
k t. O tam viskam jūs, p. rašy
tojai, plojat: jums nepatinka 
vokiškas nacionalizmas, o nepa
prastai daug geriate savojo.

organizuotis, svarstyti savo ap
sigynimo klausimus per liaudies 
demokratines atstovybes. Jie 
užčiaupia burnas net užsienio 
delegatams—Pasaulio 1 i e tuvių 
kongreso dalyviams. Persekioja 
Lietuvoj Hitlerio priešus—ko
munistus ir visus rev. kovotojus 
—kurie yra aršiausi Hitlerio 
priešai.

Beto, Smetona ir jo sėbrai 
yra tie patys, kurie slapyvarde 
“Lituanus alter” vokiečių oku
pacijos laikais rašinėjo pro- 
kaizerines brošiūras, Vilniuje 
girtuokliaudavo su vokiečių 
“oberbefehlshaberiais ” ir žan
darais ir pardavė Lietuvą kai
zerio pakalikui—Urachui, Min
daugui II-jam.

Ir šiandien ši klika parduos 
Lietuvą dar ir dar kartą oku
pantams, bet nesutiks nusileisti 
tautos tikrosioms pastangoms: patys

Nė mažiausio protesto iš 
“pažangiųjų” pusės prieš litera
tūros pavertimą regreso ir se
nojo pasaulio tarnaite.

Net tokis Putinas drįso kai 
ką iškelti, o “pažangieji” nera
do reikalo nė prasižioti. Beto,
jie nerado reikalo protestuoti

“dakta-' 
opozici-

grįstas tikslu gauti subsidijų 
savo ar naujam laikraščiui. To
kius maždaug motyvus 
dencijas buvo pareiškę 
ka, dr. Grinius ir kiti 
forma.”

Zubka ir Friburgo 
ras” Grinius—katalikų 
jos atstovai.

Tai tau ir susiklausymas ir ■ 
sklandumas!

Beto, spaudon nepatenkančios ų
žinios sako, kad rašytojų drau- • įi
gijos valdyboj eina aštrus try- 
nimąsis tarp Putino, iš vienos. 
pusės, ir K. Binkio ir dalinai’' 
Giros—iš kitos. Mat, Putinas 
jų nekenčiąs už šunsnukišką 
kailių mainymą.

Tai viena reiškinių grupė.
Daug svarbesnė antroji. Tegu 

Putinas ir kiti pagarbino Sme- ' 
toną, bet savo kalboje suvažia
vime nors neaiškiai, nedrąsiai' 
—visgi išreiškė tendencijas 
prieš nacionalizmo vadus. Ir, 
matyt, rašytojuose antivadiškos’ 
tendencijos gana stiprios, kad

išmainė į “gabalą į nė mopsai iš “Lietuvos Aido”
(Pabaiga 4 pusi.)

“THE SAMOVAR”
VALGYKLA

Gera vieta gardžiai pavalgytų 
gera vieta išsigerti

Alaus, Vyno ir Degtinės 
pasirenkant

MOTERIMS IR VYRAMS 
Visus užprašo atsilankyti.

1121 WASHINGTON ST.
So. Norwood, Mass.

Tel. Conn. 1117
VEDĖJAS K. J. VIESULĄ

kad 
šiuo

prieš žvalg. L. Giros išrinki-1 tesi asmeniškas nusistatymas, 
mą į draugijos valdybą, nerado 
reikalą protestuot priimant Kl. 
Dulkę-Baltušį—žvalgybininką į 
draugijos narius.

Jie nerado reikalo pareikšti 
klauzulės ir del rašytojų drau
gijos valdybos galvų nulenki
mo fašizmo vadams.

Nelaimingas Lietuvos progre
se, kur tavo veikėjai?—Jie eina 
koja į koją su tavo pikčiausiu 
priešu—fašizmu.

Labai suprantamas reiški
nys: “pažangiaisiais” Lietuvoje 
vadinasi įvairūs renegatai, bai
liai, karjeristai, savo kailio pa
triotai. Jų ir tėra likę paskuti
niai supuvę mochihanai su Kar- 
so.kais, Cvirkomis, Borutomis 
priešakyj. Net dabar, kai Lie
tuvoj kuriamas platus antifašis
tinis frontas—su šiomis ske
veldromis—neskaitant vienos 
antros išimties—nebegali būti 
kalbų. Šios skeveldros yra vadai 
be armijų, jie—suniekšėję spe
kuliantai, jie savo šiokias ar to
kias ideologines vertybes per
vertino ir
aukso ir gardaus valgio šaukš
tą”—kaip savo laiku Kudirka. 
Jie ir patys savo laiku pritaisė 
sau Jesenino (rusų boheminio 
poeto) frazę:

“Nas malo ucelieli, na pere-i 
kličke d r u ž b — tovariščei 
niet...”*) Naujus draugus jie 
surado fašistuose.

Revoliucinė liaudis nebegali 
su jais kalbėti. Jie perdaug jos 
akyse susiteršė, šie donkichotai 
pažangumu dangstosi tam, kad 
šantažuoti buržuaziją ir iš jos 
iškaulyti šiltesnių vietų.

10.
Iš viso pasakyto išeitų, 

doresniosios inteligentijos,
atveju—rašytojų, Lietuvoje nė
ra, kad iš rašytojų neišsidife- 
rianciacijuos nei Andre Gidų, 
nei Heinrichų Mannų. Kad iš 
čia liaudies frontui talkininkų 
laukti nebeverta...

Yra! Ir bus!
. Fašizmui pasisekė sudemora- 
lizuoti dvi smulkburžuazinės in
teligentijos — bohemos — sro
ves: keturvėjininkus ir trečia- 
frontininkus. Bet jam nepasise
kė ir negalėjo pasisekti pasta
tyti kliūtis, per kurias negalėtų 
perlipti—savo ideologines ver
tybes pervertinąs buržuazinis 
rašytojas. Fašizmas sudarė są
lygas, kad liaudis nebesitiki at
eisiant į jos kovojamą kovą iš 
šiaudadūšių “pažangiųjų.” Bet 
liaudis gali dėti viltis į tą “sie- 
lojimąsi,” į tą buržuazinės in
teligentijos protų virimą ir per- 
virimą, kurie jau suvokia iš
blėsusių idealų pelenus bežars
tą. Liaudžiai tenka ne lengvas 
uždavinys: padaryt negalimu 
suradimą kitų, “žėruojančių” 
idealų buržuazijos klasės ribo
se. Ji turės priversti tų degan
čių idealų j ieškoti už buržuazi
jos klasės ribą, ir prieš ją.

Kad kelių jieškojimas “nuo 
gardaus valgio šaukšto” į neži
nomybę eina, štai faktai iš pa
čių fašist. “Lit. Naujienų”:

“B. Sruoga tačiau po rinki
mų atsisakė eiti į valdybą, mo
tyvuodamas tai savo išvažiavi
mu į užsienį.. ■

I Kolkas nepasisekė sužinoti 
j tikrų Sruogos atsisakymo moty
vų, o “išvažiavimo” motyvu ne
tiki nė pačios “L. N.”, rašyda
mos daugtaškį. Tenką tik spė
ti, kad Sruoga ne visai links
mai nusiteikęs del Giros ir del 
fašistų viršūnių sąryšy su Uni
versiteto represijomis.

Toliau rašo: “Atsisakius, bet
gi, Keliuočiui, o po jo 
šui, į valdybą įėjo 
du.”

Del Keliuočio abejoti
—mussoliniškų doktrinų opozi
cija. Grušas, matomai, krikde
mų opoziciją bereikšdamas at
sisakė.

Ginčuose, ar perimti rašytojų 
draugijai leisti “Lit. Naujie
nas,” štai kokių nesutarimų iš
kilo:

“Kaltinimus ir nepalanku
mus pareiškė vienas kitas na
rių. Kaltinimai dažniausiai ne
buvo aiškiai formuluoti, tik jau-

*) “Mažai mūs teišliko, į draugišką 
šūkį atsakymo nėr....”

ir Gru- 
pirmieji

netenka

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių lgrupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir 
kio dydžio, 
kio 
ma.
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

512

paveiks-

esant 
padidinu to

ko* 
tageidauja- 
Taipgi at-

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais

Patenkinančios
greitcs pasekmės.

__ I Zins gydymu 
MM] Kraujo, Odos 
įįjfl Nervų Ligų, 

(T \ i ir Chroniškų 
yz/-. JMEl / dūlių. Abelno 

/ silpimo, 
AMfcirv/ sisėmimo,

ir ^arnvl Ligų,

tų Laukan Ėjimo 
po skausmo ir nesmagumo 
Čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, 
tica, Neuralgia, Nervų įdegimas 
Chroniški Reumati^ki keblumai ir 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu 
rite kokią ligą,' kurios jūs nesupran 
tate, pasitikimai pasiklauskite 
ir jūsų nesveikumas bus jums 
kintas.
Mano Išlygos Yra
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.
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Paradoksai

kas

Wyoming, PaLie- 
tru-

(Tąsa iš 3 puslapio) 
so suvažiavime net amtelė-

ti.
Beto, pats faktas, kad rašy

tojų draugija pasisakė už Pa
ryžiaus kongresą kultūrai nuo 
fašizmo ginti—rodo, kad tani 
tikra dirva diferianciacijai yra.

Reikia skaitytis, kad Lietu
vos inteligentijoj ir mažoje 
rašytojų dalyje SSRS kultūri
niai ir literatūriniai laimėjimai 
padarė ištisą perversmą. Ir sa
kau—pirmaeilės senosios bur
žuazinių rašytojų kartos tarpe 

revo-)
žuazinių rašytojų kartos 
atsiranda tvirtų SSRS ir 
liucijos simpatikų. Tiesa, nepa-' 
kankamas Lietuvos rev. 
gardo dėmesio kreipimas į juos 
jų dar nepatraukia į aktingą | 
antifašistinę kovą. Bet reikia 
tikėtis, kad su laiku patrauks.

Štai konkretūs pavyzdžiai.
Stambus finansinių sluoksnių 

veikėjas, grįžęs iš < 
kelionės iš SSRS, mažam savų
jų būrely kalba: Viskas melas,; 
ką apie juos skaičiau. Lietuvos1 
valstiečių judėjimas susisies 
su darbininkų ir pasikartos 
dar radikalesnėm formom. So
vietų santvarka įvyks. Tik, ka
žin ar mes bebus i m reikalin
gi7...

Rašytojas. Buržuazinis klasi
kas, siūlo: leiskim proeseserinį 
žurnalą. Beto, klaidinga įrodi
nėti, kad visas pasaulis bankro- 
tuoja; reikia įrodinėti, kad tuo 
tarpu, kai čia gyvenimas daros 
nebepakenčiamesnis, SSRS 
minutę jis gerėja.. .

Technikas. Buv. Sovietų 
tuvos veikėjas kalba: “Po 
pūtį netekau kontakto. Dabar 
ateina revoliucija. Nebėra su 
kuo eiti. Kurkim kokį antifa
šistinį sąjūdį.

Daktaras. Buv.
s. d. (rodos, likvidatoriij 
vės)—grįžęs iš SSRS

1 vietos—šį rudenį jis karininkų 
romovėje kariuomenės šventės 
dieną pasakė kalbą, reikalau
damas demokratinių laisvių ir 
iškoneveikdamas naująjį fašis
tų spaudos įstatymą.

Į šiuos pavyzdžius vilčių dėti 
netenka. Juos duodu tik ilius
tracijai to protinio virimo, ku
ris reiškiasi buržuazinėj inte
ligentijoj.

Priskaičius tą kairėjimą, ku
ris reiškiasi smulkiojoj inteli
gentijoj, kuris eina inteligenti
joj, kilusioj iš pavergtųjų 

j sluoksnių—reikia’ tikėtis, kad 
; artimoj ateityj proletariatui ir 
visiems darbo žmonėms antifa-

<l\ 3x1” I v ... .: sistinėj kovoj ateis dar naujas
i sąjungininkas.

Atėjo valstietija. Ateina in- 
! teligentija.
1935-20-XII. Kaunas.

P. S. Tik visa beda, kad LKP 
diplomatini ligsio1 "edcklaravo ir neišdirbo

smulkaus plano kultūrinei an
tifašistinei kovai. Kokios kon- 

i krečios taktikos laikytis anks
čiau minėtų asmenų ir reiški
nių atžvilgiu, kokių organizaci
nių priemonių imtis rašytojų 
draugijoj, menininkų sąjungose, 
žurnalistų sąjungoj, laisvama
niuose ir tt.—nevisai beaišku. 
Seni metodai nebetinka, bet 
naujų, sulig septinto K. I. kon
greso tarimais—neduota. Tail), 
kad antifašistines grupes kultū
rinėj kovoj yra gerokai dezo
rientuotos.

Aido” kaipo administratorius. 
Vėliaus sugrįžo į Wyomingą.

1916 metais buvo nariu LSS. 
1921 metais Kompartijoj įvy
kus skilimui likosi su opozici
ja. Už kiek laiko grįžo ir buvo 
nariu Kom. Partijos iki mir
ties. Taipgi buvo nariu ALDL 
D 12 kp., pašalpinių organiza
cijų W of the World ir I WO.

Paskutiniuoju laiku drūčiai 
veikė darbininkų tarpe. Depre
sijos įtraukti, darbininkai bu
vo priversti skurdžiai gyven
ti. Tose pačiose eilėse ir drg. 
P. Pacenka buvo. Skurdas, ne- 
dateklius naikino sveikatą, bet 
d. P. Pacenka mažai atsižvel
gė į savo. Dirbo kiek pajėgė 
darbininkų labui, o nelaboji 
gauta anglių kasyklose liga 
(mainierių esma) tirpdė jo 
kūną ir kovo 6 d. užgeso pa
skutinė žibutė jo gyvybės.

Laidotuvės paliudijo, kad 
drg. P. Pacenka turėjo daug 
draugų ir iš svetimtaučių.

Laidotuvėse dalyvavo gra
žus skaičius žmonių. Draugai 
palydėjo 36 automobiliais į 
Wyomingo Lietuvių Laisvas 
kapines. Wilkes-Barre Komu
nistų Partijos org. St. Nelso
nas savo prakalboje apibūdino 
jo praeitį ir atliktus darbus 
darbininkų klases naudai.

Wyoming merginų oktetui 
sudainavus Lenino dainą ir 
Internacionalą, draugai skirs
tėsi, palikdami drg. P. Pacen
ka amžinai ilsėtis šaltoj žeme
lėj.

Velionis paliko gyvenimo 
draugę, vedusį sūnii ir vieną 
seserį. Likusiems reiškiame šir
dingą užuojautą netekime 
brangaus asmens.

B. K. B.
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per pereitų

streiklaužiu-

tie dirba prie WPA 
jie sako: “Jei tik 
išeis į streiką, tai 

į mainas dirbt ir jie

” Jubilejinis
BANKIETAS

Bus Sekmadienį

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

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak.

. Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
ves suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilejinis, 

tai jame dalyvaus šerininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA

ir

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

kompani- 
darbinin-

i

> J

laidojimą žmogaus. Komitetas 
paaiškino, kad kainuoja tik $21 
—$10 už žemę, $10 darbinin
kui, o $1 už ženklą.

Kapų, Darbininkas.

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad nepraleiskime 
jos neišgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu kartu savo 

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisvės” bankiete.

* "y fttpoanw *

Iš Lietuvos paėjo Rudami-

Nelinksma Žinutė
Nelaboji mirtis išplėšė 

mūsų tarpo veiklų draugą

iki 30-tų 
dirbo prie

darbininkų už- 
(pėdės). Būk 
kompanija ne
vis prašė mai-

jie palauktų kol

Tai streiko demonstracija prieš Hearsto laikraštį “Wisconsin News” (Milwaukee, 
T° laikraščio darbininkai priklauso prie Laikraštininkų Gildijos ir streįkuoja. 

į Kairėje pusėje Gildijos nacionalis sekretorius Eddy, o dešinėje prezidentas Broun.

Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė
ONA LEVONAVIČIUTĖ, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUT^, Koloratūro-sopranas

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

iŠ 
Po- 

prieškarinis! vilą Pacenka, 46 m. amžiaus.
sro-

žiban- nos valsčiaus, Lapiškių kaimo, 
čiom akim: Ten pamačiau to, i Į Jungtines Valst. atvyko 1900 
apie ką ir svajoti nedrįsau! Sa
vo laiku mes padarėm klaidų!

Vienas laisvamanių vadų. Ide
alistinis materialistas, austrų 
mechanisto Macho pažiūrų pri
sigaudęs. žiūri į sklenkančią da
vatkų “dievo kūno” procesiją 
ir net visas virpa: Toks šlamš
tas drįsta rodytis! Nieko su 
vien savo laisvamanybe nepa- 
darysim. Bolševikai mokėjo su 
tuo šlamštu susidoroti!

Net Jonas šliupas, apie kurį 
jau 1907 m. “žarija” yra pa
rašius: “kaip vienas bedievis, 
beėsdamas socialistus, klerika
lu tapo,” tas pats šliupas “Kul
tūroj” susilaikė nuo melo prieš 
SSRS. Dar daugiau, kai fašis
tų viršūnės jį nuskriaudė, iš
mesdami iš Palangos burmistro

m. su tėvais, kuomet jis buvo 
10 m. amž. Būdamas 12 metų 
amžiaus, dirbo prie “brekerio” 
ir veik visa laika išdirbo an
glių kasyklose.

Velionis nesijautė gerai per 
paskutinius keletą metų—apie 
metus jau rimtai sirgo.

•Drg. P. Pacenka pradėjo 
veikti darbininkų eilėse gana 
senai. Kada siautė kapitalisti
nė reakcija Suvienytose Vals
tijose, drg. P. Pacenka irgi bu
vo įtrauktas į tą reakcijos sū
kurį. Buvo priverstas apleisti 
šią apielinkę tik vien del to, 
kad buvo įrašytas į 
jos juodą knygą už 
kiška veikla.

Išbuvęs nuo 29-tų 
metų Detroite

Plymouth, Pa.
Šios apielinkės darbininkai 

biznieriai vėl eina prie nuliūdi
mo padėties; nors jau buvo bis- 
kelį pradžiugę, bet neilgai tas 
džiaugsmas darbininkam tarna
vo; taip pat ir profesionalams. 
Visij akys buvo prašvitę ir at
kreiptos į gerą pusę, kaip tik 
mainos pradėjo geriau dirbt. 
Kaip padirbo kelias savaites be 
pertraukos, tai darbininkai ma
nė, kad ta žvaigždė tikrai ilgai 
žibės darbininkų labui. Bet 
tai buvo didelis apsirikimas tų 
darbininkų, kurie taip greitai 
tikėjo tokiem dalykam, kad jau 
tuoj bus geri laikai po visų tru- 
belių—kad dirbsim, tai dirbsiip. 
Bet kompanija visai kitaip ma
no. Kompanija gerai žino, kad 
šį mėnesį pasibaigs kietos an
glies mainierių kontraktas su 
kompanija, tai darbininkai ga
li išeit į streiką del pagerinimo 
savo būvio, tai kompanija pra
dėjo mainas vėl uždaryt ir per-

*F?

eitą savaitę trejetas mainų dir
bo tik 2 dienas, o visos kitos 
uždarytos. Mažesnės kompani
jos dar biskį dirba geriau už 
didžiąsias, bet ir jos jau šlu
buoja—dirba tik pertraukom, 
žmonės kalba apie ateinantį 
streiką. Jei tik J. L. Lewisas 
iššauks į streiką, tai darbininkai 
sako, kad turėsim ir eit strei
kam

Čia reikia pagalvoti ir pasa
kyti savo nuomonę ir ką aš 
girdžiu mainięrius kalbant. Tie 
mainieriai, kurie
metų Glen Alden Kompanijos 
mainierių streiką 
vo, tai šiandien visi dirba mai- 
nose, ba jie sulaužė streiką, o 
kurie streikavo, tai tie ir po 
šios dienos negauna mamose 
dirbt, visi 
darbų, ir 
mainieriai 
mes eisim
nieko mums nepadarys, ba mūs 
didesnė pusė.” Tai jeigu čia 
toks dalykas išeis, tai bus viso
kių atsitikimų: bus muštynių, I 
žudymų ir areštų, kaip buvo 
pereitą metą. O kas daugiau- 
sja turės nukentėt? Ogi tie 
patys darbininkai, kurie vieni 
kitiem kaulus laužo ir žudo vie
ni kitus. O kompanijos bosai 
žiūri ir juokiasi iš jų. Kompa- 
nas arba bosas nekiša savo 
sprando. Niekad gero nebus ir 
niekad nieko nelaimes darbinin
kai, kol nesudarys vienos drū
tos vienybės ir nesusiorgani
zuos į vieną drūtą uniją, ir kol 
neišvys iš savo tarpo Lewiso 
pakalikus, tol mainieriai nieko 
gero nelaimes. Darbininkai ne
turi tarp savęs peštis, bet turi 
susivienyt ir savu protu dirbt 
ir neklausyt unijos viršininkų, 
kurio kompanijai dirba, o ne 
darbininkam, iš kurių pinigus 
ima.

I

Jau arti metas laiko, kaip 
Kingstono kasyklų kompanija 
buvo užlaikius 
dirbtus pinigus 
tai del to, kad 
turi pinigų; ji 
nierių, kad
kompanija gaus paskolą iš val
džios. Dabar kompanija gavo 
550 tūkstančių dolerių paskolos 
ir išmokėjo darbininkam 
užvilktas algas — 167 tūkstan
čius dolerių, čia turiu pridurt, 
kad tai ne kompanijos miela- 
širdyste tas buvo atsiekta, nes 
tik praslinkus kiek laiko, kaip 
turėjo būt išmokėti uždirbti pi
nigai ir kompanijos bosai atsi
sakė mokėt, tai darbininkai bo
sus patraukė į teismą ir jie tu
rėjo pripažint, kad kaip greit 
gaus paskolą, taip greit išmo
kės darbininkam algas,—tai to
kiu būdu bosai buvo prispirti 
prie sienos ir darbininkai lai
mėjo. O su kompanijos loska j 
darbininkai būtų iki grabo len-l 
tos nesulaukę tų savo uždirbtų ■ 
pinigėlių.

Darbininkai ištikrųjų viską 
gali padaryt ir viską gali tu
rėt savo rankose, bet per jų 
kvailumą ir per nesusipratimą 
turi sunkiai dirbt ir viską pa
dirba kitam, o del savęs nieko 
nepadaro. Kaip pažiūri iš vi
sų pusių į tokius tamsūnėlius, 
tai ir norėt nieko gero negali. 
Visur tas pats. Kaip prie dar-1 
bo, taip ir bažnyčioj.

Čia yra laisvos lietuviškos ka
pinės. Ištikro visiem yra pri
einama kaip su mokestimi, taip 
ir kitais atžvilgiais.

27 d. pereito mėnesio čia pa
laidotas Juozas Walutis, 55 me
tų amžiaus, iš Pittstono prie
miesčio. Kai jis numirė, gimi
nės prašė kunigo, kad palaido
tų savo kapinyne. Kunigas su
tiko palaidoti už $105, bet tie 
žmones neturėjo tiek pinigų. 
Jie tada kreipėsi pas mūsų 
laisvų kapinių komitetą ir už- ■ 
klausė, kiek mes itnam už pa-

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

paukštienos vakarienė.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 6669 

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.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite į vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus 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, Ihc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekoi’ius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Antradienis, 17 Kovo, 1936 Puslapis Penktas

Waterbury, Conn

VARŠAVA, Kovo 15.—

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

1’.

1

i

25c. Turėsim 
ir galės visi 
geros orkes- 
lietuvius da-

užvar- 
Judžiai 
kovo—

A. J. K.
(64-66)

Komisija.
(63-65)

Sekretorius.
(65-66)

kuris atsibus Brooklyne, 4 
balandžio.

s >

GRAND RAPIDS, MICH.
Cinema League rodys kalbantį 

judį iš Sovietų Sąjungos, 
dintus “The Marionnettes”. 
bus rodomi 25 ir 26 dd.
March, Roosevelt Theatre, 642 Bridge 
St. Visiems svarbu pamatyti šis ju- 
dis.

F XA 5-'.’<

Mačius Veikalą
“Motinos širdis”

grimuotas, negalima buvo pa
žinti kas.

Vienu žodžiu, veikalas buvo 
j gražus, lošėjai savo roles at
liko kuogeriausiai, tad džiaugė
mės smagiai vakarą praleidę.

Tik tenka apgailėstaut, kad 
waterburieciai truputį apsilei
dę. Tokių smagių parengimų 
vertėtų surengti daug dažniau.

Senas Waterburietis.

# 8-tą d. kovo, Venta Hali, te
ko matyti veikalą “Motinos ši r- 
dis. ’ Nors minimas veikalas 
nėra revoliucinis, tačiaus gana 
įdomus. Didelė garbė priklau
so artistam už gerą suvaidini-

* mą.
Mano supratimu, nereikėtų I

nei reikalauti geresnio vaidini-' Lenkijos senatas vienbalsiai
* mo. Pavyzdžiui, motinos ro-; pripažino, būk dąy neužtek-

lėj Satulienė. Motiniškai, jaus-, gį^ armijai pinigu, kuriuos 
mingai kalbėjo į sūnų, tik bis-J pirmiaus seimas paskyrė.
kutį nedadėta grimo, a,t rodė: 
perjauna pagal vaikus. Auta- i

< nas, sūnus — S. Valentinas.' 
Kiek jau yra visiem žinoma,1 
Valentinas tankiai dalyvauja j 
vaidinimuose ir jam visuomet 
sekasi.

Marė, Antano moteris — M. 
Vaitonaitė. Rodos, ji tikrai 
pergyvena nuotikius. Jos rolė 
graudinga, ir ji tiek graudin-l 
gurno išreiškė, kad ir publikoj j

t ne vienas apsišluostė ašaras.
Draugė Vaitonaitė visuomet su- 
gabiai vaidina, tik gaila, kadi 
šiuo laikotarpiu mažai daly
vauja vaidinimuose.

Onutės neregės rolę vaidino j 
Kukanskiūtė. Nors dar nauja: 
lošėja, tačiaus vaidino drąsiai, 
sugabiai.

< Jonukas, Onutės mylėtinis—
J. Tamošaitis. Jis taip pat tin-j 
karnai lošė pagal savo rolę.

Skuckis, dėdė, advokatas—V. I
Marinas. Nors kalba gana ge-1

» ra buvo, tačiaus kaipo senam; 
advokatui truputį trūko išdidų-į 
mo.

Barbora, nieko nepaisanti, i 
mylinti liežuvauti — K. Yenke-i 
liūnienė. Tikrai gerai suvaidi
no. Publika skaniai prisijuokė.

Baltrus, tarnas—J. Dvilens- 
kis. Jis irgi savo rolėj gana | 
tinkamas buvo.

Gydytojas—J. Vaitonis.
rolė trumpa, bet savo užduotį politinių kalinių.

* atliko neblogai.
Anupras, Barboros trečiasis 

e vyras, be žodžių ir gerokai nu-

Londono priemiesčiuose 
proporcionaliai mažiau per 
metus žmonių miršta negu 
Anglijoj apskritai.

SKAITYK “LAISVĘ 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 18 d. kovo, 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 408 Court St. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, ypač mo
terys, jeigu ir nepriklausote prie 
kuopos malonėkite dalyvaut, nes šia
me susirinkime bus svarstoma kaip 
sustiprinti moterų veikimų, taipgi bus 
renkamos delegatės į moterų suva- 
žiavima, 
d.

DETROIT, MICH.
Tarptautino Darbininkų Apsigyni

mo kuopa rengia svarbias prakalbas, 
nedėlioj, 22 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Engineers Auditorium, Ontario St., 
ir St. Clair Ave. Kalbės pagarsėjęs 
darbininkų advokatas Maurice Sugar, 
taipgi kalbės eilė gerų kalbėtojų iš 
Painters Union ir nuo Scottsboro De
fense Komisijos, šios prakalbos ren-

y ' giamos paminėjimui Paryžiaus Ko- 
. i munos, ir del šelpimo ir paliuosavimo 

Rusų darbininkų 
choras išpildys programą. Įžanga iš- 
anksto 20c; prie durų’ 25c. Kviečiam 

i visus lietuvius ir visų pažiūrų dar
bininkus dalyvaut ir išgirst daug

svarbių ir naudingi} žinių.
Komisija.

(65-66)

great neck, y.
Vietos organizacijos rengia Bendro 

Fronto masines prakalbas nedėlioj, 
22 d. kovo (March), Sabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd., pradžia 5 
vai. vak. Kalbės L. Prūseika, J. Or- 
manas ir J. Tysliava; jie kalbės

Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
■■■.■io       i ~ ■ Rašo Gamtos Sūnus ■ 1 ——

(Tąsa)
Dabar pažiūrėkime, ar visiems liuos-

* noriams baltagvardiečiams vienodai atly
gino Lietuvos buržuazija uz jų tuos kru
vinus ir kriminališkus darbus, kuriuos 
jie (baltagvardiečiai) atliko laike Prole
tarinės Revoliucijos ir po revoliucijos, 
gelbėdami buržuazijai, ir padėdami Lie
tuvos ponijai užsėsti ant Lietuvos darbi-

* ninku ir vargo valstiečių sprando. Kai
po pavyzdį imu tuos pačius baltuosius,

* apie kuriuos augščiau rašiau. Bet kad 
aprašymas būtų aiškesnis ir pilnesnis, 
tai dar pridėsiu kunigą Juozapą Gilvydį. 
Šis kunigėlis dar klieriku būdamas buvo 
jau labai patvirkęs, smarkus girtuoklis 
ir gašlus ant merginų. Ir dabar dar Ki
konių kaimo mano kaiminkos, kurios da
bar gyvena čia, Amerikoje, krečia juo-

. kus, kada prisimena apie tai, kaip klieri
kas Juozas Gilvydis pragėrė su jomis ne 
tik pinigus, bet ir veršiuko (teliuko) 
skūrelę. Mat, važiuojant į turgų klieri
kui J. G., jo motina įdėjo veršiuko skū
relę parduoti. Jis gi, sutikęs merginas, 
užsivedė pas Rabinjankelį ir pragėrė pi
nigus ir skūrelę. Ir kada girtas parva
žiavo namo, ir jo motina pareikalavo pi
nigų už teliuko skūrelę, tai tas būsiantis 
dūšių ganytojas atsakė: “O motinėle, vi
sus pinigus pragėriau su savo kaiminko- 
mis-gražuolėmis.”

Daug ką turėčiau parašyti iš gyveni
mo to Bažilionių (Padubysio) klebono J. 
G., bet šį sykį užteks pasakyt tiek, kaip 
mandagiais ir švelniais žodžiais jis savo 
parapijiečius glosto. “Laisvėj” gegužės 
(May) 7, 1935 m., ant pirmo puslapio, 
skyriuje “Lietuvos Žinios,” rašo: “Vie
ną sekmadienį Bažilionių (Padubysio) 
parapijos klebonas kun. J. Gilvydis smar
kiai išbarė savo parapijiečius, išvadinda
mas juos avingalviais, krokodiliais su 
baisiomis galvomis” ir t. t.

Šio kunigo brolis Alfonas Gilvydis bu-

vo stambaus buožės sūnus ir užbaigęs 
mokslą agronomijos. Todėl, kaipo kuni
gų veislės žmogui ir atsižymėjusiam žu
dikui darbininkų laike proletarinės re
voliucijos ir po revoliucijos, tai Lietu
vos valdžia jam davė šiltą vietelę vyriau
sio agronomo Panevėžio apskričio, kame 
tebetarnauja kaipo Smetonos valdinin
kas ligi šios dienos.

Antras tos pačius šaikos žudikas Pet
ras Petrulis, taip pat stambaus ūkinin
ko sūnus, ir kaipo atsižymėjusiam striel- 
čiui (šaudytojui) darbininkų, Lietuvos 
valdžia davė, pagal jo amatą, tokį ir 
darbą—vyresniojo milicijanto (urėdinin- 
ko) Smilgių miestelyje, Panevėžio apsk., 
kame ištarnavo ligi 1932 m. Vėliaus re
zignavo, dabar ’gyvena Kikonių kaime 
ant ūkės, gauna pensijos ant mėnesio po 
100 litų ir tarnauja slaptu žvalgybos 
agentu. Kiek algos gauna už tarnystę ' 
žvalgyboje, neteko patirti, nes nesisako.

Visai kitokį atlyginimą gavo nuo Lie
tuvos ponijos trečias liuosnoris, balta
gvardietis A. Kapickas, kuris dalyvavo 
sušaudyme S. R. raudonarmiečio. A. K., 
buvęs amerikietis, mažažemio ūkininkė
lio sūnus, prieš pasaulinį imperialistinį 
karą sugrįžo iš Amerikos į Lietuvą, bu
vo paimtas į caro kariuomenę. Kadangi 
buvo gamtos gražiai subudavotas žmo
gus ir, apart to, vikrus ir apsukrus, tai 
buvo nuskirtas į Peterburgo Leib-gvar- 
dijos raitelių pulką. Kada iškilo impe
rialistinis karas, tai per visą tą laikotar
pį dalyvavo mūšiuose austrų ir vokie
čių frontuose, bet išliko gyvas ir nei sy
kio nesužeistas, ir, to pasekmėj, jo vai- 
dintuvėje išsidirbo maniją didybės. Ka
da Rusijoje įvyko proletarinė revoliucija 
ir darbininkai su vargo valstiečiais 
įsteigė Sovietų valdžią, tai A. K. nestojo 
į darbininkų eiles, kad kovoti prieš 
kontr-revoliucionierius, bet įstojo į men-

(Bus daugiau)

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

LENGVAS UZSIRUKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretą išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike,
♦ Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 

Cheminių Laboratorijų It 
Tyrinėjimo Grupių

Per dvidešimt penkerius metus The 
American Tobacco Kompanijos 
tyrinėjimų stabas nuolat darbavosi 
pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
eigaretą-būtent,cigaretą turintį kuo 
mažiausiai išgaruojančių sudėtinių 
dalių, su pagerintu skonio turinin- 
gumu-“LEi\GV4 VŽSIRŪKYM4.”

Mes tikime, jog’Lucky Strike Ciga* 
retuose yra įkūnyta skaičius tikrai 
pamatinių pagerinimų, ir jog visi 
tie pagerinimai susideda, kad paga
minti augštesnūs rūšies cigaretą - 
naujovišką cigaretą, cigaretą pada
rytą iš turiningo, brandaus-kūno 
tabako - Lengvą Užsirūkymą.

"IT’S TOASTED"

Jūsų gerklės apsauga - 
s knitėįimus - pries kosulį

H

Luckies yra mažiau rūgštūs

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretau

BALANCE__________________
I LUCKY STR!KE

į-
Į BRAND B

Į BRAND C

Į BRAND D

Copyright, 1936. The American Tobacco Company

svarbiais dienos klausimais. Pręgra- 
mą padės išpildyt Pirmyn Choras. 
Kviečiame visuomenę dalyvaut šiose 
svarbiose prakalbose.

Kviečia Rengėjai.
(65-67)

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos 3 mė

nesių susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 
d. kovo, 40 Ferry St., 7 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Vasaros sezonas ateina ir susidaro 
daug darbų, reikia sudaryt planai del 
vasaros parengimų, veikimų. Taipgi 
reikia apsvarstyt kapinių apvalymas • 
ir prižiūrėjimas per vasarą. Kaip 
matote, yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui, tad visi nesivėluokite ir 
dalyvaukite sėkmingai ir laiku.

Sekr. J. Staskevičius.
(6^-67)

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

ii’ silkių vakarienę, nedėlioję, 22 d. 
kovo, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St., 3:30 po pietų, šokiai 
prasidės 7 vai. vakare. Įžanga iš 
anksto 20c, prie durų 
skanių valgių, gėrimų 
linksmai pasišokti prie 
tros. Kviečiam visus 
lyvauti.

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-

SO. BOSTON, MASS.
Atsišaukimas

I Airvcj. KjlIlIUCll 11 L>LAIVO UCV11VACL1 ACAIOIYV^

Į apylinkinių Bostono kolonijų 1 plaukė į K. P. raštinę nuo įairįų sro- 
draugus reikale siuntimo delegačių į 
rytinių valstijų Lietuvių Moterų Su
važiavimą.

Draugai, kurie važiuosite į Brook
lyn, N. Y., “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą, galėtumėt nuvežti kelias 
delegates iš Bostono į busiantį R. V. 
L. M. Suvažiavimą, įvyksiantį balan
džio (April) 4 d., Brooklyn, N. Y.

Atsiliepkite šiuom adresu:
H1. Tamošauskiene

91 Gardner St. West Roxbury, Mass.
(64-65)

vių kurie klausia kaip ir kokiu būdu 
jie galėtų įstoti j Komunistų Partiją 
arba kaip nors jai pagelbėti veikime. 
Tai labai svarbus reiškinys. Tad lie
tuviai darbininkai ir darbininkės, 

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

Frakcijos Sekr. M. Z.
: ‘‘ (e'ž-eš)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp., moterų, susirinki

mas įvyks trečiadienį, 18 d. kovo, 
7:30 vai. vakaTė, 376 Broadway. 
Šiame susirinkime bus renkamos de
legatės į rytinių valstijų moterų su
važiavimą. Taipgi bus apsvarstoma 
keletas kitų svarbių dalykų. Turėsi
me ir užkandžių, kuriuos prižadėjo 
trys draugės pagaminti, ir vėliaus 
mums duoti receptą, kaip tas valgis 
sutaisyti. Atsiveskite savo drauges.

H. Tartiošauskienė.
” (64-66)

GRAND RAPIDS, MICH.
Ristynes, muštynes, silkių vakarie

nę ir šokius rengia Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija, subatoj, 21 d. 
kovo, 1057 Hamilton Ave. Risis eilė 
gerai žinomų ristikų, taipgi ir kum
štininkų. šokiams grieš lietuviška 
orkestrą ir visiems bus užkandžių ir 
gėrimų. Kviečiam visus atsilankyti.

Pirm. A. J. Karecjtas.
(64-65)

Tcl. SlRRg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-491^ 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 palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. ,

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpo Ižth ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sckmad.: 11-1 dieną 
i't.f.’ii Tel.s Algonquin 4-8294

ŽOLYNU ARBATA

A. K. NEVIACKAS
Insurance Agentas 

Patarnauju lietuviams jau per 
21-nus metus. 
Reprezentuoja:

STUCK & MUTUAL CO.
Perkant insurance Mutual Co. 

galima sutaupinti 20%.
Parduoda laivakortes visų laivų 

linijų
Teisingas patarnavimas visiems 

lygiai
1122 WASHINGTON ST.

NORWOOD, MASS.

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir sw- 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

BrooklyJn, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Pries Poręst Parkway, 
Woodhaven, L. I~ N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kaina.
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LAISVE Antradienis, 17 Kovo, 1

■

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Sekmadienį Visi Trauks 

Pas Aidą
kas kovoja už darbininkus be 
skirtumų tautos, tikėjimo.

Kp. Org. G. W.

Lietuvių Artistų Koncertas
Ir “Kaimiečiai”

Labai mažai publikos tesu
sirinko į Brooklyn© lietuvių 
artistų grupės parengimą, ku-

Brooklyn© Ir Apielinkės Bendro Veikimo Komi
teto Posėdis; Padaryti Planai Link Tarptautinės 

Darbo Šventės Pirmosios Gegužės
ris įvyko sekmadienį Labor Kovo 15 d., “Laisvės” salė-

kiti viršininkai turėtų turėti 
sau už pareigą, kad jųjų or
ganizacija būtų skaitlingai at
stovaujama praplėstam posė
dyje 19 d. balandžio.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 24-ta kp. iš Great

-----------  MASPETH ALDLD 138 KP. ir
Šaunioji Aido Choro vaka- LDD 2 KP. NARIŲ ATYDAI! 

rienė įvyks jau šį sekmadienį/ 
22 kovo, Piliečių Kliube. Va-j Drauges ir Draugai! Bend- 
kariene brooklyniečiai domisi ras ALDLD 138 kuopos ir 
iš daugelio atžvilgių. Viena LDD 2 kuopos narių susirin- 
priežastimi bus įsigyvenusi kimas įvyks ketvirtadienį, 19

Lyceum svetainėj. Vieni kal
tina oro gražumą, o kiti su
randa kitokias priežastis.

Parengimas susidėjo iš kon
certo ir perstatymo “Kaimie
čiai”. Tie patys menininkai 
išpildė abi dalis: česnavičiu- 
tė, šertvietytė, Mažeikaitė, 
Galgauskas, Stankūnas, Hof
manas, Flora Lazuk ir Anta
nas Raišis.

Geriausia publikai patiko 
dainavimas česnavičiutės. Se
nai buvau girdėjęs ją dainuo
jant. Pažanga padaryta dide
lė. Publikai taip pat labai pa
tiko šokikė Flora Lazuk. Ji yra 
pirmos klesos šokikė.

žodis kitas apie vaizdelį 
“Kaimiečiai”. Jį parašė J. 
Steponaitis. Artistai sulošė ga
na gerai, nors, tiesa, buvo tru
putis baimės, sušlubavimų. 
Kaltas pats vaizdelis. Stepo
naitis surankiojo keletą dainų 
ir jas surišę į daiktą betiks
liais pašnekesiais.

Turinys toks: Turtingo ūki- 
kininko duktė Onutė įsimyli į 
savo samdinį kalvį Vincą. Visa 
jos nelaimė, kad ji mato, jog 
Vincas nedrįsta išreikšti savo 
meilę jai. Pas ją lenda ponas 
dvarponis. Vincas nesvietiškai

je, buvo Brooklyno ir Apielin
kės Bendro Komiteto prieš 
Karą ir Fašizmą posėdis, 3 v. 
po pietų. Drg. G. Kuraitis, ko- 

I miteto sekretorius atidaro po
sėdį. Pirmininku išrinkta drg. 
S. Petkienė iš Great Neck,9 N. 
Y. Protokolai iš pereito regu- 
liario ir ekstra susirinkimų pri
imti vienbalsiai.

Valdybos vardu raportuoja 
G. Kuraitis, kad ekstra susi
rinkime buvo priimtos rezoliu
cijos, reikalaujančios Lietuvos 
žmonėms civilių laisvių ir pa- 

j smerkiančios fašistinę diktatū
rą su Smetona priešakyje. 
Rezoliucijos pasiųstos Lietuvos 
atstovybei Washingtone, pre
zidentui Smetonai Kaune ir 
sekamiems laikraščiams Jung
tinėse Valstijose, būtent: “Lai
svei” “Vilniai,” “Keleiviui,”, 
“Naujienoms,” “Darbininkui,” 
“Draugui,” ir “Naujajai Gady
nei.” Sekretorius aiškina, kad 
minėtas rezoliucijas patalpino 
“Laisvė” ir “Vilnis”, bet kitų 
laikraščių netekę pastebėti, to
dėl nėra žinios ar jie talpino, 
ar ne.

Drg. K. Levanas, komiteto 
iždininkas, išduoda finansinę

voja už darbo žmonių vienybę. 
Bus pakviesti ir kiti kalbėto
jai.
Praplėstas Komiteto ir Orga

nizacijų Valdybų Susirinki
mas 19 Dieną Balandžio

Prisirengimui prie Gegužinės, 
ateivių gynimas, Lietuvos klau
simas ir kiti svarbūs reikalai, 
verčia komitetą turėti platų 
susirinkimą ne vien organiza
cijų pastovių atstovų, bet 
kad būtų daugiau nuomonių, 
yra kviečiama visų organizaci
jų valdybos dalyvauti posėdy
je, kuris bus laikomas sekma
dienį, 19 d. balandžio, “Lais
vės” salėje, kaip 3 vai. po pie
tų. Organizacijų pirmininkai, 
organizatoriai, sekretoriai ir;

Neck, N. Y., per drg. S. Pet
kienę, pridavė $1 aukų mūsų 
komitetui. Kitos organizacijos 
turėtų pasekti Great Necko 
kuopą ir prisidėti su aukomis, 
nes komitetui bus reikalinga 
išleisti įvairūs atsišaukimai 
bei lapelių įvairiais klausi
mais.

Posėdis užsidarė apie 5 v., 
pirmininkaujant drg. S. Pet
kienei. “Laisvės” reporteriui 
tenka matyt pirmu kartu d. 
Petkienę pirmininkaujant, ku
ri tikroj to žodžio prasmėje 
yra turbūt tam darbui apsigi- 
mus. Susirinkimą moka vesti 
geriaus, negu didmiesčių taip 
vadinami “specialistai” pirmi
ninkai.

E. Bensonas.

Kompozitorė B. L. Šalinaitė

d. kovo, 7:30 vai. vakaro pas 
draugus Kaulinius, 54-07 — 
69th Lane, Maspeth. Visi 
abiejų kuopų nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite. Bus at
likta vienybė tarp abiejų kuo
pų.

Abiejų Kuopų Komitetai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Biznis, Kuriuom 

Galima padaryt Gerą 
Pragyvenimą!

šis biznis yra vadinamas Sanitary 
Steam Sterilizing. Valymas alaus pai- 
pų. Visas aparatas sudarytas ant 
troko, valymui saliunams alaus pai- 
pų: Beer Pipes Cleaned and Steri-
lized With Live Steam.” Parsiduoda 
už žemą kainą, nes savininkas serga.

Bildingy Unijos Viršininkai Pasirašė
3 Mėty Sutartį; Paliko Atdaras Šapas

Cortl&ndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

pavydi. Ten yra dar dvi jau
nos kaimo merginos, kurios su
šilę jieško vaikinų, yra dar 
vienas kaimietis vaikinas, bet 
tai ne su visomis lentomis liur
bis. Kaimiečiai labai smarkiai 
pyksta ant dvarponio, o pasta
rasis tyčiojasi iš kaimiečių. 
Kalvis (Stankūnas) sudainuo
ja “Kalvis”. Atrodo, kad kai
miečiai spirs ponui į užpakalį 
ir vaizdelis pasibaigs darbi
ninkišku tonu. Bet kur tau: 
vaizdelio autorius nuvažiuoja 
savais keliais ir padaro tikrą 
smetoninį “chop suey.” Prie 
pono prisimeilina varginga 
kaimietė žibutė (šertvietytė, 
kuri, beje labai gabiai savo 
rolę atlieka), o ponas pamyli 
ją. Kalviui Vincui tenka tur
tinga Onutė, o ponui vargdie
nė žibutė ir visi linksmai su
sitaiko ! Ir taip Steponaitis 
smetoniškai suklijavo visas 
Lietuvos klases—ponai pamy
lėjo vargšus, o vargšai užmir
šo savo neapykantą prieš po
nus.

Rep.

East New York, N. Y.

ALDLD 185-tos ir LDD 9-tos 
Kuopos Nariams

atskaitą. Pasirodo, kad knygos 
yra vedamos geroj tvarkoj. 
Raportas priimtas vienbalsiai.

Delegatas į Ateivių Gynimo 
konferenciją drg. J. A. Mu- 
reika išduoda raportą, kuris 
visiems buvo interesingas. Ra
portas priimtas vienbalsiai. 
Taipgi drg. Mureika yra dele
gatu į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Jis raportuoja, 
kaip organizacija veda ener
gingą kovą už įkalintus darbi
ninkus. Raportas buvo itin 
žingeidus.
Plati Konferencija už Socialę 

Apdraudą Kovo 21 Dieną

Kovo 21 d., Hotel Delano, 
108 West 43rd Street, New 
Yorke, kaip 3 vai. po pietų, 
bus plati konferencija New 
York Joint Committee For 
Genuine Social Insurance. Į šį 
komitetą įeina visos tos gru
pės, kurios pritaria socialei 
apdraudai, būtent: socialistai, 
komunistai, daugelis Ameri
kos Darbo Federacijos lokalų 
ir neprigulmingos unijos bei 
įvairios liberalų organizacijos. 
Į šią svarbią konferenciją ko
mitetas išrinko savo delega
tais sekamus draugus: Klimai- 
tį, G. Kuraitį ir N. Pakalniškį.

Greitu laiku bus tarptautinė
Kaip matėme spaudoje, LD 

D Suvažiavime (vienybės šali
ninkų), įvykusiame 8 kovo, už- 
girta vienybės sutartis LDD 
su ALDLD ir nutarta kaip ga
lint greičiau tą vienybę pra
vesti gyvenimam Tuo tarimu

k o n f e rencija prisirengimui 
prie Pirmosios Gegužės, tad 
lietuvių komitetas, kurin pri
klauso apie 17 įvairių organi
zacijų, išrinko savo atstovu 
d. K. Levaną į gegužinės ko
mitetą.

vaduodamiesi šaukiame visus 
ALDLD 185-tos kp. ir LDD 
9-tos kp. narius susirinkti į 
bendrą abiejų kuopų narių su
sirinkimą šį ketvirtadienį, 19 
kovo (March), 8 v. vakaro, 
Kiburio svetainėj, 950 Jamaica 
Ąve., Brooklyne.

Komitetas.

Vaide Nušautas Policistas
Kandel saliune, 1090 Blake 

Avė., Brooklyne, susivaidijo 
policistas P a s q u a r e 11a su

Prakalbos Piliečių Kliube pri
sirengimui prie gegužinės 
šventės. Kalbėtojais nutarta 
kviesti studentą Keistutį 
Michelsoną, M. Paukštienę 
ir eilę kitų.

Balandžio 29 arba 30 d., Pi
liečių Kliube, 80 Union Avė., 
bus rengiamos didelės prakal
bos prisirengimui prie Pirmos 
Gegužės, šiose prakalbose bus 
padaryti visi galutini planai, 
kaip Williamsburgo lietuviai 
darbininkai galės sėkmingiau

James Blasi ir abu viens kitą ir dideliu skaičium demons-
nuŠovė. Kitu

ulty ir Creange, kuriuo- 
1 irgi, einant tarnybą girk- 
ojo karčiamoj laike šo- 
mo, suspenduotu iš tarnybos.

du policistu truot su kitų tautų proletarais.
Nutarta kviesti studentą Keis
tutį Michelsoną, M. Paukštie
nę, buvusią centro komiteto 
narę Lietuvių D a r b i n i n kų

išautasis kartą buvo paaugš- Draugijoj, o dabar ALDLD C 
tas už sugavimą kidnaperio. | Komitete, kuri energingai ko-

Pasirašytame trim metam 
kontrakte paliktos atdaros ša- 
pos sąlygos sujudino eilinius 
bildingų aptarnautojus strei- 
kierius. Jie pradėjo žygius ko
vai prieš diskriminaciją, kuri, 
tikimasi, pasireikš po tokios 
sutarties.

Gražų pavyzdį organizuotu
mo ir supratimo esamos su
tarties parodė London Terrace 
darbininkai. Jie sekmadienį 
išleido sekamą pareiškimą:

“London Terrace šapos ste- 
vardai turėjo pasitarimą su 
Mr. Barton, rezidencijos ma- 
nadžeriu ir jo atstovais, Lon
don Terrace vedėjais ir jie 
pareiškė, kad jie pasirinksią 
darbininkus imant atgal į dar
bą. Darbininkai griežtai atme
tė tokią nuomonę ir pasisakė, 
kad nei vienas negrįš darban 
iki vedėjai užtikrins, kad visi 
grąžinami. Nutarta, kad dar
bininkai susirinks visi sykiu, 
pirmadienio ryto 7:30. Jei 
bent vienas bus išmetamas, jie 
iš naujo pradės pikietą.”

Viešbučiai Nesusitarė

Padarytoji su Lokalu 32-B 
sutartis nepaliečia viešbučių 
darbininkų Lokalo 32-C narių, 
tokiu būdu viešbučių darbinin
kai dar liekasi streiko lauke.

Išklausyti bildingų aptar
nautojams per viršininkus pa
darytos sutarties New Star 
Casino svetainėn susirinko 
5,000 darbininkų. Kiti apie 
3,000 netilpo, likosi lauke. 
Jiems paliepta grįžti darban 

I net negirdėjus, kokia ta sutar
tis. Sužinoję, kad palikta at
dara šapa, jie reiškė susirūpi
nimo ir, sekdami London Ter
race darbininkų pavyzdžiu, 
tarėsi, ką daryti atsitikime 
diskriminacijos. Upas reiškėsi 
visur už solidarų laikymosi ko
vos lauke iki visi iki vienam 
bus grąžinami darban.

Tą darbininkų ūpą nujautė 
ir bosai su policija, nes poli
cijos pasiliko pilnos gatvės iki 
vėlumos nakties, ji nebuvo pa
leista iš special ės tarnybos 
tuoj po. pasirašymo sutarties.

Atdaros Šapos Sąlygos

Kontrakte neįrašyta užda
ros šapos negi sulyg pasirinki
mo sąlygos, tik pasakyta, kad 
tartis kolektyviai. O kolekty
vumas toks: streikieriar gausią 
darbus, jei jie nebūsią atmesti 
už “kenkimą.” (žinoma, bo
sams'nesunku surasti darbinin
kus kenksmingais.) Pastaraja
me atsitikime byla būsianti 
perduodama arbitratoriui, ku-

riuomi yra Hugh Robertson, 
patsai stambus namų savinin
kas ir architektas.

Unijos pirmininkas Bam- 
brick nenoriai atsakinėjo “D 
W” reporteriui apie sutarties 
punktus. Užklaustas, kokiu 
būdu Robertsonas sulaikytų 
diskriminaciją, Bambrick atsa
kė, kad Robertsonas iškelsiąs 
švieson ir iššauksiąs publikos 
opiniją prieš diskriminatorius.

Kas Bus Kovo 29 Dieną?
Visi, kas gyvas, nepamirški

te, kovo 29 d. Brooklyne įvyks 
tarptautinis koncertas, kurį 
rengia Komunistų Partijos 13 
Assembly District kuopa. Iš 
lietuvių programos išpildyme 
dalyvaus Aido Choras ir drau
gė Kavaliiauskiutė. Bus garsios 
ukrainiečių šokikės, rusų man- 
dalinu orkestrą, italų dramos 
grupė sulos veikalą ir tt. Pas
kui šokiai, gėrimai ir užkan
džiai, kurie bus ištroškę bei 
alkani.

Šis parengimas įvyks 125 
Boerum St., netoli nuo Lori
mer St. ir prasidės 5 v. po pie
tų. Įžanga išanksto tiktai 25 
centai, o prie durų 30c. Tikie- 
tų galite gauti “Laisvės” ofise.

Kviečiame visus Brooklyno 
lietuvius dalyvauti.

Rengėjai.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Minnie Frekienė, 74 m. am
žiaus, 217 Manhattan Avė., mi
rė kovo 13 d., Kings County li
goninėj. Pašarvota graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Kovo 16 
kūnas sudegintas Fresh Pond 
Krematorijoj.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Lena Stančiukienė, 50 metų, 
į 54 Hudson Ave., mirė kovo 
14 d. Laidos kovo 17 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grabęrius J. Garšva.

RADIO
BROOKLYN, N. Y.

Išgirskite Patriko Dienos Lietuvių 
Radio Programą!

Kovo 1-7 d., (Patriko diena) Juozą 
Ginkaus lietuvių radio valandos bus 
dviejų mėtų sukakties graži progra
ma. Grieš Avižonio orkestrą, dainuos 
žymiausi mūsų solistai ir radio kvar
tetas. Kalbės žymūs kalbėtojai. Pro
grama tęsis visą valandą, nuo 9:30 
iki 10:30 vakare, iš stoties WMBQ. 
Visi atsisukite savo radio tą valandą 
ir išgirskite gražiąją programą!

tradicija, kad aidiečiai visuo
met duoda gerą vakarienę su
lyg bilieto kaina. Kita—Aidas 
savo vakarienėse turi puikią 
meno programą, panaudoda
mas tam savo ’ir kitas geriau
sias spėkas. Trečia—Aidas vi
suomet yra pasiryžęs patar
nauti organizacijoms sulyg sa
vo geriausia išgale. Dėka tam, 
Brooklyno ir apielinkės publi
ka yra susigyvenusi su Aidu ir 
visuorrtet skaitlingai dalyvauja 
Aido Choro parengimuose.

ši vakarienė bus viena iš 
šauniausių. Programą pildys 
patsai Aido Choras, vadovybė-

Tuojaus kreipkitės sekamu antrašu: 
.W. Urban, 57-26—69th Place, Mas
peth, L. L, N. Y.

(65-71)

REIKALAVIMAI
• Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės ir karves melšti. Bus duodama 
kambarys ir visas valgis. Mokestis 
$15.00—vasarą; $10.00—žiemą. Kas 
sutinka su virš minėtom išlygom pra
šau rašyti sekamu antrašu: 
M. P. Minekus, R. D. No. 1,

Earlville, N. Y. ’ 
(63-65)

Reikalingas lietuvis duonkepis, ku
ris supranta kaip lietuviškai kept 
duoną ir ją padaryt. Su mokesčiu 

i pasimatę susitaikysim. Greitai pra- 
,šau rašyt sekamai: A. Grigaliūnas, 
60 White St., Westfield, Mass.

j e savo gabios mokytojos kom
pozitorės B. L. šalinaitės, taip
gi atskiri menininkai, šokiams 
grieš gera orkestrą. Vakarie
nės gamintojos bus vienos iš 
geriausių. Vieno dalyko aidie
čiai prašo iš publikos, tai kad 
tikietus pasipirktumėt kiek ga
lint anksčiausia. Tas reikalin
ga, kad gaspadinės žinotų, 
kiek valgių gaminti ir kad 
choras galėtų išlaikyti seną 
tradiciją—visus tinkamai ap
rūpinti. Tikieto kaina $1.

TDA17 Kuopos Nariams

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17 kp. na
rių ir visų prašome įsitėmyti, 
kad susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 18 d., 8 v. v., “Lai
svės” svetainėje.

Nariai visi būtinai malonė
kite atsilankyti ir naujų drau
gų atsivesti.

Draugai, malonėkite kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį 
susirinkimą. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti. O tie 
draugai, kurie matote reikalą 
prie šios organizacijos prigu- 
lėt, bet vis vilkinot, tai šiuo 
atsišaukiu į tuos draugus, kad 
ateitumėt į susirinkimą ir pri- 
sirašytumėt. Organizacijos tik
slas: kovot už darbininkų bū
vio pagerinimą ir remt tuos,

Širdingas Patarnavimas Vi
siems Automobilistams Long 

Islande ir Apielinkėje!

Lietuvis darbininkas, senas 
“Laisvės”1 rėmėjas, automobi
lių mechanikas per 25 metus, 
atsidarė savo Auto Repair 
Shop ir Gas Station. Parduoda 
“Shell” gas ir taiso automobi
lius visokių išdirbysčių. Taipgi 
duoda širdingus patarimus au
tomobilistams, tokiuose daly
kuose, kur pats gali prižiūrėti 
savo mašiną.

Kviečiu pas mane sustoti, 
kurie tik važinėjate mano; 
apielinkėj. Vieta randasi ant 
Farmers Ave., prie pat New

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------------- -

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

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

NAUJOJE VIETOJE

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

York Blvd, tarpe Sunrise Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
Highway ir Rockaway Blvd, duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
Jamaica South Service Station, mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Wolfes General Auto Re- Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves
pairing. ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

(65-70) Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




