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KRISLAI
Moterų Suvažiavimas. 
Korespondentų 

Konferencija.
“Laisvės” Suvažiavimas. 
Sveikinam iš Chicagos.

Rašo L. PRUSEIKA.

Pereitą subatą mes turėjome 
dvi svarbias konferencijas. Pi
liečių kliube konferavo “Lais
vės” korespondentai, o “Lais
vės” svetainėje įvyko labai pa
sekmingas moterų suvažiavi
mas.

Moterų suvažiavime dalyvavo 
apie šimtas draugių. Pirminin
kavo d. Paukštienė.

Suvažiavimas konkrečiai ir 
praktiškai rišo moterų judėji
mu sustiprinimo problemas, 
ūpas buvo labai puikus.

—Kaip pavyko moterų suvažia- 
mas?—paklausiau dd. Sasnau
skienės, Jeskevičiūtės, Žakienės 
ir daugelio kitų draugių.

—Puikiai. Suvažiavimas duos 
didelės apčiuopiamos naudos.

Reikia pasakyti, kad tiktai 
kairiojo fronto moterys, pas lie
tuvius, sudaro aktyvę spėką.

“Laisvės” korespond. konfe
rencija buvo pirmoji tos rūšies. 
Nors ne visi draugai galėjo at- 

♦ vykti iš tolimesnių kolonijų, bet 
visgi suvažiavo apie 50 drau
gų, kuriems buvo pastatyta vie
na užduotis: Kaip padaryti 
“Laisvę” tikrai masiniu komu
nistiniu liaudies dienraščiu.

Rašyt trumpai, paliečiant, 
kiek galint, didesnį skaičių te
mų; apimti mūsų žmonių gyve
nimą įvairiausiuose jo pasireiš
kimuose; rašyt apie'didelius ir, 
mažus įvykius. Rašyt teisingai, 
be persūdymo.

Daug kredito atiduota mon- 
teliškiui korespondentui, kuris 
zgrabnai, įdomiai ir labai trum
poj formoj moka labai daug ką 
pranešti.

Vėliau aš asmeniškai kalbė
jau su pačiu korespondentu. Jis 
apsikrovęs darbų- darbeliais. 
Korespondencijas jisai tegali 
tašyti tik labai retai pasitai
kančiu liuoslaikiu, bet jis moka 
atlikti savo priedermes.
> Nėra abejonės, kad po mūsų 
korespondentų k o n f e r encijos 
mes turėsime daugiau ir geres
nių korespondencijų. Dienraš
čio kontaktas su kolonijomis 
dar labiau sustiprės.

Rašau šias eilutes pat pra
džioje šėrininkų suvažiavimo.

Klausausi sveikinimų. Pir
miausia sveikina “Laisvę,” jos 
25 m. Jubilėjaus proga, drau
gės ir draugai chicagiečiai.

Gražiai kalba dd. Deikienė, 
Šarkiūnas, Grigienė. Draugė 
Deikienė atvežė iš Chicagos ir 
aukų, net $120.

Ji sako: Chicagiečiai 
met buvo

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

n,x»in:) nrin i*, Ni i nd a k ENTUZIASTIŠKAS “LAISVES” DALININKŲneginančiais mioaais jubilejinis suvažiavimas
Fašistai Tikis Laimėt
Karą prieš Ethiopus

____________□-----------------------------------------------
NUODINGOM DUJOM '
NUŽUDO BEI SUŽALOJA
IR DAUG NEKARIšKIŲ

Suėmė Rio de Janeiro Majo
rą Kaip “Revoliucionierių”

Drg. Dirba, vyriausio Kom.

Japonija Siunčia Vis 
DaugiauKariuotnenės 
Į Mongolijos Pasieto 
--------------------------- ---------- □ _________

Laisvės” dalinįnkų jubileji
nis suvažiavimas Brooklyne, N. Partijos komiteto atstovas, su 
Y., balandžio 5 d., pasižymėjo 
nepaprastu draugiškumu, entu
ziazmu ir pasiryžimu eiti su sa
vo revoliuciniu dienraščiu į pla
čiausias lietuvių darbininkų ir 
tarpinių sluogsnių minias.

Suvažiavimas atsidarė apie 
10:30 vai. dieną,1 Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainėj. 
Apie 1 vai. buvo virš 200 šėri- 
ninkų-delegatų: 33 nuo organi
zacijų ir 174 pavieniai. Bet į 
svetainę rinkosi vis daugiau at
vykusių dalininkų; tuo būdu šė
rininkų skaičius suvažiavime to
liau susidarė kur kas didesnis.

25-metinį jubilėjinį suvažia
vimą atidarė “L.” Bendrovės

Italija Naudoja Albaniją 
Savo Karo Tikslais

JAPONŲ G E N E R OLAS
TUOMI GRĄSINA “IRAU-'

GINT” SOVIETUS ’*Z
ROMA, bal. 3.—Italijos 

fašistų valdžia duoda 42,- 
000,000 “auksinių” lirų pa
skolos Albanijai. Už tai iš 
Albanijos gauna teisę iš- 
naudot to krašto žibalo 
(aliejaus) šaltinius, įgyja 
tabako monopolį, gauna že
mės plotus neva “pavyzdin
giems” ūkiams ir gali pilnai 
naudotis Albanijos pajūriu 
kariškiems Italijos tikslams.

RIO DE JANEIRO, bal. 
3. — Tapo areštuotas ir ka
riškuose barakuose įkalin
tas Rio de Janeiro, Brazili
jos sostinės, majoras P. E. 
Baptista. Pusiau-fašistinė 
prezidento Vargaso valdžia 
kaltina Baptistą, kad jis pa
dėjęs suorganizuot sukilimą 
valstiečių, darbininkų ir ka
reivių, pernai lapkričio mė- direktorių pirmininkas drg. P. 
nesį.

SHANGHAI, Chinija, bal. 
3.—Japonija gabena viš 
daugiau ir daugiau savo ka
rių į pasienius Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Respji- 
blikos ir Sovietinio Sibiro?

Japonų generolas Jųzo 
Nishio, buvęs vyriausio jų 
štabo galva Manchukuo, 
dabar grasinančiai pareiš
kė:

“Jeigu Japonijos armija 
Manchukuo būtų tinkamai 
sustiprinta, tai Sovietai taip 
atšiauriai nesielgtų atit 
Manchukuo rubežiaus.”

Bet Sovietų “atšiauru
mas” tik tame, kad jie tUO- 
jaus išmuša laukan japonus, 
kaip tik šie įsiveržia į So
vietinį Sibirą.

Dabartiniu laiku Japoni
jos armijos vadai tariasi su 
Hirotos ministerių kabineto 
atstovais, kokius žingsnius 
toliąu jiems reikėsią dary
ti prieš Liaudišką Mongoli
ją 1

ADDIS ABABA, bal. 3.— 
Nuo kovo 1 d. italai pradė
jo vis .plačiau naudot nuo
dingas ir deginančias karo 
dujas prieš ethiopus. O pa
skutinėmis dienomis fašis
tai iš lėktuvų jau visuose 
frontuose mėto sprogimus, 
užtaisytus tais baisiais nuo
dais.

Nuo jų dujų nėra pasislė
pimo nei miškuose nei krū-| 
muose, kur būna dar blo
giau. Trūkus numestai nuo
dų skystimo blekinei, iš to 
pasiskleidžia deginančios ir 
troškinančias dujos, kurios 
tokiose vietose juo ilgiau 

i laikos.
Taip lieka numartllU, Pa

troškinta, apdeginta bei nu
plikyta ir šimtai ramių kai
miečių, vyrų, moterų ir vai
kų, kurie, nieko blogo ne
manydami, įeiną į tuos miš
kus bei krūmus.

Nuodus fašistai mėto ble- 
kinėmis dėžėmis, panašio
mis į torpedas. Tokia dėžė 
turi apie 40 svarų nuodų 
skystimo.

Ethiopams labai trūksta 
masku apsisaugo! nuo troš
kinančių gesų. Bet jeigu 
ant burnos ir užsidėtų mas- 
ka, vistiek nuodų dujos nu
plikina odą, nudegina kūną 
iš paviršiaus.

Del tų nuodų buvo priver
sti iš visų frontų pa
sitraukt ir ethiopų Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojai; 
ir būtent daugiausia šito
kiu nuodijimu italai padarė 
spragą š i a u r-vakariniame 
ethiopų fronte.

ASMARA, bal. 3.—Pagal 
korespondentų pranešimus 
iš italų štabo, 20,000 ethio
pų gvardiečių tvarkiai ir 
tik palengva traukiasi atgal 
nuo italų,' Ashangi ežero 
srityj. . Kur tik ethiopai 
prieina tinkamesnę poziciją, 
jie apsistoja ir apšaudo fa
šistus.

Italai prieina prie išva
dos, kad tikriausias jiems 
pabūklas nukovot ethiopus 
tai ir bus fašistų nuodingos 
dujos.

Italai Gondare Siūlo Į 
Anglijai Tik Vandenį

ROMA, bal. 3. — Italai 
jau užėmė šiaurinį pakraštį 
Tana ežero, šiaurvakarinėj 
Ethiopijoj, apie 30 mylių į 
pietus nuo Gondaro miesto. 
Tas ežeras yra svarbiausias 
šaltinis Nilo upės, plaukian
čios per Anglijos kolonijas 
Sudaną ir Ąigiptą.

Anglai jau turėjo pradinę 
sutartį su Ethiopija pasta
tyt prie to ežero tvenkinius, 
pritaikytus leidimui van
dens, reikalingo laistyt di
džius medvilnės (bovelnos) 
laukus Nilo srityj.

Italijos valdovai bijo, kad 
Anglija juos ginklais iš ten 
nevy tų laukan. Todėl jie 
lamina Anglu valdžią. Sa
ko. duosią pilną teisę Ang
lijai naudot Tana ežero van
denis. bet pati Gondaro pro
vincijos žemė tai turėsianti 
priklausyt tik Italijai.

Direktorių Tary- 
išdave jos sekreto- 
Nalivaika.

Beeis. Įvedamąsias prakalbėles 
pasakė drg. V. Andrulis, J. K. 
Šarkiūnas, Jagminas (čikagie- 
čiai) ; drg. Smith, viršiausias 
pereito rudens vajininkas iš

j Philadelphijos; drg. Jagminas, 
Didžiūnas ir kt.

Vardu Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pa
sveikino suvažiavimą drg. Dir
ba, pažymėdamas neįkainuoja
mai svarbų darbininkiškai-kla- 
sinį darbą, kokį “Laisvė” atli
ko per 25 metus. Drg. Dirba 
kartotinai pabrėžė, kaip yra bū
tinai reikalingi darbininkų ju
dėjimui tokie laikraščiai kaip 
“Laisvė.” Sako: jie tarnauja 
ne tik revoliuciniams darbinin
kams, bljt pasiekia plačias mi
nias, rekrutuodami talkininkus, 
padėjėjus, taip sakant, antrą
sias kovos fronto. eiles prieš 
monopolistinį kapitalą, prieš 
reakciją, prieš priespaudą ir ka
rą.

1 džiaugsmu pareiškė, kad “Lai
svė” gerai atliko savą parei
gą;” bet ragino tuom dar ne
pasitenkinti, o toliau dar uoliau 
darbuotis kuo didžiausiam “Lai
svės” išplatinimui masėse.

Suvažiavimui atėjo daug 
sveikinimų ir linkėjimų iš įvai
rių kolonijų su aukomis, šiuos 
žodžius berašant, buvo jau $343 
aukų.

Suvažiavimo pirmininku ta
po išrinktas drg. Ignas Beeis, o 
padėjėju liko drg. J. Bimba (iš 
Patersono).

“Laisvės” 
bos raportą 
rius drg. J.

. Suvažiavimas ir po jo jubi
lejinis koncertas su vakariene 
turėjo įvykti Grand Paradise 
svetainėje, Brooklyne. Bet 
prieš Grand Paradise šiuo tar
pu streikuoja unijistai šokių 
muzikantai. Todėl suvažiavi
mas ta/po perkeltas į Lietu
vių Piliečių Kliubą, o jubileji
nis “Laisvės” bankietas į Klas- 
čiaus svetainę, Maspethe. Del 
tų permainų buvo nesmagių 
sutrukdymų Ir, suprantama, 
pasidarė nemažai medžiaginių 
nuostolių, ypač ryšyj su ban- 
kietu. Bet “Laisvės” vedėjai ir 
draugai šėrinipkAi jaučiasi 
šiuo atveju bent netiesioginiai 
pasitarnavę muzikos darbinin
kams, kovojantiems už uniji
nes teises.

(Sekančiuose “L.” nume
riuose bus visa tai plačiau ap
rašyta.)

14 Nauju Karo Laivų 
Jungtinėm Valstijom

WASHINGTON, bal. 3.— 
Veikiantysis Jungt. Valsti
jų laivyno ministeris Stand- 
ley reikalauja pastatyt du 
nauju milžinišku karo lai
vu po 35,000 tonų “vietoj 
nusenstančių” ir pabudavoį 
dar dvyliką smarkiausių 
šarvuotlaivių po 7,500 tonų 
įtalpos. To, girdi, reikią, 
idant susilygint su Anglija.

Ši Amerikos naujų karo 
laivų programa reikalauja 
iki $250,000,000 lėšų.

S’ >

Reporteris.

Japonijos-Hitlerio Karo 
Sutartis prieš Sovietus

Fašistų Lėktuvai Ap 
šaudė Addis Ababą

..............t- --  

Senatoriai Didina Pel
nus Ginklu Fabrikantam

WASHINGTON, bal. 3.— 
Senatorių amunicijos komi
sija buvo nutarus, kad tu
rėtų būt atiduodama vai“ 
džiai 99 nuošimčiai pelnų is 
ginklų ir amunicijos gami
nimo, kur tie pelnai viršįja 
$10,000 per metus.

Dabar senato finansų ko
misija nutarė imti valdžios 
naudai tik 70 iki 80 nuq: 
šimčių tokių pelnų iš didžių
jų fabrikantų, bet užtat pa
didint taksus ant tų, kurtų 

, metiniai pelnai bus žemiau 
$10,000.

Įkalino Peipingo Elgetas
PEIPING, Chinija. — 

Miesto valdžia sugaudė gat
vėse ir sumetė į kalėjimus 
visus elgetas prieš pat atva
žiuojant 400 amerikiečių 
svečių-turistų.

Chinų valdininkai nenori 
svetimiems parodyt tiek 
daug tūkstančių savo pa
vargėlių ir ubagų.

J

ADDIS ABABA, bal. 4. 
—Penki italų lėktuvai čia 
apšaudė paprastais ' kulka- 
svaidžių šoviniais ir pade
gančiomis kulkomis ethio- 
pų lėktuvų patalpą ir du 
lėktuvus stovėjusius prie 
jos. Vieną ethiopų lėktuvą 
lauke fašistai tuo būdu su
degino, tris kitus patalpo
je prakirto kulkomis, bet:

LONDON, bal. 4. — New 
Yorko Times koresponden
tas Aųgur praneša, kad fak- 
tinai jau galioja karo sutar
tis tarp Hitlerio ir Japoni
jos prieš Sovietų Sąjungą. 
Ta sutartis tapsianti oficia
liai pasirašyta, kaip tįk bus 
užbaigtas Hitlerio kivirčas 
su Franci j a ir Belgija del 
nazių armijų atsiuntimo į 
Rheino sritį tųdviejų šalių 
pasienyj.

Japonija svajoja apie So
vietų užkariavimą iš rytų, o 
Hitleris iš vakarų. Japo
nijos armijos štabas laiko 
Vokietijoj kelis parinktinus 
savo karininkus, kuriem 
naziai atidengę visus vokie
čių naujausius sekretus gin
klų ir pramonės priruošimo 
karui prieš Sovietus.

Hauptmann Numarintas
visuo-

su “Laisve!

juk YONKERS, N. Y.

J. Juodelius.

London, bal. 3. — Vadina
mi “mažieji lietūs” šiauri
nėj Ethiopijoj rimtai truk
do italų karo veiksmus.

Grigiene džiaugiasi 
nuveiktais darbais.

Kalba Gasiūnas, Smitas, Ši
maitis, Andrulis.
• Visi jie 'kalba labai įdomiai, 
net su humoro sensu.
„.Bet aš turiu nutraukt savo 
krislus ir siųst juos į spaus
tuvę.

Drg.
“Laisvės”
Ji teisingai pastebi, kad mūsų 
spaudos skleidime moterys ne 
tik neatsilieka nuo vyrų, bet 
tankiai juos pralenkia.

Štai kalba d. Albinas Petronis 
iš Rockfordo. “Aš — sako, — 
padariau net 1,100 mylių, kad 
pasveikinti jus, susirinkusius į 
Jubilėjinį suvažiavimą.”

- A. Petronis, buvęs veiklus 
opozicionierius, dabar griežtai 
pasisako už Komunistų Parti
jos vadovybę.

Jo auka — dešimtinė, o 
kelionė kiek jam atsieis.

Lenkai Bijo Perdidelio 
Vokietijos Įsigalėjimo

Varšava, bal. 2. — Jeigu 
Hitleriui pavyktų įbrukti 
naujas sutartis Vakarinės 
Europos šalims vietoj Vo
kietijos sulaužytu ’'Versalės 
ir Locarno sutarčių, tai na
ziai toliau laužytų ir naują
sias sutartis, — kaip rašo 
Lenkijos laikraščiai. Jie 
numato, jopr kiek palaukus 
Hitleris galėtu tada atimt 
iš Lenkijos vadinamą “kori
dorių” į marias ir šiaip “iš
lygini rubežius” kitų šalių 
kaštais.

TRENTON, N. J., bal. 4. 
—Pereitą penktadienį 8:44 
vai. vakare tapo numarin
tas elektros kedėje Bruno 
R. Hauptmannas už lakūno 
Lindbergho vaiko pagrobi
mą ir nužudymą ketvertas 
metų atgal.

H a u ptmanno susekimas 
ir jo byla su apeliacijomis 
lėšavo New Jersey valsti
jai $1,200,000; bet jį numa
rini užteko vieno cento ve r-, 
tės elektros.

Republikonas gubernato
rius Hoffman ir eilė kitų 
valdininkų darė visokius 
manevrus, kad išgelbėt tą 
hitlerietį Hauptmanną nuo 
mirties bausmės. Jo gelbė
jimui Amerikos naziai su
dėjo tūkstančius dolerių pi
nigų.

Hauptmanną nužudžius, 
vis- dar nėra išaiškinta, kas 
buvo jo sėbrai Lindberghu- 
čio pagrobime, užmušime ir 
pasidalinime $50,000 pinigų, 
kuriuos Lindbergh per tar
pininką dr. Condoną (Jaf- 
sie) išmokėjo vaikvagiams, 
žadėjusiems už tai sugrą
žint Lindberghui sūnų.

Mirė Drg. J. Siurbio Sūnus
Pereitą šeštadienį vakare 

mirė jaunuolis Jonas Siurbis, 
22 metų amžiaus, sūnus drg. 
Juozo Siurbio, ALDLD ir TDA 
nario ir 'veikėjo.

Velionio kūnas pašarvotas 
pas graborių po num. 11 Lud
low St., Yonkerse. Bus laido
jamas antradienį. Draugai ir 
pažįstami yra prašomi atsilan-. 
kyti.

Naziai Boikotuoja Ecknerj, 
Garsu Baliūną Komandierių

BERLYNAS. — Hitlerio 
propagandos ministerija vi
sai uždraudė spaudoj minėti

nesugadino, šimtais kulkų ;Hugą Ecknerį, garsiausią 
pramuš ethiopų lėktuvų! komandierių . Vokietijos ba- 
patalpos stogą.

Fašistai giriasi vėl sumu
šę ethiopų 20,000 gvardiją 
ir sakosi jau įžengę į Quo- 
rumą, 15 mylių į pietus nuo 
Ashangi ežero.

Naziai Prisipažįsta, jog 
Vogę Balsus Hitleriui
BERLYNAS, bal. 3. — 

Nazių propagandos minis
terija atvirai pripažino, kad 
laike užpereito sekmadienio 
vadinamų “rinkimų” jie pri
skaitė Hitleriui tuščius ba
lotus, kuriuos daugelis pilie
čių visai , nebalsuodami įme
tė į “rinkimų” dėžutes.

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad vieto
mis buvo paduota iki 20 
nuošimčių balsų prieš Hitle
rį ir jo politiką.

Didelę didžiumą tokių 
priešingų balsų naziai taip
gi priskaitė “už” Hitlerį.

liūninių orlaivių-zeppelinų.
Naziai užsirūstino • ant 

Ecknerio ypač del to, kad 
jis atsisakė parašyt atsi
šaukimą, kad žmonės bal
suotų už Hitlerį taip vadi- 
\iaiuuose “rinkimuose” per- 

 

eitą'Įsekmadienį. Be to, Ec- 

 

kne? atmetęs nazių pasiūly
mą pakrikštyt “Adolfu Hit
leriu” naują ir didžiausią 
baliūninį orlaivį, kuris to
dėl liko pavardintas “Hin- 
denburgu.” Pagaliaus, na
ziai neužmiršta, kad ir 1932 
m. rinkimuose Eckner sto
jo už Hindenburgą prieš 
Hitlerį.

Rumunai ir čechoslavai 
prieš Verstiną Kareivia

vimą Austrijoj
Bucharest. — Rumunijos 

laikraščiai išreiškia didelio 
priešingumo įvestai Austri
joj verstinai armijos tarny
bai. Čechoslovakija del

I taipgi susirūpinus.

Sovietu Sklandytuvas 
Iškilo 4 Mykąs |

MASKVA, bal. 3. — Prie 
vieno Sovietų motoriti 
lėktuvo buvo prikabin^. 
sklandytuvas (orlaivis be 
motoro), o prie pirmo į 
sklandytuvo dar ir antr&£ 
Pirmasis sklandytuvas iš 
lo 1 mylią augščiau moto__ 
nio lėktuvo, o antrasis 
sklandytuvas dar my 
augščiau pirmojo. Tuo bų- 
du antrasis sklandytu1 
pasiekė 4 mylių augštum

Tada nutrūko viela, bet 
antrojo sklandytuvo vairuo
tojas Ševčenko laimingai 
nusileido žemyn, sumušęs 
pasaulinį sklandytuvų aug- 
ščio rekordą.

Sovietų o r 1 aivininkystėš 
inžinieriai numato, kad ga
lima bus su sklandytuvai! 
panašiu būdu iškilt net ik 
10 mylių ir tose augštumo 
se moksliniais įrankiais iš 
tirt įvairius oro, elektros ii 
kt. reiškinius.
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Japonija Žaidžia Ugnim
Vis niekšiškiau elgiasi Vokietijos fa

šistai, provokuodami karą Europoje, o 
Japonijos imperialistai Tolimuose Ry
tuose. Jokia šalis negalėtų tą pakęsti, 
kiek iki šioliai nukentėjo Sovietų Sąjun-' 
ga. . ■. V-;

1931 metais Japonijos imperialistai įsi
veržė į Chiniją ir pavergė Mandžuriją. 
Ten įsteigė neva “neprigulmingą” Man- 
chukuo valstybę, kuri yra niekas kitas, 
kaip tik paklusnus Japonijos imperialis
tų įrankis. Manchukuo “neprigulmybę” 
nepripažįsta nei viena šalis, nes Man
chukuo valdžia nedaro nei vieno žingsnio

• be Japonijos imperialistų. Manchukuo 
valdžioje sėdi atkakliausi Japonijos im
perialistai, vyriausiu krašto valdovu yra 
Japonijos generolas Jiro Minami, bjau
rus fašistas, didelis Sovietų Sąjungos ne
prietelius.

Nuo 1931 metų Mandžurijos’ir Sovie
to . Sąjungos rubežiai neturi ramumo, 

j J^ėra tos savaitės, kad Japonijos impe* 
rialistai neįsibriautų tai vienur, tai kitur 
į Sovietų žemę. Jie šaudo į pasienio sar
gus, į žvejus, laivus, plaukiojančius 
Amūro upe, kolchozninkus, dirbančius 
arti rubežiaus. Japonų orlaiviai labai 
tankiai skrajoja virš Sovietų žemės ir 
traukia pasienio paveikslus. Japonijos 
imperialistai išrauna rubežiaus stulpus, 
kad paskui teisinus savo žygius, būk ru- 
bežius nėra nustatytas. Jie areštuodavo 

/ir visaip kankindavo So«fetų darbinin
kus ant Chinų Rytų Gelžkelio. Sovietų 
Sąjunga, norėdama palaikyti taiką, labai 
pigiai pardavė Japonijai tą gelžkelį, kad 
tik sumažinus karo provokacijas.

Bet kaip tik tą gelžkelį pardavė, taip 
dar daugiau Japonijos ir jos padaro 
Manchukuo karo provokacijos prasidėjo 
išilgai Sovietų Sąjungos ir Mongolijos 

į Liaudies Respublikos rubežius.
Mongolijos Liaudies Respublika yra 

labai artima Sovietų Sąjungai, ji drau
giškai sugyvena, turi bendro apsigynimo 
sutartį su SSSR. Mongolija sudaro labai 
strateginį kraštą ir ne vien draugišku
mo ir bendro apsigynimo susitarimas, 
bet ir abelnas Sovietų Sąjungos apsigy
nimo reikalas verčia padėti Mongolijai 
apsiginti nuo užpuolikų.

Sovietų Sąjungos ir Mandžurijos ru
bežiai yra labai aiškūs. Jie nustatyti 
Pekino ir Mukdeno konferencijose su 
Chinija. Abi šalys gavo sutarčių žemla- 
pius. Prie to, ant labai ilgo ruožo ru
bežiai eina Usuri ir Amūro upėmis. Upės'

* plačios. Jokių abejonių negali būti. Tik 
nuo Chanka ežero iki Korėjos rubežius

/ eina sausžemiu, bet ir čia jis labai aiš- 
/ kus. Mongolijos ir Mandžurijos rube

žiai taipgi nustatyti. Sovietų Sąjunga 
jau nuo senai siūlė Japonijai ir Man- 

. chukuo sudaryti komisiją ir naujai per-

ženklinti rubežių, iškasti griovius, pasta
tyti cemento stulpus, pravesti vielų tvo
ras, kad jokių abejonių nebūtų. Pasku
tiniu laiku Japonijos imperialistai neva 
sutiko, bet prie darbo neina, o tik dar 
daugiau padidino karo provokacijas.

Japonijos kareiviai net du kartus už
puolė Sovietų Sąjungos pasienio sargus 
ties Korėja. Abu kartus buvo išmušti 
atgal ir paliko užmuštų bei ginklų Sovie
tų pusėje. Paskui penki japonų raiteliai 
perplaukė plačią Amūro upę ir užpuolė 
Sovietų pasienio sargus. Čia trys japo
nai krito, o du pabėgo.

Bet didžiausis mūšis įvyko japonų su 
mongolais, kada japonų ir manchukų ke
li šimtai kareivių trokais, šarvuotais au
tomobiliais; tankomis, kanuolėmis įsiga
vo net 28 mylias gylio į Mongoliją ir no
rėjo užimti miestelį Tamsyk-Bulak. Čia 
abi pusės naudojo kanuoles, durtuvus, 
tankus, orlaivius., Mūšis tęsėsi 48 va
landas. Japonai pralaimėjo ir buvo iš
grūsti laukan. Ir šio mūšio mongolai 
norėjo išvengti, nes jie net 28 mylias pa
sitraukė į savo žemę, bet paskui buvo 
priversti stoti kovon.

Mongolijos Liaudies Respublika ir So
vietų Sąjunga pasiuntė griežtus protes
tus Japonijai ir Manchukuo. Bet, kaip 
ir visada, Japonijos ir Manchukuo impe
rialistai iš savo pusės teisinasi, bėdą ver
čia anį mongolų ir priekabiauja.

Sovietų Sąjunga griežtai pareiškė, kad 
toliau įvykių nepakęs, kad bus privers
ta imtis aštrių žingsnių.

Japonijos imperialistai iąsisukinėdąmi 
sako, kad jeigu japonai buvo perėję į So
vietų arba Mongolijos žemę, tai tas pa
daryta būk prieš Japonijos valdžios norą, 
būk už tą atsako tik Manchukuo ir Man
džurijos (Kwantungo) armija. Jie vis 
kartoja, kad karo nebus, nes “Japonija 
dar neprisirengus.”
■ Bet tuo pat kartu vis daugiau rengia
si. Aiškiai tą parodo pareiškimas gene
rolo Juzo Nishio, kuris yra vyriausiu Ja
ponijos Kwantungo (Mandžurijos) armi
jos štabo vadu. Jis dabar išvažiavo į Ja
poniją ir štai ką pareiškė/

“Jeigu Japonijos armija Mandžurijoje 
bus padidinta, tai Sovietai sulaikys savo 
užpuolimus ant Manchukuo rubežių. So- 
vietų atsinešimas yra kietas, nes jų To
limų Rytų armija pasiekė labai didelės 
jėgos ir incidentai, kaip 31 d. kovo mū
šiai, veikiausiai atsikartos, kol tie klausi
mai automatiškai išsiriš, padidinant Ja- 
ponijos-Manchukuo armiją.”

Iš šio fašisto pareiškimo aišku, kur 
link Japonija taiko. Pagal jo suprati
mą—reikia, daugiau Japonijos armijos . 
traukti į Mandžuriją, o kada jos bus 
daug, tai būk tada nepasikartos mūšiai.

Jis kalba už padidinimą armijos todėl, 
kad paskutiniu laiku kur tik Japonijos 
ir Manchukuo armija lindo, ar tai į So
vietų, ar Mongolijos žemę, visur pralai
mėjo. Aiškus dalykas, kad jeigu bus dar 
daugiau padidinta Japonijos armija, ku
rios ir dabar Mandžurijoj yra virš 100,- 
000 kareivių ir apie 200,000 mančukiečių, 
tai ir Sovietų Sąjunga bus priversta pa
didinti savo apsigynimo jėgas, kad atrė- 
mus užpuolimus.

Suėmus į daiktą, padėtis Tolimuose 
Rytuose nuolatos blogėja. Sovietų Są
junga viską daro, kad išvengus karo, bet 
Japonijos imperialistai nuolatos darosi 
bjauresni ir jį gali užkurti. Sovietų Są
junga nori ramiai būdavot socializmą, 
bet jeigu bus priversta kariaut, tai Ja
ponijos imperialistai turės gailėtis.

I LD.S. Narių Svarbi Užduotis-Hatinimas 
Šeiminio Parengimo Tikietų

sekančią vasarą įvyks 
trečias Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Seimas. Lai
ke Seimo bus parengimas 
su didelėmis dovanomis. 
Kad parengimas būtų sėk
mingas, duotų' mūsų Susi
vienijimui naudos, tai dabar 
reikalinga smarkiai dąr- 
buotis šeiminio parengimo 
tikietų platinime.

Visos LDS kuopos turi 
pasidarbuoti, kad išplatinti 
visus prisiųstus tikietus, o 
išplatinus dar daugiau par
sitraukti iš LDS Centro.

Bet reikia pasakyti, kad 
dar labai mažai kuopų vi
dutiniai pasidarbavo toj sri
tyje.

Kol kas tikietų platini
mas neina taip, kaip turėtų 
eiti. O laikas smarkiai bėga. 
Ateis Seimas. Tikietų bus 
labai mažai išplatinta. Bus 
labai, labai nesmagu.

Minimą šeiminį parengi-, . £ £ seriją_16 ti£ie. o I I K l V a rl-jrho i J i.

išplatinti išleistus šeiminio 
parengimo tikietus. Jeigu 
tuos tikietus išplatinsime, 
tai ne tik nepaprastas išlai
das padengsime, bet dar 
žymiai sudrūtinsime Bedar
bių Fondą.

Bet jeigu LDS kuopos, 
visi LDS nariai mažai te
kreips domės į tą svarbų 
reikalą, tai lengvai negalė
sime išrišti tos finansinės 
problemos. Ir padėtis gali 
susidėti taip, kad Centro 
Valdyba bus priversta už
dėti ekstra mokestis ant vi
sų narių.

Dar yra nemažai laiko iki 
Seimo. Per tą laiką šiek 
tiek pasidarbavus gali kiek
vienas narys parduoti po j 
1/-relinei cmviino ' A 'kelias serijas tikietų. Abel- 
nai, tikietų neišeina nei po 
pusę serijos ant kiekvieno 
nario. Du ar trys nariai ga
lėtų pasivaduodami išpla-

Kietųjų Anglių Derybose
Lewisas Laikosi Pasižadėtos Į traktui pasibaigus, pirma negu

ĮVAIRUMAI
f

mo. Iš užsienio atvyks 10 
ekspedicijų. Iš Amerikos 
garsaus Harvardo Instituto 
vyksta komisija. Rengiasi 
mokslininkai, rengiasi ir So
vietų bedievių organizaci
jos, kad išaiškinus tiems, 
kurie dar tiki į dievą, kad 
saulės užtemimas nėra jo- 
kis dievo stebūklas, bet na
tūralūs gamtos apsireiški
mas.

“Stebuklas” Nestebūklas
metais Rusijoje buvo 

saules užtemimas, 
milionai žmonių mel-
tuli net grabus buvo 

nes manė, kad jau 
diena.

19 d. birželio, So- 
Sąjungoje bus taipgi
saulės užtemimas. Jis 
išilgai visą Sovietų 

lį nuo Juodų Jūrų iki 
Vladivostoko, virš 4,500 my-' 
liti. Prasidės 7 vai. ryto ir 
baigsis tik 3:30 vai. po pie-

Žinonės laukia ramiai; 14 
Sovietų mokslinių ekspedi
cijų rengiasi prie tyrinėji-

Sovietų Sąjungoje yra net 
keli garsūs Raudonosios Armi
jos vadai lietuviai. } Draugas 
Uborevičius yra vadu Raudo
nosios Armijos Sovietų Baltru- 
sijoje. Jis paeina iš Lietuvos 
nuo Ukmergės.

Piliečių karo metu drg. Ubo
revičius buvo įvairiuose karo

frontuose, prieš anglus—balt- 
gvard i e č i u s Archangelsko 
fronte, prieš Kolčaką. Jis su 
drg. Bliucheriu išgrūdo Japo
nijos imperialistus iš Pamario. 
Jis buvo vienas iš vadą raudo
nųjų kazokų 1918 m. Ukrai
noje ir pagarsėjo su drg. Pri
makovu raitarijos raidais, už
eidami užpakalin generolo De- 
nikino armijos, ties Fastovu ir 
eilėje kitų mūšių.

Antras ukmergietis drg. Vy
tautas Putna dabar yra Rau
donos Armijos korpuso vadas 
Leningrado srityje.

• Sovietų šalyje yra dar visa 
eilė mdžėsnių Raudonoje Ar
mijoje lietuvių vadų.

£—kas.

mą LDS Centro Valdyba 
suplanavo tuo tikslu, kad 
sukelti finansų padengimui 
Susivienijimo n e p a p rastų 
didelių išlaidų. Worcestery 
byla su SLA, įsiregistravi- 
mas Pennsylvanijos valsti
joj sudaro Susivienijimui 
nepaprastas dideles išlai
das. Prie to dar turime pro
blemą su LDS Bedarbių 
Fondu: jame nėra pakanka
mai pinigų, kad pagelbėti 
bedarbiams nariams apsi
mokėti duokles. •

Suėmus visą tai daiktan, 
susidaro nemaža finansinė 
problema. Bet ją lengvai ga
lima išrišti. Ko reikia, tai
■ ■ ■ ..... .........................."r ..............

tų, jeigu pavieniai negali. 
Argi tas būtų sunku? Ne.

Kuopų sekretoriai nepri
valo pas save laikyti seri
jas—visas reikia išdalinti 
nariams.

Taipgi patariame LDS 
apskričių valdyboms ' pasi
rūpinti savo ribose esančias 
LDS kuopas išjudinti į tą 
darbą. Tasai dąrbas Susi
vienijime šiuo tarpu 
vienas iš svarbiausių.

Visų LDS narių turi 
obalsis:

Išplatinti visus šeiminio 
parengimo tikietus!

J. Siurba.

yra

būt

Amerikos Armėnai apie Soviety Armėniją
Amerikoje gyvena gana 

didelis armėnų skaičius, ku
rie atvyko šipn šalin iš .ca
rinės Rusijos, ir Turkijos.

Ta dalis Armėnijos, kuri 
seniau buvo po carais, da
bar—Sovietinė A r m ė nija, 
nesenai minėjusi 15 metų 
sukaktuves. Amerikoj gyve
nanti armėnai buvo išrinkę 
savo skaitlingą delegaciją, 
kuri buvo nuvykusi Sovie
tų šalin, kad visapusiai su
sipažinus, kaip dabar išrodo 
Sovietinė Armėnija, jų tėvų 
šalis.

Reikia pasakyti, kad de
legacija, beveik ištisai, susi
dėjo iš bepartyvių žmonių. 
Jbje, • tarp kitko, buvo keli 
daktarai.

< Amerikos armėnų delega
cija išbuvo Sovietų šalyj kė- 
lis mėnesius. Ją priėmė šir-- 
dingai ir suteikė plačiausių 
progų ištirti visas naujo gy
venimo aplinkybes. Būda
ma Armėnijoj delegacija 
oficialiai vadinosi “Pirmoji 
Atstovybė Amerikos Armė
nų.” ši atstovybė bus dabar 
pastovi. Ji apima daugiau, 
negu 80 nuošį šioj šalyj gy
venančių armėnų. Tik ma
žos reakcinės grupės nusis
tatę prieš ją;

Delegatai aplankė val
džios įstaigas; kolekty ves 
farmas, ligonbučius, kultū
ros centrus, fabrikus ir tt. 
Jie sako, kad dabar jų tėvy
nė laiminga, kad. žmonės 
gyvena pasiturinčiai. Tiktai 
Sovietinė tvarka padarė 
juos laimingais.

Seniau, prie carizmo, tar
pe daugelio Kaukazo tautų, 
ėjo amžinos rietenos, pogro
mai. Dabar Sovietų vedama 
tautinė politika užtikrina 
kiekvienai tautai gražiausią 
laisvę. Armėnai, su savo 
skaitlingais kaimynais, gy-

Politikos; Kontraktas 
Pratęstas

Jau pereitą vasarą buvo 
pradėta rengtis kietųjų anglių 
kasėjų prie darymo naujo 
kontrakto su savo baronais. 
Tą sykį besilankydamas Lew
isas šioje apielinkėje prana
šavo ir ramino angliakasius, 
kad nesirūpintų apie naują 
kontraktą, nes, jo supratimu, 
čia kontraktas padaryti bus 
lengvas darbas ir jis bus pa
darytas pirmiau negu senas 
pasibaigs. Laikas bėgo; bal. 
1 d. artinosi. Bet galų gale 
baronų ir unijos susitarta, 
kad derybas pradėti vasario 
24 d., New Yorke. Derybos 
prasidėjo be jokio vargo ir 
paskirtu laiku. Suvažiuota ir 
abiejų pusių nutarta derybas 
vesti įtemptai ir ilgomis va-

Tiesa, taip ir da
roma. Derybos vesta nuo va
sario 24 d. iki kovo 13 d. be 
pertraukos. Tuo laikotarpiu 
perstatyta angliakasių reikalą- Kliubo nariams-rėms savo šir- 
vimai baronams. Tie reika
lavimai per baronus “pripa
žinti” teisėtais reikalavimais. 
Kaipo toki, na, tai padėti 
stalčiun, o paimta kalbėti apie 
“bendrus” dalykus, kurie lie
čia? baronus ir kasėjus 

kas ten 
Per visą 
istoriją

naujas padarytas, baronams su
tinkant, liekasi senas kontrak
tas prailgintas iki gegužės 31 
d. Dar ne viskas. Jeigu dar 
2 mėnesiu laiko neužtektų, tai 
lengvai bus kontraktas prailgi
namas toliau ir vis toliau, kol 
galutinai “geriausiai prieina
mas” naujas kontraktas liks 
atsiektas.

Pratęsimo laiką senam kon
traktui Lewisas motyvuoja tuo- 
mi, kad tai darąs del gerovės 
industrijai ir darbininkams 
(beje, publikai, taipgi).

Tai taip ko! kas naujo kon- . 
trakto eiga tebestovi.

Požeminis.

BAYONNE, N. J
Padėkos Žodis Draugams-ėms, 
Bayonne, N. J., L.A.U. Kliubo 

Nariams

Šiuomi, brangūs draugai ir 
draugės, išreiškiu visiems

“ly- 
liko 
ba- 

per-

giai.” Na, ir 
neapkalbėta?! 
ronų gyvenimo 
kratinėti didžiausi ir mažiau
si įvykiai ir darbuotė; visi 
nuopelnai baronų del industri
jos, del darbininkų išaiškinti. 
Na, ir kur čia gali rastis kokių 
kietaširdžių, kurie neįmatytų, 
neįkainuotų kompanijų pasiau
kojimą del visos žmonijos, kuri 
bent kaip yrą reikalinga kietos 
anglies? Visa baronų kalba nu
davė tą, kad jie kalbasi su už
puolikais, ir teisinasi, del ko jie 
neturi gauti kailį karšti—del ko 
jie negali išpildyti to, ko unija 
reikalauja.

Viskas tuose klausimuose iš- 
| kalbėta—ir kelio galas. Tuojau

savo kontr-reikalavimus unijai j 
(tie jų reikalavimai nesenai 
tilpo “Laisvėj”) ir sutraukė de
rybas nuo kovo 13 d. iki 19 d.

Atėjus tai dienai..derybos bu
vo atnaujintos. Nors unijos at
stovai baronų reikalavimus “at-1 
metė,” vienok nutarė juos per
kratinėti ir kas “gero”—priim
ti.

Baronų verkšlenimas apie

vena kuo draugiškiausia.
Atsišaukdama į Amerikoj (baronai greit pašoka ir įteikia 
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gyvenančius armėnus, jų at
stovybė sako:

“Amerikos armėnai! Susi- 
glauskite arčiau aplink jū
sų mylimą gimtinę, kuri 
diena iš dienos auga, stip
rėja, bręsta! Susiglauskite 
arčiau prie tų savo organi
zacijų Amerikoje, kurios 
draugiškai nusiteikę link bednystę ir * gyrimąsi apie nu
Sovietinės Armėnijos. Su
kurkite vieningą liaudies 
frontą, kad apgynus Visus 
atsiekimus jūsų .sovietinės 
gimtinės, jeigu jiems gręstų 
pavojus.”

Armėnų spauda pažymi, 
kad dabar pradeda keisti 
savo nuomones net tūli iŠ 
tų armėnų, kurie ligi šiol 
neigiamai žiūrėjo į Sovie
tus. Atmenu inteligentijoj 
taip pat žymiai sustiprėjo 
sovietinės simpatijos.

dingiausį ačiū už suteikimą • 
man dirbtinių dantų (false 
teeth), kurie gal pagelbės 
man daugiau suvartot kitokio 
maisto, kurio pirmiau, būnant 
be dantų, ne pajėgiau įveikti.

Aš atjaučiu, draugai-gės, 
kad šis jūsų del manęs pasi
darbavimas ir sukėlimas aukų 
padengimui dentisto kaštus, 
jums lėšavo daug darbo ir en
ergijos. Ir jūs, neužmiršda
mi mano padėties, visgi sura- 

| dot būdą, kad man šiuom pa-
gelbėjus.

Todėl, draugai-ės kliubie-" 
čiai, už šią jūsų paramą dar 
kartą širdingai ačiuoju ir jei
gu ateityje pajėgsiu atsilygin-.. 
ti už jūsų suteiktą man dova- ' 
ną, tai su mielu noru jums at
silyginsiu.

: Taipgi labai dėkingas drg. 
J. Zaleckiui už jo pasidarba
vimą ir drg. J. Rutkauskui už 
jo net per kelis kartus su- 

1 gaištą laiką del mano prie
žasties, nes jisai turėjo su sa
vo automobilium atvažiuoti ir • 
paimti mane pas dantistą ir 
vėl atgal atvežti, kas, kaipo 
draugui prie biznio, daug lė
šavo. Ačiū.

Su širdingiausiais linkėji
mais,

Alfonsas ArasimavičiUs.

Norwood, Mass
veiktus darbus del industrijos, 
del darbininkų, ko gero, sutinka 
su anksti nustatyta Lewiso po
litika, kad “kontraktas bus da
romas taikiu keliu ir lėta poli
tika.” Ir štai jau balandžio 1 
d.—streiko skelbimo diena. Bet 
tas negali būti daroma, nes 
Lewisas yra “puikus ekonomis
tas” ir industrijos nevers augš- 
tyn kojomis ir neims už krūti
nės tokiems “bėdniems ir ge
riems” baronams. Kadangi 
Lewiso nusistatymu ir įsitikini
mu yra taikiu būdu susiderėti mažas pirštukas užgauta. M. 
su baronais, tai senam kon-

Apsuptas savo ištikimų tarnų Hitleris reichstago rū
muose paskelbia, kad jis suplėšo Locarno Paktą ir Ver
salio taikos sutartį.

Norwobdiėčius Patiko Skaudi 
Nelaimė i

Važiuojant mašina iš “Lai
svės” koncerto ir bankieto iš •• 
Worcester, Mass., J. A. Kra- - 
sauskaS turėjo nelaimę. Drau-.. 
gas Krasauskas vežė ir kitus 
draugus. Smarkiai sužeista S. 
Budrevičienė ir Trakimavičie- 
nė ir dabar guli lovoj. J. Bud- 
revičius sužeistas lengvai— 
kakta, lūpa ir vienas rankos

Nauja mašina smarkiai 
nors > 
bet 

ir pastačius: 
Ši

d. kovo, 
apie 6 my- 
Wore estery 
Kaulų nei..

Krasauskienės koja lengvai 
užgauta. P. Krasauskas irgi 
smarkiai sumuštas, bet vaikš
to,
sužalota. Kita mašina, 
keletą sykių apsivertė, 
mažai sužeista 
ant kelio galėjo važiuoti,
nelaimė įvyko 29 
11:30 vai. vakare, 
lias išvažiavus iš 
ant kelio num. 9. 
vienam nesulaužė.

ŠYPSENOS
Teisybė ir Tais

Petras (merginai): ^Kar
tais man rodosi, jog jūs lai
kote mane tobuliausiu kvai
liu?”

Rožytė (atsidusus): “Et, 
Petruk, nei vienai mūsų 
nesame tobuliausiuJL. ”

Surinko Juodvarnis. >
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Laisvoji Sakykla
BEPROTIS AR TIK 

♦ BEGĖDIS?
Paskutiniais laikais, 

dėjus S.L.A. viršininkų 
mams, tūlas Strimaitis, 
mingos Sandaros,

prasi- 
rinki- 
nelai- 

mingos Sandaros, Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės, Atstaty
mo Bendrovės ir kitų mūsų 
kultūrinių ir ekonominių or
ganizacijų graborius, užsima
nė sukurti sau karjerą mūsų 
Susivienijime, iš kurio sekre- 
torystės jis seniau seimo buvo 
prašalintas, bet pats negalė
damas į jį įsibriauti, mėgina 
nors sau prielankius kandida
tus į šios organizacijos virši
ninkų vietas įpiršti, kad per 
juos, vėliaus, nors “per užpa
kalines duris” vėl prie visuo
menės turto prilįsti. Atsieki- 
mui savo tikslo jis pasižabojo 
nesenai iš Lietuvos atsibalado- 
jusį Smetonos (geriau sakant, 
Lietuvos liaudies) pinigais au

tai etą perėjūną — piemenėlį J 
kurs save “poetu” tituluoja, 
Tysliavą, pavertė mūsų kultū
rinio gyvenimo šamelijoną 
“Vienybę” į savo protiško! 
nususimo ir begėdiškų melų 
balą, su pritarimu ir pinigiška 
pagelba visokių aspirantų į 
“urėdus”, jis po priedanga 
neesančio “Sargybos” komi
teto varo savo nešvarų ir 
labai Susivienijimui ir visai 
padoriai ir demokratiniai nu
sistačiusiai Amerikos lietu- 
tijai žalingą darbą. Tam 
skandalistui pritaria ir jo vei
kimą paremia panašūs jam 
nedakepėliai (sykiu su Tyslia- 
va), kaip Vaidyla ir Karpavi- 

r čiukas.
Dabartinis Strimaičio orga

nas “Vienybė” yra perpildyta 
bjauriausios rūšies šmeižtais, 
daugiausiai adresuotais pa
žangiųjų Amerikos lietuvių į 
£>LA prezidento ir iždininko 
vietas žmonėm, tai adv. Bago
čius ir adv. Gugis. Kur tiktai 
£oks durnelis kada nors ką 
apie Bagočių yra sakęs ar ra
šęs, tai skelbiama kaipo fak-j 
tai. Bagočiaus laiškai yra! 
darkomi, falsifikuojami iri 
prasmė keičiama. Forklozavi- 
mai Gegužio laikų mortgičių 
ir defaltavimai Gegužio pri
pirktų visokių bonsų (kuriuos 
prezidentas Bagočius šlamš
tais vadina), visokios šulerys- 

ir papildytos fašistų ir ge- 
’ižinių kvailystės Susivieniji

mo reikaluose, yra primetami 
Gugiui. Jei tiems vyrams rei
kėtų atsakinėti ir teisinties 
prieš tą strimaitijadą (kuri iš 
tikrųjų yra geguži-vinikai-vi- 
taitijada), tad vargu galima 
į>ūt į visus dabartinius lietu
viškus laikraščius sutalpinti. 
Todėl gerai Bagočius ir Gugis 
daro, kad visai į tų bepročių 
ir begėdžių užsipuolimus ne
atsakinėja, nes kur matė kas, 

> kad protingi žmonės argu
mentuotų su pakvaišėliais?

Iki kokio laipsnio tie gegu- 
9 žiniai-vinikiniai-vitaitiniai be

gėdžiai (po Jonelio-durnelio 
Strimaičio firma) eina, lai bus 
man leista atkreipti SLA na
rių ir veikėjų atyda į štai ką:

“Vienybės” 25-tam numery, 
iš kovo 31-mos 
fnaitis patalpino 
užvardytą 
cija.” Ten užsipuolama ant 
prezidento Bagočiaus už tai, 
kad jis kaipo Įstatų Komisi
jos narys Detroito seimui pri
davė savo pagamintą “Mažu
mos Projektą” (mat Birštonas 

^ir Bordenas, sudarė Komisijos 
“didžiumą”), ir kad tą Bago- 
čišką projektą^ “su 70 specia- 

• liai atvežtų delegatų” jis per
varęs su baisiausia skriauda ir 
negerumais SLA nariams, ir 
kad tas Bagočiaus pervarytas 
konstitucijos punktas skambąs 
sekančiai, būtent:

“Kūopa, neužsimokėjusi 
apsaugos ar kitų mokesčių, 
prigulinčių Susivienijimui 
už tris mėnesius, skaitosi 
(ipso fakto) tuo pačiu su-

spenduota, ir visi tos kuo
pos nariai ir jų pašalpga- 
viai per tai nustoja visų Su
sivienijimo naudų.”
Kurie SLA nariai buvo De

troito seime, žino kad Bago
čius skaitė ne Birštono-Borde- 
no tiradas, bet savo, taip va
dinamą, “Mažumos Projek
tą”, bet seimo sekretorius bu
vo Vinikas, o jo “pisorium” 
Vitaitis, ir todėl į seimo proto
kolą tuodu “veikėjai” įdėjo 
ne Bagočiaus skaitytą “Ma
žumos Projektą”, bet Biršto- 
no-Bordeno pagamintą šlamš
tą. Tik pažiūrėkit į 38-to 
Seimo (Detroit) knygą, ir ant 
341 puslapio rasite “Didžiu
mos Konstituciją”, žodis į žo
dį kas tų begėdžių yra prime
tama Bagočiui. Bagočiaus, 
kaipo mažumos projektas, ku
ris tikrai seime buvo priimtas 
telpa ant pusi.. 299, kuriame 
aiškiai pasakyta, kad teisių 
netenka visi, “apart tų, kurių 
mokestis yra prideriančiai ir 
iš kalno sumokėtos. ...”

Už tokias falsifikacijas sei
mo rekordų, jei tas būt atsiti
kę kokioj kitoj organizacijoj, 
tokie “meisteriai” turėtų ir 
būtų kalėjime...

Dabar pažvelgkim į kitą tų 
begėdžių, ar geriau pavadinti 
bepročių, tiradą. Strimaitis 
(geriau sakant Vinikas-Vitai- 
tis) rašo, būk Bagočius esąs 
autorius sekančio Konstituci
jos skyriaus:

“Prezidentas pats, ar per 
savo įgaliotinius įvezdina 
kuopų viršininkus ir įkuria 
visas naujas kuopas.”
Ir toliau posmuoja, kad Ba

gočius tokį straipsnį į kon
stituciją įdėjęs kaipo “sky- 
mą”, kad gauti, paskiriant to
kius “įgaliotinius” apie 300 
“naujų pritarėjų” už Susivie
nijimo pinigus. Dabar pažiū
rėkime kame dalykas su tuom 
paragrafu:

Tas paragrafas į SLA kon
stituciją buvo įdėtas dar a. a. 

| adv. Bračiulio, to tautiško ide
ologo, kurs išsižadėjęs visos 
profesionalės ir žmogiškumo 
garbės, rekomendavo Worces- 
terio seime, kad Bagočių, kai
po “revoliucionierių” išmesti 
iš SLA., ir žodis žodin randasi 
SLA senojoj Konstitucijoj ant 
11-18 puslapių. Ir kokia iro
nija : tas pats paragrafas yra

atkartojamas Birštono-Borde- 
no konstitucijos projekte (ku
ris seime nebuvo priimtas, 
bet kaip sakyta, Detroito sei
mo sekretorių Viniko-Vitaičio 
falsifikuotą, su Gegužio apro- 
batum), ant 341 to Seimo dar
bų puslapio. Bagočiaus, arba 
“mažumos” projekte (pusi. 
250) tas paragrafas yra štai 
kaip sutvarkytas:

“Prezidentas pats, arba 
per savo įgaliotinius, priduoda 
čarterį naujai kuopai ir įves
dina tokios kuopos viršinin
kus.”

Skirtumas aiškus: 
Bagočiaus sumanymą; 
seime buvo priimta, tai prezi
dentas įvezdina tiktai naujos 
kuopos viršininkus, o pagal 
senąją Bračiulio, ir atkartotą 
arba geriau sakant kopijuotą 
Birštono-Bordeno p r o j e k tą 
(kuris projektas, kaip visi 
“patriotų” darbai Susivieniji
mui apsiėjo šimtai dolerių), 
tai prezidentas turi įvezdin- 
ti visų kuopų viršininkus kas 
metas! Savaime suprantama, 
kad tai yra kvailas dalykas, ir 
prezidentas Bagočius apie tai 
plačiai rašė “Tėvynėj”, bet 
matoma, kada redaktorius Vi
taitis yra užimtas “Sargybos” 
reikalais, tai jis net nežino, 
ką jo pagelbininkas Bajoras 
“T.” talpino (o Vitaitis “T.” 
matomai neskaitė, taip kaip 
neskaito 8 iš 10 SLA narių, 
del jos absoliutiško tuštumo, 
naiviškumo, ir tiesiog paiku
mo!), ir todėl tokius niekus 
“V.” rašo.

pagal 
kaip

Aš nenorėjau čionais kelti 
polemikas su tais begėdžiais, 
bet aš, kaip ir dauguma SLA 
narių, norėtume žinoti, kaip 
ilgai SLA valdyba ir nariai to
leruos tuos besarmačius, me
lagius, intrigantus ir parazi
tus SLA narių tarpe? Jei 
prezidentas Bagočius ir kiti 
pažangūs Pild. Tarybos nariai 
neturi užtektinai “nugarkau
lio” SLA konstitucija einant 
pasiųsti tuos “polius”, kur jie 
daugiau padoriam lietuvių 
kultūriniam gyvenime nebesi
maišys, tai ar ne ląikas, kad 
SLA kuopos pareikalautų nuo 
Pild. Tarybos, kad tas būt pa
daryta ? Ir'humanitariškai nu
sistačiusių žmoiiilį pakantai 
yra tam tikros rybos. . .

Juozas Taurinskas,
SLA Eilinių Narių Komiteto 

Rytuose Pirmininkas
(15 Trimont Pl.,'So Boston).

SLA Pažangiųjų Narių Kandidatai
Už JUOS PADĖKITE KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA
Sekretorė, P. JURGELIuTĖ
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS
Iždo Globėjai: E. MIKUŽICTĖ, J. MILIAUSKAS.
Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS.

*

dienos, Stri- 
“straipsnį” 

SLA Konstituci- 
Ten užsipuolama

v j** • * ’ '" ■ r;C*

Puslapis Trečias.

Kulpmont, Pa

jų 
iš-

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

revo- 
apgint save ir 
priešą, sunai- 
priešų jėgas 

Sovietų šalyj

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

J. Valibus 2.
J. Mačiulis, 

po dolerį, S. 
Urbonas 40c, 
Lokovick po

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
. 8831 76th Street 

Woodhaven, N. Y.
Tel.: FoKcroft 9-6901

Visos detalės 
baįgt reikalą.! 
atydžiai seka 
Jis žiūri į

vyriausybė, pažymė- 
saugumo organų, jų 
vadovautojo ir dar- 
reikšmę, 1935 m. 
26 d. nutarė Vidaus

IŠ LAIKRAŠČIŲ
Ištikimi Sovietų Šalies Saugu

mo Sargai
“Priekalas” rašo:
18 metų SSRS gyvavimo lai- 

kotarpyj gerojiniai veikia če
kistų kagorta. Tai—bolše
vikiškos valios, drąsos ir di
džiausio budrumo žmonės. Jų 
priešakyj stovi:

Jagoda — dabartinis SSRS 
vidaus reikalų liaudies komi
saras, buvęs artimiausias ir 
nepakeičiamas geležinio Fe
likso Dzeržinskio pagelbinin- 

artimą 
dantis 
kruvi- 

p riešai 
ir aki-

kas. Šį brangų ir 
mums vardą sukandę 
su beribe neapykanta, 
na ugnele akyse mini 
maži ir dideli, bailūs
plėšiški, atviri ir pasislėpę, 
patyrę vadovautojai stiprių ir 
turtingų fašistų centrų užru- 
bežyj, smulkūs sabotažninkai, 
pasislėpę sovietinėse įstaigose 
provincijoj.

Tas vardas priešams reiš
kia budrią akį, jautriausią 
klausą, kuri §eka kiekvieną 
priešo pasijudinimą, nenumal
domą, begailestingą, toli sie
kiančią ir gerai apginkluotą 
ranką. Tame varde jie mato 
neperžengiamą kliūtį, ištisą 
tvorą, pinkles, grotas, kulką.

Toliau—J. S. Agranovas, 
Jam tiesioginiai vadovaujant 
susekta ir likviduota stam
biausios kontrevoliucinės or
ganizacijos. Jis pravedė “Na- 
cionalio centro” bylos tardy
mą Maskvoj, tiesioginiai daly
vavo susekime ir likvidavime 
taip vadinamo “Taktikinio 
centro” ir į jį įeinančių orga
nizacijų. 1921 m. Agranovas 
dalyvavo Savinkovo “Liaudies 
sąjungos tėvynei ir laisvei gin
ti” teroristinės organizacijos 
likvidavime, kuri veikė kon
takte su kaikuriais užrubežio 
generaliniais štabais ir orga
nizavo eilę bandų Sovietų Są
jungos teritorijoj. Drg. Ag
ranovas likvidavo monarchis- 
tinę profesorio Tagancevo or
ganizaciją Leningrade, prave
dė tardymą byloj apie Anto
novo sukilėlių štabą, kuris 
1922 m. organizavo buožių su
kilimą Tambovo ir Voronežo 
gubernijose. Juo buvo likvi
duota centralinė eserų kovos 
organizacija ir pravestas tar
dymas byloj apie Centralinį 
dešiniųjų eserų komitetą. 
1930 m. po Agranovo vadovy
be buvo likviduota kontrevo- 
liucinė organizacija “Prom- 
partija” ir kitos kovingos te
roristinės kontrevoliucinės or
ganizacijos. Jam vadovaujant 
liko likviduotos kontrevoliuci
nės zinovjevininkų. organiza- 
zacijos “Leningrado teroristi
nis centras”, kuris įvykdė pik
tadarišką 
žudymą.

O štai 
Maskvoj 
diečių organizacija

gynimo sąjunga”. Paaiškėjo, 
kad sąjunga turi savo išsiša
kojimus periferijoj, ypatingai 
Kazaniuj. Zakovskis važiuoja 
į Kazanių prisidengęs tos “są
jungos” atstovo vardu. Atvyk
sta į baltagvardiečių štabą. 
Visi vadovai čia pat: 16 vyrų 
ir 1 moteris.

Zakovskis pateikia doku
mentus ir prašo painformuoti 
apie organizacijos padėtį. 
Suokalbininkai smulkiai pasa
koja apie sukilimo planą, apie 
jėgų paskirstymą, apie gink
lų atsargą ir t. t. Baltagvar
diečiai iš “sąjungos” skun
džias, kad jiems nė kaip ne
pasiseka susikalbėti su antra 
palepinę organizacija, kurios 
priešakyj stovi generolas Po
povas. 'Zakovskis sužino tos 
organizacijos buveinę ir žada 
pats prikalbėt Popovą.

Viskas aišku, 
žinomos. Laikas 
Zakovskovskis 
suokalbininkus,
rankas ir parinkęs progą 
traukia ginklą ir sušunka:

—Rankos augštyn!
.Pilnas sumišimas. Suokalbi

ninkai nuginkluojami, atima
mi revolveriai, iš po matracų 
ištraukia dėžę su bombomis.

Vakare 'Zakovskis nuvažia
vo pas generolą Popovą. Ge
nerolas priėmė jį nepatikimai. 
Tylėjo. Zakovskis pasiūlė pa- 
sivažinėt po miestą ir pašne
kėt, kaip sakoma, akis į akį.

Ruošdamasis generolas ban
dė prieiti prie dėžės, kur gu
lėjo revolveris. Zakovskis 
greit perspėjo generolą.

—Aš šaudau be “proma- 
cho”, nelieskit ginklo.

Generolas suprato, ir kuo
met jį vežė į vietines V. č. K. 
skyrių, keikė save paskuti
niais žodžiais.

draugo Kirovo nu-

L. M. Zakovskis. . . 
susekta baltagvar- 

Tėvynės

y

WPA darbininkai streikieriai suėjo į Wisconsin© valstijos sostinės bu
veinę (Madison, Wis.) ir apsigyveno. Čia parodoma, kaip tie streikieriai 
miega nakties laiku. Jie ten buvo taip ilgai, kol jiy reikalavimai nebuvo iš
pildyti.

uh

i ‘nx-A-.W

landų pamaldos bažnyčioj, 
kur lietuviai katalikai nuėjo 
Netikusiai elgėsi tūlas žmoge
lis iš Mt. Carmel, vadindama- 
sis “pozicijos nariu.” Patirta, 
kad tas asmuo niekam nepri
klauso ir yra visai tuščias.

Didžioji proletarinė 
liucija mokėjo 
atmušt išorinį 
kint pamatines 
šalies viduj,
viešpatauja revoliucinė socia
listinė tvarka ir tos tvarkos 
sargyboj stovi Vidaus reikalų 
liaudies komisariatas, jo vy
riausioji valstybės saugumo 
valdyba, turinti geležines če
kistų eiles priešakyj su drg. 
Jagoda.

SSRS 
dama šių 
vyriausio 
buotojų 
gruodžio
reikalų liaudies komisarui G. 
G. Jagodai suteikt SSRS vi
daus saugumo generalinio ko
misaro vardą, o draugams: J.
S. Agranovui, V. A. Balickui,■
T. D. Deribasui, G. D. Pro- 
kopjevui, S. F. Redensui, L. 
M. Zakovskiui 1-mo rango i 
valstybės saugumo komisarųI 
vardą.

Il-ro rango valstybės saugu
mo komisarų vardai suteikti 
šiems draugams: M. J. Gajui, 
S. A. Goglidze, L. B. Zalinui, 
Z. B. Kacnelsonui, K. M. Kar
lsonui, J. M. Laplevskiui, G. 
A. Molčanovui, L. G. Mirono
vui, K. V. Paukeriui, A. A. 
Sluckiui, A. M. šaninui, L. M. 
Bielskiui, R. A. Pileriui.

Šių užsitarnavusių, paro
džiusių puikią bolševistinę di
scipliną ir budrumo pavyzdį 
komisarų tarpe randas ir lie
tuvis draugas Pileris,—ištiki
mas ir drąsus kovotojas už 
Sovietų valdžią Lietuvoj. Iš 
penkių draugų, vadovavusių 
karžygiškam Vilniaus Sovieto 
gynimui nuo skaitlingų lenkų 
baltagvardiečių bandų 1919 
m. sausio 1—2 dieną, kurios 
buvo apsupusios randongvar- 
diečių būrį, teliko sužeistas 
vienas draugas Pileris. j

Šis Sovietų vyriausybės nu
tarimas dar labiau sustiprina 
proletariato diktatūros orga-

Daviniai SLA 241 kp. bal
savimo Pildomosios Tarybos: 
F. J. Bagočius 12 balsų; J. A. 
Čeponis 3, J. K. Mažukna 11, 
M. J. Vinikas 11, P. Jįprge- 
liutė 3, A. O. šalna 4, W. J. 
Morris 1, S. Mockus 6, E. Mi- 
kužiutė 9, K. P. Gugis 10, J. S. 
Lopatto 5, J. Miliauskas 10, 
A. Zalatoris 1, Dr. J. Stanes- 
low 13, Dr. A.

Aukavusieji: 
A. Barkauskas 
Aleksa 50c. F. 
F. Obrikis, M. 
25c. Su visais $4.15. Perduo 
ta Komitetui.

Kulpmont Mainierys.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

—Koks aš kovingas\genero- proletariato diktatūros orga- 
las?! Durnelis aš. Mane, ko-, nūs ir jos kadrus. Augštas ko
vingą generolą paėmė be šū
vio ! Drg. Zakovskio gyveni
me yra kovingų ir garbingų 
epizodų.

Panašus G. G. Prokopje- 
vas. Jis vienas iš pirmųjų 
atidengė naują klesinio priešo 
taktiką, kuris bandė kenkimų 
ir diversijų metodo pagelba 
nutraukti industrializacijos 
plsiną, dezorganizuoti mūsų 
ūkį ir susilpnint proletarinės 
valstybės ekonominę galią. Po 
d. Prokopjevo vadovybe, jam 
asmeniškai ir tiesioginiai daly
vaujant liko sutriuškinti ken
kėjai pramonėj, žemės ūky j, 
finansų sistemoj ir t. t. ir lik
viduota ten užrubežio špie- 
gų-diversantų ir kenkimo ag
entūros.

Toliau seka Balickas, De- 
ribas, Redensas ir kiti “revo
liucijos ricierio” F. Dzeržins
kio auklėtiniai.

misarų vardas, vyriausybės su
teiktas eilei garbingų čekistų, 
deda pareigą dar labiau su
stiprinti budrumą prieš su
triuškintų klasių liekanas, kon- 
trevoliucines atmatas, kurios 
sulindo į urvus, tūno visokiuo-, 
se plyšiuose, keičia savo ko-; 
vos metodus į daug sudėtin
gesnius ir laukia progos tęst 
savo niekšingą darbą toliau.

Sekant “Pravdą” Baleišis.

Kovo 29 d. pozicijos ir opo-J 
zicijos draugai bendrai buvo j 
surengę čionai prakalbas išlai-' 
svinimui J. Stilsono. Kalbėjo 
A. Jankauskas. Publikos bu
vo nedaug. Priežastis—40 va-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I- N. Y.

Jų aštri ir budri akis, sunki 
čekisto ranka laiku užklupda
vo ir nusmogdavo špiegą, di
versantą ir paralyžuodavo te
roristinę kontrevoliucinę jų, 
veiklą.

Nuožmi kova su vidujiniu 
priešu neišplėšė čekistams 
proletarinio humanizmo. Vi
sas pasaulis žino mūsų žmo
niškumą žmonių perauklėji
me. Tūkstančiai naujų žmo
nių sukurti prie statybų Be- 
lomorstrojaus, Maskvos—Vol
gos kanalo, darbo komunose 
iš buvusių antisovietinių ele
mentų, vagių, banditų, visų tų 
visuomenės skeveldrų, kurias 
apsčiai gimdė ir paliko kapi
talizmas proletarinei valsty
bei. Drg. Jagoda buvo pir
mas visų tų darbų ir perauk
lėjimo vadovas ir iniciatorius. 
Drg. Prokopjevui vadovau
jant tapo išnaudotos techniš
kos nuteistųjų kontrevoliucio- 
nierių žinios, dėka ko šalis ga
vo sovietinius bliumingus ir 
eilę kitų konstrukcijų. Tie 
nuopelnai žmonių perauklėji
mo srityj dabar kasdien didė
ja.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

1 žasties vienas aktorius neži
nojo, kad reikės lošti, išvažia
vo, tad negalima'buvo persta- 

29 d. kovo So. Bostono Ko- lyti veikaliuko. Programa bu- 
munistų Partijos kuopos įvyko, 
pirmas parengimas šiais me-! 
tais. Nors prastokai, bet pa
sirodė, kad kuopa gyvuoja ir 
augs, nes dirva jai plati, pro
letarų daug. Iki šių metų pra
džios So. Bostone komunistai 
daugiau įtakos turėjo tarpe i 
lietuvių, negu kitų tautų dar-, 
bininkuose. Po naujų metų ■ 
dalykai greit pradėjo keistis;' 
nors lietuviuose įtaka dar vy-l 
resnė, bet kuopos sudėtis da-l 
bar tokia: lietuvių 40 nuošim- 

. čių, o kitų jau 60 nuošimčių.
Lietuviai daugumoj dar užsi
likę nuo socialistų laikų ir per- i 
siauklėję per prakalbas, laik-l 
raščius ir knygas, kokias mes 
turime. O airiai (ameriko
nai) auklėjami klasių kovose 
ir beveik kiekvienas, jei dar 
neperėjo partijos teoretinę 
mokyklą, tai lanko-mokinasi; 
ir susipratimas jų kur kas di
desnis, negu mūsų lietuvių, 
nes jie neturi kliūčių ir su 
kalba. Taipgi yra buvusių 
augštesnėse mokyklose ir pri
klausą baltakalnierių proleta
riatui. Iš viso kuopa turi apie 
30 narių.

Toks komunistų branduolis 
—kuopa bręsta So. Bostone, 
besistengdamas apjungti visas 
darbininkų organizacijas, ne
paisant kokių pažvalgų jos 
būtų—kad visi sykiu reika
lautų: didesnės pašalpos be
darbiams bei dirbantiems prie 
W.P.A. ar welfare, nekuriu 
reikalingų pagerinimų So. 
Bostone ir tam panašiai.

Draugai-simpatikai, kol kas 
jūsų parama yra reikalinga 
Šiai kuopai, ir kad geriau su- 
sipažiAti su jos veikimu jūs 
esate kviečiami skaitlingai 
lankytis į atdarus susirinki
mus ir parengimus, kuriuos 
rengsime taip dažnai, kaip 
galėsime.

Taipgi užtikriname, kad se
kantieji mūsų parengimai bus 
100 nuošimčių geresni, negu 
kad turėjome 29 kovo, kurį 
greit rengėme ir iš tos prie-

Komunistų Parengimas

vo skystoka. Atsilankiusieji 
atleiskite, kitą sykį atsilygin
sime.

Programoje dalyvavo dr-gė 
II. žukauskiutė su savo bū
reliu vaikučių, ir draugas 
Severi, kuris sudainavo itali- 
joniškai revoliucines dainas, 
dr-gė Rožė Mcrkeliutė padai
navo dvi daineles ir vienas 
draugas (kurio pavardės ne
sužinojau) sudainavo keletą 
Amerikos liaudies dainelių. 
Drg. Endicott, kp. organizato
rius, pasakė prakalbą, palies
damas keliolika klausinių, ir 

,l j ka Komunistu Partijos kuopa K- ‘ , TV • •siekia So. Bostone. Pirminin
kavo dr-gas Hoffman. Graji- 
no orkestrą iš trijų. Parengi- 
mūlis davė pelno apie $17.00.

Visiems a t s i 1 an k i u si em s
kuopa taria širdingą ačiū, ir 
prašo nepamiršti, vėl atsilan
kyti į kitus 
mus, 
“Laisvėje 
j e.

Ir žmonija žus.
Kultūra—tiek amžių 
Ugdyta—
Taps liepsnų
Sulaižyta.
Nes žmonės—
Vietoj manęs,
Geria padugnes
Kapitalo
Šėtono nuodų.

Tai kas aš tokia, 
Ne žemes dvasia?
Aš esu Tiesa;
Skaisčioji šviesa.
Aš meilė. •
Aš mokslas.
Aš priešas tamsos, 
Priespaudos kietos, 
Pavydo, žiaurumo.

Kur nėr žmoniškumo— 
Ten nėra manęs.

Jonas Krkns.
So. Boston, Mass.

laukan. Dirbtuvėm taipgi pa
darė daug nuostolių. Buvo 
apsemta Wool Mill dažų, tai 
yra kvarbos, už $75,000. ži
noma, fabrikantai savo nuos
tolius greitai atsiims, bet dar
bininkai turės ilgai kentėti, 
kol atsigaus.

Miesto gaspadorius Walter 
A. Griffin pasiuntė $3,430 če
kį gubernatoriui James M. 
Curley. Tie pinigai buvo su
rinkti per “Tag Day” gelbėji
mui nuo potvinio, bet kažin ar 
gubernatorius duos tuos pini
gus šeimynoms, kurios nuken
tėjo, 
leisti, 
siems.

Red 
988.
zacija davė nors kiek pagej- 
bos, bet galima sakyti, kad 
viršininkai daugiaus sunaudo
ja saviems reikalams, negu 
nukentėjusiems.

Greičiau gali pats pra- 
o neduot nukentėju-

Cross jau surinko $15,- 
Tiesa, kad šita organi-

Iš LDS 125 Kp. Susirinkimo

K. Deaps iš Brooklyno, G. į siekia virš 80 tūkstančių do- 
Liepa ir P. Kručas iš Scranto- ' lerių.

mūsų parengi- 
kurie bus paskelbti 

, pranešimų skyrių-

Kuopos Narys.

Mūsų Poety Kampelis
KAS Aš?

Kas aš?— 
Paklausi žmogau. 
Aš tau tarnavau 
Nuo lopšio dienų. 
Draugė aš buvau. 
Draugė aš esu 
Jaunų ir senų. 
Aš nepalikau 
žmonelių vienų. 
Visur juos sekiau 
Ir nuolat sakiau: 
“Klausykit, kur 
“Aš vedu jus! 
“Nei vienas nežus, 
“Kurs ištikimas bus 
“Tik man vienai...”

Bot štai, antai, 
Jau eina gandai, 
Kad brolis— 
Prieš brolį;
Žmogus—kitam žmogui 
žvangina ginklus. 
Baisi audra bus

I
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American Woolen Kompa
nijos prezidentas ponas Noah 
giriasi, kad pernykščiai metai 
buvo geri—uždirbo $2,740,- 
598 pelno. '
ir yra kuo girtis. Paklausus to 
pono, kiek darbininkai uždir
bo, tai į tą klausimą neatsa
kytų. Tai matot, kam geri 
kai. Jis alkio nemato ir 
nūs kišenius prisikrovęs 
kauja, kad visiem gerai, o 
pat laiku darbininkai turi 
dauti. O kurie dirba, tai už 
mažą algą ir turi pusbadžiai 
gyventi. Vaikučiai eina į mo
kyklas apdriskę ir net neturi 
penktuko ! pasipirkti pieno 
stiklą, o ką jau kalbėti apie 
tuos, kurių tėvai nedirba.

darbininkų ir karo veteranų 
delegacijos j Washingtoną, tai 
abu sykiu rado draugingą pri
ėmimą Lietuvių Svetainėj, ir 
be jokio atlyginimo.

Nedaugelis ir didesnių Šios 
šalies lietuvių kolonijų tegali 
pasigirti panašiomis įstaigo
mis. . J. ’

no. Visi pasidžiaugė, kad 
padėtas darbas įsigijime nuo
savo lietuvių centro—svetai
nes, nebuvo veltui. Kuomet 
daugelis įvairių lietuviškų 
bendrovių, surinkę iš Ameri
kos lietuvių dešimtis ir šimtus 
tūkstančių dolerių, nubankrū- 
tavo ir nuskriaudė šėrų pir
kėjus, kuomet kai kurių lie
tuvių pirkti anais laikais ru
siški rubliai ir vokiškos mar
kės paliko beverčiais, tai įdėti 
pinigai į Liet. Tautinės Bend
rovės Šerus čionai ne tik kad 
nežlugo, bet šiandien ir tru
putį nuošimčių padalino savo 
nariams — po 2 doleriu nuo 
Šero. Svetainės skolos išmo
kėtos jau penki metai atgal, 
šėrų yra išparduota už arti 10 
tūkstančių dolerių, bet svetai
nė dabartiniu laiku yra ver
ta daugiau negu du sykiu tiek.

Bendrovės sekretorius, Jasi- 
lionis, pažymėjo, jog žymus 
kreditas del svetainės įsigiji
mo priklauso pirmai šio mies
to lietuvių, draugijai—šv. Juo
zapo Draugijai, nes ji pradėjo 
tuo visu darbu rūpintis ir tam 
tikslui jau ir piečių buvo nu
pirkusi. Tik matant, jog ne
bus galimybės sukelti reikia
mą sumą pinigų svetainės sta
tymui, suorganizavo atskirą 
bendrovę, kuri pardavinėjo 
Šerus, rinko aukas ir rengė 
įvairias pramogas, žymią au
ką tam tikslui skyrė ir šv. 
Juozapo pašalpinė draugija. 
Šėrų pardavinėjimas iš pra
džios nelabai vyko, žmonės 
lyg ir prisibijojo, kad įdėti 
pinigai nenueitų niekais. Tik 
kuomet jau statymo darbas 
buvo pradėtas ir svetainę pa
stačius (1915-16 metais) šiek 
tiek daugėliau išparduota šė
rų. Daugiausia šėrų išpar
duota 1920 metais. Tada, vei
kiausia, permatyta, jog išsi
mokėjus skolą, svetainė gali 
pradėti nešti šiek tiek nuošim
čio už įdėtus pinigus. Bet vis- 
tiek nesukelta tiek pinigų, 
kad išmokėtų visą skolą, žy
mus šėrų pardavimas 1929 
metais baigė mokėti likusią 
skolą ($3,000.00).

Nuo buvusio pirmo Bendro
vės direktorio A. Palilionio ir 
jo šeimos, dabar gyvenančių 
Sweedsboro, N. J. skaitytas 
gražus pasidžiaugimo ir svei
kinimo laiškas.

Verta minėti kaš daugiau
sia metų ėjo bendrovės direk
torių pareigas: P. Mačiukas| mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui, 
eina 13-tus metus, A. Pagie-( Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinlcės, į krautuves 
gala ir S. Jasilionis—12-tus' 

Al. Kaminskas — 11-tus , 
m., J. Klekunas ir J. M. Ka-! 
minskas—po 10 m., J. Vaice
kauskas •— 8-tus m., J. D. 
Chama ir G. Kokalas—7-tus 
m., L. šimoliunas 7 metus, J. 
Gabužis 6-tus metus, L. Va
lančius—6 metus, S. Bardze- 
vičius ir L. Tvari jonas—po 5 
metus, J. A. Kaminskas—5 
-tus metus, o kiti po mažiau.

Finansinė apyvarta per vi
są Bendrovės gyvavimo laiką

Lietuvių svetainė yra ne tik 
centru lietuvių judėjimo čio
nai, bet sykiu ji yra ir cent
ru tarptautinio darbininkų ju
dėjimo, nes joje per eilę me
tų ruošiamos darbininkų or
ganizacijų prakalbos ir įvai
rios pramogos ir sueigos. Kuo
met anais metais ėjo šalies

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

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

5 STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosčja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite į vaistinę ir nusipirkita 

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.

Visi nariai turėtų lankyti 
susirinkimus. Sulyg narių 
skaičium, tai mažai atsilanko. 
Tai peiktinas dalykas. Reikia 
atminti, kad ši organizacija 
yra pašalpos ir apdraudos or
ganizacija ir yra tokių klausi
mų, kuriuos visi nariai turėtų 
žinoti. Atsilankius į susirinki
mus nereikės klausinėt, kas bu
vo nutarata. Draugai ir drau
gės, lankykite susirinkimus 

; dar- 
prisidėjo 
Geguži- 
bendrai,

Tai geras pelnas, s]<aitlingiau. Pagirtinas

lai- 
pil- 
š li
tu o 
ba-

Red Cross viršininkai skel
bia, kad kainuoja 5,000 dole
rių į dieną apžiūrėti nukentė
jusius nuo potvinio.. Keliolika 
ir lietuvių šeimų nukentėjo. 
Brook St. ir Alen St. daugiau
siai lietuvių 
gatvės buvo 
spėjo išnešti 
vo laimingi, 
tai tie turi

apsigyvenę, o tos 
apsemtos. Katrie 
rakandus, tai bu- 
o katrie nespėjo, 
rakandus išmesti

w3
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Saujelės kapitalistų turtai auga, didžiumos Amerikos žmonių įplaukos ir 
pirkimo pajėga eina mažyn. Tas neišvengiamai veda prie masių pakairėji- 
mo ir klasių kovos aštrėjimo.

bas, tai kad kuopa 
prie apvaikščiojimo 
nes, kuris rengiamas 
tarptautiškai.

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.

ALDLD 37 kp. susirinkime 
padaryta daug gerų nutarimų. 
Nutarta papirkti “Laisvės” 25 
metų jubilėjaus certifikatą už 
$5. Antras tarimas—nutarta 
paaukoti $5 Komunistų Parti
jos Agitacijos Fondui. Trečias 
—nutarta pamokėt ALPMS 
duokles, kad galėtų išleisti 
veikalus ir tam panašiai. Gau
ta trys nauji nariai į 37 kuo
pą. Prisirašė šie draugai: M. 
Čiuladienė, M. Bulota ir Bulo
tienė. Draugai Bulotai pir- 
mjaus simpatizavo opozicijai, 
bet kai pamatė, kad iš to nie
ko gero nėra, pareiškė: “Einu 
vėl atgal ir vėl dirbsiu sykiu 
su draugais kaip dirbau.” Tai 
labai sveikai padarėt, drau
gai. Karštai sveikinam, kad 
neapleido! darbininkišką ju
dėjimą. Visi draugai, kurie 
stovėjo opozicijoj, turėtų grįž
ti ir vėl draugiškai veikti dar
bininkų naudai. Taigi, drau
gai, kviečiam jus kaip galint 
visus tuos frakcijinius ginčus 
ir panaikint ant vasados, kad 
daugiaus nepasikartotų, štai, 
draugai, kas reikia padaryti: 
Abiejų draugijų kuopos, kaip 
tai, ALDLD 37 kp. ir LDD 
kuopa, turėtų sušaukti bend
rą susirinkimą ir apsvarstyti 
šitą klausimą ir paduoti viens 
kitam ranką ir vėl draugai 
būtų vienminčiai ir tada dirb- 
tumėm darbininkišką darbą 
vijsi kartu o ne išsisklaidę.

L. K. Biuras.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Svetainės Jubilėjus

28 d. kovo įvyko minėjimas 
20 metų nuo pastatymo Lie- 

gražiai pavyko, 
laike, 
Charna, priminęs amerikonus 
(Mitchell, Darling, Irving), 
k^ipo buvusius žymius rėmė
jus mūsų darbo, svetainės sta
tyme, taipgi Bendrovės narius 
—4S. Bardzevičių, S. Jakševi- 
čių, F. Palilionį ir A. Braz- 
džionį, kurie visi jau yra mirę, 
paprašė publikos pagerbti 
juos atsistojimu. Paskui iššau
kė eilę svečių šį tą pakalbėti. 
Kalbėjo keli amerikonai/sve
čiai ir sekanti buvę pirmieji 
fiendroves direktoriai: Bučin
skas, Mikelionis, žvirblis, Kle- 
kūnas, (scrantonietis), taipgi 
iš toliau atvykę B-vės nariai:

ų nuo pastatyi 
Svetainės. Minėjimas

Vakarienės
vakaro pirmininkas,

Kr- NAUJOJE VIETOJE

WM ...... . 
fjfcŽįsGERfSŪšra DUONA 
jw»\SCHOLES BAKING

532 Grand St. Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

m.

7 r>i oat
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų PraSalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą . .

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ Q f* p

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
» i * • ’.1

Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 
WILLIAMSBURGhE, 

ir randasi po sekamu antrašu:
>22 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

arti Taylor St.
Telefonas Evergreen 7-1312

Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

‘ TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRAfeORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



IS TURININGO, BRANDAUSKŪNO TABAKO

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mo-

Su

. 3

DETROIT, MICH.
Draugyste rengia svarbias

blėdingą įtaką ant degimo produktu.
Popicris Lucky Strike Cigarctanis yra 

gaminamas po mūsų pačių priežiūra. 
Kiekvieno išdirbto cigaretinio popierio 
kiekio pavyzdžiai yra išstatoma aštriau
siam išnagrinėjimui, pirm negu jis yra 
panaudojama Lucky Strike Cigaretų 
gaminime.

"IT’S TOASTED

;į Nesenai padaryti cheminiai S 
bandymai parodo*, jog luti į 

■ populiarūs cigaretų išdirbi- £ 
į niai turi rūgštume perviršių | 
ii nuo 53% iki 100% daugiau | 

negu Lucky Striko.

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių draugijų sąryšio 

susirinkimas įvyks pirmadieni, 6 d. 
balandžio, 8 vai. vakare. Visi malo
nėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubiene.

“ta 
žmonių rūšis visuomet turi palinkimą 
prie karo tarnybos.”

(Daugiau bus)

8204 -5th
County of 
promises.
8204 —5th Ave.
NOTICE- is hereby given that License No. 
A 10637 has been issued Io the undersigned 
to sell b<>er at retail under Section 75 of 

| of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Nors cigaretinio popierio sudėtines dalys 
savyje grynume ir patvarume yra nc- 
perviršinamos, jis gali, jei netiksliai 
pagamintas, priduoti aukštą laipsnį 
suerzinimo cigarcto dūmuose. Čigareti- 
nis popicris netik apgaubia tabaką pa
darant jį cigaretų, bet savo fizinėmis 
savybėmis gali suteikti palankią ar

Copyright 1936, 
The American Tobacco Company

Liet.
prakalbos ketverge, 9 d. balandžio, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 
Kalbės “Vilnies'*’ redaktorius A. An
drulis. Kvieičam visus lietuvius iš 
apielinkės ir iš toliaus skaitlingai 
skaitlingai dalyvauti.

(82-83)

BEER. WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10599 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under Section 75 of I 
of the Alcoholic Beverage Control 'Lhw at J 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
JOSEPH EHRLICH

Brooklyn, N. Y.

Puslapis Penktas
Pirmadienis, Bal. 6, 1936

Lietuva Prieš 75 Metus
~ ST. MATULAITIS...... ..

(Paminėjimas 75 Metų Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
v

Patriotinės Bangos Lietuvoje
Kuomet po Liettfvą pasklydo patrioti

nių demonstracijų banga, daugelis dva
rininkų negalėjo neužjausti tai presijai 

’ į caro valdžią. Dalyvavo ir organizavo 
tas demonstracijas. Kad tos demonstra
cijos darytų didesnį įspūdį, buvo daro
mos pastangos patraukti savo pusėn ma- 

♦ sės, pirmoj eilėj valstiečius. Tam reika
lui išnaudodavo net tą pagelbą, kurią 
teikė jiems valdžia. Prieš sukilusius vals
tiečius kvietė caro policiją ir kariuome
nę, o kuomet anie, išplakę sukilusiuosius 

A rykštėmis ar kitomis priemonėmis (įvyk
dę tvarką), išsinėšindavo, dvarininkai ir 
jų agentai taikos tarpininkai sakydavo, 
kad tai valdžia be jų noro šitai padarė.

► Darė dar ir kitokias gudrybes, kad nuo 
savęs valstiečių apmaudą nukreipus, o 
atkreipus ją į valdžią. Valdžia savo ke
liu stengės patraukti valstiečius savo pu
sėn. Pagaliaus sumažino net savo stro

pumą ginti dvarininkus. Jau rugpjūčio 
mėnesyje 1861 m. Vilniaus general-gu- 
bernatorius išleido cirkuliarą Vilniaus, 
Gardino ir Kauno gubernatoriams, ku
riame pabrieždamas, kad dvarininkai 

a daugumoj dalyvauja demonstracijose 
prieš valdžią, pataria delei to atsargiai 
elgtis su siuntimu kariuomenės malšinti 
valstiečius. Pagalios įsako “tolimesniam 
laikui nesiųst kariuomenės dalių į dva- 
zus dvarininkui paprašius,” bet pavesti 
patiems dvarininkams asmeniškai įvesti 
tvarką savo dvaruose, 'pasinaudojant 
teisėmis jiems manifesto duotomis. Tuo 
būdu tiesioginiai jie negalėjo kviesti ka- • 
riuomenės dalių valstiečiams malšinti ir

• bausti, bet jie darė šitai su vietinės po
licijos pagalba; o vyriausybė siuntė ka-

♦ riuomenės dalis, nes malšinti valstiečių 
sukilimus buvo viena svarbesnių prie
monių išvengti agrarės revoliucijos vi
soj valstybėj, bet elgėsi daug žmoniš- 
kiaus. Šitai labai vaizdžiai pasireiškė 
1863 m. valstiečių sukilimų metu. 
Dviems metams praėjus nuo caro mani
festo (19-11-1861 m.) daugelyje vietų 
baudžiauninkai pareiškė, kad jie jau 
skaito save pilnais žemės savininkais ir

* atsisakė atlikt prievoles dvarininkams: 
eiti baudžiavą ir mokėti činšus. Taip at
sitiko Tiškevičiaus dvaruose: Darbėnuo
se, Grūšlauky j, Laukžemy j, Kartenoj. 
Valstiečiai atsisakė mokėti činšą, nepri
ėmė sutarties lakštų. Grūšlaukio dvare

• atplėšė dvaro kuparą, išnešė dvaro už
rašus ir jėga atėmė suimtuosius. Taip 
pat atsitiko: Dūkštų valsčiuj (Zarasų

* paviete), Platelių valsčiuje (Telšių pavie- - 
te), Sudeikių, Utenoj, Debeikių ir Traš- 
kūnų valsčiuose (Ukmergės pavieto). 
Vėliaus sukilimai įvyko Vižūnų, Svėda
sų ir Salų valsčiuose (Ukmergės pav.). 
Dar vėliaus valstiečiai jau ima pulti dva
rininkus. Birželio mėnesį Robulių kai-

# mo (Kretingos pav.) valstiečiai užgrie
bia prieinančio prie jų laukų Zubovo 
dvaro miško dalį, sunaikina užtvarus ir 
suleidžia ganytis savo gyvulius. Platelių 
dvaro valstiečiai iškerta pono mišką, su
degina užtvarus. Valdžia dabar elgiasi 
jau daug minkščiau su valstiečiais; gint 

a dvarininkų reikalus gina, bet vietoj plak
ti rykštėmis, statyti ekzekucijas, kaip 
tai darė 1861—<62 m. elgiasi daug švel- 
piaus; galų gale numarina iškeltas prieš 
valstiečius bylas. Daro šitai dėlto, kad 
tai vyksta jau sukilimo metu, kuomet 
reikalas patraukti valstiečius savon pu-

» sėn dar aštriau stovėjo prieš valdžią. 
Ulonergės taikos tarpininkas grafas 
Čapskis išreiškia net savo nepasitenkini
mą, kad darosi: (aiški nebaudžiama an
archija). Trečiaus net ir tuo metu val
džios organai visgi gina dvarininkų rei
kalus. /

Kuomet 1863 m. pradžioj, dvarinin
kams visiškai nelaukiant ir nenorint, su
kilimas įvyko, jie negalėjo neprisidėti, 
kad savo įtaka neleisti sukilimui nukryp

ti ti rradikales vėžes. Jie bijojo, kad lai-

kino j valdžioj neįsigalėtų kairieji ele
mentai (vadinamieji raudoniaisiais), ir) 
kad sukilimas nevirstų agrarine revoliu
cija. Tuo būdu dalis jų atsitiko “maiš
tininkų” eilėse ir ne vienam jų prisėjo 
nukentėti.

Kompanijos Gengsteriai 
Pašovė Du Mainieriu
HAZLETON, Pa. bal. 3. 

—Lehigh Valley anglies 
kompanijos privatiniai poli-1 
cininkai-mušeikos su šautu
vais užpuolė Yorktowne 200 
bedarbių mainieriu, kurie iš 
paviršinio kasyklos sluogs- 
nio kasė anglį ir pylė į tro- 
kus vežt ją parduot. Už
puolikai pašovė Johną Kros- 
cavage, 28 metų amžiaus, 
ir M. Nesterį, 18 metų.

šlėkta
Visiškai kitokioj padėtyj atsitiko po 

prijungimo prie Rusuos lietuviškoji 
smulkioji bajorija, arba vadinamoji šlėk
ta. Paėmus galutinai Lietuvą, Rusijos 
valdžia įvedė čia savo administraciją, pa
naikino seimelius, palikus bajorams šio
kį tokį veikimo- šešėlį. Jiems buvo leista 
retkarčiais rinktis, kad išrinkus iš savo 
tarpo delegatus į gubernijų valdybas ir 
teisėjus. Bet iš pat pradžių rusų valdžia 
jau paskirstė bajoriją į dvi dali sulyg jų 
social-ekonominio stovio: į turinčius nuo
savybę ar kapitalą (possesionati, kas 
reiškia turį nuosavybę) ir neturinčius sa
vos nuosavybės, kurie samdėsi' žemės ar 
iš valstybės fondo, ar iš privačių žemval
džių. Šie vadinosi činšine šlėkta. Buvo 
nemažai ir visiškai neapsigyvenusios ant 
žemės šlėktos. Seniaus didžponiai, norė
dami turėti juos savo pusėj—remtis jais, 
skaitėsi su jais, teikdavo jiems visokių 
lengvatų. Dabar jie buvo jau nebereika
lingi; didžponiai šiuo žvilgsniu neturėjo 
jokio reikalo jiems nusileisti, nesiskaitė 
su jais, o javų kainoms augant, vis ir vis 
didino jų priedermes, kad daugiau sau 
naudos iš jų išspausti Beto senovės len
kiškoj respublikoj, silpnai centralinei 
valdžiai tebesant, didžponiai buvo tikri 
feodalai, savo galybei palaikyti jie laikė 
savo kariuomenę, rekrutuojamą iš smul
kios šlėktos. Į konvokacinį (karaliui 
rinkti), antai seimą 1764 m. Radvila at
vyko su dviem pulkais savo kariuomenės, 
bet, nieko nepešęs, grįžo Lietuvon su sa
vo kariuomene. Radvila nuolatos laikėsi 
savo reguliarę kariuomenę iš kelių 
tūkstančių žmonių ir taip pat kazokų 
ir jėgerių ir dar kelias tvirtoves. Kosa- 
kovskis (Baro Konfederacijos* vadas) 
ties Ukmerge ūmu laiku surinko 3,000 
kariuomenės.

Tos savo ginkluotos jėgos pagalba po
nai rišo ginčus su kaimynais, ginklo jėga 
užgrobdami iš silpnesnių tai, kas j(iems 
tinkamu išveizėjo. Dabar stipri centra
lizuota rusų valdžia padarė nereikalingu 
savos kariuomenės laikymą, griežtai už
draudė sauvališkus užgrobimus: “kad 
niekas nedrįstų savo pretenzijose varto
ti prievartą ir patsai daryti teismą” — 
griežtai įsakė Repninas. Ponai paleido 
savo kariuomenę ir delei to didelis šlėktų 
skaičius nustojo duonos kąsnio, privers
tas buvo j ieškoti kitokio pramitimo šal
tinio. Aišku, kad ta dykų, prie jokio 
darbo neįpratusių, žmonių armija ne
lengvai galėjo atrast sau darbą, sudarė 
neramų, nepastovų, blogai aprūpintą vi
suomenės klotą. Delei šito Krymo gene- 
ral-gubernatorius Zubovas patiekė suma
nymą, o carienė Katerina II buvo išlei
dus įsakymą 1791 m., kad činšinei Lietu
vos šlėktai leidžiama persikelti į Kry
mą, į valdžios žemes. Bet tas sumany
mas nedavė jokių vaisių, “šlėkta skver
bėsi prie tautinių vėliavų—sako Lietu
vos konfederacijos vadas Sapiega 1793 
m.—ne del pelno, nes vargingai gyvena; 
rotmistrais garbūs, pasiturį dvarininkai, 
ką turi savus rūmus; karininkų vietos 
užimtos daugumoj turinčių nuosavybę, 
bet “draugai,” savo masėj kilę daugiau
sia iš viensėdijų (zascianki), arba iš kla
sės “gatvės žmonių”; šitai liudijo jų ne
turtas, stoka savų arklių, visiškas nega
lėjimas išmisti be algos.”

Aišku, kad tas neturtas ir stūmė juos 
rinktis karo amatą, kur ir algas 
kėjo ir nieko veikti nebuvo reikalo.

Zubovas, siūlydamas šlėktos dalį per- 
kelti į Krymą, taip ją apibudino:

Ispanų Ministerių Galva 
Ramina Kapitalistus

MADRID, bal. 3. — Kai- 
rysis republikonas ministe- 
ris pirmininkas Azana at
sišaukė, kad ir kapitalistai 
turėtų remt jo partiją to
dėl, kad, girdi, iš šios par-1 
tijos nėra komunizmo pa
vojaus kapitalizmui Ispani
joj. Azana pridūrė, kad jis 
priešingas tik perdideliems 
turtų susikuopimams į kele
to didžiųjų kapitalistų ran
kas, iš vienos pusės, ir skur
dui žmonių masių, iš ant
ros pusės.

Azana atidėjo miestų val
dybų rinkimus neribotam 
laikui.

OŽIAUJA DEŠINIEJI IS
PANIJOS SEIME

MADRID, bal. 3.—Kelios 
dienos atgal buvo apleidę 
Ispanijos* seimą monarchis- 
tai ir f asistuojanti atstovai, 
protestuodami, būk netei
singai suskaitytą rinkimuo
se balsai paduoti už jų par
tijų kandidatus. Dabar jie 
vėl sugrįžo, apart dvylikos, 
kurie tapo pripažinti ištik- 
rųjų neišrinktais.

Po 48 Valandų Išgelbėjo 
Užgriūtą Mainierį

POTTSVILLE, Pa., bal. 3. 
—Draugai mainieriai išgel
bėjo 26 metų amžiaus ang
liakasį Jurą Treskolskj, ku
rį buvo apgriuvę uolos ir že
mės taip, kad tik jo galva ir 
viena ranka liko viršuj. Be 
to, jam gręsė pavojus 
įsmukt gilyn į kiaurymę 
apačioj. Sakoma, kad jis 
slapta kasęs anglį pardavi
mui, kaip bedarbis.

CLEVELAND, OHIO
Lyros, Choras statys scenoje gra

žią operetę “Tamylą” nedėlioję, 12 
d. balandžio. Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave. Durys atdaros 4 
vai., lošimas prasidės lygiai 5 va
landą. Įžanga išanksto perkant— 
40c.; prie durų 50c. Po perstatymo 
bus šokiai prie geros orkestros. Vei
kalas “Tamyla” papuoštas su gra
žiom dainom, kostiumais, ir šokiais.

LENGVAS UZSIRUKYMAS

Luckies yra mažiau rūgštus
--------- ---

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant 
Lucky Strike Cigaretais

.... 3 ... . 1__ ■■■?.
lALANCt

1 LUCK Y STRIKE

D

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus 
—prieš kosulį

Kviečiam visus clcveland’iečius ir iš i 
toliaus draugus ateiti ir pamatyti 
šį lošimą ir išgirsti gražių dainų.

Kviečia Lyros Choras.
(80-82)

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoj, 8 d. balan
džio, 7:30 vai. vakare, 10 W. 22nd 
St. Visi nariai pribūkite laiku, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

Sekr. A- Lukaitis.
(81-82)

PHILADELPHIA, PA.
Smagu pranešti, kad taip ilgai 

laukiamas “L.” bankietas ir koncer
tas įvyks nedėlioj 19 d. balandžio, 
Girard Manor Hall, 909-15 W. Gi
rard Ave. Parengimas susidės iš 
koncerto, vakarienės, ir šokių. Kon
certas prasidės 2 vai. po vietų, va
karienė 6 vai. vak., o. šokiai apie 
7:30 vai. vakare. Komisija darbuo
jas, kada padarius šių metų paren
gimą skaitlengesnj, negu kad pir- 
miaus. Norime priminti draugams, 
kad visi iš anksto apsižiūrėtumėte, 
kad pakvietimo korteles turėtumėte, 
nes nebus galima įeiti be pakvieti
mo. Pereitais metais daugelis apgai
lestavo, kad iš anksto nėįsigyjo bi
lietų, tad šj metą nesigailėkite, bet 
greitai gaukite pakvietimus.

Kviečia Komisija.
(81-83)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.; Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(Lietuvių anglių kompanija) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Nešvari SmetonininkŲ Agitacija SLA 38 Kuopoj
Ketvirtadienį Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 38 kuopa 
laikė susirinkimą, prie kurio 
buvo labai energingai prisi
rengta tautininkų-smetoninin- 
kųt Prieš kuopos susirinkimą 
tie elementai išsiuntinėjo se
kamą purviną lapelį su kursty
mui kuopos narių prieš pa
žangiuosius.

• Lapelį dedame taip, kaip 
jis parašytas su visa smetoni
ninkų “lietuviška” rašyba:

'F 4~.“Labai svarbus Susirinki
mas

“Tamista esi gavės nuo 
Kuopos sek. atvirute, pakvieti
mą atsilankyti į 38-tos SLA. 
Kuopos susirinkimą, kuris bus 
laikomas, Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. 7-tą Vai. Vakare. 
Būtinai Tamista privalai daly
vauti, šiame susirinkimę, ir ši
tai del ko:

"Apgulė musų organizaci
ja, parazitiško gaivalo ama
ras, pašalinėj spaudoje, orga
nizacijos priešai, nudodami 
esą organizacijos ginėjais, 
tankiausiai net nepriklausanti 
prie organizacijos, leidžia 
propogandą, kad susivieniji
mo vadovybėn pastačius socia
listus ir bolševikus, kad Susi
vienijimą padaryti savo įran
kiu, kads per metu eiles ši 
organizacija tarnavusi Lietu
vių reikalams, virstų rosijos 
reikalaų ginimo tvirtove.

“Nėr abejonės kad Tamista 
esi gavės spausdintų įvairių 
lapelių šmeiženčių,. tuos dar
buotojus, kurie per metų eiles 
dirbo auklėjo Susivienijimą, 
kad jis tarnautų Tamistos ir 
Tamistos vaikų • ateičiai, kdd 
Lietuvis galėtų prisiglausti, 
nelaimėje, kad turėtų atspara, 
prieš gresiantį ištautėjimo pa
vojų, dabar grėsė tiems veikė 
jams ir jų nudirbtiems dar
bams didelis pavojus, dėlto 
Tamista esi prašomas atsilan
kyti į Kuopos susirinkimą, ir 

^savo balsu apginti musų orga- 
nizacia, nuo pražūties.
^”0 tą lengvai gali padaryti 

be. jokiu ekstra išlaidų, šiokiu 
btfdu: Pasirupinkie, kad į at
einantį SLA. Seimą butų nu
siusta tiek delegatų kiek jūsų 
kuopa tik turi teise siusti. 
ŽĮurėk kad delegatais butų 
išrinkti tikri SLA. Nariai—gi
nėjai jo reikalų, nerinkite nei 
vieno socialisto, nei bolševiko, 
nes tai bus pylima aliejaus, į 
raudonųjų lempą.

“Šerne susirinkime bus bal- 
sąvymai SLA. Pildančiosios 
Taribos narių, neduokite saves 
suvadžioti, prikalbinimais, ir 
saldžialiežuvavymu, agitato
rių, ar jų paskleistuose lape
liuose, nurodytų kandidatų, 
jei ęsate gave lapelius BALO
TŲ PAVYZDŽIUS, su sekan
čių kandidatų vardais, tai ati
duokite savo balsą už šiuos 
kandidatus: (seka reakcinis 
kandidatų surašąs.—Red.).

“Balsuodami už šiuos vy
rus, išgelbėsite Susivienijimą 
nuo gresenčio pavojaus.

S.L.A. 38-tos Kuopos
Nariai-Veikėjai.”

Smetonininkai prieš kuopos 
susirinkimą pasileido automo- 
'biliAis vežioti svetainėn tuos 
narius, kurie pirmiau nedaly
vavo kuopos susirinkimuose. 
Visa mašina buvo gerai pri
rengta ir išaliejuota. Pasek
mės balsavimų tokios, kad į 
Pild. Tarybą, balsai pasidali
no maždaug “fifty-fifty”, o į 
seimą smetonininkams pavyko 
poros balsų dauguma išrinkti 
tavo žmones.
v Man atrodo, kad pažangie
ji nebuvo pakankamai susimo- 
bilizavę ir prisirengę. Kaip

diena aišku, kad S.L.A. 38 
kuopoj didelė narių dauguma 
yra priešingi smetonininkų ne
švariai politikai. Jeigu pa
žangieji būtų kiek -daugėliau 
pasidarbavę, tai, beabejo, jie 
būtų pilnai laimėję šiame su
sirinkime. Be to, smetoninin
kų suagituoti žmonės laikėsi 
iki vienam iki pat galo ir bal
savo pagal komandą, tuo tar
pu iš pažangiųjų pusės kele
tas narių išsiskirstė nelaiku.

Rinkimas Delegatų Ir Pild. 
Pild. Tarybos

Delegatais į seimą išrinkta 
Mikalauskas, Valaitis, Vyš- 
nius, Venys. Balsavimuose į 
Pild. Tarybą balsuota seka
mai :

Į Pirmininkus Gavo Balsų:
Bagočius—40,

. Rastenis—40, 
Čeponis—3.

Į Vice-Pirmininkus:
Mažiukna—40, 
šalna—36.

Į Sekretorius:
Vinikas—41 
Jurgeliutė—39 
Morris—1

Į Iždininkus:
G ūgis—43
Lopatto—39

Į Iždo Globėjus:
Mockus—43
Mikužiutė—36 
Zalatorius—35 
Miliauskas—35 
Prey t is—3

Į Daktarus Kvotėjus: 
Staneslow—42 
Mikolainis—35.

Rep.

Susirinkimas Lietuvių 
Teatro Pagerinimui

Nėra lietuvio darbininko, 
profesionalo, biznieriaus, ku
ris nėra dalyvavęs, lankęs lie
tuvių vaidinimus. Kitaip sa
kant, lietuvių teatrą.

Buvo laikai ir dabar tebėra, 
kad vaidinimai sutraukia dau
giausia publikos į parengimus. 
Kiekvienas nori tam tikro 
dvasinio, sielinio peno, pasi
tenkinimo. Publika nori maty
ti savo gyvenimą scenoje.

Tačiaus neviskas taip ge
rai eina su teatru ir pačiame 
Brooklyne. Daug ir labai 
daug stokuoja iki gero, tobulo 
veikalų vaidinimo. Dar ma
žiau pasiekta, tai pačios dra
mos pažinimo ir publikos su 
ja supažindinimo klausime. 
Tad jau laikas atsakyti į klau
simą : “Kaip galima pagerinti 
lietuVių darbininkų vaidini
mai?“

Tam tikslui šaukiame susi
rinkimą. Jame turėtų daly
vauti ne tik tie, kurie vaidi
na, bet ir tie, kurie žiūri j vai
dinimus. Be jų (publikos) ne
galima nei vaidinti, šiame su
sirinkime turėtų dalyvauti ir 
organizacijų aktyvas. Juk 
mūsų judėjime drama nėra 
koks atskiras veikimas, bet 
dalis visų organizacijų veiki
mo.

Ką mes kalbėsime ir tarsi
me minėtame susirinkime? 
Pirmiausia, tai kaip galima 
pagerinti lietuvių drama, jos 
vaidinimas. Kad tai pasiek
ti, bus kalbama apie forma
vimą naujo lietuvių teatro or
ganizacijos, kuri būtų veikli, 
atsakytų klausimui. Jau laiky
ta keli maži pasitarimai. Tų 
pasitarimų mintys ir sumany
mai bus perduota šiam susi
rinkimui.

Prie organizacijos bus ban
doma pritraukti talentingųjų 
ir profesionalių scenos jėgų. 
Vienas iš jų yra artistas J.

Valentis, kuris dalyvaus šia
me susirinkime. Gal būt * po 
šiam susirinkimui bus prieita 
išvados, kad reikia , profesio- 
nalio režisieriaus lavinimui 
mūsų aktorių. Be to, gal bus 
sudaryta vaidylų grupė, kuri 
bus lavinama vaidinimo me
no, kaip kad mokinasi daina
vimo ir kitų meno šakų.

Antra tokios organizacijos 
darbo dalis bus, tai meninės 
ideologijos praplėtimas. Tokia 
teatro organizacija gali ruošti 
prelekcijas, diskusijas, simpo
ziumus teatro ir literatūros 
klausimais. Ji, viešuose susi
rinkimuose, gali duoti žinių 
apie vaikalų turinį, techniką, 
tendencijas ir idėjas. Tas pat 
reikia daryti ir su kitomis te
atro meno šakomis—vaidini
mu, grimatūra, dekoracija, 
kostiumais ir tt. Teatras, dra
ma—liečia visą gyvenimą. 
Tad ir idėjas, kovas. Dramos 
pažinimas — gyvenimo, kovų 
pažinimas.

Todėl mes kviečiame visus 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Turi dalyvauti visi tie, kurie 
aktyviai dalyvauja arba turi 
noro kuom nors prisidėti prie 
gerinimo mūsų dramos. Turi 
dalyvauti visi tie, kurie nori 
matyti Brooklyne gerų veika
lų ir gerai vaidinamų veikalų. 
Jei pas mus rasis noro gerinti 
vaidinimai, tai jie pagerės. 
Susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 7 d., “Laisvės” sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

V. Bovinas.

IDS Pirma Kuopa Turės 
Šauną Parengimą

Balandžio 12 d., vakare, 
“Laisvės” svetainėje, bus la
bai šauni vakaruška su dailia 
programa. Komisija dirba ne 
juokais. Pirmos kuopos vice
pirmininkas raportavo, jog A. 
Velička dalyvaus šiame pa
rengime, o Veličkos dainas vi
si myli. Taipgi pasižadėjo 
užkviesti L. Prūseiką trumpai 
pakalbėti L.D.S. reikalais. Vi
sų mylimos dd. Klimiutė ir 
Kavaliauskaitė taipgi daly
vaus.

Drg. J. Grubis ir Levanie- 
nė pasižadėjo užkviesti dabar 
esantį naują sekstetą “Aido 
Balsai”. Pasirodo, kad L.D.$. 
1 kp. už 25 centus įžangos 
duos tikrą koncertą. Tad ypač 
nariai turėtų nepraleisti šios 
progos nepasidarbavę sukėli
mui finansų, kurie bus reika
lingi siuntimui delegatų į LDS 
Seimą.

Pašalinis.

Iš Lietuviški; Prakalbų
Pereitą penktadienį Piliečių 

Kliubo svetainėje Brooklyno 
lietuviai komunistai turėjo su
rengę prakalbas apie proleta
rinę diktatūrą ir proponuoja- 
mą Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Klausyti jų prisirinko 
pilna svetainė. Reikia atžymė
ti ir tas, kad susirinkime bu
vo žmonių visokių'pažiūrų ir 
pakraipų.

Drg. Mizara plačiai aiškino 
ir faktais nurodė, kaip Mark
sas ir Engelsas skelbė proleta
rinės diktatūros reikalingumą 
išnaikinimui kapitalizmo ir 
pabudavojimui socializmo. Iš
traukomis iš tų dviejų didžių
jų mokslininkų raštų parodė, 
kad darbininkai turi eiti revo
liucijos keliu prie nuvertimo 
buržuazinės valstybės ir įstei
gimo savo viešpatavimo. Tai 
buvo tinkamas atsakymas P. 
Grigaičiui, kuris nesenai Bro
oklyne bandė Marksą paversti 
buržuazinės demokratijos gar
bintoju ir proletarinės revoliu
cijos ir diktatūros priešininku. 
Paskui d. Mizara pabrėžė,

ku vanduo išnešė apie 30 eše-' 
rinkų ir 8 colių ilgio unguriu- 
ką. Taip “filtruotas“ vanduo 
nustebino žiūrovus.

kad jau ir kairieji socialistai 
pripažįsta proletarinės dikta
tūros reikalingumą.

Antras kalbėjo d. A. Bim
ba apie tai, kaip Leninas dar 
prieš 1917 metų rusų revoliu
ciją aiškino reikalingumą pro
letarinės valdžios sunaikini
mui išnaudojimo sistemos. 
Grigaitis tvirtino, kad Leninas 
pradėjo skelbti visą galią So
vietams tiktai po lapkričio 
revoliucijos, po pajeidimo sei
mo. Drg. Bimba parodė, kad 
dar pradžioje kovo mėn., dar 
Kerenskio valdžios laikais, 
Leninas griežtai statė klausi
mą atidavimo visos galios So
vietams, nors bolševikai buvo 
mažumoje Sovietuose. Paskui 
jis savo kalboje trumpai pa
sakė, kad Sovietų Sąjungoj 
yra tikrai statoma socializ
mas, ką pripažįsta net social
demokratai.

Trečiu kalbėtojum buvo d. 
L. Prūseiką. Jisai kalbėjo 
apie padėtį Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių, apie žiaurią 
smetoninę diktatūrą ir apie 
reikalą Amerikos lietuviams 
eiti pagelbon Lietuvos žmo
nėms, kad jie nusikratytų tos 
priespaudos. Jis sveikino kilu
sią idėją sušaukimo Amerikos 
Lietuvių Kongreso tam tikslui. 
Ypatingai svarbu, d. Prūseiką 
sakė, kad šis kongresas būtų 
platus, apimantis visus žmo
nes, kurie sutinka kovoti prieš 
fašizmą. Kongresan turime 
gauti taip pat tautiškai ir ka
talikiškai nusistačiusias ma
ses, nors tų sriovių vadai ne
pritaria griežtai kovai prieš 
Smetonos valdžią. Pirmiausia, 
sako, komunistai ir socialistai 
turi veikti iš vien. Svarbu, 
kad šis kongresas taip pat bū
tų pradžia Aiherikos lietuvių 
progresyviškos visuomenės 
tampresnio bendradarbiavi
mo.

Publika labai gražiai ir aty- 
džiai klausėsi,..,visų prakalbų. 
Padengimui lėšų aukų surink
ta $11 su centais.

Patartina, kad Brooklyno 
lietuviai komunistai dažniau 
surengtų tokių pamokinančių 
prakalbų.

Rep.

SVARBUS PRANEŠIMAS
A. Žukas, 58 Stanwix St. kampas 

Noll St., Brooklyn, N. Y. turi gra
žią užeigą ir kviečia visuomenę at
silankyti. Galima gauti skanių val
gių, lietuviško ir amerikoniško sti
liaus. Taipgi galima gauti ir ska
naus alaus.

Drg. Žukas sveikino ir linkėjo 
“Laisvei” sulaukti dar ir kitų 25 
metų.

(82-83)

PRAŠOME DELEGATĖMS 
NAKVYNIŲ

Iš kitų miestų suvažiuos daug 
delegačiij į Liet. Moterų Suvažiavi
mą, kuris bus šeštadienį, 4 balan
džio. Brooklynietės turime išrinku
sios komisiją suradimui nakvynių,' 
bet be jūsų visų paramos komisija 
to darbo neatliks. Todėl mes pra-| 
šome jūsų prirengti kiek galint dau
giau vietų delegačių nakvynėms ir iš 
anksto pranešti komisijai šiuo ant
rašu: O. Depsiene, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Komisija. 
(79-81)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 6 d. 
vakare, “Laisvės” 
nariai dalyvaukite 
kite.'

balandžio, 8 vai. 
svetainėje. Visi 
ir naujų atsives-

A. Baltaitis.
(80-81)

Pardavimai
Parsiduoda restaurantas su alum, 

arba kas nori gali eiti į partnerius. 
Virš 6 metai, kaip dirbamas šis biz
nis, ir galima geras pragyvenimas 
padaryti. Virš $400 pelno įplaukų 
kas savaitę. Vieta atdara dieną ir 
naktį. Jeigu nori įeiti kaipo part
neris, tai turi žinoti restauranto biz
nį ir kaip valgius sutaisyti. Del kitų 
informacijų kreipkitės asmeniškai 
arba per laišką sekamai: C. Frankus 
(Franckevičius) 216 Broadway, Bro
oklyn, N. Y., Paramount Coffee 
Shoppe. "

(79-85)

Parsiduoda restaurantas arba gali 
įeiti į partnerius. Atdara dieną ir 
naktį. Del kitų informacijų kreip
kitės į: The New Bedford , Co/fee 
Pot & Restaurant, 178 Bedford Ave., 
M. Sukauskas, sav. Brooklyn, N. Y.

(79-85)

REIKALINGA 
AGENTŲ

Vyrų ir moterų, po visus miestus
Amerikoje ir užsienyje. Ant vietos 
ir keliaujančių. Pardavinėjimui ir 
garsinimui NATURAL-LAX-HERB
TEA. Geras uždarbis. Rašykite tuo
jau del platesnių žinių:

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

(77-83)

B

DRAMOS GRUPES VAIDYLŲ 
DĖMĖSIU! I

Komedijos “Amerika Pirty
je“ repeticijos įvyks panedėlį, 
(šiandien), 6 bal. 7 vai. vaka
re, “Laisves” name.
Vaidylos būkim minėtu laiku, 

nes kiek teko nugirsti, tai tuo- 
jaus būsime užkviesti vienur, 
bei kitur sulošti;šią komediją. 
Todėl turim smarkiai pasimo
kinti.

P. Ba-a-a-as.

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.

Gaisrininkai Ir Šokėjos
Nors vieną kartą gyvenime 

gaisrininkai ir šokėjos turėjo 
labai draugiškus ryšius. Tas 
atsitiko antradienį, 209 W. 
48th St., New Yorke, užside
gus šokimo praktikų svetai
nei. šokėjos su mielu noru 
veržėsi į glėbį gaisrininkams, 
o gaisrininkai nešė jas žemyn 
gaisrinėmis kopėčiomis, visai 
užsimiršdami, kad jų pačios 
gali sukelt gvoltą už nešioji
mą ant rankų pusnuogių mer
gų.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informaciją 

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

Trumpos Žinutės

New Yorke galima gauti 
žuvies už dyką! Kur? Ogi at
sukus kraną, jeigu jis užtek
tinai platus. Bevalant Deca
tur gatvę, Brooklyne, atidary
ta vandens rina ir trumpu lai-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

_ (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
ParBftmdau automobiliua vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
i Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės“ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT«
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

GERTUVE ir restauracija
'ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Svetainės, kur būna “Laisvės” Konvencijos.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

MIKOLAS LIEPUS
—s

Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią
Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

ŽOLYNU ARBATA
.. .... .p'nįeųuuB

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe l<>th ir iSth 1^, Y. C.

Gydo odoif, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8; Sekmad. 111-1 dieną
Tei.i Algonquin 4*8294

Telephone: E Ve r green 8*9770

J. GARŠVA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas lięas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL u 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 šiaip:

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

Namų Antrašas
1375 East 18th Street ' 

Brooklyn, N. Y.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė“ gavo didejį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoj*e cuk
raus“—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į
“Laisvę“ ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

1 Valgykite medų; kad 
i nesirgtumėte.

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

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.

I ■

i Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j 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
les, Plaučių, Plaučių Arterijų lipas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS“ k mitL
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
"MES KALBAM LIETUVIŠKAI.




