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Be reikalo 
politikieriau-

ALDLD 11 Kp. korespon
dentas d. Lukas praneša, 
kad Worcesteryj įvykinta

Sykiu su jais dar penki 
kiti gadino bei naikino So
vietų nuosavybę, atsiunčia-

MHK«&

kietų kuo daugiausia vaikų, 
kaipo būsimų kareivių na- 
zių armijai.

vietų raudonarmiečiu lai
mėjimus Shensi nrovincijol 
prieš fašistų Chang Kai- 
sheko armijas.

ŠAUDĖ Iš KANUOLĖS Į MONGOLUS, BET 
PABĖGO NUO MONGOLŲ LĖKTUVO

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Worceste 
Nauji Konfliktai 
Ispanijos Moterys 
V. Marcantonio

Rašo L. Prūseika.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite. 
Pasaulį!

12:30 vai. dieną, mirė Vin- taisyti j minimą _darba- 
cas žemaitis, Mahanoy Ci- v\eK Juom jie norėjo nu-

• LONDON, Kovo 2,6.—Nu
kritus anglų lėktuvui ties 
Minsteadu, užsimušė viena 
moteris ir keturi vyrai.

TOKIO, Kovo 26.—Japo
nijos valdžia pripažįsta

čių armijoj prieš Sovietus. 
Pičurin nuo pernai birželio 
mėnesio dar šnipinėjo “sve-
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šį nedėldienį Worcestery, 
o sekamą nedėldienį Brookly
ne “Laisvės” draugai, o su į 
jais ir visa progresyvė visuo
menė minės savojo dienraščio 
sidabrines sukaktuves. Daly- 
vaukit kuo skaitlingiausia 
koncertuose - bankietuose, da- 
lyvaukit šėrininkų suvažiavi
me.

Worcesterio iškilmėse turė
tų dalyvauti visos Massachu
setts draugai. Worcestery 
buvusieji opozicionieriai, visi, 
ligi vieno, dalyvaus iškilmėse. 

♦ * ♦
New Yorko “Times’ui” pra

neša iš Berlyno, kad Anglijai 
pavyko sutaikyti hitlerininkus' 
su Lietuva ir “Klaipėdos klau- į 
simas išspręstas,” bet už tai 
fašistai dabar siunta prieš 
Čechoslovakiją ir Latviją.

Geriau būtų pasakius, kad 
prie neišspręsto Klaipėdos 
klausimo prisideda nauji kon
fliktai su Latvija ir čechoslo- 
vakija. 

♦ ♦ ♦
Madride, kai buvo švenčia

ma moterų diena, didžiausian 
amfiteatran susirinko . virš 
100,000 moterų darbininkių ir 
smulkių savininkių.

Kas sakė, kad Ispanijos mo
terys yra amžinos davatkos!

Ispanijos mažažemiai, šiuo 
sykiu, nelūkuriuoja. Jie ima 
savon kontrolėn didžiųjų dva
rų nuosavybes. 

♦ ♦ ♦
Jeigu New Yorko kongres- 

manas Vito Marcantonio bent 
kiek prijaučia darbininkų ju
dėjimui ir jeigu jis stoja 
už sukūrimą Farmerių-Darbo 
Partijos, tai jis turi sudeginti 
visus tiltus, kurie veda į lio- 
gerį reakcinių republikonų 
(Fish ir kiti). O jis su jais 
flirtuoja ir bando ką tai įti
kint, kad Hamilton Fish da
bar jau visai kitokis.

žinoma, Fish koks buvo, 
toks ir pasiliko, 
tik Marcantonio 
ja.

♦ *
Nekuriu kolonijų draugai, 

kaip teko nugirsti, rengiasi 
sveikinti “Laisvę” gausiomis 
dovanomis jos sidabrinio jubi
lėjaus proga. Aukos buvo ir 
tebėra didelis faktorius mūsų 
judėjime.

Maža ar didelė auka, auka 
nuo kiekvieno, lygiai įvertina
ma, lygiai brangi. 

♦ ♦ ♦
“žibalo industrija laukia 

dar geresnių laikų” (iš finan
sinio skyriaus N. Y. Times”). 
Kur gi nelauks, jei žibalas 
brangsta, o darbininkai tos 
industrijos neorganizuoti ir 
negauna unijinių algų.

Prosperity — tik kompani
joms!

♦ * *
Žymiausias vokiečių apysa

kininkas Thomas Mann, jau 
keli metai gyvenąs Šveicarijoj, 
pagaliau griežtai pasisakė 
prieš hitlerinį režimą, kaipo 
prieš žmonijos nevidoną.

Jo brolis Heinrich Mann 
jau senai darbuojasi tarpe an
tifašistų.

Hitlerininkai dėjo didelių 
pastangų, kad prisivilioti sa
vo pusėn T. Mann’ą. Mat, ir 
barbarams reikia kultūriškų 
vardų. 

♦ * ♦
Nauja patarlė: Sugriuvo, 

kaip Jūrinė Konferencija Lon
done.

Lenkai Draudžia Žydam 
Pieno ir Darž. Prekybą

VAŠAVA, Kovo 26.— 
Lenkijos seimo atstovų rū
mas nutarė uždraust žy
dams užsiimt daržovių ir 
pieno produktų prekyba.

A V aidžia Liepia 
Franci j ai Padaryti

DELEI “LAISVES” KORESPONDENTŲ IR 
BENDRADARBIU KONFERENCIJOS

ANGLIJA NEISIANTI Į SVETIMĄ KARĄ; ITALIJA 
REIKALAUJA ATŠAUKTI BAUSMES

LONDON, Kovo 26.—An-? 
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris A. Eden seime pa
reiškė: “Mes negalime už
tikrinti taikos, jeigu Fran- 
cijos valdžia neparodys no
ro nuoširdžiai imti dėmesin 
tuos klausimus, kuriais ji 
vis dar skiriasi nuo Vokie
tijos.”

Tuom Eden netiesioginiai 
įsako Franci jai daryti nusi
leidimų Vokietijai ir nerei
kalauti atšaukti nazių ar
mijų iš Rheino srities, 
Francijos pasienyj.

Iš antros pusės, Eden pa
linkėjo, kad ir Hitleris pa
darytų šiokių tokių nusilei
dimų. Bet Hitleris nežada 
susilaikyti net nuo tvirto
vių statymo Rheino kraš
te.

Eden, iš vienos pusės, ra
mino Franci ją ir Belgiją, 
kad Anglija niekam nelei
sianti jąsias užpulti; bet jis 
čia jau pridūrė, kad Anglai 
“neis į jokį svetimą karą”.

Pastarasis pareiškimas, 
todėl, duoda didelio padrą
sinimo Hitleriui.

Garsus Anglijos liberalas 
politikas Lloyd George bi
jo karo iš dabartinio kivir- 
čio tarp Francijos ir sulau
žiusios Locarno sutartį Vo
kietijos.

PARYŽIUS, Kovo 26.— 
Mussolinis karštai atsišau
kė į Francijos valdžią dar
buotis, kad Tautų Lyga pa
naikintų ekonomines baus
mes, paskelbtas prieš Italiją 
del jos karo Ethiopijoj.

ty, Pa., kaip pranešta “Lai
svei” per telefoną. Laidotu
vių laikas dar nesąs galuti
nai nustatytas.

Kovo 20 d. tilpo velionio 
laiškas “Laisvėj” su atsimi
nimais iš praeities ir linkė
jimais komunistiniam judė
jimui. Tuo atveju drg. Že
maitis atsiuntė ir $15 čekį: 
$10 “Laisvės” jubilėjaus 
certifikatui, $2 Lietuvos po
litiniams kaliniams ir $3 
agitacijos fondui.

Hartford, Conn.
Nedėlioj, 29 d. kovo, bus 

sulošta viena iš gražiausių 
operečių, tai yra “Tamyla”. 
Lošimas bus perstatytas 
Box Shop svetainėj, 227 
Lawrence St., 3 vai. po pie
tų. Kviečiam visą lietuvių 
visuomenę dalyvauti, išgirs
ti gražias dainas ir pama
tyti gražų lošima.

Komisija.

Kaip Užrakintas Vaikas 
Pasiliuosavo iš' Bažnyčios

ST. ZACHARIE, Quebec, 
Canada. — Bažnyčioje už
migo ir nepastebėtas pasili
ko 8 metų vaikas Oliva Pro
vost. Pabudęs ėmė sukinėti 
elektros šviesas, idant at- 
kreipt žmonių domę, kad jį 
paliuosuotų iš užrakintos 
bažnyčios. Beldė duris, bet 
be pasekmių. Tuo tarpu 
pastebėjo kabančią virvę ir 
truktelėjo. Suskambėjo var
pas. Tada vaikas iš visų jė
gų pradėjo “zvanyti.”

Žmonės pamanė, kad tai 
gaisro ženklas ir sugužėjo 
prie bažnyčios. Zakristijo
nas su baime atrakino du
ris, ir pamatė, kad čia nieko 
tokio—tik užsilikęs vaikas.

Ne visai, žioplas vaikutis.

MASKVA, kovo 26. — So- tuos pačius mėnesius. Šiaip | jis rūpinasi, kad kiti priau- 
vietų komisarų taryba pa- gi paprasto vartojimo daly-'' ‘ 
skyrė 2,500,000,000 rublių kų gamyba per du pirmuti- 
statymui naujų dirbtuvių ir nius šių metų mėnesius pa- 
fabrikų, kur bus gaminama kilo 28 nuošimčiais, lyginant 
kasdieninio naudojimo daly
kai ir apdirbinėjama maisto 
produktai.

Per du' pirmuosius šių 
metų mėnesius Sovietuose 
žmonės vidutiniai išpirko 32 
nuošimčių daugiau kasdieni
nio vartojimo daiktų negu 
pernai per tuos pačius mė
nesius. Kaimų'apskričiuose 
tie pirkimai net 52 nuošim
čiais dabar viršija pernykš
čius pirkimus.

Sausio ir vasario mėne
siais šiemet maisto produk- 

navo Kolčako baltagvardie- apdirbta 34 nuošimčiais

Sovietai Sušaudys Du 
Savo Vagoną Gadintoju
MASKVA, Kovo 26.— 

Osip Braidak, viršininkas 
Sibiro gelžkelio taisymo 
dirbtuvės, ir Konstantin Pi-, 
čurin, mechanikas, sužiniai 
gadino ir ardė traukinių va
gonus.

Teisme Braidak prisipaži
no, kad jis savo laiku tar-

silpninti Sibiro gelžkelio 
veikimą ir palengvinti Ja
ponijai gręsiančiame kare 
prieš Sovietų Sąjungą.

Už tai Braidak ir Pičurin 
dabar tapo nusmerkti su
šaudymui, o penki jų padė
jėjai pasiųsti kalėjiman ke
liems iki 10 metų.

Varšuvos Policija Už
mušė Komunistų Vadą

Čenstakavoj, kovo 26 d., 
policija, užpuolus bedarbių 
demonstraciją, nušovė vie
tinį komunistų vadą. De
monstrantai suardė miesto 
pašalpinį biurą. Keli tapo 
areštuoti.

LONDON, Kovo 27.— 
Naujas didžiausias Anglijos 
laivas “Queen Marv” leng
vai nuplaukia po 32 mylias 
per valandą, be jokių pa
stangų.

Išsiuntinėjime laiškus-pakvietimus rytinių valstijų 
“Laisvės” korespondentam ir bendradarbiam dalyvau
ti konferencijoj, balandžio mėn. 4 dieną, 1936, 5 v. p. 
p., Brooklyne.

Laiškus siuntėme atskiriems draugams, prašydami, 
kad jie pasitartų su kitais mūsų korespondentais ir 
kad suorganizuotų automobilius atvykimui Brookly- 
nan.

Beabejo, atsiras draugų-korespondentų, kurie oficia- 
lio pakvietimo negaus. Tokius prašome, jei tik galima, 
dalyvauti ir be oficialio-tiesioginio ar netiesioginio— 
pakvietimo.

Artimesnių kolonijų: Brooklyno, Great Necko, Ne- 
warko, Cliffsidės, Elizabetho, Lindeno ir kt. draugams 
pakvietimų nesiuntėm, pasitikėdami, kad visi mūsų 
tenaitiniai bendradarbiai konferencijoj dalyvaus ir be 
to.

SOVIETUOSE ŠIEMET TREČDALIU DAUGIAU 
PAGAMINA KASDIENINIU REIKMENŲ

Naziai Orlaiviais Varo 
Propagandą už Hitlerį

BERLYNAS, kovo 26. — 
Senasis Vokietijos baliūni- 
nis orlaivis “Graf Zeppelin” 
ir naujasis “LZ-129”, skrai
dydami virš miestų, .mėto 
lapelius, šaukiančius, kad 
visi piliečiai balsuotų už 
Hitlerį šį sekmadienį.

Naujajame orlaivyje yra 
įtaisytas garsiausias radio 
kalbėtuvas, per kurį šaukia
ma: “Atiduokit savo balsus 
‘vadui’; jis nori taikos ir 
garbės savo šaliai.”

Tuo tarpu milionai darbi
ninkų žino, jog balsas už 
Hitlerį reiškia balsą už karą 
ir dar didesnį Vokietijos 
darbo liaudies paneigimą ir 
prislėgimą.

BERLYNAS. Kovo 26.— 
Nazių laikraščiai pilni plū
dimų prieš Latvija neva už 
vokiečių “persekiojimą”, bet 
tikrumoj už tai, kad Latvi
jos valdžia areštavo 35 hit
lerininkus už jų priešvals
tybinį veikimą, Vokietijos 
naudai.

su pereitų metų sausiu ir 
vasariu. . . . ..

Antrosios Penkmetės Pla
nas reikalauja sunkiąją, 
stambiąją gamybą 1936 me
tais pakelt 22 nuošimčiais, 
o smulkiąją—23 nuoš.

Jaigi lengvosios pramo
nės našumas jau dabar pra
šoko planą 5 iki 11 nuošim
čių.

Vartojimo daiktų gamy
bai didėjant, sykiu yra pigi
namos ir jų kainos, kaip at
žymi New York Times ko
respondentas iš Maskvos.

Ethiopės Dirba Maskas 
Nuo Italą Nuodą Dują
ADDIS ABABA, Kovo 

26. — Italai žvalgybiniais 
lėktuvais apžiūrinėja Hara- 
rą, antrą didžiausią Ethio- 
pijos miestą. Matyt, ruošia
si ir jį bombarduoti iš oro.

Ethiopų Moterų Darbo 
Sąjunga pagamino jau 500 
maskų apsisaugot nuo italų 
nuodingų bombų dujų.
Pirmas Ethiopijoj Pastaty

tas lėktuvas
Ethiopai mechanikai su 

imperatoriaus Haile Sela
ssie lakūnu, vokiečiu Webe- 
riu pasistatė pirmą toj ša
lyj lėktuvą, ir jis puikiai 
veikia .

Iš Om Agerio fašistai 
pradėjo briautis linkui Gon- 
dar miesto ir Tana ežero, 
šiaurvakarinėj Ethiopijoj. 
Bet ethiopai komandoje Ge- 
asho ten turi gana spėkų 
užkirsti italams kelią bei 
juos atgal atmušti.

Japonai Tris Kartus 
Įsibriovė j Mongolų ' 
Liaudies Respubliką

Hitleris Žada Reguliares 
Pensijas už Daug Vaikų

BERLYNAS, Kovo 26.— 
Nazių valdžia nuo liepos 1 
d. š. m. ketina mokėti po 
10 markių per mėnesį regu- 
rialės pensijos poroms už 
kiekvieną gyvą vaiką virš 
keturių pirmųjų, kur tėvas 
uždirba mažiau kaip 185 
markes per mėnesį. Penk
tam, šeštam, septintam ir 
tt. vaikams žada tokias 
pensijas iki 16 metų am
žiaus.

Pats Hitleris yra neve
dęs; sakoma, kad jis ir ne- 

' tinka apsivedimui; tačiaus

VILNIUS, Kovo 26.— 
Lenkai fašistai išsprogdino 
bombą vienoj žydų maldyk
loj. Trukdama bomba pa
darė nemažai žalos.

Keliose vietose Lenkijoj 
vėl pakilo fašistų pogromai 
prieš žydus.

SSRS Sargai Sužeidė
Dvyliką Įsiveržėliy

TOKIO, Kovo 26.—Japo
nų pranešimais, trys jų ofi- 
cieriai ir devyni kareiviai 
buvo sužeisti laike susikir
timo su Sovietų Sibiro pa
sienio sargais ties Hunchu- 
nu, trečiadienį.

Japonų vyriausybė suži
niai meluoja, būk Sovietų 
sargybiniai pradėję šaudyti 
į japonus, buvusius Man
chukuo pusėje.

Patikrintais pranešimais 
iš Maskvos, japonai dviem 
atvejais įsibriovė 200 mas
tų į Sovietų pusę. Del to 
Sovietai per savo ambasa
dorių Japonijai, Konst. Ju- 
renevą stipriai užprotesta
vo. Bet dabar Japonijos 
ministeris pirmininkas Koki 
Hirota, vaidindamas “ne
kalto” durhelio rolę, taipgi 
protestuoja prieš Sovietus!

Berlynas. Kovo 25.—Hit
lerio valdžia planuoja Tem- 
plehoff orlaivių stotyje įtai
syti ir po žeme dideles lėk
tuvams patalpas, saugumui 
karo metu.

MASKVA, Kovo 26^’ 
Pereitą antradienį Japbni- 
jos-Manchukuo kariai, at
važiavę trimis trokais, už
puolė Išlaukinės Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
pasienio sargų poziciją ties 
Bor ežeru. Užpuolikams tįal-. 
kon atvažiavo dar keturi 
pilni kareivių trokai. Ęet 
Išlaukinės Mongolijos pa
sienio sargai atmušė įsiver
žėlius ir privertė juos atgal 
pasitraukti į Manchukuo. Iš 
mongolų pusės nei vienas 
nenukentėjo.

Trečiadienio rytą 200 ja- 
ponų-mandžūrų karių su
spito apie vieno žveio namą 
toj pat kaimynystėį ir va
karop pradėjo šaudyti į Iš
laukinės Mongolijos pasie
nio sargus. Japonai palai
do ir du patrankos šovinius 
į mongolų pusę. Mongolai 
atsišaudė, bet kadangi japo- 
nų-mandzūrų buvo daug 
daugiau, tai mongolai prie
temoj pasitraukė apie 5 
mylias atgal j šiaurę, ties 
Norin ežeru.

Ketvirtadienį beauštant 
tie įsiveržėliai perėjo per 
Chalkos upe ir užėmė mon-O 
golų pasienio sargų stotį. 
Bet paskui japonai iŠ ios 
pabėgo, kuomet atskrido 
mongolų lėktuvas. Tada jie 
suerižo atgal j Manchukuo, 

TOKIO.—Susikirtime su 
mongolais ties Chalka upe 
liko užmuštas vienas japo
nas.

Meksikos Lėktuvo Ne
laimėj Žuvo 14 Žmonią

MEXICO CITY, Kovo 26. 
—Už 40 mylių nuo šio mies
to nukrito tarp ugniakąlnių 
didelis lėktuvas Meksikos 
Orlaivių Kompanijos. Užsi
mušė du lakūnai, radio ope
ratorius, amerikietis kom
panijos technikas A. Bar- 
cher, ir visi 10 kelėivhjj 
dauguma vokiečių, tarp jų 
ir kunigaikštis A. Schaūm- 
burg-Lippe su savo pačią. 
Lėktuvas skrido į Guatema
la.

LD kuopų. Vienybė įvyko 
draugiškiausioj dvasioj. Vi
si LDD nariai perėjo į AL 
DLD. Plačiaus apie tai bus 
pirmadienio “Laisvėj”. :,r .. 1

Sekmadienį įvyksiantis 
Worcesteryj “Laisvės” nau
dai bankietas, todėl, bus 
nepaprastose sąlygose: 
esant Visų pažangiųjų lietu
vių darbininkų vienybei ’



kaip savystovė organizacija. Tik tada gau
sime darbo žmonėse pasitikėjimo.
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* Kas Skaldo Socialistus?
Keliais atvejais vienas socialistų laik

raštis skundėsi, būk komunistai ir jų 
spauda skaldą ne tik Amerikos Socialis
tų Partiją, bet taip pat lietuvius socialis
tus. Kaip jie tą darbą atlieka? Nagi, 

j sako, jie, komunistai, palaiko vieną soci
alistų frakciją prieš kitą, vienus socialis
tus prieš kitus.

Paimkime kelis faktus ir pažiūrėkime, 
kaip ištikrųjų stovi šis klausimas. Pra
dėkime nuo lietuvių. Pav., “Naujienos” 
be jokios atodairos rašo ir pakartoja be

lt veik ištisai visus Hearsto spaudos melus, 
' dar pasūdytus neva savo bendradarbių 

raštais, prieš Sovietų Sąjungą ir prieš 
komuųistus. Ir tai buvo daroma be jo
kios pertraukos per visus paskutinius aš- 
tuonioliką metų. Bet Bostono “Keleivis” 
laikosi kitokio nusistatymo. Štai kovo 
25 d. “Keleivis” savo atsakyme vienam 
bendradarbiui pareiškia:

Straipsnio apie Rusijos “badą” iš “New 
York. Journal” nespausdinsime, nes Hearsto 

' geltonlapiai, prie kurių priklauso ir “N. Y. 
Journal,” neteisingai Rusijos gyvenimą nu
šviečia. Pavyzdžiui, ir Tamstos prisiųstoj 
iškarpoj, į šeimynos pragyvenimo išlaidas 
įskaityta 30 rublių paskolos valstybei, kad 
išrūdytų brangesnis pragyvenimas. O pa
skola juk ne išlaidą. Tai yra investmentas, 
kuris neša procentus ir paskirtu laiku bus 

j * sugrąžintas. O kai dėl “bado,” tai jo už-
į tektinai yra ir Amerikoj, kur bedarbiai

Šiukšlynuose j ieško sau maisto. Hearsto 
geftonląpiai šito nemato. _
Matote, koks gilus ir svarbus skirtu

mas tarp “Naujienų” ir “Keleivio” šiuo 
taip svarbiu klausimu. Lietuviai socia
listai skaito savo spaudą ir daro savo iš- 

v vadas. Vieni pritaria vienai pozicijai, ki
ti—kitai. Ir štai pasidalinimas jų tarpe 

i —labai natūralūs, labai neišvengiamas 
pasidalinimas. Dauguma lietuvių socia- 
listų/mums atrodo, pritaria “Keleivio” 
pozicijai atsinešime linkui Sovietų Są
jungos.

Ką mes darome? Mes, žinoma, simpa
tizuojame tai pozicijai, kuri prielankes
nė Sovietų Sąjungai. Nejaugi “Naujie
nos” nori, kad mes pritartumėme jųjų 
anti-sovietinei ir anti-komunistinei pozi
cijai?

Paimkime kitą labai ryškų ir gal vė
liausi pavyzdį. Brooklyne komunistai 
labai gražiai tarėsi ir pusėtinai susitarė 

I su LSS 19 kuopos draugais. Tą pripa
žins visi LSS 19 kuopos nariai. Bet kaip 
pasielgė tūli 19 kuopos nariai? Jie be 
jokios' sarmatos nulindo pas lietuviškus 
lovestoniečius, net įstojo į LDD ir į 
“Naujosios Gadynės” bendrovę, idant 
kiršinti tų organizacijų narius prieš vie
nybę M komunistais. Faktinai, Brookly- 
no tųji, socialistai išgelbėjo Jankausko- 
Strazjdo klikųtę ir subudavojo Skloką No.

. | 2. Tai buvo jų, tų socialistų, tikrai ne- 
f gražus, nedarbininkiškas darbas. Jie su

drumstė vandenį, labai pablogino gražiai 
besivystančius santikius tarp socialistų 
ir komunistų vietinėje veikloje.

Kas atsitiko LSS 19 kuopoje delei to? 
j Aiškus dalykas, kad atsirado narių, ku- 
Į rie pasipriešino šitokiai nešvariai, prieš- 
Į darbininkiškai politikai. Tam pačiam 
I “Keleivyje” vienas iš jų atvirai smerkia 
L tą politiką. Sako jis:

, Mums trokšti kito laikraščio Rytuose ir 
tais" Sumetimais jiems pasiduoti, tai neiš
mintinga. Mes Vakaruose turime “Naujie
nas,” Rytuose turime “Keleivį,” ir platin
kime-tuos laikraščius; rašykime j juos, pa- 
kalkime jų tiražą Brooklyne, tai bus dau- 
giau naudos, negu eiti į talką “Naujajai 
Gadynei.” Mes turime būti socialistai, o ne 

‘ .Who vuodegos, kad bet kam pirštu pamo- 
M-juarpultume į glėbį. Jeigu mes taip puldi- 

Maimė, mes savo prestižo Brooklyne nepa- 
' kelsim. Mes neturim Brooklyne visus nuo- 
K, gumbaligės gelbėti, bet turime imtis darbo

'r t

Na, ir kas kaltas už šitą socialistų pa
sidalinimą? Kalti tie, kurie nulindo tal
kon Strazdo-Jankausko kliukutę nuo 
gumbaligės gelbėti. Paimant socialistinę 
spaudą, mes rasime, kad “Naujienos” 
nuoširdžiausiai palaiko tuos LSS 19 kuo
pos narius, kurie dirba Strazdo-Jankaus- 
ko nešvarų darbą. Bet, jeigu neklysta
me, “Keleivyje” šiek tiek skirtingiau at- 
sinešama. Tai štai ir kitos socialistų 
pasidalinimo punktas. Dalis Brooklyno 
socialistų pavirto lovestoniečių nelemtos 
politikos įrankiu ir tai politikai dirba, 
vietoj, kaip “Keleivio” korespondentas 
sako, dirbti savo organizacijos labui. 
Nekaltinkite komunistų už šitą Brookly
no socialistų kuopos nelaimę ir pasiže- 
minimą klasiniai sąmoningų darbininkų 
akyse.

Jeigu pereisime į amerikinę dirvą, at
rasime panašią situaciją. Paimkime 
kad ir klausimą Pirmosios Gegužės de
monstracijų. Pav., Chicagos socialistų 
organizacija sutiko su komunistais, kad 
šiemet turi būti tiktai viena galinga Ge
gužinė demonstracija Chicagoje. Ar ge
ras šis jų nusistatymas? Labai geras, 
ir mes juos už tai sveikiname. Bet štai 
atsirado forwardiniai-dešinieji socialis
tai, pasekėjai “senosios gvardijos,” ir 
pradėjo provokacinį darbą prieš tą pačią 
Cook County socialistų organizaciją. Ar 
geras tas jų darbas? Ne, negeras. Jų 
darbas labai blogas, priešdarbininkiškas 
ir mes smerkiame, kaip kad smerkia pa
tys sąžiniški socialistai.

Tas pats dedasi Clevelande, Philadel- 
phijoj ir New Yorke. Dešinieji deda vi
sas pastangas, kad darbininkų^ eilės būtų 
padalintos šioje Gegužinėje, o kairieji 
tam priešingi. Socialistų spaudoje tas 
pats. “The New Leader” negražiausiai 
kovoja prieš bendras gegužines demon
stracijas, o “The Socialist Call” pritaria 
tokioms demonstracijoms. Kuriai pusei 
Komunistų Partija simpatizuoja? Aiš
kus dalykas, kad mūsų partija neužgirs 
tos pusės, kuri stengiasi darbininkų spė
kas padalinti.

Ir taip visais pamatiniais klausimais 
socialistų eilėse šiandien yra du loge- 
riai, dvi nuomonės, dvi pozicijos. Tuos 
klausimus iškėlė pats gyvenimas, pati 
klasių kova. Socialistų Partija šiandien 
faktinai suskilus. Labai abejotina, ar 
partijos suvažiavimas gegužės mėnesį pa
jėgs prašalinti tuos skilimus ir pasidali
nimus.

Kas skaldo Socialistų Partiją? Vaikiš
kas dalykas kaltinti Komunistų Partiją 
už Socialistų Partijos susiskaldymą. Ją 
skaldo ir naikina “senoji gvardija” su 
savo reakcine politika. Mums taip atro
do, mes tą sakome.

Ką darys lietuviai socialistai ir jų 
spauda? Mes nenorime būti pranašais, 
bet nesunku atspėti, kad jų eilės irgi pa
sidalins. Tai neišvengiamas dalykas. 
Pav., Brooklyno LSS 19 kuopos sureng
tose Grigaičiui prakalbose pirmininkas 
sušilęs garsino “senosios gvardijos” su
sirinkimą, rengiamą kovai prieš Socialis
tų Partijos Nacionalio Pild. Komiteto 
pripažintą organizaciją. Grigaitis nesle
pia savo simpatijų “senajai gvardijai.” 
Bet ar visi lietuviai socialistai eis su “se
nąją gvardija?” Mes abejojame. . .Mes 

i manome, kad bus tokių, kurie pasirinks 
kitą kelią. Ir štai pasidaro naujas pasi
dalinimo punktas.

Vokietijos Komunistų Partija
Mūsų draugų partija Vokietijoj nenu- 

leidžia rankų. Jinai veda kovą prieš Hit
lerio smurtiškus rinkimus ir ragina dar
bininkus balsuoti prieš hitlerininkus. 
Amerikinei spaudai iš Berlyno praneša
ma, kad Vokietijos Komunistų Partija 
išleido ir paskleidė slaptai lapelius, ku
riuose šaukiami komunistai, socialistai ir 
katalikai nepasiduoti Hitlerio apgavys
tei. Lapelis šaukia “visas darbo mases 
susivienyti į bendrą frontą ir kovo 29 d. 
balsuoti prieš hitlerinio barbarizmo kan
didatus.”

Kitas slaptas lapelis, išleistas Komu
nistų Partijos, nurodo Hitlerio rengimą
si prie karo ir šaukia Vokietijos žmones 
balsuoti prieš Hitlerio planus. Lapelis 
baigiasi šūkiu:

“Šalin Hitleris! Tegul gyvuoja bend
ras liaudies frontas už taiką, laisvę ir 
duoną! Tegul gyvuoja tarptautinis pro

letarinis solidarumas!”

Hitleris labai skubiai vėl bu- 
davoja submarinus ir rengiasi 
karan. Prieš pereitą imperią- 
listinį karą Vokietija submari- 
nų reikale buvo neprisirengus. 
Jos admirolai ’su , Tirpitzu 
priešakyje ilgai netikėjo į sub- 
marinų galią. Rusijai jie bu- 
davojo submarinus ii’ ant to 
darė išbandymus. Karo pra
džioje Vokietija turėjo 28 sub
marinus ir iš to skaičiaus keli 
tik pakraščiais galėjo šliaužio
ti.

O paskui, karo metu, ji išsi- 
budavojo 370 submarinų, toje 
šakoje dirbo 113,000 žmonių. 
Karui baigiantis Vokietija dar 
budavojo 208 submarinus ir 
buvo padarius planus 212 bu- 
davojimui.

Laike karo Vokietija nete
ko 192 submarinų, bet ji už 
tai kelis tūkstančius laivų nu
skandino. Submarinai nuskan
dino vien Anglijos 2,936 lai
vus, 7,335,827 tonų įtalpos, 
arba 40% viso Anglijos pre
kybos laivyno. Abelnai Vo
kietijos submarinai karo metu 
nuskandino virš 12 milionų to
nų laivų įtalpos.

Gibson ir Prendergrast savo 
knygoje “Vokiečių Submarinų 
Karas 1914-18 metais” daug 
šiurpulingų paveikslų iškelia. 
Pirmosios vokiečių submarinų 
atakos ant- Anglijos karo lai
vyno privertė didžiuosius ka
ro laivus slėptis kitoj pusėj 

• Anglijos. Bet Anglija greitai 
susigriebė. Ji apginklavo apie 
4,000 prekybinių, pasažierinių 
ir žvejų laivų ir laivelių. Apie 
1,000 jų pavertė į submarinų 
apgavimo laivus. “Apgavimo 
laivai,” paslėpę kanuoles, po 
tavorinėmis vėliavomis plau
kiojo. Kada vokiečių subma- 
rinas prisiartina, tai tie “ne
kalti laivai” pradeda išsodinti 
tam tikrą dalį žmonių į val
tis, kad dar daugiau apgavus 
submariną, o kada submarinas 
dar arčiau priplaukia, tai ta
da iškelia karo laivyno vėlia
vą ir atidengia baisią ugnį į 
submariną. Nemažai tokiu bū
du anglai, francūzai ir kiti vo
kiečių priešai sudaužė subma
rinų. <.

Bet ne lengvai submarinai 
davėsi į priešo rankas, štai 
3 d. rugsėjo, 1917 metais, an
glai pastebėjo, kad Bristolo 
apielinkėje yra du ar trys vo
kiečių submarinai. Prieš juos 
buvo sutraukta 97 minininkai, 
7 “apgavimo laivai,” 13 kru- 
serių ir 468 pagelbiniai gink
luoti laivai, o visvien subma
rinai nuskandino 30 Anglijos 
prekybinių laivų ir patys iš
trūko.

Baisios Scenos
15 d. liepos, 1917 metais, 

vokiečių submarinas “U-66,” 
netoli Anglijos, paleido dvi 
torpedas" į “Mariston” laivą. 
Pramuštas laivas pradėjo grei
tai skęsti, žmonės puolė į 
vandenį, Tuom kartu ten pa
sisuko būrys ryklių. Jos rijo 
žmones vieną po kitam. 29 
žmonės buvo > praryti. Net 
submarino kapitonas įsakė 
greičiau nerti’ į gelmes, kad 
nemačius tų scenų.

Rugsėjo 2, 1916 metais, vo
kiečių submarinas “U-28” iš
sprogdino “Olive Branch” gar
laivį, kuris į Archangelską ve
žė amuniciją. Sprogimas bu
vo tokis baisus, kad sudaužė 
ir submariną. “Olive Branch” 
dalis jūreivių išsigelbėjo val
tyse. Vokiečiai prašė ir juos 
priimti, bet tie atsisakė.

Nauji Ginklai
Bet Vokietijai nebuvo lemta 

laimėti. Jai vis daugiau ne
vyko karas sausžemyj, nevyko 
ir ant jūrų. Karo eisenoje pa
daryta visa eilė išradimų.

Išsivystė orlaiviai, kurie 
* pradėjo, kaip koki vanagai, 

sekti x submarinus ir mėtyti 
bombas iš oro. 20 d. gęgužės, 
1917 metais, francūzų ofyaivis 
8663, netoli Anglijos, užpuolė

SUBMARINAI IR KARAS 
X

vokiečių submarine “UC-36” ir
bombomis nuskandino. Tai 
buvo tik pradžia.

Anglai išrado naujas minas, 
pradėjo užtverti minomis ir 
vielų sienomis perėjimus. Sub- 
marinams prisieidavo nerti 
bent 100 pėdų po jomis, kad 
jų nepalietus, arba laukti van
dens pakilimo, kad perplau
kus virš jų. Bet tokius užtva
rus nuolatos saugojo anglų- 
francūzų karo laivai ir daužė 
įkliuvusius arba bandančius 
perplaukti submarinus.

Blogiausioje padėtyje sub
marinai atsidūrė, kada anglų 
kapitonas C. D, Burney išrado 
paravanus. Paravanai—tai to
ki prietaisai, kad karo arba 
prekybos laivas ant tam tikrų 
vielų įleidžia į vandenį ypatin
gas bombas ir traukia. Vos 
jos pasiekia submariną — 
sprogsta, jį pramuša ir žmo
nes nuskandina.

O visai blogai submarinai 
pasijuto, kada buvo išrasta 
hydrophonai. Hydrophonai — 
tai toki prietaisai, kuriuos nu
leidžia nuo laivo, ir jeigu lai
vas stovi, tai jų pagelba girdi 
bent 5 mylias aplinkui, kaip 
veikia submarinas, kaip dirba 
jo motorai, kur jis plaukia. 
Tokius prietaisus įsirengė sar

gyboj stovinti laivai ir pakraš
čiais.

Didžiausia nelaimė submari- 
nams buvo, kada buvo išrasta 
gilumos bombos. Tai keisti 
sutvėrimai. Jas meta ten, kur 
numato submariną. Jas nusta
to, kad jos palietę submariną 
sprogtų, arba sprogtų ant tanr 
tikros gilumos. Dvi, trys to
kios bombos, išmestos ant sub
marino, padarydavo jam ga
lą.

Jas gamino tūkstančiais į 
mėnesį laiko. Visi laivai bu
vo apginkluoti paravanais, 
hydrophonais, gylio bombomis 
ir pradėjo submarinus medžio
ti. Dabar jų priešai buvo vi
sur: ore orlaiviai, jūroje mi
nos ir užtvarai, laivai, ginkluo
ti visokiomis mašinomis.

Jeigu balandžio mėnesį, 
1917 metais, Vokietijos subma
rinai nuskandino 881,000 tonų 
įtalpos laivų, tai spalių mėne
sį, 1918 metais, nors kelis kar
tus submarinų buvo daugiau, 
negu balandžio mėnesį, 1917 
metais, jie nuskandino tik 
118,500 tonų įtalpos.

Jūreivių Sukilimai
Pirmiausiai Vokietijos kai

zeriui pasipriešino jūreiviai, 
Žiaurus gyvenimas ant subma
rinų \ atėmė norą liuosanoriai 
eiti ten tarnauti. Kaizerinė 
valdžia prievarta vertė senus 
jūreivius eiti ant submarinų,

Dr. Jonas Šliupas
Rašo L. Prūseika

(Tąsa)
Pas Gurką ir pas Rooseveltą

M. Remeris (dabartinis Kauno Uni
versiteto rektorius), savo nkygoje “Lit- 
wa,” įvertindamas įvairių aušrininkų 
darbus, smarkiai ir aštriai kritikuoja 
Šliupą del jo kelionės pas Varšavos ge- 
neral-gubernatorių Gurką. Tą kelionę 
Šliupas atlikęs 1884 m. vasarą, tuoj po 
to, kaip jis turėjo bėgti iš Prūsijos.

Šliupo kelionė pas Varšavos general
gubernatorių buvo ne jo vieno sumislas. 
Jis vyko Varšavon, prašomas Marijam
polės patriotų grupės. Misijos tikslas 
buvo labai aiškus—įrodyti ponui general
gubernatoriui, kad lietuviai yra ištikimi 
vyriausybei, kad neištikimais yra lenkai 
(kurie caro valdžios akyse tuomet buvo 
skaitomi maištininkais). Tuo būdu buvo 
tikėtasi išmelsti teisė vartoti lotyniškas 
raides. Šliupui su pačiu general-guber- 
natorium neteko matyties. Jisai matėsi 
tik su jo artimesniais agentais. Ta “dip
lomatiška” kelionė nieko apčiuopiamo ne
davė. • :

Dar dvidešimts metų reikėjo kovoti, 
kol caro valdžia buvo priversta grąžinti 
lotyniškas raides. Ir ta reforma buvo 
išgauta ne ačiū diplomatijai ir lapės po
litikai, bet masiniu plaukimu nelegalės 
lietuvių spaudos iš Prūsų į Didžiąją Lie
tuvą ir tuo, kad Rusijoj jau buvo bepra
dedanti kilti revoliucijos banga.

V. Kapsukas-Mickevičius, kuris taip- 
pat labai aštriai smerkia J. šliupą už tą 
žygį Varšavon, pažymi, kad aušrininkų 
tarpe Šliupas priklausė pačiai kairiajai 
sriovei. “Jis net narodovolcu kartais 
prisimesdavo.” Bet, iš esmės, kuo jo 
politika skyrėsi nuo kitų aušrininkų po
litikos?

Tiesa, Šliupas buvo didžiai tempera- 
mentalis žmogus, jis dažnai eksploduoda- 
vo; pas jį buvo daugiau pasišventimo, ne
gu pas Basanavičių; jo kova prieš kleri
kalus čia, Amerikoje, šturmingai supurtė 
visą lietuvių išeivijos gyvenimą ir pasi
tarnavo progresui. Bet, nors tai skamba 
gana paradoksaliai, iš esmės, beveik 
kiekvienam kryžkely platesnio visuome
niško sąjūdžio Šliupas orientuojasi de
šinėn.
" 1906 metais, pirmame visuotiname lie
tuvių- seime Philadelphijoj, Šliupas mo
ka susitaikyti su kun. J. Žilinsko vado
vaujamais klerikalais, bet neranda bend
ros kalbos su socialistais. Tolydžio, so
cialistus jis vis labiau atakuoja.

1914 m., laike antro visuotino lietu
vių seimo, Brooklyne, šliupas vadovauja 
konservątyviai-tautinėms spėkoms. Net 
su atvykusiais Amerikon aukų rinkti 

žudyti kitus ir patiems žūti. 
Nepasitenkinimas augo.

Jau 1917 metais gegužės 
menesį prasidėjo sukilimai 
Vokietijos karo laivyne. Jie 
buvo nuslopinti. Bet įkirėjęs 
karas ir Rusijos revoliucija va
rė savo darbą. Rugpjūčio mė
nesį prasidėjo dar didesni jū
reivių sukilimai, Ir šiuo kar
tu reakcija dar laimėjo.

1918 metais, 28 d. spalių, 
sukilo jūreiviai ant šarvuočių 
“Thuringen” ir “Ostfriesland.” 
Buvo įsakyta submarinui “U- 
135” nuskandinti “Thuringe- 
ną,” bet tuo kartu ant subma
rino kanuoles užvedė šarvuo
tis “Ostfriesland.” Greitai 
submarinas patsai turėjo neš
dintis, bijodamas bausmės. 
Ant kruserio “Graudenz” pra
sidėjo nuolatiniai mitingai. Iš 
laivyno skleidėsi sukilimų 
dvasia po visą Vokietiją ir 11 
d. lapkričio buvo padarytas 
galas kaizerio viešpatavimui.

Dabar Hitleris atsisėdo kai
zerio balnan. Jis naują karą 
ruošia, naujus karo laivus, 
submarinus, tankus, orlaivius, 
ginklus ir kanuoles gamina. 
Bet jis užmiršta, kad įgrūsti 
ginklai į Vokietijos darbo 
liaudies rankas galų gale bus 
atsukti prieš savo šalies darbo 
žmonių neprietelius—fašistus.

D. M. š.

Bulotais ir Žemaite Šliupas nebegali su
rasti bendros kalbos. Ši Šliupo taktika, 
mums matos, stiprino klerikalus, kurie 
vis labiau pradėjo įsigalėti.

Karo metu, 1917-1918 m., šliupas me
tasi į bangas tautinės diplomatijos. Kaip 
beveik visi lietuviški patriotai, Šliupas 
“nemato” nei rusų, nei vokiečių revoliu
cijos—kaip milžiniškai jos paveikė Lietu
vos gyvenimą.

J. O. širvydo “Žvilgsny į šliupo Gyve
nimą” skaitome:

“Lapkričio (1918 m.) pradžioje šliupas 
apsilanko pas buvusį Amerikos prezidentą 
Theodora Rooseveltą ir prikalbina jį palai
kyti Lietuvos nepriklausomybės klausimą... 
Sulyg to, Rooseveltas lapkričio 4 d. prakal
boje New Yorke atsišaukė į Amerikos tau
tas, prašydamas palaikyti Lietuvos klausi
ma.”

Žinoma, ne tame buvo bėda, kad Šliu
pas “suagitavo” senį Rooseveltą. Su 
Šliupo diplomatija buvo ta pamatinė bė
da, kad jis visuomet ignoruodavo pama
tinius revoliucinius faktorius, kurie vie
naip ar kitaip liesdavo tos pačios Lietu
vos gyvenimą. Jam išrodė, kad pasikal
bėjimas su buvusiu Amerikos prezidentu 
turi 'daugiau reikšmės Lietuvos nepri
klausomybei, negu lapkričio revoliucija 
Vokietijoj! _____

Spalio 29 d., 1918 m., Washingtone su
sitvėrė “Lietuvių Pildomasis Komitetas,” 
kuriame dalyvavo klerikalai ir tautinin
kai. Vėl bendras frontas ir vėl Dr-as 
Šliupas tame bendrame fronte. Bet ka
da buvo rinkta delegatai į taikos konfe
renciją Versalin, klerikalai užboikotavo 
Šliupą. Tiek jau sukalbamumo rodė po
nas daktaras, bet klerikalams vis viena 
“persona non grata”....

Dar Kartą: šliupas ir Kunigai
Tūlas Butėnas rašo “Kultūroje,” kad 

Šliupui atvykus į Jungtines Valstijas, 
šioj šalyj jau gyveno apie 200,000 lietu
vių. Žinoma, tai nonsensas. 1884 metuo
se tiek lietuvių šioj šaly nebuvo. Bet tū
lose Pennsylvanijos kolonijose ir apie 
New Yorką jau susikūrė nemažos lietu
vių kolonijos. Beregint atsiranda ir ku
nigai.

Mes jau kalbėjom apie Šliupo santi
kius su kun. Varnagiriu. To šarlatano 
Šliupas neapkentė, bet vis tik jam padė
jo sukurti parapiją New Yorke.

Su kunigu A. Burba šliupas gana il
gai bendradarbiavo tautiškame vėikime.

(Bus daugiau)
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* Puslapis Trečias.

Visokia mintis, kuri neagi-
, hioja, yra arba iškanevei- 
‘kimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.

•vAik <»*(•<*
%

ŠeSfaSienls, 28 Kovo, 1986

Daina Mano Mokytojui
L. Kvitko (Iš knygos: “Grumtynės”) 

GM atsimeni tu dar tą vasaros galą, 
Nikolajevo uostą, tvartą prie kontoros, 
Mažą berniuką, veidu, lyg pelenų sauja; 
Berniuką, kurio kauluose džiova tūnojo.
Tu stovėjai eilėj ir laukei algos, 
T<vg geltona baidyklė—stovyla augšta; 
Prie berniuko tu priėjęs tarei:

—žmogau, ko gi dūsauji taip?
—Valandų dešimtį dirbau, pusę algos 

tegavau.
*T’u užsidegei pykčiu ir kurčiai tarei: 
“Ei vyrai! Marš visi į kontorą!” 
Šefai kontoroj iš baimės pastyro, 
šefai iš baimės pastatė akis, 
O tu visą tulžį karčią išliejai.

•Menu puikiai nuostabų vasaros galą, 
Tavo sausą stovyla, žodį, kaip šaką 
Piktą žvilgsnį, tavo drąsią ataką, 
Nušvietusią mano plieninį veiduką.

i
Pakvietęs mane arbatinėn “Kinija,” 
Vaišinai juoda kava bei riestainiais, 
Prie stalų raižiniais išraižytų 
Tu apie sukilimus, gegužį sakei, 
O tyliai ausin—apie nuostabią laimę. 
Lferirdau pirmą kartą tą savo amželyj 
Pirmą kartą išgirdęs — panūdau tikėti: 
Plieninė makštis — mano vargšė krūtinė. 
Blizgąs kardas iš jos sušvytruos, 
Tom saulėtom kalbom patikėjau.
?š žydų kalbos vertė:

Basė Amo ir Varašius.

Biskis Žinių Iš Centro Raštinės
Kovo 11 d., “Laisvės” name įvyko ALPM 

S posėdis.
šis posėdis žymėtinas tuo, kad jame nu

tarta daryt keletas naujų žingsnių pagerini
mui mūsų veikimo. Rimtai susidomėta besi
artinančiu Meno Sąjungos suvažiavimu. 
Kad suvažiavimą padarius įdomesniu, įvai
resniu, nutarta visus raportus prirengt raštiš
kai, kad nesugaišus daug taip brangaus 
laiko, šiame suvažiavime planuojama turėt 
keletą paskaitų: peržvalgą mūsų literatūros, 
dramos, veikalų, dainų, poezijos. Tam tiks
lui jau ir komisija išrinkta.

Taip pat šiame posėdyj prieita išvados, 
kad Meno Sąjungos konstitucija reikia keis
ti, nes ji neatsako į šių dienų sąlygas. Kons
titucijos pataisymui išrinkta komisija iš se
kamų asmenų: V. Bovinas, B. šalinaitė, P. 
Pakalniškis, M. Sinkevičiūtė.

Konstitucijos pataisymo klausimas palie
čia visus mūsų chorus, dramų grupes ir aps- 
kričius. Konstituciją su pataisymais talpinsi
me Meno Skyriuj, taipgi išsiuntinėsim visiem 
vienetam. Vienetų pareiga bus konstituci
ją visapusiškai išdiskusuoti, išnalizuoti ir 
duoti naujus sumanymus, pataisymus. Todėl 
išanksto kviečiame vienetus tuo klausimu 
prisirengt.

Kabulu drapanas sutaisė pačios choristės: 
Paplauskienė, Pečiukonienė, Yocunskienė, 
Račkauskienė, Karlow. Tamylai sutaisė jos 
motina—Verseckienė.

Dabar kas link vaidylų. Kadangi jau mū
sų spaudoj buvo minėta nekurie aktoriai, tai 
čionai pabėžiu visus abelnai. Medzijanas— 
B. Gumauskas; Lakri—O. Pečiukonienė; Ta- 
myla—A. Verseckiutė; Marabutas—B. Mi- 
zara; Akli—Tamylos mylimas—A Večkys; 
Jamina—J. Zarambiutė; Lakrašas—antras 
Tamylos vyras—V. Račkauskas; Fatuma— 
jo žmona—A. Račkauskienė; teisėjas—S. 
Benkus; ždoja—B. Mizara; kabulų mergi
nos—A. Zarambiutė ir M. Gudaičiutė; poli- 
cijantai-—J. Glaveckas ir P. Overka; kabu- 
las—V. Kancevičius.

Visi aktoriai atliko savo užduotis pagirti
nai. Kritikos vaidyloms nedarau, nes pats 
esu jų tarpe. Pašaliniai gali kritikuot—mes 
priimsime—jei kritika bus teisinga.

Jakėnų Petras.

Džiuginanti Žinia
• “Darbininkų žodyj” už vasario mėn. 27 d., 

š. m., num. 9, pasirodė lapelis “Literatūra ir 
Menas.” Jame telpa apysakaitė “Pirmoji Sun
kaus Darbo Diena,” Rl. Svyrūnėlio; eilėraštis 
—“Vakare,” Prolet-Aro; “Į Darbą” (eilėraš- ' 
tis), Sobuvos Petro ir įžanginis straipsnis 

•“Darbą Pradedant.”
Tariant “Literatūros ir Meno” lapelio leidė

jų žodžiais, virš minėtas skyrius išeidinės sy- 
Ą į mėnesį.

Liet. Proletarinių Rašytojų Ratelis nuta
rė kas mėnuo per “D. ž.” palaikyti vieno 
puslapio didumo lapelį, kuris būtų užpildy
tas dailiąja literatūra: eilėraščiais, vaizde
liais, apysakaitėmis, kritika, peržvalgomis

• ir kitkuom, kas tik galima priskirti prie 
dailiosios literatūros ir meno. Taipgi nutarė 
kreiptis į visus rašinėjančius ir norinčius

» rašinėti draugus, gyvenančius Kanadoje, ne
atidėliojant susirasti savame mieste gy
venančius draugus ir sudaryti Liet. Prolet. 
Rašytojų Ratelius, kad dirbus bendromis jė
gomis.
Pradedant darbą, Kanados draugai, vienu 

labai svarbiu dalyku pralenkė net ameriekie- 
cius menininkus, būtent, organizavime Prole
tarinių Rašytojų Ratelių.
9 Šis klausimas buvo gvildenamas ir mūsų 
“Literatūros ir Meno” skyriuje, bet kažin ko
dėl neprigijo Amerikos menininkų tarpe. Pa
staruoju laiku tas darbas visai pamirštas.

ALPMS Centro Biuras sveikina Kanados 
lietuvius menininkus, pradėjusius veikti šioj

• svarbioj srityj ir linki geriausios kloties Jūsų 
darbuotėje.

* *
Senai pastebėta, kad Amerikoj augęs jau

nimas mažai domisi “Literatūros ir Meno” 
puslapiu. Ne vien tik, kad nerašo šiam sky
riui, bet mažai jį ir skaito. Todėl, Meno Są
jungos valdyba, apsvarsčius šį klausimą, nu
sprendė kreiptis į “Laisvės” redakciją, kad 
būt galima turėt anglų kalboj meno skyrių 
jaunimo skyriuj, žinoma, redakcija su tuo 
pilnai sutiks, suteiks vietos, jei anglų kalbą 
vartoja menininkai į jį rašys ir juo domėsis.

Jaunime, tau viena 
rint plunksną ir pradėt

* >J:

Smagu pranešt, kad 
Bach “Kavos Kantata” 
kalbon. Nepoilgo mūsų chorai galės pasinau
dot ja. Ne visiem choram kantata bus priei
nama, nes ji taikyta mūsų didiesiems cho
rams, kurie savo tarpe turi prasilavinusių 
solistų.

Kantatą sulietuvino Dr. J. J. Kaškiaučius.
* * *

Veikalą “Nelauktas Svečias” jau galima 
gaut—gatavas, šis veikalas neilgas ir nerei
kalauja sunkios scenerijos. Galima suvaidint 
bile kur. Vienetai prašomi užsisakyt veikalą 
ir šį sezoną sulošt.

* * *
Lyros Choras, Gardner, Mass., per savo 

sekretorę Elizabeth Punis, prisiuntė duokles 
Meno Sąjungai už 1936.

Teatro Ketvirta Kuopa, Detroit, Mich., 
pasimokėjo duokles už 1935. Drg. U. Litvi- 
nienė tarp kitko laiške pažymi, kad nepoil
go prisius duokles ir už 1936.

* * *
Vienetai prašomi nevilkinant užsimokėt 

duokles Meno Sąjungon pirm suvažiavimo. 
Taip gi prašome atsiteist už veikalus ir dai
nas. '

ALPMS Sekret.

išeitis lieka—paašt- 
rašyt.
*

Johann Sebastian 
jau išverstą lietuvių

Pranas Pakalniškis,
ALPMS Sekretorius.

Iš Laisvės Choro Veikimo

Waterbury, Conn.
Iš Vilijos Choro Veikimo

Kovo 18 d. įvyko Vilijos Choro mėnesinis 
susirinkimas. Choristų atsilankė veik visi. 
<Tas pagirtina, kad Choro nariai lankosi į 
asusirinkimus. Parengimų komisija pranešė, 
kad antru kartu statys scenoje operetę “Ta
mylą”, balandžio 26 d., 103 Green St., 
Waterbury.

Bendro fronto delegatai pranešė, kad ben
dras frontas turėjo surengęs lietuviškų deš
rų balių, kuriame buvo išduotas delegato 

< raportas iš Kongreso prieš Karą ir Fašizmą.
Parengimas buvo tikrai sėkmingas. Publi

kos turėjo viršaus 400. Liko 99 dol. pelno.
Choras buvo užkviestas dalyvaut Salube- 

ry, Conn., 24 d. gegužės. Nutarė dalyvauti.
Nors choras mažai pinigų turi, bet kartas 

nuo karto paaukoja geriems tikslams. Šita
me mitinge paaukojo 2 dol. Conn, valstijos 

•Komunistų Partijos konvencijai ir vieną do
lerį vietiniam K. P. veikimui.

k Draugui J. Ormanui yra rengiamos pra
kalbos, bet diena nepaskirta—greitai bus 
pranešta, nes komisija darbuojasi.

Vilijos Choro Korespondentas.

HAVERHILL, MASS.
Vasario 29 d., Lietuvių svetainėj, Laisvės 

Choras perstatė'operetę “Tamylą.”
Perstatymas atliktas visapusiškai gerai. 

Publikos prisirinko pilna svetainė. Taip pat 
buvo ir iš kitų kolonijų: Boston, Nashua, bet 
už vis geriausiai pasirodė savo skaitlingu at
silankymu mūsų kaimynai—draugai lawren- 
ciečiai, kurie užpildė nemažai vietos svetai
nėje. Už tai didelis ačiū!

Į perstatymą atsilankiusieji teikė kredito 
vaidyloms, už gerą vaidinimą ir dainavimą.

žinoma, galėjo būti ir trūkumų, bet tai 
ne iš aktorių ir ne iš režisieriaus pusės. Tie 
visi trūkumai pasidaro delei estrados netin
kamumo. Kad ir geriausiais norais, tie trū
kumai sunku prašalint.

Operetę “Tamylą” režisieriavo draugas B. 
Pečiukonis, kuris vidutiniai sugebėjo nusta
tyt aktorius. Choro vedėjas ir operetės diri
gentas, B. Patrick, taip pat paaukavo daug 
energijos sumokinimui tiek dainų, kurios ge
rai skambėjo.

Sceneriją sutaisė—dd. S. Uždavinis, J. 
Masiavičius, A. Kazlauskas. Prie tikietų dir
bo—A. P. Dambrauskas ir J. Saulėnas.

Visiem darbininkam Laisvės Choras taria 
ačiū. ; •

Kritika Ar Priekabiavimas.
Nesakau, kad mano aprašymas menininkų 

Trečio Apskričio konferencijos buvo jau toks 
geras, tačiaus nesakau, kad jis buvo ir taip 
blogas, delei kurio drg. Bovinui reikėjo ra
šyti kritiką, apkaišant ją demagogijos plunk
snomis.

Drg. Bovinas demagogiškai išsivertė porą 
žodžių, kad menininkų suvažiavimas įvyks 
ežere ir tuomi mokina: “Meno Sąjungos at- 
sakomingą draugą ideologijos.” Ir tą karto
ja per visą savo “kritikos” raštą, turėdamas 
omenyje, jog ir skaitytojas taip manys, kaip 
kad rašytojui norėtųsi, kad jis manytų. Vie
nok, perkaičius tą visą raštą, — gauni pi
gios rūšies priekabiavimą, savotišką politiką, 
kuri nežino ko pati nori.

Ant vietos turiu pasakyti Bovinui, kad aš 
visada, jeigu tik man bus progos dalyvauti 
kokioj konferencijoj, tai aprašysiu jos visą 
eigą taip, kaip joje buvo raportuota ir kal
bėta tam tikrais klausimais, o ne tą, kad 
patikus kokiam nors žmogui, kuris būna na
mie ir nežino kas tenai dedasi, bet norėtų, 
kad viskas taip eitų, kaip jis kambaryj sė
dėdamas mislina.

Drg. Bovinui nesvarbu išgirsti tokį prane
šimą, kad mokytoja, pradėjus vieną dainą ir 
nepramokinus jos, — griebiasi kitos, bet 
choristams tas labai yra svarbu, nes jeigu 
visa kolonija darbuojasi choro palaikymui, 
tai ji žino, jog nepraktiškas dainų mokini
mas eikvoja pinigus, kur reikia užmokėti už 
tą vakarą mokytojai ir už svetainę. Jam taip 
pat nesvarbu, kad organizacijos nariai pasi
dalinę už svetainę bei vietą. Tačiaus konfer
encija matė tame svarbumą, nes narių pasida
linimas nestiprina organizaciją, bet silpnina 
ją. Nesvarbu, kad buvo kalbėta apie laiky
mą bendrai dviejų didelių piknikų su kitais 
apskričiais šią vasarą. Čia pas Boviną pa
sirodo vaikiškas, o ne vadoviškas protavimas, 
nes jeigu visi taip manys apie organizacinius 
bėgamus reikalus ir visur kaišios tik ideo
logiją, tai laikui bėgant neliks nei organi
zacijų, nebus kur eiti nei su ideologija.

žodis-kitas apie Sietyno Chorą. Sietynas 
pirmu sykiu davė vadinamą juokų vakarą 
savo buveinėj—Newarke, apie kurį drg. 
Kaškiaučius parašė ilgą peržvalgą tų juokų 
sudėties. Raštas buvo net perdaug išpūstas, 
atitolintas nuo tikrenybės. Po perstatymo 
tų juokų Brooklyne vėl buvo rašyta, na, ir 
pagal Bovino supratimą, aš vėl turėjau apie 
tą patį rašyti ir taisyti meną ir jo ideologi
ją. Sietynas suvaidino Brooklyne “Inkvizici
ją” ir, išduodant raportą apie vaidinamus 
veikalus, buvo pasakyta, kad Aidas pirmu 
sykiu geriau “Tamylą” suvaidino negu ant
ru, kadangi nekurie vaidylos nesistengė at
likti savo pareigas; kad Sietyno prisirengi
mas prie “Inkvizicijos” ir jos perstatymas 
buvo silpnas, nes iš ant steičiaus perduoda
mų kankinimų išėjo komedijukė, o ne tikras 
vaizdavimas. Čia yra kaltė ir pačios veika
lų komisijos, kad praleido tokią neapgalvo
tą sceną, bet skaitant veikalą randi jame 
vieną dalyką, o kada matai jį perstatant, 
tai kitą.. Reiškia, teatro vaidinimas buvo 
konferencijoj kalbamas, bet mano rašinyj 
nepaminėtas delei tam tikrų išrokavimų. O 
apie minimų veikalų sudėtį—jau dauguma 
žino. (

Kuomet yra primetimas, kad nėra ideolo-

ginės vadovybės, geros peržvalgos veikalų ir 
dainų, tai paima tikras juokas. Juk Bovi

nas ir dabar yra veikalų komisijoj; jam sek
retoriaujant buvo išleista kelios dainos, bet 
ar jis davė jų ideologinę peržvalgą, skai
tėte ką nors apie tai? Ne! Mat, kitus traukt 
per kriukį, tai vienas užsiėmimas, o pačiam 
išpildyti tą, ką kitus mokina,—tai “laiko nė
ra.” Tokius visus mokinimus pasiunčiu tie
siai į gurbą!

Baigiant rašyti noriu pasakyti drg. Bovi- 
nui, kad kitą sykį, kada rašysi kritiką, tai 
daug už save vaikiškesnių nejieškok, nes jų 
nerasi todėl, kad kurie žmonės dalyvauja 
judėjime, tai jau. gerai supranta rašomo rei
kalo iškraipymus ir savotiškus priekabiavi
mus. Mano buvo sakyta, kad Great Necko 
Choras, pagal kolonijos didumą, finansiškai 
stovi gerai ir darbuojasi darbininkų organi
zacinėj dirvoj. Čia visas tarpe darbininkų 
darbavimasis nubraukta; kad Aidas praeityj 
ir dabartyj nuveikęs didelius dailės darbus 
ir dabar pardavęs daugiau už kitus chorus 
proletarinės literatūros,—tas išmesta. Bet 
užkišimui, savotiškos spragos, tai sudėjęs 
krūvon: maudymąsi, pasakišką žirgą, pikni
ką, svetainių samdymą, na, ir veikiausia ma
nė, kad nuo šitokio poetiško ir ideologiško 
žodžių sutvarkymo,—J. N. nuo sarmatos ims 
ir paraudonuos, o man nuo to nei šilta, nei 
šalta, nes suprantu “kritikos” siekį!

Tiesa, apie menininkų suvažiavimą ir ko
kioj formoj jis turėtų būt vedamas,—nieko 
nekalbėjau, kadangi pačiam centre dar ne
buvo bendros nuomonės minimu klausimu, o 
nežinant kitų draugų nusistatymo,—vandens 
nedrumsčiu, idant pasirodžius vadovu.

šūkauti, kad proletarinis menas yra svar
bus,—jis turi būt tobulinamas, tai bereika
lingas mokytojavimas. Trečio Apskričio me
nininkai tą jau senai žino. Jie nutarė, kad 
būsiantis komitetas stengtųsi leisti kokį žmo
gų mokintis vadovauti perstatomus veikalus. 
Gi už išleistus veikalus ir jųjų dvasią—pats 
Centras atsako, o ne konferencijos to visko 
peržvalga, kuomet jie jau sulošti ir apra
šyti.

J. N.

Vieša Padėka Dr. J. J. Kaškiaučiui
Nenuilstantis mūsų judėjimo darbuotojas, 

poetas, eilės knygų autorius ir vertėjas—Dr. 
J. J. Kaškiaučius—pastaruoju laiku išvertė 
lietuvių kalbon žymaus vokiečių kompozito- 
rio Johann Sebastian Bach “Kavos Kanta
tą.” Ją jau pridavė Amerikos Lietuvių Pro
letarų Meno Sąjungai.

ši kantata užpildys senai esamą spragą 
mūsų organizacijoj, nes per laikus didieji 
mūsų chorai troško gauta sunkesnių muzi- 
kališkų veikalų. Pasidėkojant Dr. J. J. Kaš- 
kiaučijii—ta spraga pasinaikina.

ALPMS nuoširdžiai ačiuoja Tau, Drauge!
ALPMS Valdyba.

Žinutė Iš Lietuviško “Hollywoodo”
Brooklyno Aido Choro Dramos Grupė šiuo 

tarpu smarkiai mokinasi garsią jau senokai 
parašytą komediją—“Amerika Pirtyje”. Ko
medija yra mikliai parašyta ir gana juokinga 
ir ji per savo senumą vertės nenustoja, ši ko
medija vaizduoja paprastą Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą, kame susidaro gana skanaus juoko.

Šiai komedijai yra surinkti patys gabiausi 
ir tuose tipuose tinkamiausi asmenys. Pasak 
režisieriaus drg. Juškos,—tartum užgimę to
kiose rolėse.

Imant atydon, kaip lošėjai praktikavosi pas
kutinėse repeticijose, tad gali tuojaus pradėti 
vaidinti.

Southbrooklyniečiai jau senokai yra užkvie- 
tę Dramos Grupę jiems suvaidinti bile kokį 
veikalą bet vis nebuvo galutinai pasižadėta. 
Dabar jau pasižadėta sulošti pradžioj gegu
žės mėnesio So. Brooklyne.

Beabejo, ši komedija bus galima suvaidinti 
ir kitose vietose, artimesniuose nuo New Yor- 
ko miesteliuose; taipgi ir pačiam didžiajame 
Brooklyne.

Jeigu organizacijos norėtų turėti reikalą su 
Aido Choro Dramos Grupe, idant grupė suvai
dintų minėtą komediją šį pavasarį, tai turėtų 
iš anksto kreiptis į lošėjus, užkviečiant juos 
sulošti.

Vienas Iš Dramos Grupes.

MEXICO CITY.—Eksplo- 
davo vagonas dinamito Tul-

lio valdininkėliai.

Nazaire, kovo 24. — Už-

7,720 tonų įtalpos, 32 mylių 
per valandą greitumo, pri-

tenango stotyje. Užmušta baigtas naujas Francijos lygst^s smarkiausiem nazių
18 darbininkų ir du gelžke- šarvuotlaivis “G. Leygues,” šarvuotlaiviam.

•v $

Newark, N. J

So. Boston, Mass

■

Dr. J. J. Kaškiaučius, 
verčia lietuvių kalbon 
maus rašytojo Ilino knygą, 
“žmogaus Kova su Gamta”.

Ja išleis ALDLD.*•

Vieša Padėka Sietyno Chorui

Nuoširdžiai dėkinga siety- 
nieciams už jų gilią simpatiją 
man sunkioj valandoj ir gai
lesty j esant, netekus savo my
limo draugo, a. a. Staniulio, 
kurį palaidojom kovo 14 die
ną, Arlingtono kapinėse.

Draugai ir draugės sietynie- 
čiai ne tik kad puikų gėlių 
vainiką suteikė mano velio
niui Alekui, bet ir lankė, bu
dėjo velionį ir paskutinėj die
noj labai skaitlingai dalyvavo 
jojo laidotuvėse, palydėdami 
į amžino poilsio vietą.

Velionis Alekas gimė Iš- 
kuonių kaime, Skemonų para
pijoj. Dar taip jaunas pali
ko mane, vos 44 metų am 
žiaus.
Philinima
Edvardas

Visiem 
ypatingai 
si giliai dėkinga.

P. S.—Giminės, kurie nori
te sužinoti daugiau apie ve
lionio Aleko mirtį, meldžiu 
kreiptis prie manęs, 33 Pa
terson St., Newark, N. J. S.

Liko mūsų dukrelė
16 metų, sūnukas

10 metų amžiaus.
ir visom dalyviam,:,, 
sietyniečiam, liekuo-

Staniulienč.

Pasiruošimas Pirmajai 
Gegužės

Komunistų Partijos distrikto 
1, sekcijos 1, 17 d. kovo įvyko' 
visuotinas narių susirinkimas, 
kuriame buvo svarstoma p risi-" 
ruošimas apvaikščiojimui pin-.' 
mos gegužės. Tai yra svarbus 
istorinis įvykis, kadangi 50 me- 
tų atgal, J. V. Amerikos dar-A( 
bininkai pirmą dieną gegužės 
iškėlė obalsį 8 vai. darbo die
nos, o vėliaus viso pasaulio 
darbininkai pasekė ir tapo 
tarptautinė darbininkų šventė ; 
—diena kovų ir reikalavimų 
geresnių sąlygų darbininkams 
iš ponų.

Tai gi šios šventės idėja gi
mė Jung. Valst. Amerikoj, o 
ne atvežta (importuota, kaip 
kad šios šalies ponai mums no
ri įkalbėti) iš kitur.

Po 50 metų Sovietų Sąjun
gos darbininkai švenčia—per
galės šventę. O mes, Amerikos 
darbininkai, turim švęsti vis 
dar senoviniai tik statydami 
reikalavimus.

šiais metais Gegužinėj vy
riausi mūsų obalsiai, reikala
vimai bus: 6 vai. darbo die
na, prieš karą ir fašizmą, už 
taiką, apdraudos bedarbiams, 
pensijų senatvėj ir tt. Obalsia 
—organizuot Farmerių Darbo 
Partiją.

Manoma, kad Bostone šiais 
metais šią šventę apvaikščios 
bendrai—sykiu: k o m u nistai.

(Pabaiga 4 pusi)
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Kaip Amerikos Kunigai Džiaugiasi 
Smetonos Darbais

kaka-

valdi- 
vėlia- 
kaip

maičiai taip skubiai išnaikino 
vokiečius ’ visame krašte, kad 
parusnio kryžiuočiai net žinios 
nespėjo gauti. Po tam abi ša
lys pradėjo iš visų pajėgų 
ruoštis galutinai pergalei. Per 
popiežių prieš lietuvius buvo 
pakviesti vengrų, čekų, ir teu
tonų kunigaikščiai užpult lie* 
tuvius, o lietuviai apsigynimui 
pasikvietė lenkus ir totorius. 
1410 m., liepos 15 d. ties Tan- 
nenburgu susitiko daugiau 
kaip po 100,000 žmonių iš 
abiejų pusių. Kryžiuočių ka
riuomenę rikiavo pats mistras 
Jangingen, o lietuvių — Vy
tautas. Ir po kruviniausios 
skerdynės, kryžiuočių stipriau
sioji popiežiaus armija pasau- 
lije paliko bejėgė ir buvo am
žinai sunaikinta. Pasirodo, kad 
lietuviai kovojo visada už lais
vę.

O dabar prieš ką kovoja tie 
smetonininkai ? Pasirodo, kad 
prieš savo brolius, seseris ir 
senus tėvelius. Bet ką turi da
ryt Lietuvos liaudis? Ji turi 
vėl būt karžygiai ir kovot už 
laisvę, kurią Smetona sumynė.

Štai ką sako viena ypata, ne
senai atvykusi į Kanadą. Jos 
trumpas laiškas, tilpęs “Dar
bininkų žodyje,” No. 8, sako: 
“Gerb. Redakcija: Trumpas 
laikas, kaip pasiekiau Kana
dą, tačiaus jaučiuos'laiminga. 
Lietuvoje teko pergyventi 
daug nemalonumų nuo ponų 
valdininkų. Nudžiugau, kad 

; laisvoje i _ _
lietuviai dirba—ne miega le
targo miegu, turi savo laikraš
tį ir bendromis jėgomis žengia 
gelbėti tų draugų Lietuvoje, 
kurie už teisybę po geležinės 
letenos priespauda pūsta drėg
nuose požeminuose.“ Čia ga
lima suprast, kokia Lietuvoj 
yra

ir likvidavę kuopą sykiu su 
kvietimo 
ALDLD 
mą.

Suėjus 
draugam 
pradėta bendras susirinkimas. 
Drg. K. Lukauskas, organiza
torius LDD 8 kuopos, perskai
to ilgą listą atėjusių draugų 
ir draugių, viso 22. Nekurie 
del tam tikrų priežasčių dar 
nepribuvo, tačiaus padaro už
tikrinimą, kad kitame susirin
kime bus čia. Išdavęs rapor
tą, drg. Lukauskas listą pri
duoda užrašų sekretoriui.

Paskui visa eilė draugų ir 
draugių padaro išsireiškimus, 
pasako prakalbėles, visi į ben
drą tašką kalba: už suvie
nijimą darbininkų klasės, ko
vai už geresnį, šviesesnį ir 
malonesnį gyvenimą; už išau- 
ginimą ALDLD 13 kp. iki 70- 
80 narių, ir tt., ir tt. Susi
rinkimo entuziazmas, ploji
mai. Ūpas pas visus pakilęs. 
Nuotaika maloni, draugiška. 
Svetainė tapo veik užpildyta mą. 
draugių ir draugų su viena buvo balsuojama, ar tie trys 
bendra mintimi: vienybė jau; draugai iš 
faktas. K. Markso obalsis— 
Visų šalių Darbininkai Vieny
kitės!—įkūnytas. Dabar tik 
reikia tą obalsį plėsti tarpe 
kitų savo klasės narių, idant 
pagreitinus pasiliuosavimą iš 
po kapitalizmo letenos.

Paskui, susirinkimas svars
tė moterų suvažiavimą ir .iš
rinko dar vieną delegatę prie 
pirma vienos išrinktos į suva
žiavimą. Pasveikinimui su
mesta ant vietos $2.50. Taipo
gi apkalbėta “Laisvės” šėri-

komisija atmaršavo į 
13 kuopos susirinki-

svetainėn opozicijos 
ir draugėm tuoj aus

vienybės ir visus kitus savo 
klasės narius!

V. J. Senkevičius.
* * *

Mes Susivienijom!
Kovo 22 d. buvo specialiai 

atvirutėmis sušauktas LDD 8 
kuopos nepaprastas susirinki
mas. Susirinkime, kaip ir vi
sados, buvo skaitytas protoko
las ir apkalbėjimas bėgančių 
kuopos reikalų. Vėliaus atė
jo į mūsų kuopos susirinkimą 
trys draugai iš ALDLD 13 kp. 
Kadangi vienybės klausimas 
jau buvo rišamas per porą ar 
trejetą mėnesių, tai mūsų su
sirinkimas paklausė, ką tie 
trys draugai turi čia mums pa
sakyt. Kuomet jiems suteikta 
balsas, tai jie visi trys vienas 
po kito pasisakė esą delega
tais nuo savo kuopos, kad už
kvies! mus -prie vienybės, ir 
pasakė, kad šiandien taipgi 
turi sušaukus nepaprastą su
sirinkimą ir ALDLD 13 kuo
pa ir šiuomi kviečia mus visus 
eit ir užbaigt vienybės klausi-

Po trumpo apkalbėjimo

Šimai ir nutarimai kuopos rei
kaluose.

Nuo savęs turiu pasakyt 
tiek, kad mes per virš keturis 
metus “pasifaitavom“ ir vieni 
ant antrų pasakėm daug 
šiurkščių žodžių, daug teisy
bės, bet nemažai kai kame ir 
perdėjom vieni prieš kitus, 
tačiaus Kominterno VII Kon
greso tarimai mus suvienijo. 
Tarpe mūs, komunistinio nu
sistatymo darbininkų, skirtu
mų nebelieka. Dabar mes 
turime tik vieną bęndrą prie
šą, tai išnaudotojų kapitalis
tų klasę, prieš kurią turime 
žūt-būtinai kovot už pageri
nimą savo kasdieninio būvio 
ir už savo klasės galutinus 
siekius. Ateityj vengkime 
skaldymosi, nes tik vienybėj 
yra mūsų galybę.

V. J. Stankus.
• 1 . ■ , . . t • .

Worcester, Mass.
“Laisvė” ir Darbininkės 

Moterys

so-

pačių

partijas ir jų skyrius

Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje organas 
“Garsas” No. 10, kovo 5 d., 
1936 m., rašo apie Lietuvoj 
apvaikščiojimą 18 m. nepri
klausomybės, vasario 16 d. 
“Kauno bažnyčiose ir maldos 
namuos buvo atliktos iškilmin
gos pamaldos.“ Tai,, kaip kun. 
puikiai veidmainiauja. Prie 
caro valdžios dėjo visas pas
tangas, kad Lietuva nebūtų 
laisva ir nepriklausoma.Jie 
geidė, kad Lietuvos liaudis 
priklausytų po caro letena ir 
stovėtų po žandarų nagaikom, 
o jau šiandien kunigai bando 
rankas nusiplaut ir būt toki ge
ri Smetonai. Užtat jie taip pa
taikauja Smetonai, štai Lietu
vos Smetona ir jo šalininkai 18 
sausio nutarė duoti miško ku
nigams už 30,000 litų nemo
kamai ir 30,000 litų paskolą 
pinigais penkeriems metams 
be palūkanų. Prie to nemoka
mai duoda statybinės miško 
medžiagos už 2,500 litų ir pa
skolos 2,500 litų be palūkanų. 
Už tą sumą kunigai turėtų pa
lūkom sumokėt už penkis me
tus suvirs 10,000 litų. Taigi, 
ką kunigai paiso su partijom 
arba organizacijom arba Lie
tuvos visuomene; bile jų 
rinė pilna.

Toliau sako: '’aukšti 
ninkai, organizacijos su 
vomis....“ čia matosi,
kunigai bando ant pasaulio 
žmonių akių tinklą užtiest. 
Štai neužginčinamas faktas. 
Sako: organizacijos dalyvavo. 
Čia melagystė. Organizacijos 
yra visos uždarytos. 1935 m. 
lapkričio 6 d. karo komendan
tai sustabdė visą organizacijų 
veikimą, kaip tai: Lietuvos 
krikščionių demokratų ir Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
Sąjungos veikimą, šių sąjungų 
žmonės buvo neužganėdinti. 
Jie įgaliojo uždarytų partijų 
viršininkus priduot atatinka
mus skundus krašto apsaugos 
ministeriui. Tačiaus jų skundai 
buvo atmesti ir palikti galioje 
karo komendantų nutarimai. O 
vasario 6 d., 1936 m., jau šis 
įstatymas atliko ir savo spe- 
ciąlę užduotį. Uždaryta ne tik 
krikdemų, liaudininkų ir
cialdemokratų partijos ir jau
nimo sąjunga, bet ir 
tautininkų — Ūkininkų Vieny
bė, išpera su visais skyriais ir 
štai ką sako vidaus reikalų 
mihisteris generolas Čaplikas, 
uždaręs
ir ;.kitas organizacijas: “Dalis 
ikt šiol 
nei savo 
veikla neatatiko tų naujų mū
sų valstybės gyvybinių intere
sų ir mūsų valstybinės politi
nės ir kultūrinės ekspansijos.”

Dabar uždaryta ne tik or
ganizacijų centrai, bet ir jų 
skyriai visoj Lietuvoj. Tai aš 
klausčiau “Garso,” iš kur tos 
organizacijos galėjo dalyvau
ti? ^ai pasirodo, kaip “Garso“ 
rašėjaj meluoja.

Tofiaus kalba “Garsas”: 
k “Čia kalbą pasakė vyriausy- 
V b& vardu inž. Šakenis, ska- 
■ \ tirfdamas sekti pirmųjų tėvy

nės karžygių keliais, pozityviu 
darbu keltį jos gerovę.” Pir
mieji tėvynės karžygiai kaip 
kovojo? Ar taip, kaip Smeto
nos “karžygiai” kovoja prieš 
valstiečius ir abelnai prieš vi
są darbininkų klasę, uždarinė- 
darni organizacijas? Tai gė- 
da smetonininkam ir jų klap
čiukam kunigam pasigirt.

Senięji Lietuvos karžygiai 
kaip kovojo su kryžiuočiais ir 
kokios buvo kovos? Lietuviai 
gi niekam nęnorėjo vergauti 
ir todėl kova tais laikais už 
nepriklausomybę pavirto kova 
už senąją tikybą, prieš brukamą 

. per kraują katalikybę. Vytau
tas'pasiuntė žemaičiams į pa
galbą vieną narsų vadą, Ram- 
buotį, apgynimui Žemaitijos 
krašto. Su jo patarimais že-

veikusių organizacijų 
politine nei kultūrine

Kanados padangėj! ninku suvažiavimas ir darink- 
tas dar vienas delegatas. Tai 
nuo ALDLD kuopos dalyvaus 
du delegatai.

Pagaliaus nutarta surengti 
vienybės apvaikščiojimo va
karą kovo 28 d. Kiti reikalai,

gerovė.

Easton, Pa.
Įvykinta Vienybė Tarpe LDD 

8 Kp. ir ALDLD 13 Kp. P
Kovo 22 d. buvo nepapras

ta diena Eastono lietuvių dar
bininkų judėjime. Tą dieną 
tapo apvienytos LDD 8 kp. 
su ALDLD 13 kp.

Pirm apvienijimo abi kuo
pos laikė savo specialius su
sirinkimus. ALDLD kuopa iš 
savo susirinkimo pasiuntė ko
misiją iš trijų LDD kuopos 
susirinkiman su kvietimu su
vienyti šias dvi kuopas j vie
ną. Gi LDD kuopos susirin
kime, išklausius kvietimą įvy
kinti vienybę, buvo gana karš
tų ginčų. Vienybės priešinin
kai darė įvairias skerspaines, 
kad tik neprileidus prie vie
nybės, tačiaus kuomet priėjo 
prie balsavimo, tai tik keturi 
balsavo prieš vykinimą vieny
bės, o didelė didžiuma už 
tuojautinę vienybę nubalsavo

kuopos 
visokius 
delega-

ALDLD kuopos 
gali čia pasilikt ir klausyt mū
sų nutarimų iki galui, ar turi 
apleist susirinkimą. Nutarta, 
kad jie gali pasilikt.

Užbaigus svarstyt 
bėgančius reikalus ir 
skundus ir išklausius
tų raportus iš LDD suvažiavi
mo, vienas mūsų draugas įne
ša, kad turime likviduot LDD 
8 kuopą ir eit į ALDLD 13 j 
kuopos susirinkimą ir su ja 
susivienyt. Įnešimas paremta 
net keliais balsais, šiuo klau
simu jau niekas balso neėmė, 
nes viskas jau buvo išdisku- 
suotii pirmiau. Pirmininkas 
paprašė, kad pakeltų po ran
ką tie, kurie nori likviduot 
kuopą ir eit prie vienybės su 
ALDLD kuopa. Pakėlė 17, o 
prieš vienybę — 4 rankos irkune ne taip skubus, palikta i . .. .. _ . . . .... .... . . . .'vienas susilaikė, bet ant galoreguliariam susirinkimui delei 

išrišimo. Reguliaris susirinki
mas įvyks balandžio 12 d., 
2 vai. po pietų, Easton Baking. 
Co. svetainėj.

Susirinkimas baigtas gana 
vėlokai. Kiekvienas ir kiek
viena išsinešė iš susirinkimo 
malonų įspūdį, gavęs apsčiai 
dvasinio sustiprinimo ateities 
darbuotei už darbininkų kla
sės reikalus.

Tie keturi iš 
kuopos, kurie 
susijungimą su 
gi tokie pat darbininkai, kaip 
ir mes visi, ii’ manome, laikui 
bėgant, pakeis savo nusistaty
mą, nes mūsų bendri reikalai, 
kaip kad: kova prieš karą ir 
fašizmą, nedarbas, vargas, ir 
tt., jungia mus ir ar anksčiau 
ar vėliau būsime priversti ko
voti prieš bendrą priešą. O 
mūsų priešas tai tas, kas al
gas kapoja, kainas ant pro
duktų 
laisvę 
moja 
žymų 
to tipo, 
vienykimės ir

LDD buvusios 
balsavo prieš 
ALDLD, taip-

kelia, taksus uždeda, 
varžo, deportavimu gru- 
ir visų eilę kitų suvar- 
daro,—tai bosas Hears-

Todcl be atidėliojimo 
šaukime prie

ir tas pasisakė už vienybę.
Susirinkimas tuojaus buvo 

uždarytas ir kuopa faktinai 
buvo likviduota, ir mes visas i 
susirinkimas su tais trimis 
draugais iš ALDLD kuopos 
patraukėm į tą svetainę, kur 
buvo laikomas ALDLD 13 kp. 
susirinkimas. Mums ten suė
jus, po trumpos pertraukos, 
susirinkimo pirmininkas drg. 
V. J. Senkevičius paprašė prie 
tvarkos, pasakydamas trumpą 
įžanginę prakalbėlę. Vėliaus 
perskaitė dienotvarkį, ką tu
rėsime veikt.

Iš antros puses, buvęs mū
sų LDD kuopos organizatorius 
drg. K. Lukauskas perskaitė 
vardus tų visų draugų, kurie 
čion atėjo vienytis su ALDLD 
kuopa, ir jų buvo viso 22 na
riai.

Vėliau, pirmininkui kvie
čiant, visa eilė draugų pasa
kė po trumpą prakalbėlę, kaip 
iš vienos pusės, taip ir iš an
tros pusės. Tūliems net ir 
džiaugsmo ašaros riedėjo per 
skruostus. Įspūdis buvo labai 
jaukus, džiuginantis ir garbin
gas. Po to sekė bendri įne-

Tai Francijos požeminė tvirtovė, prie Vokietijos rubežiąuš. Kuomet Hit
leris sulaužė Locarno paktą ir pasiuntė armiją Rheino kraštan, tai Franci- 
ja j šitokias pasienio tvirtoves pąsiuntė dęsėtkus tūkstančiu kareivių būdet.

Rengiantis prie apvaikščio
jimo sidabrinio “Laisvės” ju- 
bilėjaus, matosi bruzdėjimas, 
rengimasis, rūpinimasis, kad 
viskas būtų. kuogeriausia. 
Draugės moterys tam daug 
dirba. Neįstabu: “Laisvė” 
visuomet rūpinosi moterų rei
kalais, jų organizavimu ir 
švietimu. “Laisvės” puslapiai 
visuomet atdari moterų reika
lų apsvarstymui. Mūsų drau
gai ir draugės prisimena Le
nino žodžius: “Neturint or
ganizuotų moterų savo pusėj, 
darbininkų klasei negalima 
laimėt jokios pergalės.”

Apie 22 metai atgal “Lais
vė” buvo išleidusi speciaįį pa
didintą “Moterų Numerį,” kad 
sužadinus drauges moteris iš 
letargo.

ALDLD, Moterą Kuopos 
Specialė Dovana

Kovo 29 dieną “Laisvės” 
sidabriniam koncerte - bankie- 
te tikimasi turėti daug mote
rų. ALDLD moterų kuopa, 
imdama domėn tą faktą, pasi
ryžo išnaudoti progą. Kovo 
10 d. laikytam susirinkime pa
darė tarimą: kuri draugė gaus 
daugiausiai naujų narių į mo-| 
terų kuopą laike “Laisvės” 
naudai bankieto, gaus dovanų. 
Teko nugirsti, jog nekurios 
draugės rengiasi darbuotis, 
kad laimėjus dovaną.

Specialis Stalas Svečiam
Gyvenimas audringas. Išky

la tam tikri klausimai, kurie 
dažnai ir šeimynas perskiria, 
tai neįstabu, jei tokių įvykių 
atsitinka judėjime. Toki da
lykai panašiai teko pergyventi 
ir mums laike pastarųjų ket
vertų metų. Karštai teko 
pasiginčyti, pasibarti. Paga
liau, ir vėl priėjome prie su
sitarimo ir prie suvienijimo 
savo spėkų. Worcesteryj visa 
eilė gerų nuoširdžių laisviečių 
buvo opozicijoj. Bet visi LDD 
nariai dabar pasisakė už vie
nybę.

Mūsų krūtinės pilnos džiaug
smo, kad “Laisvės” sidabrinį 
jubilėjų mes minėsim visi, kaip 
vienos šeimos nariai. Tai svar
bus įvykis mūsų gyvenime.

Mes širdingai kviečiame vi
sus Naujosios Anglijos drau
gus dalyvauti mūsų šiame ban- 
kiete. Turėsime speciaįį stalą 
svečiams, iš kitur atvykusioms.

Radio, Programas
Kovo 29 d., 9:30 v. ryto, 

dalis artistų, dalyvausiančių 
šiame bankiete, dainuos iš ra
dio stoties, WHDH iš Bostono. 
Tai reguliaris lietuvių pusva
landis, kurį veda P. Minkus. 
Nepamirškit užsistatyti radio 
tą valandą.

fikatus): P. Butkevičius, J. 
žalimas, J. Lukas, M. K. Su
kackienė, F. M. Mazurkai, J. 
Palionis, J. Raulušaitis, J. Ki- 
žys, P. Bacevičia, E. šiupėnas, 
F. Petkūnas, !Z. Dvareckas, J. 
Dovidonis ir A. Trasikienė.

Ka.
Red. Pastaba. — Šis ir kitų 

dviejų draugų rašiniai buvo 
prisiųsti penktadienio “Lais
vėn”, bet atėjo pervėlai ir 
mes negalėjome vakar dienos 
laidoj sunaudoti, todėl šį tal
piname šiandien, o kitus—se
kančiuose numeriuose.

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 3 čio pusi.) 

socialistai, darbo unijos ir vi
sos darbininkiškos organizaci
jos. Būtų smagu, kad įeitų ir 
LSS 60 kuopa. Ką manot, 
draugai lietuviai socialistai?

A p v a ikščiojimo programa 
numatoma tokia: demonstraci
ja gatvėse, dieną mintingas 
ant Boston Common, vakare1 
mitingas Boston Arenoj, kur 
telpa apie 15,000 žmonių.

Tikimasi, kad visi Bostono 
darbininkai sueis į bendrą 
frontą apvaikščiojimui savo 
šventės, gegužės pirmą dieną.

Aist.

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Purim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

NAUJOJE VIETOJE

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Juozas 
Kavaliauskas 

Uisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 

i mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485. Grand St., Brooklyn, N. Y.

Sveikina “Laisvę”
Sekantieji draugai ir drau

gės sveikina “Laisvę“ su si
dabriniu jubilėjum (už certi-

TRU-EMBER COAL COMPANY
-(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Puslapis Penktas

Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

Lietuva Prieš 75 Metus
" ST. MATULAITIS ..
(Paminėjimas 75 Metų Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)

JĮ Wilkes Barre, Pa

.y-r WMiXkM,

šešta'dienis, 28 Kovo, 1936

B 5465 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 724—726 
Bedford/ Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE VOGEL
724—726 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

karą, nedėlioj, 29 d. kovo (March), 
Sobenkų Svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. vakare; įžanga 
suaugusiem 40c, vaikam 25c. Bus 
perstatyta dvi komedijos — “Pirma 
Naktis” ir vieno veiksmo “Du Me
džiotojai” ir Tap Dance. Pirmyn 
Choras visuomet bando užganėdinti 
publiką su gražiomis dainomis ir 
lošimu, tad ir šį kartą jis bandys 
visus palinksmint. Visi dalyvaukite, 
kad

dalyvaus dr. J. Gasiūnas. Visus 
kviečiame dalyvauti mūsų pramogfi- 
lėj ir linksmai vakarą praleisti.

(74-75) KOMISIJA.
Daugiau Žinių iš Susquehanna 

Upės Potvinio

šis upės pakilimas padarė 
milžiniškų nuostolių šioj apie- 
linkėj. Tūkstančiai žmonių 
likosi benamiais. Vieni patys 
spėjo išsinešdint iš namų, o 
daugelį kitų išgelbėjo, kada 
pribuvo Coast Guard laivai, 
kurie dar ir dabar darbuoja
si. Tūkstančiai žmonių ‘su
talpinti mokyklose ir kitokio
se įstaigose, šiuo laiku mies
te labai blogas reginys. Ka
da upė pasiekė 33.07 pėdų 
aukštumo nuo savo normalio 
stovio, miestas yra labai už
lietas, bet daugiausia nuken
tėjo West Side—tai yra Kings
ton su apielinke. Pačiam cen
tre miesto tik apie skverą bu
vo sausa; kitur, kur kiek že
miau, gatvės buvo užremtos. 
Pasiekė net Washington St. ir 
Penn Ave. ,

Visokia transportaci j a labai 
suparalyžiuota. Sakoma, kad 
tokis potvinis šioj apielinkėj 
dar pirmas nuo civilio karo 
laikų.

Mieste įgabenta kariuome
nė su visokiais reikmenimis ir 
apšaukta karo stovis. West 
Sidėj, kada karo stovis tapo 
paskelbtas, tai po apie 24 va
landų laiko upė parodė kiek 
nusileidimo. Karo stovis yra 
tam, kad išvengt plėšimų ir 
kitų blogumų.

Šiuo laiku daug PWA dar
bininkų dirba prie darymo ba
rikadų prie upės ir prie trau
kimo arba sėmimo vandens iš 
skiepų.

Prie upės darbų didelė per
maina. Jau gerokas laikas 
kaip dirbama dviem pakaitom 
kasdieną, po 5-kias valandas. 
Vieni dirba nuo septynių iki 
dvylikos, kiti — nuo dvylikos 
iki penkių vakare, Kitaip yra 
ir po kitus projektus. Pir
miau, kaip būdavo koks blo
gas oras 
dirbt, tai 
vo mokėt 
dabar už 
atsidirbt,
oras. Taipgi bosai visaip per
sekioja darbininkus: verčia 
pirkt visokius tjlpetus palai
kymui jų politikos partijų ir 
kitokių niekų pridaro.

Bet šioj apielinkėj PWA 
darbininkai jau organizuojasi 
į Luzerne County Project 
Workers Association, ir kada 
šiuose darbuose bus organiza
cija, tai tuo sykiu bus gali
ma bosams ragus aplaužyt ir 
darbininkai pareikalaus savo 
teisių, kokios jiems priklauso. 

* * * i
Beje, reikia primint vietos 

ir apielinkės darbininkams, 
kad darbininkų svetainės pa
laikymo komitetas sykiu su 
Komunistų Partija rengia la
bai didelį pikniką, kuris įvyks 

i 31 dieną gegužės. Todėl kitos 
organizacijos prašomos susi
laikyt nuo savo parengimų 
ant tos dienps, kad neįvyktų 
du parengimai. Veisėjiškis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Vienybės apvaikščiojimo vakaras!
Susivienijus LDD 8 kp. su ALDLD 

13 kuopa, abi kuopos rengia šauną 
pasilinksminimo vakarą, subatoj, 29. 
d. kovo, 7 vai. vakare, 36 No. 7th 
St. Bus gera lietuviška orkestrą,0* 
skanių valgių ir gėrimų. Rengėjai, 
kviečia visus atsilankyti į šį linksmą 
vakarą ir pasidžiaut vienybe darbi-' 
ninkiškų spėkų Eastone. Taipgi*, 
kviečiame ir iš Bethlehemo ir Allen- 
towno draugus dalyvaut. Įžanga 
veltui. KOMISIJA.

(74-75)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 28 d., 8 vai. vakare, 915 W. 

Girard Ave., bus šaunūs šokiai Gi- 
rard Manor Hall. Rengia ALDLD 
149-ta kuopa, todėl kviečiame visus 
dalyvauti šiame parengime. Bus vi
sokių užkandžių ir gera orkestrą šo
kins šokikus. Komitetas.

* * * *

paskui nesigailėtumėte.
(74-75) KOMITETAS.

Kovo 29 d., 2 vai. po pietų, 928 E.l^^ų kų SvetainSL ™<

'i' ų.'i.. r

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rengia dailės va-

ir nebuvo galima 
darbininkai gauda- 
už tą dieną, o jau 
tą blogą orą reikia 
kada būna geras

Ne 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgturnėte.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

IS KRANO
JŪSŲ MYLIMOJE UŽEIGOJE

BUTELIUOSE
PAS VERTEIVĮ JŪSŲ KAIMINYSTĖJE

JEI JIS NEGALI JUM PRISTATYTI, TELEFONUOKIT

JACOB RUPPERT BREWERY
Telephone ATwater 9-1000 NEW YORK CITY

Bus Sekami Darbininkams Kursai
Komunizmo Principai. Politinė Ekonomija 
Marksizmas, leninizmas. Organizacija 
Negrų Problemos. Darbo Unijų Strategija 
Amerikos Darbininkų Judėjimas 
Marksistinė, Leninistinė Pažvalga į Literatūrą 
Istorinis Materializmas 
Socialč ir Politinė Geografija
Pamatinės Problemos Socialistinės Konstrukcijoa 
Revoliucinis Žurnalizmas 
Prakalbų Sakymas 
Anglų ir Rusų Kalbos 
Įžanga į Dialcktikinj Materializmą 
Marksizmas ir Kolonialis Klausimas 
Bėgančios Darbo Unijų Problemos 
Vakarų Socialė ir Politinė Istorija 
įžanga j Amerikos Politiką

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Conral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Sąvininkas
PLAUKŲ o t r
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir M a u; e r Sts.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Komfrakcija rengia sma- 

, vakarėlį, subatoj, 28 d. kovo, 
I 

E. 79th St., 7:80 vai. vakare, čia

■'■'k';®|

i

H

(Tąsa)
4 Sulyg to testamento 1810 m, 7000 vals

tiečių paliko “laisvi,” bet be žemes. Pa
sekmės to paliuosavimo buvo tos, kad 
4558 jų pasiliko pas tą patį Karpį, kai
po nuomininkai savo buvusios žemės,

• 428 persikėlė kitur ir 27 pirkosi žemės.
Bet caro valdžia nemaloniai žiūrėjo į 

tokią ponų malonę, žiūrėdama į tai iždo 
naudos akimis, buvo susirūpinusi, ar to-

• kie “paliuosuotieji” valstiečiai pajėgs 
sumokėti valdžiai rinkliavas. Dar 1807 
m. buvo išleistas įsakymas, kad duodant 
laisvę valstiečiams visu kaimu, būtų el
giamasi ne kitaip, kaip sulyg įstatymo

r apie laisvus žemdirbius ir šis įsakymas 
išplėsti ir į gubernijas, kur liko Lietuvos 
statutas. O tas įstatymas kaip tik rei
kalauja, kad dvarininkas, susitaikęs su 
valstiečiais, gali paleisti baudžiauninkus, 
bet su žeme. Liuosavimas sulyg įstaty
mo “apie laisvus žemdirbius” ėjo labai 
lėtai. Vilniaus gub. antai 1857 m. tokių 
laisvų žemdirbių buvo suskaityta vos 

•315 žmonių.
Tuo klausimu pasirodė ir brošiūrų. 

Vienas tokių autorius (Stroinovskis) 
maždaug taip išreiškia savo mintį tuo

• klausimu: Reikia, esą, kad dvarininkai 
paliuosuotų savo baudžiauninkus, nes 
baudžiava, esą, priešinga krikščionybei, 
dorai ir politikos mokslui. Jis reikalau
ja sodiečiams tik laisvės, nuosavybės 
jiems nereikia; jie privalo dirbti ir dalį 
savo darbo vaisių žemės • savininkams 
atiduoti. Patiekia jis net tam tikrus 
prirodymus. Ponas, anot jo, turi na- 
tūralę teisę reikalauti pelno iš žemės, 
“chlopų” dirbamos. Tas pelnas, anot jo 
sanprotavimų, yra “ne sodiečio darbo 
pasekmė, bet tik duodančios derlių gam
tos veikimo rezultatai;” prie viso to pel-

• no sodietis neprivalo turėti pretenzijų.
Stroinovskio nuomone, tas pelnas turi 
būti taip paskirstytas: vienas penktada
lis derliaus—tai procentai už įdėtą ka
pitalą (reiškia, dvarininkui), du penkta
daliai—sodiečiui, ir du penktadaliai— 
ponui, kaipo gamtos jam dovana. Taip 
rišo klausimą liberalus savo laikais 
Stroinovski. Tačiau, reikia pabrėžti,

• kad tais ankstyvais laikais, kuomet kai
nos nebuvo dar labai augštos, perėjimas 
prie kapitalistinių ūkio formų mažai dar

• buvo populiarus, toki liberalai neturėjo 
pasisekimo tarp dvarininkų. Dvarinin
kų didžiuma puolė Stroinovskį už jo' 
“revoliucinius” sanprotavimus. Dvari
ninkų didžiuma nebuvo dar priėjusi prie 
to, ką vėliau skaitė labiausia dvarininkų 
reikalams tinkamu ir pageidaujamu.

Visiškai kitokią padėtį turime po 
1815 metų. Javų eksportas, kaip ma
tėme, ėmė smarkiai augti, taip pat smar
kiai augo ir javų kainos; dvarininkams 
drauge su tuo parūpo ir baudžiavos iš
risimo klausimas. Laikraščiuose pasirodė 
eilė straipsnių, statančių griežtai tą klau
simą. Kas gyvas įrodinėja reikalingumą 
paliuosuoti baudžiauninkus be žemės, o 
jų dirvas sau pasilikti. Sumanesnė 
dvarininkų dalis gerai suprato, kad iš 
tokios kombinacijos dvarininkai gali ir 
turi turėti dvigubą naudą: iš vienos pu
sės padidina sau dirvas, iš antros pu
sės “paliuosuoti” be žemės valstiečiai su
darys tų gerųjų ir darbščiųjų laisvai 
samdomų darbininkų armiją. Apie tai 
ne tik rašė, apie tai kalbėjo ir Lietuvos 
dvarininkų (bajorų) suvažiavime (sei- 
melyj) Vilniuj, įvykusiam 1817 metais. 
Šitaip tarp kitko kalbėjo šitame seimely
je atstovas Zaviša, įtikindamas susirin
kusius dvarininkus priimti nutarimą pa
liuosuoti baudžiauninkus be žemės. “Ati
davę jam (t. y., valstiečiui) tai, ką žmo
gus privalo padaryti žmogui delei gam
tos ir dievo taisyklių, ar mažai dar mes 
pasiliksime augštesni už juos? Mes, 
šlėkta, turime žemę, o chlopai visuomet 
priversti aną dirbti, kad išmaitinti save 
ir mus. Mes skirsime jos kainą, o jie 
mokės; mes jo darbą kainuosime, o jis 
priverstas dirbti; mes visuomet pato
giose ir puikiose triobose gyvensime, o

jie tūnos grįtelėj vargo prislėgti. Duo
kim gi jam teisingą laisvę.”

Seimelis dauguma balsų nutarė prašy
ti caro leisti įsteigti komisiją sustatyti 
tuo reikalu ir tais pagrindais sumanymą 
apie valstiečių “paliuosavimą.” Ištikrų- 
jų gi tai buvo “paliuosavimas nuo že
mės;” o tais laikais ta Zavišos kalba ir 
tas seimelio nutarimas dvarininkų vi
suomenėj buvo gyvai sveikinamas, ypa
čiai liberalės mokslus einančios jaunuo
menės. Toj kalboj yra ir savotiško tų 
laikų buržuazinio liberalizmo žodžiuose, 
yra ir niekuom nepridengto cinizmo. 
Mūsų laikais akiplėšiškiausias zubras 
neišdrįstų taip atvirai kalbėti. Bet ne 
šitai mums svarbu. Mums svarbu pa
brėžti, kad ir Zavišos kalba ir seimelio 
nutarimas yra susidėjusios tų laikų ja
vų rinkos konjunktūros pasekmė. Javai 
brango, eksportas didėjo, dvarininkų 
troškimas buvo prijungti prie savo lau
kų baudžiauninkų dirvas, o juos paleis
ti plikais, be žemės, kaip tai įvyko Kurše 
(1817 metais). Perspektyva vaizdavosi 
puiki: ponai skirs darbo kainą, o “pa
liuosuoti” baudžiauninkai, bado varomi, 
“priversti bus dirbti,” ir dirbs jie daug 
atydžiau ir stropiau už baudžiauninką. 
Štai kame glūdi šaknis karšto Lietuvos 
(bent jų dalies) dvarininkų susidomėji
mo paliuosuot baudžiauninkus. f Bet ca
ras neišpildė jų noro. Rusijoj tas da
lykas dar nebuvo taip pribrendęs, kaip 
Lietuvoj. Pagalios ir patys Lietuvos 
dvarininkai greitai atvėso, nes kaip tik 
nuo 20 metų javų kainos ėmė kristi ir 
krito iki 1830 metų. Drauge su tuo 
pas dvarininkus suslūgo noras ir didinti 
savo dirvas ir vesti intensyvų ūkį sam
dytų darbininkų rankomis. Žemoms kai
noms esant, geras ir baudžiauninko dar
bas, nėra akstino intensifikuoti ūkį. To
kioms sąlygoms esant, daug geriau per
vesti baudžiauninkus ant činšo, pasisten
gus išspausti iš jų kiek galima daugiau 
to činšo. Taip dalykams stovint, nebu
vo akstino tobulinti ūkį, manyti apie su
rištą su tuo baudžiavos klausimo išriši
mą. Lietuvos dvarininkams taip nebu
vo jokio noro “paliuosuoti” baudžiaunin
kus, kad neatsiminė apie tai net 1831' 
metų sukilimo laiku, nors Lietuvos bau
džiauninkai sukilimu prieš laikinąją val
džią aiškiai parodė, kaip svarbu ir pa
geidaujama jems pasiliuosuoti iš bau
džiavos. Pralaimėjo “tėvynę,” pralai
mėjo sukilimą, bet neišpildė baudžiau
ninkų troškimo, nesvarstė baudžiavos 
paliuosavimo net toj apkarpytoj formoj, 
kurią taip karštai ir triukšmingai svars
tė 1817 metais. Dabar nebuvo materia- 
lio akstino tam klausimui svarbiam pa
sidalyti.

Po nepavykusio 1831 m. sukilimo— 
žlugimo vilties atgaut nepriklausomybę, 
gyvenimas skatino kreiptis į bėgamojo 

. momento klausimus, į žemės ūkį, juo la
biau, kad kaip tik nuo to laiko, rinkos 
konjunktūrai palankiai susidėjus, javų 
kainos ėmė smarkiai kilti. Kylančios 
javų kainos skatino dvarininkus labiau 
susidomėti žemės ūkiu, tobulinti jį, eiti 
prie pagerintų ūkio sistemų (daugia- 
laukis), dirbti tobulesniais įrankiais, 
vartoti mašinas, daryti ūkį vis labiau 
kapitalistiniu. O šitai reikalavo įdėti 
kapitalą. Dvarininkai traukė skolas 
kredito įstaigose. • M

Matomai, stambūs Kauno ir Vilniaus 
gubernijų dvarininkai užtraukdavo sko
las, kad kredito pagelba pereiti prie ka
pitalistinio žemės ūkio.

Žemės ūkio kultūra, apskritai imant, 
Vilnijoj, stovėjo žemiau, negu Kaunijoj. 
Vilnijoj ūkio sistema beveik visur tri
laukė, nors buvo ir ūkių daugiaulaukių 
su vaismainiu ir sėjimu žolių, bet šitai 
buvo tiktai pas kelius išvardintus dvari
ninkus. Orei vartojo čia arklą (plūgą 
labai retai). Valstiečiai vartojo medi
nes akėčias su ąžuoliniais akėčkuoliais.

(Daugiau bus)

LICENSES
BERK, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6740 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9110—9116—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BAY RIDGE INN, INC.
9110—9116—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1465 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1465 MYRTLE AVENUE CORP.
1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11.1 dieną
Te],: Algonquin 4-8294

Moyamensing Avė., bus prakalbos. 
Rengia bendrąs komitetas visų or
ganizacijų ir draugijų, reikale soci- 
alės bedarbių apdraudos. Visų srio- 
vįų kalbėtojai yra užkviesti kalbėti. 
IŠ Brooklyno bus draugus šolpmskas, 
viętos bus drg. J. Ivanauskas, Taip
gi ir kitų sriovių kalbėtojai. Visi ir 
visos dalyvaukite minėtose prakalbo
se, Komisija.

(74-75) /

- -- --- -—-------
Jacob Ruppert's

Stock Itoer
F 1

IR VĖL ATĖJO 

MEDUS 
'‘Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medy vietoje cuk-1 
raus”—sako Dr. J. J. Kąškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS 
tada laikas valgyti medy,

and
CARPENTERS

Ta i so m ir maliavoj am 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

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsonu 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotiųai liepia skaityti. ■
Pirkite ją dabar, nes už rašneslo 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokjt: «
J. BARKUS,

11V40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

LAVINIMOSI KLASIŲ KOVOMS
WORKERS SCHOOL

35 East 12th Street, New York City
Telephone: ALgonqui'rt‘,4l-1199

PAVASARINIS 
TERMINAS 

1936 
BALANDŽIO 13 

iki 
BIRŽELIO 19

UŽSIREGISTRUOKITE 
DABAR

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Puikiąi įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NĘDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

11
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Poslapis šeštas.

to-

daug ge- 
Skaičius 
Lietuvoj

32-B prezidentas 
streikieriams ir

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

ŽOLYNŲ ARBATA

Iš Dėtuvių Kriaučių Susirinkimo

Neužmirškit Prakalbų

Miza-

p.

Penktadienį, 3 d. balandžio 
(April), labai svarbios pra-

kamba- 
mėnesj.
A. Pe-

gal ir 
Išgirs-

be. Būtinai ateikite į . tas 
prakalbas, nes išgirsite atsa
kymą į P. Grigaičio prakal
bas, kuris nesenai pripasako
jo daug neteisybes apie pro
letarinę diktatūrą, apie dikta
tūrą Sovietų Sąjungoj, apie 
Paryžiaus Komuną ir tt.

Ypač į prakalbas užkviečia- 
me socialistus, nes jie 
patikėjo P. Grigaičiui, 
kite, ką sako kita pusė 

Kalbės A. Bimba, R. 
ra ir L. Prūseika.

Be to, tose prakalbose bus 
plačiai kalbama apie Ameri
kos Lietuvių Kongresą.

Aš Būsiu.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai. Turi 50 

^krų žemės, 2 arkliai, 7 melžiamos 
karvės, 7 telyčios 1 jautis ,2 teliukai, 
28 vištos ir visos mašinos, reikalin
gos prie farmos. Stuba turi 7 kam
barius. 2 barnes vištininkas, sodas 
ir gražus miškas. Farmą parduo
siu su gyvuliais ar be gyvulių. Del 
kitų informacijų kreipkitės sekamai:

L. BARONAS
North Brookfield, New York.

(75-77)

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis dženitorius 

dirbt prie 15 šeimynų namo, mokan
tis pentuot. Bus duodama 
rys, valgis ir $15.00 j 
Kreipkitės greitai sekamai:
terš, 10001 Eastern Parkway, Brook
lyn, N- Y. (74-76)

šeštadienis, 28 Kovo, 19J6

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ar Daug Žmonių 
Važiuos j Lietuvą?

Transatlantinių kelionių se
zonas jau prasidėjo. Garlai
vių kompanijų atstovai laukia 
šiemet nepaprastai didelio tra- 
fiko. Sovietų Sąjungą ir Fran- 
ciją, manoma, šiemet aplan
kys didesnis amerikiečių tu
ristų skaičius, negu pernai. 
Apie šimtas laivų dalyvaus 
pasažierių gabenime. Jų tarpe 
bus ir nauja Atlantiko pažiba 
"Queen Mary,” kuri nustelbs 
VNormandie.”
./‘•^Fūsų reporteris pasiteiravo 
aaa-p. J. Ambraziejų (168 
Grand St.), kaip šiemet išro
do su kelionėm į Lietuvą. P- 
nui Ambraziejui išrodo, kad 
šiemet sezonas bus 
Tęsnis, negu pernai, 
tforinčių paviešėti 
būsiąs didelis.

Verta pažymėt vieną faktą, 
kurį p. Ambraziejus konstata
vo—lietuviai dabar beveik ne
važiuoja ant vokiškų linijų del 
l&bai suprantamų priežasčių.

Bildingy Darbininkai 
Naujam Streike
^Century Apartment, 25 Cen
tral Park West, kuris priklau
so Chanin Co., iš naujo su
streikavo 62 bildingo aptar
nautojai. Namas yra trisde
šimties augštų, turi 14 keltu
vų. Jame gyvena stambių biz
nierių, teatrininkų, profesio
nalų.

Aptarnautojai sustreikavo, 
kada šeši iš jų tapo pravaryti 
iš darbo. O pravarė juos dėl
to, kad jie labiausia protesta
vo už neišmokėjimą prižadėto 
Sutartyje $2 algos pakėlimo.
’Dar pereitą penktadienį uni

jos viršininkai, sykiu su int. 
sekretorium Scalise buvo nuė
ję pas darbininkus ir band-ė 
JUOS; įkalbėti nestreikuoti, nors 
ir ftėbūtų dalykas išrištas, 
į^arijininkai laukė veik savai
tę ir trečiadienį pradėjo strei
ką. Tada kompanija išleido to
kį. pareiškimą:
į' "Tikimasi, kad visų nepri- 
bdVusių darban vietos bus už
pildytos iš unijos atsiųstais 
žmonėmis.”
*••61 Lokalo
Bambrick
Spaudai pasakė:

"Tas streikas yra netieso- 
iAŠ.' Jie pravarė porą žmo
nių ir jie sakė turį geras prie
žastis.”
>Zk/Taigi, sulaužymas sutarties 
išbosų pusės, anot unijos vir- 
šininko, buvo gera priežastis 
i&hetimui iš darbo tų, kurie 
protestavo prieš sulaužymą. 
Kaip ilgai darbininkai dar 
lėtuos tokius viršininkus?

Komunistu Delegacija pas 
Austrijos Konsulą

Penktadienį Komunistų Par
tijos N. Y. Distriktas pasiuntė 
25 Assemblio Distriktų K. P. 
ofrganizatorių delegaciją pas 
Austrijos konsulą įteikti jam 
pareiškimą, kuriame reikalau
jama besąlyginiai paliuosuoti 
4aJbar teisiamus Viennoj 30 
socialistų ir komunistų. Pa
reiškime nurodoma, kad teisi
mas tų kovotojų už laisvę reiš
kia teisimą visų laisvę mylin
čių žmonių visame pasaulyje.

- "v.Delegacija atstovauja ne tik
12,500 N. Y. Distrikte esančių 
Komunistų Partijos narių, bet 
taip pat milionus darbininkų, 
profesionalų ir smulkių biznie
rių, kurie visa širdžia remia 

. Austrijos žmonių kovą už lais-

Jau Tik Savaitė Beliko Iki 
“Laisvės” Jubilejiniu Iškilmių

Brooklyne tik ir kalbama 
apie “Laisvės” sidabrinio ju- 
bilėjaus iškilmes. Sekamas ne- 
dėldienis, 5 balandžio, bus di
džioji diena “Laisvės" ir visų 
jos draugų bei prietelių istori
joj. 25 metai sueina nuo 
“Laisvės" įsikūrimo.

Įsitėmykit gerai: sekamą 
nedėldienį, 5 balandžio, 10-toj 
valandoj ryte, visi šėrininkai 
širdingai kviečiami dalyvaut 
jubilėjiniam suvažiavime. Su
važiavimas įvyks Grand Para
dise svetainėj, 318 Grand St. 
Suvažiaviman kviečiami ir sve
čiai. Ir jiems vietos užteksią.

Šėrininkų suvažiaviman 
kviečiama skaitlingai dalyvau
ti ne tik brooklyniečiai, bet 
Ir draugai iš tolimesnių apie- 
linkių. Jeigu jau iš Chicagos 
tikrai atvyksta šarkiūnai, Dei- 

I kienė, Palsudskis ir daugelis 
I kitų draugų, tai iš New Yor
ko, Connecticut, Massachu
setts, New Jersey ar Penn-, 
sylvania laukiame skaitlin
giausių būrių. Atsiminkit, 
draugai, kad tai ne paprastas, 
bet jubilėjinis suvažiavimas. 
Visiems bus kuo pasidžiaugti.

Per visą sekamą savaitę

brooklyniečiai ir apielinkių 
draugai ir draugės turi dar
buotis rankoves pasiraitoję, 
kad jubilėjinis bankietas, ku
ris įvyks tą pačią dieną, toj 
pačioj svetainėj, vakare (7-tą 
valandą), pavykų kuo pui
kiausiai. Kas gyvas, platinki
te tikietus. Mobilizuokit savo 
draugus ir kaimynus. Jei 
trūksta tikietų — telefonuokit. 
Kurie jau pardavėte tikietus 
—atsilyginkite. Tvarkingai ir 
entuziastiškai ruoškimės prie 
sidabrinio bankieto. Būkime 
visi ant kojų. Pasiekime kiek
vieną “Laisvės” draugą, o jų 
turime šimtus ir šimtus.

Gauta žinių, kad bankiete 
skaitlingai dalyvaus Newar- 
kas, Elizabeth, Paterson, 
Great Neck, Yonkers, Ba
yonne, Linden, Kearny.

O kaip su Philadelphia, 
kaip su Baltimore, Easton, 
kaip su Connecticut ir Massa
chusetts? Mes laukiame jū
sų, draugai!

Apie muzikalę programą 
nerašysiu. Ji, žinoma, bus 
puiki. O draugiškumo ir ge
ro ūpo tai tikrai bus su kau
pu. L. Prūseika.

Trečiadienio vakare, 25 d.1 dėstomas, 
kovo, Lietuvių Kriaučių 54-tas 
Skyrius turėjo savo nepapras
tą susirinkimą, kadangi reikė
jo išrinkti porą delegatų į A- 
malgameitų Unijos konvenci
ją, įvykstančią Clevelande, 
pradžioje gegužės mėnesio. 
Delegatais išrinkta Bubnys ir 
Nalivaika. Jiems nutarta duo
ti po $75 už kelionę ir sugaiš
tą laiką.

Skyriaus ir Pildančiosios Ta
rybos reikaluose įvyko maža 
permaina: tarybos sekretoriui 
pasitraukus iš savo vietos, jo 
pareigas eiti vienbalsiai iš- 
rinktą Buivydas, nes kitos 
kafididatūros į raštininkus su- 
sirlnkiihe nebuvo.

Pild. Taryba davė susirinki
mui įnešimą, kad būtų išrink
ta komisija padarymui pro
gramos jauniems kriaučiams, 
kaip jie turi veikti sporte, ko 
turi vengti ir tam panašiai. 
Mat, dabar, kuomet eina de
rybos tarpe Kriaučių Vienybės 
Lygos ir Apsigynimo Sąjun
gos bendram veikimui sky
riaus ribose, tai yra baimės, 
kad iš sporto grupės neišsi- 
vystytų kokia “politinė" gru
pė savotiškam veikimui, šia
me klausime kilo įtemptos dis
kusijos su visokiais išvedžioji
mais, kurių čia, mano suprati
mu, nereikia kartoti. Tačiaus 
reikia pastebėti, jog argumen
tacija pasidalino į griežtai dvi 
puses. Vieni stojo,. kad jauni 
kriaučiai turėtų laisvą respub
liką darbuotis sporto srityje, 
o kiti, kad būtų nustatyta vei
kimo programa. Buvo sakyta,, 
jog sportininkai dar nieku ne
prasižengė prieš skyriaus 
tvarką ir tegu jie liekasi liuo- 
si nuo bile kokių suvaržymų. 
Balsavimai ėjo net dveji. Pir
mas balsavimas parodė, kad 
už rinkimą komisijos sudary
mui programos—55 balsai, o 
kad liktų liuosi — 52. čia ki
lo triukšmingas reikalavimas 
naujo balsavimo ir tas buvo 
padaryta. Antro balsavimo 
pasekmės: už komisiją 57, 
o prieš—63. Vadinasi, jau
nuoliai lošdami sportą galės 
mesti ir po dvi boles ant syk 
į tą pačią tinklinę skylę ir jiem 
niekas nieko nesakys, nors^ie 
bolių. mėtyme klausimas buvo

Skaityta pora laiškų Pirmos 
Gegužės klausimu. Pirmas 
laiškas nuo Amalgameitų uni
jos generalio sekretoriaus, į 
kaipo paraginimas rengtis mi
nimai dienai. Bet jame nebu
vo pasakyta, kaip amalgamei- 
taf minės gegužinę. Paskui pa
aiškėjo, jog amalgameitai šį 
metą . gatvėmis nemaršuos. 
Vienok turės masinį susirinki-

Ristikas K. Požėla 
Bus su Mumis

Kuomet žymiausias lietuvių 
ristikas Karolis Požėla buvo 
paklaustas, ar jis dalyvaus 
“Laisvės” iubilėjiniam bankie- 
te, Grand Paradise svetainėj, 
5 d. balandžio, tai Karolis 
smagiai nusišypsojo.

—Kaip tai aš nedalyvau
čiau, jeigu mano draugai šar- 
kiūnai net iš Chicagos atvyks-

Deportavo
K. Semėnas, gyvenęs po No. 

29 Hudson Ave., išdeportuo- 
tas Lietuvon. Jam leido iš
važiuot savais pinigais.

Semėnas buvo nelegaliai at
vykęs į šią šalį. X.

Martynas Šrupskis Laikomas 
Kaipo Liudininkas

Jaunasis Martynas šrupskis, 
kaip teko sužinoti, nėra ir ne- 

... , . bus kaltinamas del užmušimo
mįf Polo Ground parke su iš- Juozo Wrublewskio. J. Wrub- 
kiljninga programa. Nutarta 
eiti su unija.

Kitas laiškas nuo Brooklyno 
Draugijų Bendro Komiteto, 
kąd būtų surengta kur nors 
svetainėje (vakaro laiku) 
vien tik lietuvių darbininkų 
masinis susirinkimas. Kadangi 
nutarta eiti su amalgameitais, 
tai tarimo jau neleido patsai 
susirinkimo formalumas.

Kalbant apie Brooklyno 
Draugijų Bendrą Komitetą, 
kuriame priklauso ir kriaučių 
skyrius, tai jo atstovui, J. Na- 
livaikai, rezignavus,—išrinkta 
Pauliukonis. Taip pat nutarta 
duoti penkinę to komiteto to
lesniam veikimui.

lewskis buvo nukautas mušty
nėse, kurios įvyko pirmadie- 

i nio naktį valgykloj po No. 216 
Broadway. Tose muštynėse 
sunkiai sužeistas kitas lenku
tis.

Teko patirti, kad jaunasis 
Šrupskis laikomas, kaipo svar
bus liudininkas, o
įtariama du airiukai, 
vienas pats pasidavė.

Sprendimas toj byloj 
pirmadienį. Tikimasi, 
Šrupskis išeis laisvas.

Parivietis.

užmušime 
kurių

įvyks 
kad

Trečias laiškas, tai rinkimas 
delegatų į Scottsboro jaunuo
lių gynimo konferenciją. Kaip 
ten atsitiko, kad pas skyriaus 
sekretorių nusimetė antrašas, 
kur įvyks konferencija. Vie
nok J. Stankevičius apsiėmė 
būti delegatu, nepaisant, kad 
susirinkime ir nebuvo paduo
tas antrašas. Už tokią drąsą 
reikia jam pasakyti darbinin
kišką ačiū!

Delegatas savo raporte pa
žymėjo, kad tik 5-kios lietu
viškos šapos turi pilnai darbo, 
o kitos jau baigia pavasarinį 
sezoną kad pas Vameckį ir 
Manelį siuvamos mašinos taip 
nusenusios, jog jomis dirbti 
jau negalima—ir biznio vedė
jai atsisako įdėti naujas. To
kia padėtis, sakė delegatas, 
nepakenčiama.

Po jo raporto dauguma pra
dėjo eiti namo, nors dar nebu
vo vėlus laikas. Tokiu būdu, 
iš kitų unijos įstaigų raportai 
pasiliko neliesti, kas jau nėra 
taip girtinu užsiėmimu, nes 
daugelyj atsitikimų pakantru
mas suvaidina gana svarbią

Kalėdoja

Rytoj, Kovo 29 Dieną!
Paskutinį kartą užkviečia-' 

me Brooklyno lietuvius daly-^ 
vauti rytoj, sekmadienį, gra-^ 
žiam tarptautiniam koncerte 
ir šokiuose, kuriuos rengia Ko-; 
munistų Partija. Bus labai; 
graži dailės programa. Nuo 
lietuvių programoje dalyvaus 
Aido Choras ir L. Kavaliaus
kaite. Įžanga išanksto 25c., o 
prie durų 30 centų.

Šis parengimas įvyks italų 
svetainėj, 125 Boerum St. ir 
prasidės 5 vai. po pietų. Bus 
gėrimų ir užkandžių.

Komitetas.

I Taikos Lyga pasmerkia Dr. 
) Campbell’o išleistą neva “tai- 
' kos” mokymo mokyklose pa
tvarkymą, kaipo “tipišką vals
tybinį mokinimą aklo patrio
tizmo po priedanga mokinimo 
taikos.” Campbell yra miesto 
mokyklų viršininku.

Tai tautininkai tamsiosios 
markės, kuriem net Tysliava 
išrodo bezbožninku, tikrai iš- 
leisią savo vargoną, tik juo 
bus ne savaitraštis, o mėnesinė 
“Tauta,” kuriai Labanas jau 
renka skelbimų, bet nedaug 
jų surenka!

Kapitonas Jurgėla iš 
bai garsios familijos bus 
bosas, žurnalėlis žada 
rodyt sekamą mėnesį.

Ego.

nela- 
visas 
pasi-

rolę!
Beje, susirinkimas nutarė 

paliuosuoti tris seno amžiaus 
unijistus nuo duoklių mokėji
mo unijai: Antaną Gudą ir 
Jokūbą Noreikevičių, abudu 
turi po 63 metus. Jono Pet
rausko amžiaus nenugirdau, 
bet ir jis jau pasiekęs žilo se
numo. Atsitikime, jeigu bent 
vienas iš augščiau minėtų uni- 
jistų išeis dirbti iš lietuviškų 
kriaučių šapų, tai šitas paliuo- 
savimas bus bevertis, nes kitų 
unijos skyrių aptarnaujamos 
šapos panašių paliuosavimų 
nepripažįsta.

J. N ai i valka,
Skyriaus koresp.

Parsiduoda vištų farma ir grūdų 
biznis. Yra 28 akrai geros juodos 
žemės, lygi be akmenų, pusė dirba
mos; Pusė mailėš j miestuką ir 
mokyklą. Namas turi 11 kambarių, 
elektrą, šilumą ir vanduo viduj. Iš 
viso yra 7 budinkai, 1,700 vištų ir 
viščiukų, 2 karvės, 4 kiaulės, ir jau
nas sodas. Pilna kaina — $7,500; 
tuščios—$5,500; morgičiaus gali pa
likt $2,000. Kreipkitės sekamai del 
kitų informacijų:

A. Sąmalus, RFD No. 1, Box 83 
Danielson, Conn.

1 (74-79)

Širdingas Patarnavimas 
Automobilistam Long 
Islande ir Apielinkėj!

Lietuvis darbininkas, senas “Lais
vės” rėmėjas, automobilių mechani
kas per 25 metus, atsidarė savo Au
to Repair Shop ir Gas Station. Par
duoda Shell gesą ir taiso automobi
lius visokių išdirbysčių. Taipgi duo
da širdingus patarimus automobilis
tam tokiuose dalykuose, kur pats ga
li prižiūrėti savo mašiną.

Kviečiu pas mane sustoti, kurie tik 
važinėjate mano apielinkėj. Vieta 
randasi ant—

Farmers Ave., prie New York Blvd.
Tarpe Sunrise Highway ir 

Rockaway Blvd.

JAMAICA SOUTH 
SERVICE STATION 

Wolfe’s General Auto Repairing 
(71-76)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to

ko 
pageidauja- 
Taipgi at-

kio dydžio, 
kio
ma.
maliavoju p 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

♦

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisvės" Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite j 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, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, 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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 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

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.

Sergančiu Vyru ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
IM East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.




