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United Press Bal. 9 
praneša, kad keturi japonai 
liko nukauti susikirtime su 
“rusais ant Mongolijos- 
Manchukuo sienos.”

Reiškia, vėl japonai buvo 
įsibriovę į svetimą kraštą.

Japonija privertė Chiniją 
Protestuot prieš SSRS su

tartį su Mongolija 

MASKVA, Bal. 9.—So
vietų vyriausybė supranta, 
jog Chinijos valdžia todėl 
užprotestavo prieš Sovietų 
tarpsavinės pagelbos sutar- igal to šiaučiaus patarimus.
tį su Išlaukine Mongolija, 
kad japonai privertė ją už
protestuoti.

Japonijos valdžia užreiš
kė, kad jeigu Chinija nieko 
nedarys prieš tą sutartį, tai 
būsią ženklas, kad, girdi, 
pati Chinija “slapta susita
rus” su Sovietais.

Geneva, Bal. 9.—United 
Press pranešimais,- Tautų 
Lygos Taryba nieko nega
lėsianti padaryti, idant su
stabdyti italus nuo nuodin
gų dujų vartojimo 
ethiopus.

prieš

Geneva, Bal. 9.—Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
A. Eden parodė, jog italai 
pravežė Suezo kanalu 200 
tonų nuodingų dujų karui 
prieš Ethiopiją.

Cincinnati, Ohio, Bal. 9.- 
Ohio upė ištvino 54 pėdas 
virš paprasto lygmens. Už
liejo vieškelius.

Senatoriai Nagrinės
Hearsto Telegramas

WASHINGTON, bal. 8. 
—Columbia apskričio vy
riausias teismas nusprendė, 
jog senatorių komisija, tyri
nėjanti kompanijų veiklą 
tarp kongreso narių, turi 
teisę ištirti ir telegramas 
fašistinių laikraščių leidėjo 
W. R. Hearsto. Tomis tele
gramomis jis stengėsi ypač 
paveikti politikierius, kad 
kongresas atmestų Wheel- 
er-Reyburn bilių. Šis bilius 
reikalavo suvaržyt elektros- 
geso kompanijų šmugelį 
trečiaeiliais bei ketvirtaei- 
liais Šerais, neparemtai^ jo
kiu tikru turtu.

Lėktuvo Nelaimė del
Netikusių Signalų

WASHINGTON, Bal. 8.- 
TWA orlaivių kompanijos 
viršininkai kaltina, kad tai 
per klaidžiai rodančius val
diškus radio signalus sudu
žo į kalną jos lėktuvas ties 
Uniontownu, Pa., ir taip už
simušė du jo lakūnai ir 11 
keleivių. Sako, kad tai jau 
ne pirma orlaivių nelaimė, 
įvykusi del valdžios signalų 
prasto veikimo.

Išdaužė Spaustuves už Maho- 
metonią Įžeidimą

PEIPING, bal. 8. — 500 
mahometonų išdaužė chinų 
dviejų laikraščių spaustu
ves už tai, kad tie laikraš
čiai rašė, jog “šventame” 
mahometonų Kami mieste 
gražios jų merginos išteka 
labai jaunos, 15 metų am
žiaus ar dar jaunesnės.

Mirė Šiaučius, Prezidento 
Coolidge Mokytojas

NORTHAMPTON, Mass. 
—Mirė čeverykų taisytojas 
James Lucey, 81 metų am
žiaus, “draugas” velionio 
šalies prezidento Coolidge. 
Pastarasis sakydavo, kad 
jis pakilęs politikoj tik pa-

FRANCUOS 25 METU 
PLANAS PALAIKYTI 

TAIKA EUROPOJ
Nurodo Hitlerio Pasiūlymų 
Pragaištingumą Klaipėdai 

ir Austrijai

Francijos valdžia pasiuntė 
savo taikos planą Anglijai, 
Belgijai ir Italijai. Siūlo jį 
priimti prieš apgavingus 
Hitlerio atskirus, vienpusiš
kus neva taikos pasiūlymus. 
Francijos vyriausybe, be 
kitko, nurodo, kad Hitlerio 
planai reikštų pragaištį Au
strijai ir Klaipėdos praradi
mą Lietuvai.

Francija gi siūlo bendras 
tarpsavinės pagelbos sutar
tis ir sako, kad turi būt su
daryta tarptautinė armijos, 
laivyno ir oro laivyno jėga, 
kuri būtu panaudota prieš 
karišką užpuoliką. Ta ben
dra įvairių šalių karinė jė
ga būtų kontroliuojama 
Tautu Lvgos tam tikro Eu
ropinio Komiteto.

Taikos sutartys su dabar
tinių rubežių neliačiamybe 
turėtų būt padarytos 25-ms 
metams. T a r p t a u tinius 
klausimus minimas 
tas spręstų dviem 
liais balsų.

Į tokią sutarčių 
būtų priimta ir Vokietiją,, 
Bet jeigu Hitleris to neno
rės, tai galima bus ir be jo 
apsieiti.

komite- 
trečda-

sistemą

SSRS Nėra Cenzūros
NEW YORK, bal. 8.—At

vyko iš Maskvos K. Uman- 
ski, buvęs ten siunčiamų už
sienin spaudos telegramų 
prižiūrėtojas. Jis pareiškė, 
kad Sovietuose nėra cenzū
ros, kaip paprastai tas žo
dis suprantamas. Visai ne
cenzūruojama pašto siunti
niai bei telefonai. Prižiūri
ma tik melai bei klaidos te
legramose. Tie dalykai ap- 
diskusuojama su pačiais už
sieniniais korespondentais, 
bet jų nuomonės nėra var
žomos.

Drg. Umanskis bus So
vietų ambasados patarėjas 
Washingtone.

Neapolis, Italija. — Bal. 
8 d. dviem laivais išsiųsta 
dar 5,000 kareivių ir 1,200 
specializuotų d a r b i n inkų 
karui prieš Ethiopiją.

Hamilton, Ohio. — Nu
krito lėktuvas; užsimušė jo 
vairuotojas E. Treiber ir 
vienas jo vežtas žmogus.

AM. DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
SUSIJUNGĖ SU BEDARBIU TARY

BOMIS IR NAC. BEDARBIU LYGA
MILŽINIŠKA DELEGATŲ DIDŽIUMA I^ASISAKĖ
Už BEDARBIŲ SPĖKŲ SUVIENIJIMĄ

Susi- 
nuta- 
balsų 
prieš

WASHINGTON, bal. 8.— 
Amerikos Darbininkų 
vienijimas (Alliance) 
rė tokia nusveriančia 
didžiuma, ' kaip šeši 
vieną, susivienyti su Bedar
bių Tarybomis ir Nacionale 
Bedarbių Lyga. Šiek tiek 
tam priešinosi tik Oregono, 
Pittsburgho ir Milwaukee’s 
delegatai.

Suvažiavime kalbėdamas 
Frank Morrison, dešinysis 
sekretorius Amerikos Dar- 

-bo Federacijos, pasakė, kad 
jis ir jo organizacija prita-

New York.—Textile High 
Schoolėj virš 1,000 mokyto- 

„___ - M ... jų užprotestavo prieš be
ria “tikrom” bedarbių orga- darbių mokytojų paleidinė- 
nizacijom, kurios, girdi, tu- jimą iš pašalpinių WPA 
ri būt “laisvos nuo komu- darbų. Jie priklauso Dar- 
nistų įtakos.” Tai buvo jo bo federacijos unijai.

“Izviestija” Supliekia Japonijos Priekabes
Prieš Sovietų Sutartį su Liaudies Mongolija

MASKVA, Bal. 8.—Sovie
tų vyriausybės organas “Iz- 
viestija” atsako į Japonijos 
užsipuldinėjimus ant Sovie
tų padarytos tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Liau
diška Išlaukine Mongolija. 
“Izviestija” pabrėžia, jog 
tai yra japonų imperialistų 
išmislas, būk ta sutartis 
reiškia Mongolijos “faktiną 
prijungimą” Sovietams. ;

Sovietų organas nurodo, 
jog pati Išlaukinė Mongo
lija 1921 m. prašė Sovietų 
pagelbos prieš japonų ir jų 
sėbrų baltagvardiečių įsi
veržimus. Sovietai suteikė 
tos pagelbos Mongolijai ap
siginti, o kuomet 1925 m. 
Liaudiška Mongolija suti
ko, kad Sovietai ištrauktų 
savo karines jėgas iš tos ša-

Sovietų Radio Balionas 
Iškilo 26 Mylias

' NOVOSIBIRSK, SSRS., 
Bal. 8.—Sovietų radio baliū
nas su moksliniais įran
kiais, bet be žmonių iškilo 
26 mylias. Tai pasaulinis 
augščio rekordas.

Baliūnui pakilus 37,073 
pėdas, jo termometras už
registravo 63 laipsnius ir 
trečdalį šalčio žemiau zero. 
Bet pačioj didžiausioj augš- 
tumoj šaltis vėl sumažėjo 
25 laiosniais ir puse.

Quoram dar Tebėra 
Ethiopų Rankose

Addis Ababa, Bal. 8. — Iš 
Quoramo pranešta, jog tas 
miestas dar tebėra ethiopų 
rankose, nors italai pakar
totinai gyrėsi, būk atėmę jį 
iš ethiopų.

agitacija prieš vienijimąsi 
su Bedarbių Tarybomis. 
Bet mažai kals tepaisė tos 
jo šnekos prieš Bedarbių 
Tarybas. , J

Visi suvažiavimo delega
tai su daugeliu kitų darbi
ninkų pikietavo valdišką W- 
PA centrą, reikalaudami 
maisto ir pastogės dviem 
šimtam delegatų, neturinčių 
iš ko pragyvent nei už ką 
sugrįžt namo.

lies, taip jie ir padarė. Mon
golijos vyriausybė išreiškė 
giliausią dėkingumą Sovie
tams už paramą.

Chinijos fašistų Chiang 
Kai-sheko valdžia irgi skel
bia pasauliui, kad nepripa
žins Monolijos sutarties su 
Sovietais, nes, girdi, Mon
golija turinti priklausyti 
Chįnijai. :

“Izviestija” į tai atsako, 
nurodant, kaip Chi’anį Kai- 
shek be pasipriešinimo už-r 
leido Japonijai Mandžuriją, 
Jeholą ir" dabar užleidžia 
šiaurinę Chiniją. Panašiai 
Chinijos fašistiniai valdo
vai atiduotų Japonijai ir Iš
laukinę Mongolija. O japo
nų imperialistai ją panau
dotų kaip savo karo papėdę 
prieš Sovietų Sąjungą.

Mussolini Šaukia Visai 
Sunaikint Ethiopiją

ROMA, Bal. 8.—Mussoli- 
nis savo ministerių susirin
kime rėkavo, kad Italija 
tęs karą, iki “visiškai su- 
kriušins”. Ethiopiją. Tik 
tuomet, girdi, būsią saugu 
gretimoms Italijos koloni
joms. Jis garsinosi, kad ita
lai “jau neužilgo sunaikin
sią” ethiopus. Jis blofino, 
būk fašistų kareivių ūpas 
Ethiopijoj esąs “puikus.”

Į kaltinimus, kad italai 
dujomis nuodija ethiopus, 
Mussolini nieko neatsakė.

Prievarta Varys į
Fašistų Orlaivyną

ROMA, Bal. 8.—Italijos 
fašistų valdžia patvarkė, 
kad tinkami jauni vyrai 
bus jau prievarta imami. į 
karo lakūnus. Iki šiol į tą 
tarnybą ėmė tik savanorius.

Japonijoj Uždrausiu Kariam 
Kištis į Politiką?

TOKIO, bal. 8.—Japonijos 
karo ministeris gen. J. Te- 
rauchi užreiškė, kad armija 
turi nesikišt į politiką ir lai
kytis disciplinos. Bet ir da
bar fašistuojanti karininkai 
turi didelę įtaką Japonijos 
valdžioj.
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SOC. DAN. HOAN VĖL 
IŠRINKTAS MILWAU

KEE, WIS., MAJORU
Komunistai už Jį Darbavo

si, nors Jis Plūdo “Rau
donuosius”

MILWAUKEE, Wis., bal. 
8. — Miesto majoru vėl iš
rinktas socialistas Daniel 
W. Hoan. Demokratai ir 
republikonai išvien prieš jį 
statė į majorus reakcionie
rių J. Shinnerseą.

Soc. Hoan kandidatavo 
nuo Far merių-Darbininkų 
Progresyvės F e d e racijos. 
Už jo išrinkimą smarkiai 
darbavosi ir komunistai, 
nors jis, kaipo dešinysis so
cialistas, plūdo komunistus. 
Hoan iš savo kalbėtojų są
rašo išbraukė ir gerai žino
mą socialistę ,Metą Berge-, 
rienę tik už tai, kad ji rei
kalavo bendro fronto.

Teismas prieš 7 Poli
cininkus Žmogžudžius
BARTOWE, Floridoj, at

einantį pirmadienį prasidės 
teismas prieš buvusį Tam
pos policijos galvą Titts- 
wortha ir šešis policininkus.

Per jų padarytą sumoks
ią su kul^luksais buvo pa
grobti bedarbių veikėjas J. 
Shoemaker ir soc. Poulnot. 
Juos kukluksai išsivežė ir 
taip budeliškai nuplakė, kad 
jiems mėsos nuo kaulų at
krito. Shoemaker del to 
greitai ir mirė.

JERSEY CITY, N. J.— 
Iš darbo laive “President 
Garfield” bal. 8 d. tapo pa
varyta keturi jūrininkai 
kaip “komunistiniai agita
toriai”.

Kaip "Kviečių Karalius 
Apkirto Valdžią

WASHINGTON, Bal. 8. 
-Thomas Campbell, Monta
nos valstijos “kviečių kara
lius”, šitaip išliežė $50,000 
iš valdiškos AAA įstaigos. 
Jis nuo indijonų samdė že
mės plotus, mokėdamas 50 
centų iki pusantro dolerio 
rendos už akrą. Paskui iš 
AAA išreikalavo^po $7 už 
kiekvieną paliktą neužsėtą 
akrą tos žemės. Mat, val
džia, norėdama sumažinti 
grūdų derlių ir pakelti jų 
kainą, mokėjo atlyginimą 
už bergždžiai paliekamas 
žemes.

Šią Campbellio šulerystę 
susekė keli valdžios biurai. įžeidimą.

Soc. V adas N. Thomas 
Remia Bendrą C>egu~ 
žinę su Komunistais

Suaukojo $120,000 Fašisti
niams “Kryžeiviams”

WASHINGTON, bal. 8.— 
Senatinė* tyrinėjimo komisi
ja atidengė, kad pusiau- fa
šistinė Crusader’ių (Kryž
eivių) organizacija per me
tus gavo $120,000 aukų iš 
duPontų ir kitų kapitalistų, 
varymui savo juodos politi
nės propagandos.

Francija Reikalauja 
Bausmių prieš Nazius

PARYŽIUS, Bal. 8.— 
Francijos valdžia reikalau
ja, kad Tautų Lyga įvestų 
ekonomines baigmes prieš 
Vokietiją, jeigu Hitleris 
statys tvirtoves Rheino 
krašte, Francijos pasienyj.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Shanghai, bal. 8. — Labai 

paaugo komunistų veiki
mas pietinėj dalvi Chekian- 
to provincijos, Chinijoj. Fa
šistinė valdžia juos, kaip ir 
naprastai, apšaukia “bandi
tais.”

Washington, bal. 8. — 
Works Progress administ
racija užgyrė statymą rū
sių, kur žmonės galėtų pasi
slėpti laike viesulų Floridos 
valstijos pakrašty.

Roma, bal. 8.—Mussolinio 
valdžia patvarkė, kad sve- 
čiams-turistams iš užsienio 
bus duodama 16 ir pusė lirų 
už dolerį—Tain per karą 
nupuolė fašistų pinigai.

Peoria, Ill. — Senatorius 
Borah, vadinamas “pažan
gus” republikonas, išsireiš
kė, kad už pusmečio galė
siąs įvykti europinis karas.

Hartford, Conn., bal. 8.—- 
Connecticut upės vanduo, iš 
priežasties smarkių lietų, 
vėl pakilo 20 pėdų augščiau 
savo paprasto lygio.

Medina miestelio apygar
dose, New Yorko valstijoj, 
keliai vietomis dar tebėra 
užversti dviem pėdom snie-

Priteisė $2,500 už Aktorės 
Pažeminimą Burleske

BOSTON, Mass.—Vienas 
vietinis burlesko. (pusnuo
gių merginų). teatras buvo 
išstatęs savo priemenėj pa
veikslą graikės artistės Fo- 
fos Loukos be jos leidimo. 
Ji už tai patraukė teatrą 
teisman ir laimėjo $2,500 
atlyginimo už jos garbės

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

O
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PHILA. DEŠINIEJI
STENGIAS SUARDYT

GEGUŽINĖS FRONTĄ

NEW YORK, bal. 8. ~ 
Socialistų Partijos kairiojo 
sparno vadas Norman Tho
mas pareiškė: “Mes turime 
sudaryti kuo didžiausią 
darbininkų vienybę Pirmo
joj Gegužės, nepaisant jokių 
politinių skirtumų. Tai 
r i būt tikra darbininkų de
monstracija su socialistais, 
komunistais ir unijistais.” ”

Norman Thomas nurodė, 
jog tai bus pirma suvienyta 
Gegužinė d e m o n s t racija 
nuo pasaulinio karo. Jis«a- 
kė: “Laikyti dvi atskiras 
(socialistams ir komunis
tams) demonstracijas yra 
kvailas dalykas. Jeigu jūs 
turėsite ir dvi atskiras Ge
gužines parodas, vis tik 
gręs jums tas pats kalėji-

fmas.”
L. Waldman ir kiti deši

nieji socialistai užsipuldinė- 
ia ant kairiųjų socialistų 
už rengimą Gegužinės ap- 
vaikščiojimo išvien su ko
munistais. Į tai Norman 
Thomas atsako:

“Aš prisimenu, jog Wald- 
manas pernykščioj Geguži
nėj kalbėjo nuo tos pačios 
platformos su Jay Lovesto- 
nu, iš vienos pusės, ir su 
trockistu James Cannonu, iš 
antros, 
tai aš 
tikrąjį 
liūs.

“Be

I

Kas liečia manęs, 
geriau pasirinkčiau 
dalyką, negu šipu-

to,—tęsė Norman 
Thomas, — jokia sumušta 
grupė nediktuos Socialistų 
Partijai. O tokia grupė ir 
yra ‘senoji gvardija’ (deši
nieji)—jie sumušti. Norai* 
nacijos tatai įrodė.”

PHILADELPHIA, Pa", 
Bal. 8.—Dešinieji socialistų 
vadai, kurie šiaip taip me
chaniškai kontroliuoja vieti
nį socialistų apskritį, deda 
paskučiausias pasta ngas, 
kad tik užkenkt sudarymui 
bendros Gegužinės demons
tracijos su komunistais. Set 
revoliuciniai darbininkai į 
suvienytą demonstraciją 
patraukia daug unijų ir 
broliškų organizacijų.

Bostono ir Apielinkės 
Korespondentams^.

Balandžio mėnesio 19 d., 
kai 10 vai. ryte, So. Bostone 
šaukiama pasitarimas visų 
“Laisvės” korespondentų, 
gyvenančių Bostone ir apie- 
linkėje.

Dalyvaus “Laisvės” re
daktorius ir padarys prane
šimą apie mūsų korėspoiv- 
dentų pareigas ir kitus 
svarbius reikalus, surištus 
su “Laisvės” turiniu.

Paskui seks diskusijos.
Prašome visus dalyvauti.
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Žmonės Jau Moka
Sveikata Už Nedarbą

Rusijos proletariatas laimėjo todėl, kad 
jojo pirmosios eilės buvo apginkluotos 
marksižnio-leninizmo mokslu.

Visai kitaip klojosi proletariatui tose 
šalyse, kuriose jisai nebuvo taip apsi
ginklavęs. Vokietijoj ir Austrijoj lygiai 
taip pat “aksidentaliai” laimė įkrito į 
rankas socialdemokratams, tai yra, pa
teko galia į jų rankas, bet šiandien visi 
mato, kur ta reformistinės socialdemo
kratijos laimė nuvedė šių kraštų prole
tariatą.

Kas sako, kad proletarinė revoliucija 
gali ateiti ir laimėti automatiškai, me
chaniškai, pati savaime, tas neturi jokio 
supratimo apie marksizmo mokymus, tas 
niekados neturės laimės būti vadu per
galingos proletarinės revoliucijos.

Zamora Nuverstas, Kas Toliau!

Ką Nominuoti į LDS 
Centro Valdybą?

Palengva pasikelia uždangalas ir pasi
rodo ta nelaimė, kurią neša darbo žmo
nėms viešpataujantis nedarbas. Mūsų- 
klasė jau pradeda mokėti savo sveikata 
už šitą kapitalistinę kriminalystę. Pa- 
siskaitykime sekamą New Yorko miesto 
spaudos pranešimą:

Miesto sveikatos komisionierius Dr. Rice 
raportuoja apie gerai padidėjusį skaičių 
apsirgimų džiova per 1936 metų pirmą ket
virtainį, palyginus su tuo pat laikotarpiu 
1935 metų ir 1934 m. Per šių njetų pirmą 
ketvirtainį buvo 2,955 susirgimų-prieš 2,- 
568 pernai metais ir 2,785 1934 metais.
Pereitą savaitę raportuota 305 susirgimai 
prieš 251 susirgimą užpereitą savaitę ir 196 
susirgimus per tą pačią savaitę pernai. 
Mirimai nuo džiovos paaugo tik mažai, bū
tent, nuo 1,226 per pirmą ketvirtainį per
nai iki 1,299 per tą patį laikotarpį šiemet.

Vienas to padidėjimo susirgimzį džiova 
aiškinimas paduodamas, kaipo pasekmė ke
lių metų depresijos čiukuro.

Tai tik viena liga. O kur kitos, ku
rios padidėjusia energija skina varguo
lių gyvybes rezultate tų kelių metų de
presijos? Jeigu valdininkai, kurie turi 
visus žmonių sveikatos stovio rekordus, 
būtų priversti visai nukelti uždangalą ir 
parodyti tikrą padėtį, tai visas pasaulis 

" nusistebėtų. O dar tik pradžia. Nedar
bo rezultatai ant sveikatos kasmet eis di
dyn. Kas svarbiausia, kūdikiai gimsta 
ir auga nedarbo pagimdyto vargo sąly
gose. • Jų visa sistema .silpna, jų visas 
amžius bus trumpesnis, jų beilaikinių 
mirimų skaičius bus didesnis, jų kūnas 
bus atdaras ligoms ir nesveikavimams.

Ispanijos liaudies frontas parlamente 
nuvertė nuo sosto prezidentą Zamorą, 
darbininkų klasės priešą ir reakcijos 
ramstį. Dešiniosios partijos (klerikalai 
ir fašistai-monarchistai) bandė išgelbė
ti jo kailį, bet niekas iš to neišėjo. Jis 
stovėjo ant kelio liaudies frontui ir turė
jo pasitraukti, nes po pereitų rinkimų 
Ispanijos parlamente liaudies fronto ša
lininkai sudaro didžiumą.

Zamoros prašalinimas parodo, kad Is
panijos revoliucija tebemaršuoja pirmyn, 
kad liaudies frontas tebekerta smūgius 
reakcijai ir klerikalizmui. Reakcijos va
das Gil Robles pareiškė, kad šis kairiųjų 
žygis privesiąs prie respublikos sunaiki
nimo. Vadinasi, klerikalai-fašistai-mo- 
narchistai stengsis šitą savo tikslą pa
siekti. Ar jiems pavyks, tai kitas da
lykas.

Tuo tarpu parlamentas paskelbs pre
zidento rinkimus. Pirmiausia bus iš
rinkta tiek rinkikų, kiek yra parlamente 
narių ir paskui tie rinkikai bendrai su 
parlamentu išrinks Ispanijai prezidentą. 
Tokią procedūrą nusako Ispanijos res
publikos konstitucija. Liaudies frontas 
tikisi laimėti prezidento rinkimuose ir 
dar vieną smūgį užduoti reakciniam 
frontui.

Mongolijos-Sovietų Sąjungos 
Sutartis

Ar Sovietą Sąjunga
Tik Aksidentas?

Mums jau pusėtinai nusibodo klausytis 
mūsų draugų tūlų socialistų pamokslų 
apie tai, būk bolševikų revoliucijos lai
mėjimas 1917 metais ir Sovietų Sąjungos 
įsisteigimas buvęs visai aksidentalis da
lykas,, del tam tikrų netikėtų sąlygų bol
ševikams į rankas įkritus gatava iškepta 
laimė. Bet tai yra vaikiška filozofija. 
Jeigu .jau taip, tai visi didieji istorijoj 
įvykiai yra aksidentaliai dalykai, nety
čia įkritus į keno nors rankas laimė ar
ba nelaimė. Bet toks istorijos aiškini
mas nieko bendro neturi su materialisti
niu dialektikiniu supratimu.

Tas tiesa, kad tam tikros socialės-isto- 
rinės spėkos išsivysto, susikuopia visuo
menėje ir pagimdo tokius įvykius, kaip 
revoliucijos, kaip visi didieji perversmai. 
Tačiau tie įvykiai veikia per žmonės ir 
ant žmonių, žmonės kaskart vaidina 

.^Svarbesnį vaidmenį tuose įvykiuose. O 
proletarine revoliucija ir jos laimėjimas 
jau yra mokslas. Be prisirengimo prie 
jos, be aiškios programos, be disciplinuo
tos vadovybės formoje revoliucinės pro
letariato partijos proletarinės revoliuci
jos laimėjimas neįmatomas, darbininkų 
sukilimas pasilieka tik sukilimu.

Taigi, jeigu rusų proletarinė revoliuci
ja laimėjo, jeigu Sovietų valdžia išsilai
kė ir gali šiandien statyti socializmą, 
tai ačiū tam, kad, apart tam tikrų isto- 

v rinių sąlygų, dar buvo ir yra Komunistų 
Partija su visapuse revoliucine progra
ma, kad anais laikais buvo Marksas ir 
Engelsas, vėliau Leninas, o šiandien yra 
Stalinas ir kiti revoliuciniai genijai. 
Skaityk Lenino raštus ir pamatysi, kaip

i aistemaciai ir kantriai jisai ruošė rusų 
f proletariatą prie to didelio 1917 metų 

Įvykio. Tik ačiū tam paruošimo darbui* 
septynioliktų metų revoliucija laimėjo. j.

' Viešai paskelbta apsigynimo sutartis 
tarp Mongolijos Liaudies Respublikos ir 
Sovietų Sąjungos. Jeigu Japonija ir 
Manchukuo užpultų Mongoliją, tai So
vietų Sąjunga teiktų jai moralę ir mili- 
tarę paramą, taip darytų ir Mongolija, 
jeigu kuri nors šalis užpultų Sovietų 
Sąjungą.

Šita sutartis labai nepatinka Japoni
jos imperialistams. Tai visai natūralūs 
dalykas. Mat, jie tikėjosi lengvai už
grobti Mongoliją, prisiveržti prie Sovie
tų rubežiaus ir paskui pradėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Dabar Mongolija turi 
už savo nugaros galingą Sovietų Sąjun
gos Raudonąją Armiją. Japonijos plė
šikai turi rimtai pagalvot pirma, negu 
bandys išsižioti, kad prarijus Mongoliją.

Būtų Tik Lašas Vandens

Potviniai ir audros pridarė nemažai 
nuostolių Amerikos žmonėms. Žuvo ne-' 
mažai gyvybių. . Šimtai tūkstančių žmo
nių neteko ir tai, ką dar turėjo, ir atsi
dūrė neapsakomame varge.

Ir ilgai vargs ir dejuos tie žmonės: 
Jų baisia nelaime bandys pasinaudoti Vi-, 
šokio kapitalistinio plauko parazitai, 
bandys iščiulpti jų paskutinius syvus. '

Bet tiems žmoneliams nereikėtų varg-i, 
ti, jeigu Anierika būtų rankose pačių- 
žmonių, jeigu jūs 'gyvenimo nevrildytip- 
keletas desėtkų kapitalistų. Daleiškime, 
kad potviniai ir audros sunaikino turto 
už kelius šimtūs milionų dolerių. Su
teikus darbo, trylika milionų bedarbių 
galėtų viską atsteįgti į kelias dienas. 
Daleiškime, kad koks šimtas tūkstančių 
žmonių neteko potvinio ir audrų riėlai- Ą 
mėse maisto. Bet kuomet šiandien toks 
milžiniškas perteklius farmų produktų, 
tai tik juokas būtų tuos žmones ge
riausiai pamaitinti kelis mėnesius. Bet 
tai visa turi apžioję kapitalistai ir jie 
nieko nedarys* jeigu iš to sau pelno ne
turės. Štai kame yra Amerikos žmonių 
nelaimė ant nelaimių.

ti kandidatūrą A. Matulio. 
Jis gyvena Jersey City, prie 
pat Brooklyno, tik už Hud
son upės. Drg. Matulis bu
vo opozicijoj, ėjo pareigas 
LDD centro sekretoriaus, 
bet iškilus vienybei, labai 
smarkiai kovojo už vienybę 
ir dabar, susivienijus, ak
tyviai dalyvauja mūsų ju
dėjime. Man atrodo, kad 
būtų labai gerai del atstei- 
gimo pilno pasitikėjimo tar
pe draugų, kad nors bent 
vienas iš buvusių opozicijos 
draugų įeitų į LDS Centro 
Valdybą. Nesakau, kad no
minuoti d. Matulį ar kurį 
kitą tik todėl, kad jis buvo 
opozicijoj. Aš siūlau d. Ma
tulio kandidatūrą visų pir
ma todėl, kad jis, mano su
pratimu, pilnai kvalifikuo
tas užimti iždo globėjo vie
tą LDS Centro Valdyboje.

O dabar prieiname prie 
svarbiausios vietos, būtent, 
LDS sekretoriaus. Čia susi
duriame su svarbia proble
ma. Dabartinė sekretorė, 
draugė Jeskevičiutė, nuo 
pat LDS susiorganizavimo 
labai puikiai savo pareigas 
atliko. Aš manau, kad aš 
išreikšiu visų LDS narių 
nuomonę, jeigu pasakysiu, 
kad mes visi norėtumėme, 
kad jinai toje vietoje vėl 
pasiliktų. Bet, deja, ji jau 
pereitam seime faktinai bu
vo draftuota į sekretoriaus 
vietą: ji nenorėjo apsiimti,

Skaitėme “Tiesoj” Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo Centro Valdybos in
strukcijas kuopoms ir na
riams delei nominacijų į 
būsimą Centro Valdybą. 
Pagal patvarkymą, nomi
nacijos prasidėjo su balan
džio 1 d. Kadangi didelė 
dauguma LDS narių skaito 
“Vilnį” arba “Laisvę”, tai 
bus pravartu žodį kitą tarti 
mūsų dienraščiuose apie no
minacijas ir kandidatus.

LDS konstitucija sako, 
kad galutinai organizacijos 
viršininkus išrenka jos sei
mas. Referendumu atlieka
ma tik nominacijos. Tačiaus 
svarbu, kad tinkami, kvalL 
fikuoti LDS nariai būtų no
minuoti.

Man atrodo, kad dabar
tinė LDS Centro Valdyba 
organizacijos reikalus vedė 
labai gerai. Visi jos nariai, 
kaip aš matau, ištikimai ir 
sąžiniškai ėjo jiems uždė
tas pareigas. Nesigirdėt jo
kių pasidalinimų ir ginčų 
toje valdyboje. Tai beveik 
retas atsitikimas tokioj di
delėj savišalpos organizaci
joj. Mes, LDS nariai, gali
me tuom pasidžiaugti. Mū
sų organizacija yra vienin
ga, tvirta, darbininkiška, 
gerai pasilaikanti ir augan
ti. >

Tačiau, man atrodo, rei
kėtų visiems pagalvoti, ar 
nebūtų galima sumažinti 
LDS Centro Valdybos ke
lionių ir sugaiščių išlaidas. 
Nesakau, kad Valdybos na
riai bereikalingai ima už 
keliones ir sugaištis. Bet jie 
nekalti, kad gyvena toli nuo 
centro. Pavyzdžiui, turime 
du tokiu Centro Valdybos 
nariu, būtent, Dr. Palevi- 
čių, kuris gyvena Detroite 
ir draugą Mikitą kuris gy
vena Rochesteryje. Abudu 
labai rūpestingi Valdybos 
nariai. Visai nieko neturiu 
prieki juos. Bet faktas yra, 
kad Dr. Palevičiaus kiek
vienus atsilankymas į Cen
tro Valdybos susirinkimą 
kaštuoja organizacijai ko
ne šįmtas dolerių. Tai pu
sėtina suma. Jeigu į metus 
įvykšta keturi susirinkimai, 
tai ii* pasidaro beveik ketu
ri, njažiausia trys, šimtai 
dolerių išlaidų. Jeigu nors 
dalis tos sumos būtų galima 
sutaupyti organizacijai, tai 
kodėl ne? Žinorii'a, jeigu 
riiėš sūraštūmėhie tokį dak
tarą, kuris taip nuoširdžiai

. rūpintųsi LDS reikalais,' 
kaip rūpinasi Dr. Palevi- 
čius.

Todėl, man atrodo, reikė
tų į LDS daktarus kvotėjus 
nominuoti ir Dr. Repšį, jš 
Cambridge, Mass. Jis gyvė- 
ria daug arčiau prie Brook-* 
lyno f ir pusėtinai daug*, sū- 
sitaūįytų 'piniglj ~ctel UDS.' 
Kaip' tėn nebūtį, būtū”g^- 
raįp jeįgiv būtųv Tipririiiūoti' 
befit du fcRndidntii į t^wie-. 
tą, tai 'Šęfrnris galėtų^g'alu- 
tinaį tartį šayo ž0(įį tuo 
klaušiftid ir pasirinkti vie
ną is' dviejų. Tbctei as pdy 
tariu LDS nariams neuž
miršti daktaro Repšio kan
didatūros. „ .

Drg. Jlikita, kaip sakiau, 
labai rūpestingas LDS dar
buotojas, bet irgi pertoli gy
vena nuo Centro. Jis jau 
kelius metus išbuvo Valdy
boje. Reikėtų rasti kandida- 

4<tas iš artimesnės kolonijos. 
' Nuo savęs aš noriu pasiūly- Mortos Vilkienės DivOrsas

bet ęeimas nutarė ir ji klau
sė to nutarimo.

Dabar jinai sako, kad ji 
jokiu būdu nepasiliks LDS 
sekretore. Ji yra nuspren
dus pasiliuosuoti iš tos at- 
sakomingos vietos ir jieško- 
ti darbo—užsiėmimo kitur. 
Taigi, prisieina jieškoti jos 
vieton kito kandidato.

Mano supratimu, logiš
kas tai vietai kandidatas 
yra d. J. Siurba, dabartinis 
“Tiesos” redaktorius. Reda
guodamas “Tiesą” ir dirb
damas labai artimai su 
drauge Jeskevičiute, jisai 
yra gerai susipažinęs su 
LDS visais reikalais ir ne
bus sunku jam perimti se
kretoriaus vietą ir parei
gas. Visai naują žmogų pa
statysime, tai kol jis susi
pažins su tomis svarbiomis 
problemomis, tai ims daug 
laiko ir organizacijai neišeis 
ant naudos. Todėl, draugai, 
į LDS sekretoriaus vietą 
nominuokite drg. J. Siurbą.

Dabar, sudėjus į daiktą 
visas virš paduotas pasta
bas ir mintis, taip pat fak
tus, aš manau, sekami 
draugai turėtų būti nomi
nuoti į LDS būsimą Centro 
Valdybą:

R. Mizara, pirmininkas.
Cl. Strižauskas, vice pir

mininkas.
Dr. Kaškiaučlus,

, iždininkas.
J. Siurba, sekretorius.
Dr. Repšys arba
Dr. Palevičius, 

daktaras kvotėjas.
J. Bimba ir A. Matulis, 

iždo globėjai.
Nekandidatas.

Patarimas Seniems 
Žmonėms

“Laisves” Bendrovės Suvažiavimas 
Buvo Toks, Kokio Norėjome

Puikiai praėjo dienraščio 
“Laisvės” suvažiavimas. Iš 
labai plačiai susivažiavo da
lininkai. Su pasveikinimais 
dovanų aplaikėme $396.00, 
už jubilėjinius certifikatus 
$241.00 ir bendrovės šėrų 
parduota už $70.00. Viso 
materialės paramos gavome 
$707.00.

Visi šėrininkai suvažiavi- 
vime buvo gerame ūpe ir 
plačiai apkalbėjo savo dien
raščio reikalus. Visi džiau
gėsi tuomi svarbiu faktu, 
kad per ilgus krizio metus, 
per keletą metų savitarpi
nių ginčų ir mūsų spėkų 
skilimo laiku, dienraštis 
“Laisvė” rietik kad nesusil
pnėjo, alė dar sustiprėjo.

Mūsų karstas pageidavi
mas, kad apviėnytom darbi
ninkiško judėjimo spėkom' 
ritinėti “Laisvės” sidabrinį 
Jubilėjų — atsiektas. Apie 
75 nuošimčiai buvusių opo
zicijoje draugų jau -Vėl su 
“Laisvę” ir dalyvavo suva
žiavime.

JGsi stipriu draugiškumu, 
puikiausioje arjnonįjbje pla-. 
riąvųnię, kaip dar labiau su
stiprinti ir pagerinti savo 
dienraštį, kad kuo plačiau
sia jį pasklęist.į.. lietuvių 
masėse. ■ Dar tik antras 
mėnuo, kaip įvyko vienybė 
mūšų tarpe, o “Laisvės” cir
kuliacija tuom laiku -pakilo 
jau virš dviejų šimtų. Virš 
du šimtai naujų. “L.” skai
tytojų ir tuom pat kartu 
naujų dienraščio platintojų 
ik veikėjų visūose mūsų ju
dėjimo frontuose.

Dabar eina vajus gavimui 
“Laisvei” jubilėjinių skaity
tojų. Viso gegužės mėnesio 
“Laisvės” laidos ir knyga

tu-duodama už $1:00. Visi 
rime darbuotis, kad kuo 
daugiausia gavus savo dien
raščiui jubilejinių skaityto- 
• 1 

JU-
Finansinė našta mūsų 

įstaigai šiemet smarkiai pa
sunkėjo. Jau esame minė
ję, kad reikia taisyti namas, 
nes išlinko siena. Namas 
jau taisomas ir kainuos apie 
$1,200 ar $1,400 dolerių. 
Tam reikalui reikia aukų. 
Potviniai skaudžiai pažeidė 
tūkstančius “Laisvės” skai
tytojų ir rėmėjų. Daugelis 
draugų, kurie būtų prisidė
ję doleriuku, kitu prie na
mo pataisymo, dabar, potvi- 
niais nuskriausti, neišgalės. 
Todėl tie draugai ir drau
gės, kurie dirba ir del potvi- 
rlių nenukentėjo, turėtų 
stambesniomis aukomis pri
sidėti prie namo pataisymo.

Laike suvažiavimo gautoš 
dovanos susinaudos popie- 
rai ir darbui knygai Mortos 
Vilkienės Diyorsas. Šian
dien turime išmokėti už po- 
pierą $900.00. O kur staty
mo, spaudos ir apdarymo 
kaštai? Dargi ir išsiuntinė
jimas skaitytojams sudaro 
nemažai kaštų. Bet knyga 
bus gatava gegužes mėnesy
je, ir visi “Laisvės” metirii&i 
skaitytojai gaus ją kaipo 
jūbilėjinę dovaną.

Įplaukos už jubilėjinius 
certifikatus turi padengti 
Mortos Vilkienės Divoršo 
išleidimo kaštus. Tad, drau
gai, kurie dar neturite jubi- 
lejinio certifikato, rūpinki
tės greit įsigyti.

Dr. JOHN L. RICE t
New Yorko Miesto

Sveikatos Komisionierius
Atgal žiūrėdami į žymius pa

gerėjimus linkybėse per per
eitus šeši dešimts metų, mes 
ištikro galime entuziastiškai 
žiūrėti į tą kas buvo atlikta. Bet * 
mes turime atsiminti, kad mūsų ' 
progresas sveikatos dalykuose 
daugiausia apėmė mažų vaikų" 
ir jaunųjų žmonių ligas ir tar- . 
pe tų sulaikymą ligų ir mir
čių. Mažai to progreso mes pa- 
darėme kaslink ligų vėlesnio 
amžiaus.

Dauguma 
nio amžiaus 
gų povaliai. 
kimų sergantis visai nei nepa
žysta pradinių ženklų ir apsi-' 
reiškimų. Tai gailėtinas daik- 
tas, nes kartais greitas suėmi
mas ligos, kuomet ji tik prasi
deda, gali ligą ant syk sugauti.

Kuomet žmogus pasiekia 45*.----
arba 50 metų, viena iš svar- . 
biausių užduočių yra pasidavi
mas savęs gydytojui nors sykį • 
į metus del pilno peržiūrėjimo. ’ 
Kiekvienas automobilio savinin- - 
kas reguliariškai duoda tą au- - 
tomobilių peržiūrėjimui. Kuo- "• 
met jiems mechanikas praneša,-” 
kad karas geram stovy, tai be 
jokios baimės jie jį toliau va--- • 
ro. Bet visąi kas kita su ste- • 
būklingiausia iš visų mašinų----
žmogaus kūnu. Ne taip tan
kiai girdime apie žmones, ku- ... 
rie kreipia tiek atydos į savo • * 
kūną, kiek kreipia į savo karą. ..r 

Automobiliaus ekspertas žino,.
kur rasti trūkumų. Ir taip su ’ 
gydytoju. - Jį užinteresuos • 
smulkmeniškiausios informaci- j . 4 
jos apie tavo kūną ir sveikatą. .. 
Jeigu po peržiūrėjimo jis tau - • 
praneša, kad sveikata gera, kad 
nėra ko bijotis, tai kokis žmo
gui nuraminimas. Bet jeigu jis 
rastų ko blogo, tai gerai mums 
apie.,• tai .teisingai žinoti, o ne ► 
spėti.

Raginame priimti planą kas- f 
metinio sveikatos peržiūrėjimo.

iš paprastų vėles- . 
ligų užpuola žmo- 
Daugumoje ateiti- ,

ŠYPSENOS

Labai “Serganti”
Gydytoją pašaukė prie 

sergančios moteriškės. Įė
jęs jis ir klausia: “Kas gi 
tamstai negero? Kuo ser- 
gi?” ifil.

Ligonė: “O, daktarėli, la- " 
bai, labai sergu: nedagir- 
džiu, nedamatau, negaliu" 
miegot, negaliu paeiti, ne
galiu valgyti, negaliu iš-iš-* 
sigert, negaliu.. .negaliu... 
O, negaliu...”

Negalėdamas apraminti, . 
gydytojas paliepė jai iškišt“*’ 
liežuvį ir laikyt iškišus, kbl' 
pabašyš receptą. Užbaigęs ** 
rašyt, sako: “Gerai, varto-;*'* 
si šias gyduoles ir būsi svei- * 
ka.”

Ligonė: “Bet, daktarėli, 
dar nežiūrėjai į mano lie
žuvį.”

Gydvtoias: “Nėra reika- ’ 
lo. Aš tik norėjau, kad su
stotum kalbėius, kol recep
tą parašysiu.”

Jakėniį Petras.

■»

P. Buknys. kur kitur.

Albany, N. Y. — WPA 
viešųjų darbų New Yorko 
valstijos a d m i nistratorius 
Hertzog paleidžia 2,500 pa- 
šalpinių darbininkų. Liepia 
už savaitės “susirast darbo •

i
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Iš ’’Laisves” Redakcijos Raporto 
B-vės Dalininkų Suvažiavimui

Raportuoja R. Mizara

Redakcijai šiame suvažiavime tenka 
kalbėti trumpai, nes—

(1) Ji kalba į jus, draugai ir draugės, 
ištisus metus, veik kasdien;

(2) šis jūsų suvažiavimas supuola su 
“Laisvės” sidabriniu jubilėjum, tad duo
kime laiko ta proga pasakyti savo nuo
mones draugams dalininkams, ypač iš 
toliau atvykusioms, apie mūsų .laikraš
čio reikalus;

(3) Vakar mes tupėjome “Laisvės” 
’korespondentų ir bendradarbių konfe
renciją, kur buvo daug dalykų išrišta ir 
padengta, kurie seniau tekdavo paliesti 
redakcijos raporte ir rišti dalininkų me- •

ttiniam suvažiavimui.
Netenka čia aiškinti, kad pereitais me

tais, kaip ir seniau, mūsij dienraštis lai
kėsi tos pačios marksistinės-leninistinės- 
stalinistinės politikos, kurią jis skelbė ir 
gynė per eilę metų. Kiekvienam iškilu

siam gyvenime klausimui mes davėm at
sakymą remdamiesi visos darbininkų 
klasės ir dirbančiųjų labu. Mes palai- 

t kerne sanlvdžius ryšius su komunistiniu 
judėjimu Amerikoje ir visam pasaulyj. 
Mes veikėme ideologinėje vadovybėje 
Komunistu Internacionalo ir jo ameriki
nės sekcijos. Persiėmęs komunistine 
dvasia ir jausmais, mūsų dienraštis švie
tė ir organizavo lietuvius darbininkus 
pereitais metais; gynė jų kasdieninius 
reikalus ir nuolat priminė ju galutinus 
išsilaisvinimo tikslus, pabrėždamas rei
kalą kovoti už pašalinimą esamos išnau
dojimo sistemos ir kūrimą socialistinės 
visuomenės.

Pereitais metais turėjome eilę didelės 
reikšmės kampanijų, kurias mūsų dien

oraštis besąlyginiai rėmė ir davė daug 
vietos savo skiltyse jas lukštenti ir kon
centruoti lietuvių darbo žmonių mases 
ju pasekmingam realizavimui. Žymes
nės tu kampanijų buvo sekančios:

1. Visuotinas Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimas kovai prieš karą ir 
fašizmą Amerikoj ir padėjimui Lietuvos 
žmonėms nuversti fašizmą ir atsteigti 
(femokratines teises.

2. Kampanija už išlaisvinimą Lietu
vos anti-fašistinių politinių kalinių, sė
dinčių Smetonos katorgose. Mūsų dibn- 
raštis uoliai skelbė ir ragino lietuvių vi
suomenę pasirašyti ant peticijų, ruošia-

♦mų Kauno Kongresui ir Smetonai,—pe
ticijų, kurias darbininkų delegacija Kau
no' Kongrese įteikė Smetonai.
* 3. Kai iškilo Lietuvoj valstiečių strei
kas ir kovos prieš smetoninį režimą, mū
sų dienraštis atidarė savo špaltas kiek
vienam kovotojo balsui, kiekvienam bal
sui už streikierius, prieš fašizmą. Mes 
energingai raginome Amerikos lietuvių 
visuomenę remti Lietuvos valstiečių ma- 
$es, keliančias protestą prieš baisias są
lygas, fašizmo antdėtas. Mes kovojome 
įr tebevedame kova už nusmerktųjų ka- 
lėjimuosna valstiečių išlaisvinimą.

Abelnai, pereitais metais mūsų dien
raštis aukojo daug vietos Lietuvos rei
kalams. kadangi ten atsitiko daug reikš
mingų įvykiu. Matydama sau greitą ga- 

*lą, smetoninė valdžia griebės visokiu 
priemonių sukriušinimui opozicijos. Ji 
uždarė visas partijas (apart tautininkų), 
ji įvedė šalyj negirdėtai žiaurią reakci
ją

Mūsų dienraščio centralinė linija Lie
tuvos klausimu visuomet buvo ir tebė
ra: kova už Lietuvos nepriklausomybės 
apsaugojimą, kova už demokratinių tei- 
sįų atsteigimą Lietuvoj, tai yra, kova 
prieš fašizmą, vedantį kraštą į pražūtį.
* Iš to išeidami, mes energingai remia
me sumanymą sušaukti Amerikos Lietu
vių Kongresą sekančią vasarą kovai su 
fašizmu Lietuvoj, už atsteigimą demo
kratinių laisvių Lietuvos žmonėms.

4. Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos Lietuvių Centro Biuro pasiūlytą 
vienybę LDD Centro Komitetui “Lais
vė” rėmė nuoširdžiai ir visapusiai, duo

bdama vietos vienybės klausimą diskusuo- 
ti abiejų pusių draugams? Pageidavusie
ji vienybės LDD draugai už ją stojo ir ji 
tapo pravesta: milžiniška dalis LDD na
rių susivienijo su ALDLD. To pasėka 
^ra ta, kad šiame mūsų suvažiavime jūs, 
draugai šėrininkai, matote savo tarpe 

< daug buvusiųjų laisviečių, kurių pasta
ruosiuose keliuose suvažiavimuose nema-

tėte. Jie vėl stojo mūsų eilėsna ir atei
tyje energingai visi bendrai veiksime.

5. “Laisvė” vienval kovojo už suda
rymą bendro fronto tarp socialistų ir ko
munistų. Nepaisant stiprios tam opozi
cijos socialistuose, mes dejom pastangų 
peitikrinimui jų, socialistų, jog sudarius 
bendrą frontą, būtų galima Amerikos 
lietuvių visuomenėj turėti stiprus liau
diškas, pažangiosios visuomenės sparnas, 
atsuktas prieš fašistus ir klerikalus, ku
rie gerai susikalba, kai prisieina reikalas 
kovoti pažangiuosius žmones.

Be abejo, pravedant viršpaminėtas ir 
nepaminėtas kampanijas, šian ir ten įsi
skverbė paklaidų, trūkumų, gal persaky- 
mų ir nedasakymų. Mes labai norime, 
kad draugai dalininkai čia pat tą mums 
nurodytų, iškeltų, nes tik draugiškos sa- 
vikritikos keliu eidami mes galėsime iš
vengti klaidų. Daugiau: mes norime, kad 
mūsų draugai dalininkai ir visi skaity
tojai, pamatę redakcijos padarytą pa
klaidą, tuojau ją mums pastebėtų, ne
laukdami metinių suvažiavimų .

Su bendradarbiais redakcija sugyveno 
gražiai, neskaitant vieno-kito mažo ne- 
susipratimėlio su tuo ar kitu korespon
dentu. Uoliausiu ir nuolatingiausiu mū
sų bendradarbiu, be abejojimo, buvo mū
sų daktaras J. J. Kaškiaučius.

Pačioj redakcijoj susiklausymas ir 
draugiškumas buvo geras. Dirba: V. 
Tauras, J. Barkus, A. Bimba, S. Sasna, 
D. M. šolomskas (pusę laiko), V. Zablac- 
kas ir R. Mizara. Dirbame kolektyviai. 
Dažnai susirenkame pasvarstymui kaž
kurių iškilusių bėgamųjų reikalų, kad 
sėkmingiau į juos reagavus laikraštyj. 
Palaikėme laikraštyj nuolatinius sky
rius: Jaunimo (anglišką), Meno ir Lite
ratūros ir Moterų Skyrių.

Ne visi skyriai nuolatos> buvo reikia
moj aukštumoj palaikyti. Buvo ir tebė
ra spragų. Jų užlopymui turite, draugės 
ir draugai, ir jūs prisidėti su savo žo
džiu ir, svarbiausiai, su raštais.

Nuolat palaikėme tamprius ryšius su 
Lietuvos ir SSRS draugais ir iš ten ga
vome nemažai raštų, ypač žinių apie so
cialistinę kūrybą Sovietų Sąjungoj.

žengkim Pirmyn
Redakcija mano, kad šis suvažiavimas 

. turėtų visapusiai apsvarstvti ir tarti sa
vo žodį del mūsų dienraščio ateities, del 
jo geresnio įsistiprinimo lietuviu darbo 
masėse. Redakcijos nuomone (ir ji tą 
siūlo jums, draugės ir draugai, spręsti), 
“Laisvė” turėtų žengti pirmyn, praplės
ti savo apėmį, patapti revoliuciniu liau
dies laikraščiu, populiariškesniu, negu 
buvo iki šiol. Aišku, būdama liaudišku 
laikraščiu, ji vienval gins tuos pačius 
principus, kuriuos gynė, ir kovos už so
cializmą, kaip kovojo.

Sakydami, kad mūsų dienraštis turi 
patapti “platesniu” ir su didesniu apė- 
miu, turime galvoj tą: ji turi būti popu
liariškesniu, daugiau rašyti apie lietuviš
kos visuomenės judesį; “Laisvėj” turiat- 
sispindėti visas lietuvių, ypač pažangiojo 
sparno, judėjimas ir turime duoti vietos 
to judėjimo svarstymui. Argi iki šiol

to nebuvo? gal kai kas paklaus. Ne
visai !

Paėmę mūsų dienraščio kopijas už pa
staruosius keliolika metų, surasime ten 
atspindį tik kairiojo sparno, daugiausiai 
revoliucinio judėjimo atspindį. Tai ryš
kiai matosi iš korespondencijų, straips
nių ir net paties dienraščio tono.

Kad padaryti “Laisvę” plačiu liaudiš
ku dienraščiu, kuriame atsispindėtų vi
sa veikla, visas judėjimas lietuvių darbo 
masių, turėtumėme visi gerokai pasidar
buoti; turėtumėme padaryti persilauži
mą savo nusistatyme, išsilaisvinti iš sek
tantizmo, trukdančio pasiekti platesnes 
mases ir su jomis palaikyti glaudžius ry
šius.

Žinoma, padarymas tokios “Laisvės” 
užtikrins dienraščiui kur kas platesnę 
dirvą augti ir bujoti.

“Laisvės” Jubilėjus
Draugai ir draugės! Mūsų suvažiavi

mas įvyksta “Laisvės” sidabrinio jubilė- 
jaus apvaikščiojimo laiku. Tai nepa
prastas įvykis ne tik mums, bet visam 
lietuvių darbininkų judėjimui, visai kai
riojo nusistatymo lietuvių visuomenei! 
Daug čia mūsų tarpe yra tokių, kurie 
prieš 25-keris metus’nebuvome dar judė
jime.

Man pačiam 25-keri metai atgal teko 
Lietuvoj gyventi, ir kai gavau pirmuo
sius “Laisvės” numerius, juos godžiai 
skaitydamas, nei nepasvajojau, kad po 
25-kerių metų man teks dienraščio “Lais
vės” redakcijos vardu daryti pranešimą 
jo bendrovės dalininkų suvažiavimui!

Kiekviename iš mūsų “Laisvė” paliko 
kažką tokio, ko pinigas negali įpirkti, ko

kitaip, be savo laikraščio, nebūtum gavę. 
Tūkstančiam lietuviu darbininku “Lais
vė” buvo Maižiumi, išvedusiu juos iš 
tamsybės į šviesybę, pastačiusiu juos ei
lėse kovotojų už naują visuomenę, naują 
tvarką — socialistinę tvarką!

Be abejo, nei Juozas Neviackas, Juo
zas Valatka, Antanas Neviackas, Petras 
Naudžius, Juozas Undžius ir Mykolas 
Mizara—“Laisvės” įsteigėjai — nemanė,- 
kad jų pagimdytas kūdikis kada nors 
suvaidins tokį didelį vaidmenį!

Du iš jų (Juozas Neviackas ir Myko
las Mizara) yra mirę. Aš manau, kad 
čia pravartu būtų, drauge pirmininke, 
paprašyti susirinkusiuosius atsistojimu 
pagerbti mirusius “Laisvės” įsteigėjus, 
jos platintojus, rėmėjus, skaitytojus ir 
bendradarbius, kaip Kazys Giedrys, Vin
cas Kapsukas, Vireliūnas-Svyrūnėlis, Pe
tras Saženis ir daug kitų, per tuos 25- 
keris metus “Laisvę” rėmusius raštais, 
platinimu ir skatiku. (Visi šėrininkai ir 
svečiai minutei atsistoja.)

Mirusiems amžina atmintis, o mes, gy
vieji laisviečiai, seni ir jauni, pasirįž- 
kime šiame istoriniame suvažiavime juo 
energingiau darbuotis stiprinimui mūsų 
dienraščio!

Kviečiu jus, draugai ir draugės, imti 
dalyvumą diskusijose. Aplenkit mažmo
žius, o imkite principinius, didžiuosius 
dalykus, liečiančius mūsų dienraščio at
eitį, jo rolę ir pareigą, kurią ant jo ir 
ant mūs visų deda darbininkų klasės iš
silaisvinimo reikalai.

(P.S. Dalininkų diskusijos šio raporto 
klausimais ir iš jų padarytos išvados 
tilps, vėlesniuose “Laisvės” numeriuose.)

’’Laisvės’^ Dalininkų
Suvažiavimas

mo vertas ir jis pats, už jo 
jauną energiją, pastangas 
ir jau tokį gražų pasiekimą. 
Didelio pagyrimo verti ir jo 
tėvai, draugai Zablackai.

Draugas Zablackutis gra
žiai blyksterėjo ir koncerti
nėj programoj KlAščiaus sa
lėje, laike laisviečių pokilio. 
Kai dainavo sutartinę seks
tetas, aukštas, skambus, 
kaip varpas, Vytauto balsas 
nekarta iškilo virš malo
naus balsų sąskambio.

Bravo, jaunas drauge! 
Jums lemta užimti įžymi 
vieta mūsų augančiam ju
dėjime.

ĮSPŪDŽIŲ KRUOPELĖS
Tai ir praūžė “Laisves” 

dalininkų suvažiavimas, su 
bent keliomis savo šakomis! 
Didžiulis, ūpingas, išsišako
jęs suvažiavimas.

šeštadieny po pietų ir va
kare posėdžiauja “Laisvės” 
svetainėj drauges moterys. 
Gražus, gyvas būrys! Tik 
trupučiuką teko įbėgti į sa
lę ir ant greitųjų permesti 
akim įvairiaspalvis susibū
rimas. Reikėjo skubėti į 
Lietuvių Piliečių Kliubą. 
Ten įvyko labai įdomus, la
bai žymėtinas koresponden
tų pasitarimas. Man ypač 
gerą įspūdį, padarė jaunuo
lis Vytautas Zablackas. 
Taip gražiai, taisykliškai 
lietuviškai kalba, kad tik 
klausyk ir gėrėkis! Ir bal
sas jaunas skamba melodin
gai, ir patys žodžiai išta
riama sklandžiai, aiškiai, 
liuosai, be pastangų. “Ak

tai gražiai šneka tas vai
kinas, ir da čia gimęs, 
amerikietis,” pastebėjo pa
šnabždomis vienas tolimes
niu svečių. Ir tikrai, pili-, akmeniniu 
kiai pasirodė daug žadas Mažiau girdų, daugiau as- 
iaunuolis! Didelio pagyri- meninių patyrimų. 1 Įsteiki-

te kolonijose korespondentų 
biurą ir pasidalinkite dar
bais. Iš kurios kolonijos 
dažnai telpa žinių, ten laik
raštis labiau išsiplatina. 
Rašykite, lavinkitės, mo- 
kinkitės. Lyginkite savo 
rašinio kopiją su tilpusią 
spaudoje jūsų koresponden
cija. Ištaisykite rašliavos 
ir santaikos klaidas, tėmy- 
kite rašybą.

Brandžių, naudingų nu- ni- 
rodymų patiekė korespon
dentams d. Mizara. Rašy
kite dažniau, rašykite trum
pas teisingas žinias. Dau
giau žinučiv iš lietuvišku 
dirvonų, iš lietuvių gyveni
mo, įvykių. Mažiau to siau
ro sektantizmo, daugiau 
lietuvišku’no, liaudiškumo. 
Daugiau draugiškumo, drau
gingo gyvumo! Mažiau tų 
polemikų bei užgauliojimų, 

užpuldinėjimu.

Paduota visa eilė nuomo
nių, sumanvmų, pasiūly
tu. Pageidaujama gražaus, 
sklandaus ir mokslo žinių 
'■’kariaus. Reikėtų kreiptis 
i Dr A. Petrike kviesti iis 

n darbini n kauti “Laisvoj.” 
O Dr Petriką rašo gražiai, 
vaizdžiai, gvvai. Jo plunks
na mums dauo' nedėtu tal
koje nlataus švietimo dar
be. Gražiai ir naudingai 
įvairintų iis “Laisvės” turi- 

“Laisvės” štabas, ma
nau. greit pasitars su Dr. 

’ Petriką. Nuo saves aš šir
dingai kviečiu kolegą 
draugą daktarą talkon.

ir

Kitas gabus literatas, d. 
P. Balsys, greatneckietis. 
labai mums pageidaujamas 
savo įgudusios plunksnos 
kūriniais. Ne tik korespon
dencijų. Draugas Balsys 
yra patiekęs ir labai vyku
sių apysakaičių,' beletristi
kos, kritikos bruožų. Lau
kiame Jūs, Drauge, su iš
skėstom rankom.

“Laisvėi” aukų krūvą pabė
rė. Valio, didžiulė Chicaga! 
Didžiuojamės mes jumis, 
draugės ir draugai chicagie- 
čiai.

Aukomis nepaprastai gra
žiai pasirodė nedidelė Pa- 
tersono kolonija. Tikrai,/ 
proporcionaliai imant, pa
ter soniečiai aukojo gausiau 
už visus.

Worcesterieciai irgi, kiek 
pamenu, savo gražiai kolo
nijai gėdos nepadarė — nei 
aukomis nei šiaip dalyvingu 
darbu.

Po pietų, girdėjau, ėjęs ' 
ir jaunuolių pasitarimas. O , > 
jaunuolių matės ne tik :'i 
brooklyniečių, bet ir iš pla- 
čios apylinkės. Tai mūsų 
judėjimo viltis, atžalos, jau- 
nos jėgos. Ir reikia mūsų .V 
jaunuoliams labiau susido-,,. 
mėti ir savo kalba. Kitaip ..r, 
mūsų laikraščiai ir įstaigos 
negalės ilgai pasilaikyti. “ 
Reikia mums naujo kraujo. ‘'T 
Iš Lietuvos jo mažai tepri- 
būva, tai reikia mums tin
kamai auginti jaunoji kar- "r'! 
ta.

Angliškas skyrius, gerai, 'v,‘ 
tegul būva. Be jo neapsi- ,M 
eisime. Bet podraug ir vi- ” ” 
sai ne pro šalį bus mūsų 
jaunuoliams ir lietuviškai 
geriau pramokti.

Savo kalba mokėti ne 
nuodėmė, bet garbė ir net V..1 
pareiga. Vytautas Zablac- 
kutis šiuo kartu man ypač 
įsmigo. Jis gali būti gra- 
žiu pavyzdžiu ir kitiems į 
jaunuoliams, — paakstini- « 
mu, kad geriau pramoktų ir .... 
lietuviškai. Žinoma, d. Za- 
blackutis — ne jis vienas. 
Yra Brooklyne ir apielinkėj -u., 
ir daugiau lietuviškai pra- - - 
sisiekusių jaunuolių. Bet- 
da ne, negana. Visiems rei- J 
kia pasispausti.

Klaščiaus didžiulėj salėj 
vakarienė puiki! Ir vitami-.. 4; 
nų ir tų pakako. ... O jau. 
publikos! publikos! Tik 
spėkit, J akys, švaistytis, 
lakstyti po tokį milžinišką' 
įdomų pažmonį!

Vakaro programa nepa
prastai sklandi. Nors per •. 
tokias vakarienes yra-labai .... 
sunku programos pildyt, del J 
sunkiai suvaldomo ūžesio ir H 
bildesio, vis tiek koncertinė,,.,’; 
dalis padarė mums itin ma- .., 
lonaus įspūdžio. ‘ J

y
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Tai ant Sovietų karinio laivo du jūrinin kai leidžia specialius chemikalus, kad 
sunaikinus nuodingus gazus. Tai tik išba ndymas, ar tie chemikalai gerai veikia. 
Jūrininkai apsirengę specialesnis drapanomis, per kurias joks oras negali prieiti 
prie jų. Tas juos apsaugoja nuo nuoding ų gazų.

*vy;!

Pačiame “Laisves” dali
ninkų suvažiavime viešpa
tauja jaukus, malonus drau
giškumas.

Suvažiavimui pirminin
kauja d. Ignas Beeis, mano 
nuolatinis 
draugas,
kaip negalima 
Linksmai, taktingai, gyvu 
juinoru. Dažnai ir visai 
vieton įterpia kokį juokau- 
lyvą žodelį ir nuskaidrina 
salėje ūpą.

kaimynas i r 
Pirmininkauja, 

geriau.

ISĮepaprastai puikiai pasi
rodė pražus chicagiečių bū
rys. Tikra suvažiavimo pa- 
puoša! Vyra^ tai. bra, vy
rai, kaip nulieti, ir iš stuo
mens ir iš liemens, kaip 
ąžuolai! 0 motervs—liepų 
liepos! Kiek gražių nuro
dymu. pamokinimu mums 
patiekė. Ir da tokią didelę

BrooklynieČių Aido seks- 
tetas. Švelnabalsė lakštutė „į 
Aldona Klimaitė su savo..rį| 
skambiu, kaip sidabro var- .,U 
pelis, koloratūros sopranu; * 
Amelija Jeskevičiūtė bran- J 
džiu, pilnu žemesniu sopra-. 
nu; Adelė Zablackaite-Pa- 
kalniškienė — pilnu, rimtu 
kontraltu; jos brolis Vytau- 'T 
tas — aukštu, tyru pirmuo- 
ju tenoru; N. Pakalniškis— ‘''r’ 
skaniai melodingu žemesniu /’ 
tenoru; V. Jakštys ryškiai' •* 
ir taikiai pabriežia storu'"'1 
baso balsu. Ir visi šeši su-"“? 
darė nepaprastai sklandžią ; | 
harmoniją, žymėtinai malo- | 
nų sąskambį. j

Ar nevertėtų ir kitų ko-\-**q 
lonijų choruose suorgani- “ g 
zuoti duetai, kvartetai, 
sekstetai, oktetai? Jei vi-? | 
sam chorui kartais neišpuo- >(<( 
la kur išvažiuoti, tai rink- , 
tinis io būrelis lengviau tai . J 
sugebėtų. Sugebėtų daž- 
niau ir vienoj-kitoj koloni- - J 
joj pasirodyti. Įneštų tai | 
daug gražaus įvairumo!

A. Višniauskas savo vy
rišku, brandžiu ir tvirtu ba
ritonu padarė itin malonaus 
įspūdžio. Vaiski vakaro 
žvaigždė buvo Ona Levona- '

(Tąsa 7-tam puslp.)
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Tarptautinis Darbininkų Jaunimo Judėjimas
Po Komunistinio Jaunimo Interna-

cionalo VI. Kongreso
Nesenai teko dalyvauti vienos 

komunistinių jaunuolių žemuti
nės organizacijos kuopelės susi
rinkime Maskvoj. Susirinkime 
dalyvavo ir visa eilė Komunis
tinio Jaunimo Internacionalo 
veikėjų—jo Pild. Komiteto na
rių. KJI Pild. Komiteto se
kretorius d. Raimond Gino su
sirinkime padarė pranešimą 
apie tarptautinį darbininkų jau
nimo judėjimą po VI Kongre
so.

Komunistinio Jaunimo Inter
nacionalo VI Kongreso tarimų 
esmė, pradėjo savo gyvą pra
nešimą d. Raimond, buvo atsi
kratyt to užsidarymo, kuris lig 
tol viešpatavo daugelyj komu
nistinių jaunimo sąjungų, rasti 
kelius į darbo jaunimo mases. 
VI Kongresas pastatė visoms 
KJI sekcijoms uždavinį likti 
plačiomis jaunimo organizaci
jomis, kurios auklėtų darbo 
jaunimą revoliucinėj komunisti
nėj dvasioj.

Netrukus po kongreso visos 
KJI sekcijos ėmėsi popuiiari- 
zuoti VI Kongreso tarimus. 
Geriausia populiarizavo tuos 
tarimus Amerikos Jungtinių 
Valstijų, Francijos ir čechoslo- 
vakijos komunistinis jaunimas. 
Tose šalyse komjaunimas šaukė 
plačius jaunimo, ne tik komu
nistinio, bet ir socialistinio, de
mokratinio ir bendrai antifašis
tinio jaunimo susirinkimus ir 
tuose susirinkimuose aiškino 
KJI Kongreso tarimus, bendrai 
su socialistiniu ir demokratiniu 
jaunimu tarėsi, kaip geriau 
tubs tarimus pravesti savo ša
lyse. ' Plačiosios jaunimo ma
sės visur VI Kongreso tarimus 
užgyre.

Kad komunistinės jaunimo 
sąjungos persitvarko VI Kon- 1 
greso tarimų dvasioj, liudija ir 
nesenai įvykusi Anglijos kom
jaunimo konferencija. Toj kon
ferencijoj greta 88 komjaunimo 
delegatų buvo arti 200 įvairių 
kitų jaunimo organizacijų dele
gatų. Tie 200 nekomjaunuolių 
delegatų komjaunimo konferen
cijoj atstovavo 11 visoj An
glijoj išsiplėtusių organizacijų, 
socialistines jaunimo organiza- 

. cijas prie universitetų, darbi
ninkų kliubus, Londono darbie- 
čių jaunimo lygą, be to, atsto- yra. Ispanijos socialistinis jau- 
vavo įvairias rajonines refor- nimas pasiūlė Ispanijos kom- 
mistines, kooperatyvines ir pa- jaunimui įstoti į socialistinę 
našias jaunimo organizacijas, jaunimo sąjungą ir padėt jai 
Konferencija vienbalsiai priėmė kovoti 
rezoliuciją, kurioj šaukiama prieš 
prie vieningo veikimo įvairias 
jaunimo organizacijas. Kitoj 
rezoliucijoj konferencija nutarė 
išplėšt masinę kampaniją kovai 
už taiką.

V: Priešai Baimės Apimti
Mūsų priešas smarkiai su

sidomėjo nauja komjaunimo ' **k taktika. Apie VI KJI Kongre
so tarimus rašė visa reakcinė 

.ir fašistinė pasaulio spauda. 
.‘Ypač daug tuo klausimu rašė 
.Hitlerio spauda Vokietijoj. 
Hitlerinė spauda pabrėžė, kad 

'dėka VI Kongreso tarimų 
-komjaunimas žymiai prisiarti- 
no prie jaunimo, organizuoto 
'fašistinėse o r g a n i z a cijose. 

’Kartu fašistinė Hitlerio spau
da įrodinėja, kad komjaųni- 
mas Vokietijos jaunime negali 

J;tij*ėti pasisekimo, nes Vokie- 
‘tijos jaunimas esąs tautiniai 
musiteikęs, gi komunizmas yra 
tarptautinė ideologija. Išti- 
krųjų gi Hitleris ir hith riz- 
mas yra aršiausias vokiečių 
tautos, vokiečių liaudies prie
šas. Jis ne tik sukaustė visą 
šalį fašistinės vergijos pan
čiais, bet jis ruošia nematytą 
skerdyhę, naują pasaulinį ka- 

• rą, kūris atneš begales nelai
mių ir kainuos Vokietijos jau
nimui riiilionus gyvybių.

Sfc,

Nepamatuoti Užmetimai
Apie VI Kongreso tarimus 

rašė ir katalikiška, socialisti
nė spauda, ši spauda i 
prieš komjaunimą jau senai 
nudėvėtus argumentus, būk 
komjaunimas sėja nedorybę, 
ardo šeimą, būk komjaunimo 
judėjimas—tai Maskvos agen
tų darbas. Gi reakciniai Če- 
choslovakijos socialistinio jau
nimo vadai, bendro darbinin
kų fronto priešai, ėmė “įro
dinėti,” kad dabar komjauni
mas atsisakė nuo to tikslo, už 
kurį jis seniau kovojo, vadi
nas “pardavė” socializmą. Vi
si šie įvairių jaunimo organi
zacijų reakcinių vadų argu
mentai—jau senai girdėtas
šmeižtas. Tie šmeižtai tik 
rodo, kad VI Kongreso 
brėžta linija pataikė, kaip 
į skaudžią priešo vietą.

Kaip vykdo įvairių š 
komjaunimo sąjungos pagrin
dinį VI Kongreso nurodymą 
—kad komjaunimo sąjungos 
liktų masinėmis darbo jauni
mo orgianizacijomis, kad jos 
tą jaunimą auklėtų Komunis
tų Partijos dvasioj ir pasis
tengtų jaunimą pastatyt į ko
vojančio proletariato ir kovo
jančių darbo masių eiles, į ei
les kovotojų už proletariato 
uždavinių įvykdymą ?
Linkui Organizacinės Vieny

bes Ispanijoj

Drg. Raimond ima 
džius iš įvairių šalių, 
panijes komjaunimas, 
jos komjaunimas eina 
si vienijimo su socialistiniu jau
nimu. Ispanijos socialistinis 
jaunimas—viena iš kairiausių 
Socialistinio Jaunimo Interna
cionalo sekcijų. Ispanijos so
cialistų jaunimo atstovai daly
vavo VI K JI Kongrese. Ispa
nijos socialistinio jaunimo va
dovybė pareiškė sutinkanti su 
VI Kongreso tarimais. Ji pri
pažįsta ir socialistinę statybą 
Sovietų Sąjungoj, ji sutinka 
kovoti prieš trockistus, tuos 
darbininkų jaunimo vienybės 
ardytojus. Vadinas, sąlygos 
organizacinei socialistinio ir 
komunistinio jaunimo vienybei

simus. šį Pildkomo pasiūlymą 
Ispanijos socjauiiuoliai sutiko 
su entuziazmu. Ispanijos soc-

iškėlė •iauil^mas Jau sutiko prisidėti 
senai Piae KJI prijaučiančios orga-

nizacijos teisėmis, o po savo 
suvažiavimo žada ir pilnatei
siu suvažiavimo nariu įstoti į 
K JI. Tokiu būdu Ispanijoj ne
tolimoj ateityj yra galima so
cialistinio ir komunistinio jau
nimo organizacinė vienybė 
ant revoliucinio pamato.

Pasisekimai Kitose Šalyse

Panašūs dalykai dedasi ir 
Amerikos Jungtinėse Valstijo
se ir čechoslovakijoj. Ir čia 
komjaunimas nori susivienyti 
su eile nekomunistinių jaūhi- 
mo organizacijų k'OVai priėš 
karą ir fašizmą, kovai už gy- 
viausiūs darbo jaunimo šios 
dienos reikalus.

rinko iŠ savo tarpo tam veiki
mui vadovauti bendrą vado- 
vybę. Ir štai po viso to įvai
rią organizacijų atstovai pasi
kėlė, pasižiūrėjo vi'eūs į kitą 
ir kiekvienas išreiškė pas vi
sits kilusią vieną ir tą pačią 
mintį: “Ech, kokie gi mes bu
vom kvaili. Kodėl mes anks
čiau negalėjom taip pat susi
tikti ir susitarti.”

pa- 

ii li

ti k

pavyz- 
Štai Is- 
Ispani- 

prie su-

socialistų partijos viduj 
dešiniuosius socialistų 

bendro darbininkų 
priešus. Ispanijoj yra

tūkstančiai socialistinės

vadus, 
fronto 
25
jaunimo sąjungos narių ir 11

I tūkstančių komunistinės jauni- 
' mo sąjungos narių. Ispanijos 
komunistinė jaunimo sąjunga 
neatmetė šio socialistinės jau
nimo sąjungos pasiūlymo. Lie
ka dar išsiaiškint keletas ne
aiškių klausimų, kad bendroj 
organizacijoj nebūtų nuomo
nių skirtumų. Ispanijoj socia
listinio ir komunistinio jauni
mo tarpe jau nebėra nuomo
nių skirtumo šiais pagrindi
niais klausimais: (1) vykstan
čios Ispanijoj revoliucijos po
būdžio įkainavime, (2) SSRS 
įkainavime ir (3) d. Stalino 
rolės įkainavime. Kolkas dar 
nevisiškai aiškus abiems orga
nizacijoms būsimos bendros 
jaunimo organizacijos pobūdis. 
Komjaunuoliai nori ją matyt 
kaip masinę darbo jaunimo 
organizaciją, o socjaunuoliai— 
kaip kadrinę organizaciją. 
Yra ir kitų klausimų, kuriais 
dar tebeeina diskusijos. Ko
munistinio Jaunimo Interna
cionalo Pild. Komitetas nese
nai pasiūlė Ispanijos socjauni- 
mo vadovybei atsiųsti savo at
stovus į Maskvą, kad galuti
nai išsiaiškinti ginčytinus klau-

' Pirmyn

Didelius pasisekimus po VI 
Kongreso turi ir Francijos 
komunistinis jaunimas. Jis 
duoda pavyzdį visų šalių kom
jaunimo sąjungoms, kaip rei
kia drąsiai pertvarkyti savo 
darbo būdus. Dabar Francijos 
komjaunimas turi 30 tūkstan
čių narių. Nesenai jis turėjo 
tik 3 tūkstančius narių. Kom
jaunimas taip išaugo del to, 
kad jis atsisakė nuo senų sek- 
tantinių darbo metodų, ėmė 
drąsiai kurti įvairius jaunimo 
kliubus, ratelius, studentų, 
mergaičių kliubus ir pan. Į 
tuos kliubus, ratelius eina jau
nimas pasiklausyti paskaitų, 
paskaityt laikraščių, pamažu 
tas jaunimas susiinteresuoja 
politiniu darbu ir tokiu būdu 
komjaunimas darosi pritrau- 
kiamaja jėga plačioms jauni
mo masėms.

vadovau- 
žymesnio 
komunis- 
priimt į

Didelio pasisekimo Franci
joj turi atskiri mergaičių kliu- 
bai. Iki šiol į komjaunimo su
sirinkimus kartu su vyrais lan
kėsi tik drąsesnės merginos. 
Daugumą gi merginų vedė 
paskui save katalikiškos ir fa
šistinės organizacijos. Kada gi 
komjaunimas ėmė kurt atski
rus mergaičių kliubus, mergi
nų tarpe jie įgija vis didesnio 
pasisekimo. Per du mėnesiu 
Francijoj tokių kliubų įsikū
rė daugiau 100. Net tėvai, ku
rie anksčiau nepasitikėdavo 
kamjaunuoliais, dabar patys 
atveda savo dukteris į tokius 
mergaičių kliubus, 
jamus kokio nors 
visuomenės veikėjo 
to žmonos, ir prašo
savo tarpą jų dukterį. Moti
nos rašo komjaunimui laiškus 
prašydamos priimt jų dukte
ris komjaunimai!, nes jos tiki
si, kad komjaunuoliai jas tin
kamai išauki ės. At'eina į kliu
bus ir tikinčių mergaičių. “Aš 
į dievą tikiu, bet sutinku su 
komjaunimo programa ir no
riu būt komjaunimo nare.” 
Ir komjaunimas ją priima.

Francijos socialistinio jauni
mo vadai kartais prikaišioja 
komjaunuoliams, kad jie nori 
socialistinį jaunimą atskirti 
nuo socialistų partijos, nori 
socialistinį jaunimą “suėsti,’’ 
nes esą soc. jaunimo tik 10 
tūkstančių, tuo tarpu kai kom
jaunime 30 tūkstančių narių. 
Komjaunimas į tai atsako, 
kad tai visai neteisybė. Mūsų 
pasiūlymai pasiekt organizaci
nės vienybės—ne manevras, 
mes nenorim nieko “suėsti.” 
Organizacinę vienybę komjau
nimas siūlo ir respublikoniš
kai jaunimo sąjungai, kuriai 
priklauso net
narių ir visgi komjaunimas 
nesibijo, kad 
“suės” komjaunuolius.
cijos komjaunimas ruošias sa
vo suvažiavimui ir tame suva
žiavime bus pastatytas klausi
mas sudaryti galingą bendrą 
antifašistinę revoliucinę jauni
mo organizaciją kovai prieš 
fašizmą. Į tą organizaciją tu
rėtų įeit komjaūniriias, sOc- 
jaunimas ir respublikoniškas 
jaunimas.

60 tūkstančių

respublikonai
FrAn-

Puikius komjaunimo darbo 
pavyzdžius parodo ir tokių fa
šistinių šalių, kaip Pi'ėtūšlavi- 
ja ir Bulgarija, komjaunimas. 
Piėtūšiavijdj komjūūnimas or
ganizuoja visas demdkratines 
jaunimo jėgas kovai prieš fa-- 
šizmą. Tėh eina net 6 legalūs 
jaunimo laikraščiai. Komjauni- 
mui pasiseka suorganizuoti ma
sinius susirinkimus, štai Biel- 
grade buvo sušaukta 4,000 jau
ni) moterų ir mergaičių susirin
kimas, kad jame pareikalauti 
moterims rinkimų teisių. Ta
me sūsirthkimė išstojo ir trys 
komjaūhūolės. Vie h a jų pada
rė ištisą pranešimą apie mo
ters padėtį Sovietų Sąjungoj. 
Ir tai buvo fašistinėj 
kur komjaunimas yra 
palėpėj.

Neblogus legalaus 
pavyzdžius rodo ir Bulgarijos 
komjauhimas. Bulgarijos kom
jaunimas anksčiau nemokėda
vo veikti kitose masinėse jau
nimo orgahizacijos'e, ir tas 
kenkdavo geriems komjauni
mo ir kitų jaunimo organiza
cijų santikiams. Dabar Bulga
rijos komjaunimas pakeitė
taktiką ir štai vieną komjau
nimo išleistą atsišaukimą į
Bulgarijos jaunimą pasirašė 

• 11 jaunimo organizacijų. Ne 
taip senai keleto jaunimo or
ganizacijų atstovai susitiko 
bendram pasitarime. Jie išdir
bo bendro veikimo planą, iš-

darbo

šalyj, 
gilioj

darbo

Štai ką • atnešė mums VI 
KJI Kohjgresb nubrėžta nauja 
taktika. Ji padeda nelegališ- 
koms komjaunimo sąjungoms 
rAsti begales galimybes darbui 
darbo jaunirho masėse. Nuo 
tos taktikos išlošia komjauni
mas, o nukenčia fašizmas. O

Drg. Raimond paihia pa
vyzdį iš kbmjaUhiftVd
pusiau priklausomose šalyse. 
Štai Argentina, šioj šalyj 
svarbiausias komjaunimo už
davinys — antiimperialistinė 
kova. Argentinoj vystosi ga
lingas revoliucinis antiimpe- 
rialistinig darbo masių judėji
mas. Antiimperialistinio jau
nimo fronto priešakyje stovi 
komjaunimas, socjaunimaš ir 
radikalų jaunimas. Pirrhoše 
sausio dienose Ar^eritinoj įvy
ko įvairių jaunimo organiza
cijų atstovų susirihkimas. 200 
suširiiikimo dalyvių tarpe buvo 
radikalai, socialistai evangelis
tai studentai, športihinkai, ko
munistai. Susirinkimas išrinko 
25 narių komitetą, kuris turės 
papuošti naujos jaunimo są
jungos—“demokratinės sąjun
gos” įkūrimą. Tame komitėtė 
yra ir 7 komjaunuoliai. Kohii- 
teto sekretorius taip pat kom
jaunuolis. Netolimoj ateityj 
Argentinoj pilnai gailina su
kurti galingą dėmokrafetnftįK 
darbo jaunimo jėgų sąjungą 
kovai prteš imperialistus, susi
sukusius savo lizdus Argenti
noj, kovai Už paprasčiausius 
jaunosios darbo kartos reika
lus.
Jaunimo Kongreso 

Keliai . j

Pereidamas prie 
Raimond visų pirma 
kad komjaunimo sąjungos vi
sur ėmėsi drąsiai taikinti VI

Kongreso tarimus ir eilėj ša
lių pasiekti žymūs pasisekimai. 
Tai parodo, kad komjaunimo 
sąjungose išsidirbo vadovau
jantieji kadrai ir jiems pilnai 
galima patikėti komjaunimo 
sąjungų vadovavimą. Tiesa, 
buvo ir klaidų. Kaikurie kom- 
jaunuojiai klaidingai suprato 
VI kongreso tarimus, manyda
mi, jog. kongresas šaukia jau
nimo organizacijas vienytis 
ant kažkokios neaiškios, “vi
sus patenkinančios”, platfor
mos. Tuo gi tarpu VI Kon
gresas pastatė uždavinį kom
jaunimo sąjungą paversti ma
sine organizacija ir vienyti 
įvairias masines jaunimo orga
nizacijas visai aiškioj, konkre
čioj platformoj, toji platfor
ma—tai kova prieš karą ir fa
šizmą, 
jaunosios 
lūs.

Antroji 
mo kova 
nosios kartos frontą smarkiai 
pakėlė Komunistinio Jaunimo 
Internacionalo autoritetą visd 
pasaulio darbo jaunimo tar
pe. KJI virsta masine pasau
line darbo jaunimo organiza
cija, auklėjančia darbo jau
nimą revoliucinėj dvasioj.

Trečioji išvada. Bendras 
jaunosios kartos frontas vys
tosi, vyra rimti atsiekimai dar
bo jaunimo auklėjime revo
liucinėj dvasioj.

kova už kasdieninius 
darbo kartos reika-

išvada. Komjauni- 
už antifašistinį jau-
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Ketvirtoji išvada. Viso pa- 
šaulio jaunimas trokšta vieny
bės ir užtat reikia sustiprinti 
kovą už vienybę. Kartu reikia 
paaštrint kovą priesĮ trockistus 
—darbo 
dytojus. 
įtraukti 
mą, nes 
jaunimo . —----—
griežčiausiai priešinasi jauni
mo jėgų suvienijimui.

Užbaigdamas d. Raimond 
nurodo, kad visose šalyse at
siveria plačios perspektyvos 
jaunimo organizacijų vieny
bei, jų kovai prieš fašizmą. 
Francijoj eilė jaunimo organi
zacijų ruošias susijungti ben
drai kovai prieš fašizmą. Ten 
susidaro platus antifašistinio 
jaunimo frontas, kuriame 
komjauhimas lošia vieną ak
tyviausių rolių. Jungtinėse 
Valstijose į antifašistinį ir an- 
timilitaristinį frontą įsitraukia 
milionai jaunuolių. Ten jau
nimas nutarė suruošti kry
žiaus žygį kovai už jaunimo 
padėties pagerinimą, už teisę 
išmokti profesijos, gauti dar
bo, už pašalpų padidinimą 
jaunuoliams bedarbiams, štai 
Anglijoj, Mančesterio mieste 
59 jaunimo organizacijos, at
stovaujančios 100 tūkstančių 
jaunuolių, pasisakė už taiką.

An. Ramutis.

(Tąsa bus)

jaunimo vienybės ar- 
Į tą kovą) reikia 

ir socialistic jauni- 
kaip tik Socialistinio 

eilėse \ trockistai

i

Teisingi

išvadų d. 
pabrėžia,

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

ji GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais. \ A
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Ji 
Svetainės, kur būna “Laisvės” Konvencijos. *

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

Mūsų 
tad iš

KONCERTAS 1R BANKETAS
PAMINĖJIMUI “LAISVES” 25 METŲ JUBILEJAUS

Sekmadienį 
Balandžio April, 1936

GIRARD MANOR HALL, All W. Girard Ave., PHILA, PA
Durys Atdaros
2 vai. Po Piety

Koncertas
Prasidės 3 vai.

Vakarienė
bus 6 vai. vakare

Šokiai 8-tą V 
vakaro

A. Bimba
“Laisvės” Red

Jis nurodys kokią 
rolę vaidina 

“LAISVĖ” 
mūšy visuomenėj

Kalbės ii* apie kitus 
svarbius dalykus.

Mainiėrių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Puiki Muzikalė Programa Kuri Susideda iš Sekamu Talentą
1. Lyros Choras, po vadovybe, J. Bulaukos.

2. Liaudies Grupė, po vadovybė, R. Merkiūtės.
3. K. Kuzmickas, sold, iš Shenandoah, Pa.
4. R. Merkiutė, solo, Philadelphietė.
5. Mairiiėrių Kvartetas iŠ Šh’eriandoah, Pa.

6. A. Bimba, “Laisves’* redaktorius kalbės.
7. K. Menkeliūniūtė, solo, iš New»Yorko.
8. Vera ir Nožė Fripowitz, šoks tušiskus šokius.
9. Ekstra------------------------ solo, Philadelphietis.
lt). M. Gailiūniūtė, šoks klasiškus šokius.

Kaip matote, programa bus viena iš puikiausių, kokios dar nėra buvę Philadelphijoj. 
'todėl Ules kviėči'ahVe visds dalyvauti šia mb puikiame koncerte. RENGĖJAI.

..... ......... ,į........ .



Puslapis Penktas

ATSKAITA
LIETUVOS DRAUGŲ KOMITETO ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 

Už SAUSIO, VASARIO IR KOVO MĖNESIUS, 1936 M.
Įplaukos Sausio Mėn.

Sausio 12
»> d. Minersville, Pa., per A. Chamber.................

Summerlee, W. Va., per K. Motejūną........
Oregon City, Ore., per W. Murphy........ .. .
Haverhill, Mass., per J. Valatką .................
Napa, Calilf., per J. Baker...........................
Summerlee, W. Va., per P. Frayer..............
Camden, N. J., per V. Anderson.................
Saginaw, Mich., per S. M. Leesis.................
Richmond Hill, N. Y., per B. Januškienę . . . 
Somerville, Mass., per A. Rudzinską..........
Custer, Mich., per J. Juodaitį.....................
Philadelphia, Pa., per A.L.D.L.D. 149 kp. . . 
Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį..............
New Haven, Conn., per Fr. Roman ....... 
Cochessett, Mass., per J. Kūgį . . . ...........
Rochester, N. Y., per L. feekį.......................
Hart, Mich., per J. M. Kaminską.................
Hudson, Mass., per M. Baronienę...............
Athol, Mass., per J. Daubarą.....................
Cleveland, Ohio, per P. Nernura.................
Boston, Mass., per V. Kvetkų .....................
Southbury, Conn., per A. Slusinslfą.............
New York, N. Y., per drg. Sungailą..........

4.56 
3.75 
3.50 
7.12 
6.50 
1.00 
2.50 
1.40 
3.00 
3.50 
6.60 
7.00 
5.00

.75

.25 
7.00 
3.50 
7.00 
1.30 
1.75

3.00
..75

Viso $87.88

Vasario 13 d.
Įplaukos Vasario 'Mėn.

W. Locks, Conn., per S. Ketchin...............
Pittsburgh, Pa., per J. Gasiuną...............
Hartford, Conn., per O. Vilkaitę............
N. Kensington, Pa., per J. Yesadavičių . . . 
Camden, N. J., per J. Lastauską ..........
Hillside, N. J., per J. žalį .........................
McKees Rocks, Pa., per J. Miliauską . . . . 
Pittsburgh, Pa., per Koževą.....................
Cambridge, Mass., per J. Venskevičių . . . 
Endicott, N. Y., per D. Grizę ...................
Coaldale, Pa., per A. Lakitskį.................
Stoughton, Mass., per P. A. Jatul............
Georgetown, Ill., per A. Gudauską........

Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį............
Brooklyn, N. Y., per K. Šolomskienę . . . . 
Harrison, N. J., per J. Blažiūną...............

Brooklyn, Conn., per F. Kaziliūną.............
Moline, 111., per J. Julių ...........................
Bridgewater, Mass., per Ig. Katilį..........
Brooklyn, N. Y., per M. Simanavičių . . . . 
Luther, Mich., per J. Podjun..................
Whittemore, Mich., per S. Slavinską . . . . 
Bloomfield, N. J., per J. Gabal ...............
Cleveland, Ohio, per J. žebrį...................
Scranton, Pa., per Ig. Klevinską.............
Thompson, Ohio, per A. Grinių ...............
Fitchburg, Mass., per J. A. Samulėną . .. 
Port Carbon, Pa., per S. A. Radzevičių .. 
Tacoma, Wash., per V. Kavaliauską . . .. 
Auburn, Me., per A. Kaulakį...................

.50
1.13
7.50
2.25
1.00
3.60
2.25

.50
8.00

.50

.50
1.00
3.00

10.95
3.50
7.28
2.00
3.50
7.00
2.50
2.00

.50
1.50
7.80
4.50
2.50
3.50
3.50
1.00
4.00

Viso $99.26

Kovo
♦ 99

1 d.
99 99

99 9 9

99 99

99 9 9

99 99

99 9 9

99 99

99' 9 ,

99 99

99 9 9

99 99

99 9 9

99 99

9 9 99

99 99

99 99

Įplaukos Kovo Mėn.
Worcester, Mass., per D. Luką,.................
Cleveland, Ohio, per J. Raulinaitį..........
Detroit, Mich., per A. Varaneckienę . .. . 
Norwood, Mass., per J. A. Krasauską . .. 
Worcester, Mass., per J. J. Bakšį..........
Portland, Ore., per J. Stupur...................
New Britain, Conn., per V. Masonį........
Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį..........
Collinsville, Ill., per P. Kuosevičią..........
Brooklyn, N. Y., per A. Matulevičių 
Philadelphia, Pa., per M. žaldoką ........
Minersville, Pa., per V. žemaitį...............
Montello, Mass., per J. Stigienę...............
New Britain, Conn., per A. Bakevich . . .. 
Shenandoah, Pa., per ALDLD 17 kuopą 
Shenandoah, Pa., per P. Valentį............
Boston, Mass., per V. Kvietkų .................

.. 5.00 

. . 3.50 
. . 8.05 
. .15.00 
. . 7.00 
.. 2.50 
.. 2.50
.. 5.65 
.. 3.50 
. . 1.00 
. . 17.3£> 
. . 2.00 
.. 8.66 
. . .50
. . 7.00 
.. 3.00 
.. 3.70

Išlaidos Sausio Mėn.

Viso $95.91

Prieškariniam Kongresui per drg. Baker, Calif, 3.00

Vasario mėn., išlaidų nebuvo.
Išlaidos Kovo Mėn.

Kovo 12 d. Laisvei už 200 konvertų ir taksai 2.04

Sutrauka

Viso įplaukų per tris mėnesius 
Balansas gruodžio 1935 metais

283.05
69.42

Išlaidų per tris mėnesius
Sykiu $352.47

5.04

Lieka ižde kovo 31 d.
Iždininkas: S. Sasna.
Sekretorius: J. Weiss.

$347.43

Pučia prieš Sriovę.
Milwaukee, Wis., miesto ma

joras Hoah, dešinysis socialis
tas, išbraukė kairiąją socialistę 
Metą Bergerienę įš kalbėtojų 
sąrašo rinkimų vajuje. Jis pa-

našiai, kaip New Yorko Wald- 
manai ir OnealAi, taipgi pučia, 
prieš kylančią revoliucinę ban
gą partijos nariuose. Tik, ži
noma, 'Hoanai neatpūs jos at
gal.

MmnmrI

i ' "o
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r — lengvas užsirūkymas
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO 

TABAKO-"IT'S TOASTED"

DRĖGNUMO KONTROLE
Svarbiausia atskira cigaretų savybe, išskiriant patį tabaką, 
yra tai drėgnumo kiekis. Jo įtekmei priklauso galimumas 
pagaminti vienodus cigaretus, kontroliuoti degimą ir valdyti 
dūmų kokybę. Drėgnumo perviršius kliudo tinkamam degi
mui, ir padaro cigareto dūmus neskoningais. Drėgnumo 
nedateklius leidžia sausiems, dulkėtiems cigareto dūmams 
susidurti su delikatnomis gleivėtomis rūkytojo plėvėmis.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

"IT S TOASTED —Jūsų gerklės apsauga —prieš knitėįimus 
prieš kosuli /

Copyright 1930, Tho American Tobacco Company

Newark, N. J
Buvusi “Sutlegerių Karalienė” 

Pasodinta Kalėjimai!
Newarko laikraštis “Star 

I Eagle” rašo, kad užpereitą ke
tvirtadienį policija suareštavo 
Antoniną Stankienę, 37 metų 
amžiaus, 48 Houston St., už 
falšyvų pinigų platinimą. Ji 
buvo davus savo dviem mer
gaitėm,—viena 13 metų am
žiaus, kita—14, falšyvą pen
kinę ir detektyvai jas užklu
po krautuvėj. Jos teisinos, kad 
jos nežinojo, kad ta penkinė 
falšyvą. Bet policija Stankie
nę gerai pažino, kaipo prohi- 
bicijos laikų New Jersey vals
tijos “butlegerių karalienę.” 
Pereitų metų balandžio 16 d. 
policija užpuolė jos namą ir 
surado 750 galionų įtalpos 
degtinės virtuvę. Už tą ir kitą 
panašų prasikaltimą ant 71 
New! Jersey Railroad Ave., lie
pos 19, jos vyras įkalintas 
dviem metam valdžios kalėji
me, Lewisburg, Pa.

Stankienė buvo suareštuota 
net septynis sykius ir kožną 
sykį pajėgė išsisukti. Gruo- 

Idžio 11 d., 1926 metais ji bu
vo areštuota už užlaikymą 
prostitučių namą; gegužės 28 
d., 1927 metais ji buvo areš
tuota už sulaužymą Hobart 
įstato; gruodžio 28 d., 1934 

jjL ji buvo areštuota už pavo
gimą trijų automobilių ir lap
kričio 21 d., 1935 m. už lau
žymą prisiegos. 1934 metais ji 
ir vyras buvo įkalinti už pa
degimą ir butlegerystę. Gegu
žės 22 d., 1934 m. policija už
puolė namus ir surado 
galionų naminės.

Niekas neparašo į spaudą, 
kaip WPA darbininkai dirba 
mūsų mieste, tai aš biskį pa- 
brėšiu. Mūsų mieste pašalpos 
darbinirikai dirba sunkiausius 
ir bjauriausius darbus—deda 
“surpaipaš” ir vandens paipas. 
Paipos turi būt įleistos.nuo 8 
iki 20 pėdų į žemę, tai darbi
ninkai labai vargsta. Darbinin
kai daugiausia kasa pelkėse, 
per dieną sušlapę ir makloti, 
ir vakaro einant namo nepa
našūs į žmones. O koks gi jų 
atlyginimas? Į menesį turi 
išdirbti 120 valandų ir gauna 
$60.50, kurie išmokami per 
du sykius į menesį—13 d. ir 
28 dieną. WPA darbininkai 
turėtų gerai pagalvoti apie 
savo skurdų gyvenimą. Kai 
kurios šeimynos, susidedančios 
iš apie penkių narių, turi pra
gyventi 'tik už $60 į menesį. 
Tai tik nuo bado šiaip taip ap
sigina.

Kol ši sistema gyvuos, tol 
darbininkai turės nešti skur
dą ir vargą. Yra žmonių, ku
rie džiaugiasi gavę tokį dar
bą ir sako: “Geriau negu nie
kas.” Jei ne komunistai, tai ♦ 
valdžia būtų nedavus nei tų 
darbų. Komunistų kova priver
tė valdžią gelbėti badaujan
čius žmones. O kas iškovojo 
eks-kateiviams bonus, ar ne 
komunistai? Aš manau, kad 
kai darbininkai supras kas tai 
yra komunistai, jie stos su 
jais, kovos ir tada pasaulyje 
bus nauja tvarka, kurioj visi 
dailiai gyvens, pranyks vargai.

Komunistai jau nuveikė dide
lius darbus ir dar daug dau
giau nuveiks.

Suvalskinis.MT. CARMEL, PA
Pirmas preleminaris mitin

gas organizavimui Farmerių- 
Darbo Partijos įvyko balan
džio 5 d., Workers Protective 
League patalpoje. Iniciatoriais 
šio susirinkimo buvo komu
nistai. Autorizuotu kalbėto- 
jum buvo drg. Miler, distrik- 
to organizatorius. Taip pat ge
rų kalbėtojų buvo ir nuo so
cialistų kuopos. Po pasidalini
mo minčių ir draugiškų disku
sijų prieita prie to, kad Far- 
merių-Darbo Partija darbinin
kams reikalinga ir nutarta to
kią Northumberlando distrikte 
organizuoti. Sušaukimui se
kančio ir praplėsto susirinki
mo išrinkta mišri komisija iš 
keturių. Į sekantį susirinkimą 
komisija turės užkviesti U. M. 
W. of A. lokalus ir kitas vie
tos ir artimos apielinkės orga
nizacijas.

Toks sekantis praplėstas su
sirinkimas įvyks balandžio 19 
d., 7 vai. vakaro, Workers 
Protective League svetainėj.

Bon Ami.

Trylika vaikinukų buvo 
areštuoti sekmadienį, kuomet 
policistas Goldberg 
juos žaidžiant sviediniu 
dies Mokyklos No. 78 
ram kieme, Saratoga
ir Dean St. Juos išteisino, ka
dangi niekas nematė juos li
pant per tvorą.

radęs 
Liau- 
užda- 
Ave.

Cortl

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

M Telephon^ Stagg 2-4409 j 

| A. Radzevičius ’ 
g GRABORIUS
gs (Undertaker) ję- 1
& Vedu šermenis ir palaidųjų tįnrj 
Jjf karnai ir už prieinamą kainąj

Parsaradau

& 402 Mk'tiwpalUajj-i A.wJ 
t B

ut
i93 
bT

b

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043'

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNVOTĄS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. YM

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

1,000

Stasys Burokas, 167 
nut St. suareštuotas už 
vimą savo buvusios 
Karolinos, jos namuose, 
Elm St. Burokienė mažai su
žeista, nes jos mergaitė Stella, 
18 metų amžiaus, stvėrė Bu
rokui už rankos ir šovinys bu
vo pasuktas į šoną.

Burokas tvirtina, kad jo mo
teris pereitą rugpjūtį padėjo 
įkalint jį 30 dienų.

Reporteris.

Wal- 
; pašo- 
moters 

173

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.

Lifekivių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i 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

’Wk5**'3 
mK

c
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Norman Thomas Labai Geram Ūpe
Nortman Thomas nuvyko 

į Washingtona. Kadangi jis 
labai populiarus asmuo, tai 
jį tuoj apspito koresponden
tai.

Norman Thomas dar nėra 
tikras, ar jis šį rudenį bus 
Soc. Partijos kandidatas į 
prezidentus. Apie Roose
veltą jisai išsireiškia, kad 
jo išrinkimas esąs galimas, 
nors kova su republikonais 
būsianti labai sunki.

Visus buržuazijos kandi
datus‘Norman Thomas labai 

| lengvai pasveria, ironizuo- 
damad- ar apiberdamas juos 
sarkastiškomis pastabomis. 
Hooveriniai yra nemokšos. 
Frank Knox, iš Chicagos, 
pasakę vieną prakalbą ir to 
užteko, kad išsibraukti iš 
kandidatų sąrašo. Landon, 

-į1Š Kapsaso, moka skaityti 
ir jis,’veikiausia, bus nomi
nuotas. Rooseveltas “pla
čiai niršto,” bet jis niekad, 
ligi g#lo, neišsėdi ant savo

* plano.,;
Į * l»

> Tas; Viskas rodo, kad Nor- 
į man Thomas labai gerame 
į ūpe, Kbl jis kalba apie kitus, 
į Bet” ką socialistai darys 
I ateinančiuose rinkimuose? 
? Mes tūrim omenyje jojo pa
ties frakciją.

Nesenai Norman Thomas 
sake,.kad sąlygos Darbo 
Įklijai dar nepribrendo. 
$abar jisai sako, kad “gal 
Socialistų Partija pasisa
kys *ūž Farmerių-Darbo

j ®Tai ^nepribrendo, tai vėl 
įįtsai r‘gal.” Ir kol socialis- 
i$i svyruoja, patys neturė
dami 'aiškios pozicijos, tai 
daUs *oficialio darbininkų 

yu4^PQ17pą^^ę. už Roo-
Hillman), o 

yfMyrfergiškiaijsia svei-
se
kii
kilsią dĄi’br judėjimo da- 

aktyviai ir smar
kiai <£rbuotis už sukūrimą 
Farįužnių-Darbo Par ti jofe,

uei socialistai, o ypač pat
sai Tfiomas, nesvyrinėtų, o 
imtųsi-už darbo, tai judėji
mas už Farmerių-Darbo 
Partijos sukūrimą šiandien 

i būtų Rūgštesnėj stadijoj ir 
eitų dar smarkesniu tempu. 

: Bet ir be socialistų pagel-

bos tas darbas sparčiai eina 
pirmyn.

“Laisvėj” jau minėta, kad 
Minnesotos Darbo Partija 
pasisakė už sukūrimą nacio- 
nalės, taigi, visą Ameriką 
apimančios darbininkų-far- 
merių partijos. Čia pažy
mėsime, kad valstijinėj kon
vencijoj dalyvavo 40 dele
gatų komunistų.

Illinois valstijoj, atstovai 
60,000 unijistų, jau padarė 
gerą pradžią Darbo Partijos 
sukūrime. Ir Minnesotoj ir 
Illinoise judėjimas ne popie
rinis.

Toliaus: Akron, Ohio, 
unijų centralė aiškiai pasi
sakė už Darbo Partiją; tą 
pat padarė ir So. Bend, In
diana, unijų centras. Det
roite greitai įvyks Wayne 
kauntės konferencija, tuo 
pačiu tikslu.

Kietųjų mainų srity, apie 
Shenandoah ir Mahanoy Ci
ty, taip-pat sutvirtėjo judė
jimas už savo klasės parti
ją.

Tai ve tik kelios žinios, 
atėjusios keliomis pastaro
mis dienomis.

Jeigu Norman Thomas’o 
frakcija turėtų kietesnį nu
garkaulį, tai jai ne tik la
biau sektųsi kovoti su seną
ja gvardija savo locnoje 
partijoje, bet ji galėtų daug 
žymiau prisidėti prie tokio 
istoriniai žūt-būt reikalingo 
darbo, kaip sukūrimas naci- 
onalės Farmerių - Darbo 
Partijos.

Komunistai labai energin
gai ir nuosekliai darbuojasi 
ta kryptimi. O Norman 
Thomas’o šalininkams 
jam pačiam—tai sąlygos ne
pribrendo, tai apystovos 
palankios, tai vienokia, tai 
kitokia kliūtis. Net ir dabar 
jie užsikerta sau kelią žo
deliais “gal remsim, gal ne- 
remįim.” Iš vienos pusės 
tai sektantizmas, o iš kitos 
puses tai nepasitikėjimas 
minių kuriamąja pajėga.

Ir va, šita nepasitikėjimo, 
svyravimo ir sektantizmo 
taktika kaip tik stiprina 
Hillmaną ir Lewisą, kurie 
veda savo unijų darbininkus 
pas Rooseveltą.

Dedele.

gyvuoja darbininkų vienybė 
prieš kapitalizmą!

Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos Pirmo 
Distrikto Biuras.

Lyriečiai susirūpinę ateičia, 
ypatingai balandžio 12 diena, 
nes lyriečiai tą dieną rengiasi 
prie labai didelio operetiško 
perstatymo “Tamyla”. “Ta- 
myla” yra istorinis veikalas, 
kuris perstato kaip senovės 
tėvas, pardavė savo dukterį 
neva padaręs vestuves ir pas
kui apgavingu būdu su religi
jos ir valdiško teismo sukty
bėmis atskyrė jaunuosius— 
vieną iš jų prakeikė ir liepė 
eit. į plati) pasaulį, o antrą už
darė į kalėjimą.. Taigi, čia 
bus proga pamatyti, koki yra 
religijos įsitikinimai ir šmuge- 
liavimai, kad net savo kūdi
kius į urvus kemša. Taigi, 
draugės ir draugai, nepamirš
kite atsilankyti ir aš užtikri
nu, kad 
Veikalas 
(April) 12 
svetainėje, 
Ave., Cleveland, Ohio. (Kurią 
valandą ?—Red.) širdin gai 
kviečia visus atsilankyti.

Rengimo Komisija.

būsite patenkinti, 
įvyks balandžio 
d., 1936, Lietuvių

6835 Superior

ir

ne-

Mažų Namų Savininkų ) or
ganizacija susirūpino advokato 
N. D. Davis reikalais, nes no
rima atimti iš jo advokato tei
sės todėl, kad N. D. Davis 
gina mažų nam.ų savininkų 
reikalus, stoja prieš išmetimus 
iš stubų, gina darbininkų tei
ses ir numaskuoja išnaudoto
jų klasę, kuri grobia darbi
ninkų turtus ir atima name
lius del mažo neužsimokėjimo 
ir išmeta rakandus ant gatvės 
nepaisant, kur tas žmogus pa
sidės su savo šeimyna, ir kuris 
visą savo gyvenimą dirbo tur
čių naudai. Kada neteko dar
bo, tai paskutinį turtą atima 
ir eik sau kur nori, nes tu 
niekam nereikalingas. Taigi, 
Mažų Namų Savininkų orga
nizacija šaukia savo narius ir 
visus darbininkus vienytis ir 
kovot prieš pakėlimą taksų ir 
prieš išmetimą iš stubų. Mažų 
Namų Savininkų organizacija 
šaukia savo narius ir visus 
darbininkus, kad išneštų pro
testą prieš išmetimą N. D. 
Davis iš advakatystės ir prieš 
atėmimą advokato teisių. Pra
šoma kuodaugiausia darbinin
kų susirinkti teismabutin, 
kada jis bus teisiamas balan
džio mėnesį. Dienos dar ne
žinau.

SMNS Korespondentė.,

Paterson, N. J
Iš American Federation

Silk Workers Unijos Lokalo 
1716 įvykusio mėnesinio su
sirinkimo Balandžio 4 d.,

of

Oevelando Kronika Wilkes-Barre, Pa
" Į Lietuvius Darbininkus Ir Į 

Viaas. Lietuvių Organizacijas 
Naujojoj Anglijoj

y Apv&ikšČiokim Pirmą Dieną 
Gegužes, darbininkų šventę— 
bendrij frontu — suvienytom 
spėkoip! Darbininkai, pamirš- 

1 kini savo mažus skirtumus, 
susivienykim Pirmai Gegužės, 
j masines demonstracijas, į 

■ masinius susirinkimus-prakal- 
hąs^ siisiliekim su kitų tautų 
organizuotais darbininkais, 
prieš 23arbo žmonių išnaudo
tojus, ;pž šiuos bendrus ©bal
sius: -

■ 1. Už suvienytą darbinin
kų frontą, prieš fašizmą;

2. Ūz 30 valandų į savaitę 
—6 valandas į dieną.

3. ?Heš algų kapojimus, 
prieš kompanijų unijas, už al
gų pakėlimą;

i,#4. Už Farmerių Darbo Par- 
tfją. •Už industrialinį unijiz-

SLA 35 Kp. Balsavimai
Kovo 5 d. įvyko SLA 35 kp. 

susirinkimas, kur buvo 
suota SLA pild. taryba, 
sėkmės sekamos:

Ant Prezidento:

bal- 
Pa-

tautų są- 
ten mes, 
gegužinį 
yra gali-

Bagočius
Rastenis 
Čeponis

Ant Vice Prezidento:

Mužukna
Šalna

Ant Sekretoriaus:

36 b.
6
9

tiją.
feną;

5. tlž lygias teises negrų 
tautai J

6. Ųž ateivių teisių gynimą.
7. Ųž bedarbiam apdraudą 

kapitalistų lėšomis.
lietuvi, darbininke! ar tu 

rgįldi ką priešingą viršuj iš

keltuose klausimuose - obal- 
siuose? Jei ne, tai stokim visi į 
bendras gegužines. Parody
kim savo išnaudotojaYn galin
gą darbo liaudies kumštį.

Kur tik yra ruošiama 
tarptautiniai Gegužės paminė
jimai, tai ir mes, lietuviai, dė
kimės į bendrus parengimus, 
padėkim darbuotis, kad su
trauki šimtus ir tūkstančius 
liet. Kur nėra kitų 
moningų darbininkų, 
lietuviai, surengkrm 
paminėjimą. Kur tik
mybė, būtinai rengkim atvi
ram ore, nes tuo daugiau ga
lima pasiekti dar atsilikusių 
darbininkų, tų, kurie į svetai
nes neina. Bet kur negalima 
lauke surengti, rengkim ir
svetainėse. Organizacijos, iš- 
leiskit plakatus, šaukiančius 
lietuvius darbininkus dalyvau
ti gegužiniuose parengimuose, 
net ir ten, kur yra rengiama 
tarptautiniai, bet liet, lapeliai- 
plakatai reikalinga išleisti, nes 
tas daugiau pavęikia į lietuvį 
ir pasekmės bus geresnės.

Darbuokimės visais būdais, 
kad šių metų Pirmos Gegu
žės parengimai ar demonstra
cijos nustebintų pasaulį. Lai

Vinikas
Jurgeliutė
Morris

Ant Iždininko:

Gugis
Lopatto'

Ant Iždo Globėjų:
Mikužiutė
Miliauskas
Mockus
Zalatorius

Ant, Daktaro Kvotėjo:

Dr. Stanislovaitis
Dr, Valybus
Dr. Mikolainis

Delegatais seiman
pusiau maišyti: J. Andriušis ir

Šis susirinkimas buvo labai 
’ interesingas. “Plain goods” 

departmento pildomojo komi
teto pirmininkas E. Soshin ra
portavo, kad U. T. W. virsi- 

► * J

ninkas p. McMahon suspenda
vo čarterį Lokalo 1716 neva 
už tai, kad mūsų lokalas 
pajėgia užsimokėti ‘per 
pital tax’ į U. T. W.” ir 
sako sugrąžint čarterį. Taipgi 
raportavo, kad ir kitų depart
ment!), kaip tai, loomfixeriu, 
twisteriu ir warperiu lokalų 
čarteriai suspenduoti už neuž- 
simokėjimą “Per capital tax”, 
bet aniem lokalam senus čar- 
terius sugrąžina, nes tie loka- 
lai prigulėjo 1929 metais prie 
U. T. W. pirma suorganizavi
mo A. F. of S. W. U.’ Taipgi 
raportavo, kad “plain goods” 
departmento mėnesinio susi
rinkimo protokolą užgriebė 
generalis manedžeris Williams 
ii- Green. Be to, jis pranešė, 
kad lokalas 1716 dabar yra 
po kontrole trijų žmonių: 
Williams, Green ir Seh'waitzer 
ir kad referendumu išrinkti 
organizatoriai yra atstatyti. 
Ant vietos buvo pasiųsta dele
gacija gaut protokolą. Bet pp. 
Williams ir Green ofise už- 
reiškė, kad šis susirinkimas 
nėra jų autorizuotas, todėl ir 
protokolo neduosią. Beje, tie 
ponai buvo prisiuntę ir poli
ciją iį susirinkimą, mat, manė, 
kad susirinkimas bus trukš- 
mingas. Jie manė, kad polici
jos pagelba narių susirinki
mą išvaikys. Bet nariai supra
to ponų tikslus, tad susirinki
mas ėjo labai tvarkiai.

Dabar, delko Lokalo 1716 
čarterį atsisako sugrąžint, 
kuomet kitiem lokalam sugrą
žina už vienodą prasižengi
mą? Ogi todėl, kad anie bo
kalai yra po kontrole McMa
hon, Schwaitz’erio ir Greeno 
pasekėjų, o 
po kontrole 
miteto. Mat, 
darbininkam 
“work asignment 
kas reiškia tiesioginį algų nu- 
mušimą ir darbo padaugini
mą. Tad “plain goods” de
partmento eilinių narių komi
tetas iškėlė į viršų tų ponų 
mierjus ir nariai referendu
mu milžiniška didžiuma at
metė tą vergišką kontraktą, 
per kurį būtų atimta nariam 
teisė streikuot prieš bosų už
mačias. M. and K. dirbtuvę 
jau operuoja, kaip praneša, po 
“work asignment” kontrole. 
Bosai numušė algas, darbinin
kai, neklausydami ponų pa
tvarkymo, sustreikavo. Polici
ja uždraudė pikietuot be jos 
leidimo. O policija leidimą at
sisako išduot. Todėl narių su
sirinkimas išrinko platų komi
tetą kovai delei atgavimo 
parterio. Toliau, nutarė nesi- 
skaityt su U. T. W. paskir
tais diktatoriais, taip gi dirb
tuvėse nesiskaitys su U. T. W. 
paskirtais organizatoriais An
tony ir Brooks. Bet susirinki
mas nutarė mokėt mokestis į 
uniją ir protestuot per dirb
tuvių čermanus prieš U. T. W. 
diktatūra.

Beje, U. T. W. ponai atsi
sako išduot ir dirbtuvių čer- 
manų antrašus. Ką gi tas vis
kas reiškia Patersono audė
jams? Ogi galutiną nariam 
teisių atėmimą ir galutiną 
unijos pakrikdymą. Vadinasi, 
padėtis rimta, darbininkai, 
budėkime!

Išgriebė Lietuvio Lavoną

Balandžio 3 d. išgriebė iš 
Passaic upės prigėrusį seną pa- 
tersonietį V. Dilių. V. Dilius

ne-
ca- 

atsi-

lokalas 1716 yra 
eilinių narių ko- 
jie norėjo užkart 

kontraktą po 
kontrolę,

laimėjo
Jurkšaitienė. Pastaroji pro
gresyvi.

buvo didelis laisvamanis, savo 
laiku priklausė prie Socialis
tų Partijos, prie ALDLD 84 
kp. ir skilimo laiku nuėjo su 
opozicija, prie kurios ir dabar 
priklausė. Taipgi priklausė ir 
prie LDS 123 kp., bet, rodosi, 
yra nemokėjęs už penkis mė
nesius, kas reiškia, kad buvo 
susispendavęs ir pomirtinės 
veikiausia negalės gaut.

V. Dilius buvo divorsavęs 
savo moterų ir gyveno vienišu. 
Sako, kad bakse rado $300.00 
ir 100 dolerių pašto čekių. Tie
sa, jis ilgą laiką nedirbo, bet 
rasti pinigai liudija, kad jam 
nereikėjo badant. V. Diliaus 
žuvimas ir pinigų klausimas 
yra labai komplikuotas ir kol 
viskas išsiaiškins, nieko tikro 
negalima pasakyt. Kadangi 
V. Dilius savo laiku buvo ne
blogas veikėjas, tai, kai daly
kai paaiškės, reikės plačiau 
pakalbėt.

Žinantis.

jos lokalas tapo suspenduotas, 
kadangi A.D.F. vadams, su F. 
Schweitzeriu priešakyj, šisai 
lokalas pasirodė perdaug “rau
donas”, perdaug bolševikiš
kas. TaČiaus yra nuostabu tas, 
kad unijoje esanti opozicija, 
ir lietuviai sklokininkai, tuo- 
mi reakcionierių užsimojimu 
sudaužyti šį unijos lokalą 
džiaugiasi.

Apie unijos likimą kitą syk 
plačiau parašysim.

Senas Pijus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Balandžio, 7 dieną buvo pa
laidotas Vincas Dilius, 52 me
tų amžiaus, jis mirė gana keis
ta mirčia.

Buvo taip: Vincas Dilius, 
kovo 31 d. išėjo iš savo gy
venamos vietos, 298 River St., 
ir per 3 dienas nesugrįžo. Tuo
met jo draugai, su kuriais kar
tu gyveno, pranešė jo broliui 
Antanui ir ėmėsi jieškoti; krei
pėsi į policiją, bet nesurado. 
Tačiau balandžio 3 d. detekty
vai iš Passaic, N. J., pranešė, 
kad Passaic upėn e, apie 6 my
lios nuo Patersono, rado pri
gėrusį žmogų, tįčiaus jokių, 
apart ant diržo sakties 2 rai
džių—V. D.—dokumentų, ro
dančių kas do vienas—nerado. 
Visgi 2 raidės išdavė paslaptį, 
kad yra Vincas Dilius, nes jo 
brolis, duktė ir draugai nuvy
ko ir pažino Vincą, parvežė į 
Patersoną.

Vinco Diliaus mirtis tikra 
misterija, nes galvoje yra pra
mušta kelios skylės. Tačiaus 
sunku tikėt, kad apiplėšimo 
tikslu nužudytas, nes kišeniu- 
je rasta virš $16.00. Tas duo
da manjh>- ir visi taip mano, 
kad Vincui einant skersai gat
ve automobilius jį pritrenkė ir, 
gali būt, bevežant į ligoninę 
mirė, ir kad išvengus bėdos* 
niekam nematant, nuvežė ir 
įmetė į upę.
. Vincas Dilius buvo vedęs, 
bet su žmona pesiskyrė jau 
keletas metų atgal.
• Vincas buvo L.D.S. 123 kuo
pos nariu, bet prieš mirtį jau 
buvo L.D.S. susispendaves; 
taipgi, sakoma, buvęs ir ALD 
LD nariu prieš sklokos atsi
radimą. Vincas palaidotas 
laisvai.

Gerbiamoji “L.” Redakcija:
Aš norėčiau paklausti vieno 

dalyko. Mano dėdė Lietuvoj 
paskolino pinigų tūlam žmo
gui važiuoti Amerikon, bet šis, 
atvykęs, nenori atiduoti. Ar 
dėdė galėtų išjieškoti savo pa
skolą? Malonėkit atsakyti per 
“Laisvę” arba laišku. Įdedu 
dolerį už patarnavimą.

Su geriausiais linkėjimais,
P. S—nė. 

Atsakymas:
Negalima į šį klausimą at

sakyti, nežinant kokius įrody
mus tamstos dėdė turi, kad jis 
tokią paskolą yra davęs. Pa
aiškinti geriausiai galėtų tik 
sąžiningas advokatas, žinąs 
tikrą dalykų padėtį.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

‘ . alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe ,l?th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

Teko sužinoti, kad vietinės 
plataus šilko darbininkų uni-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

WORKERS SCHOOL
35 East 12th Street, • New York City-

Telephone: ALgonquin 4-1199

Pavasarinis Terminas 
Bal. 13 iki Birž. 19. 
Specialis dalykas šio ter
mino bus trumpų-terminų 
kursai, susidedanti iš ei
les prakalbų specialiais 
klausimais apie šių dienų 
problemas. Drg. Browder, 
Stachel Jerome, Hatha
way ir kiti bus prakalbi- 
ninkai.
Užsiregistruokite dabar.'

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

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.

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 
sūsidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O EJ p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
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
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS-
110 Easl 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI
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Lietuva Prieš 75 Metus
(Paminėjimas 75 Mėty Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)

Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Mackevičius savo parodymuose tardymo 
komisijai tarp kito ko taip rašo: “Kuni
gais aš taip pat negalėjau pasitikėti, nes 
daugelyje jų arba fanatizmas, nekenčiąs 
viso kas lenkiška ir šlėktos ir pasiryžu
siais viską paaukoti Lietuvai terorizmo 
ir visiško visuomenės tvarkos sugriovi
mo pagelba, arba ropojančiais šlėktos 
kojose, arba pagalios abejingais prie vis
ko.” Matomai ta nacionalistiniai nusi
stačiusi kunigijos dalis buvo šalininkai 
griežtų priemonių valstiečių naudai; ei
nančioj tarp valstiečių ir dvarininkų ko
voje už žemę.

Laisvos Profesijos
Laisvų profesijų asmens: gydytojai, 

veterinarai, vaistininkai, dailininkai, lite
ratai ir kiti taip pat didžiulėj daugumoj 
rekrūtavosi iš bajorų, bet buvo atsitiki
mai, kad augštesnius mokslus išeidavo ir 
valstiečių vaikai. Daukanto, Akelaičio ir 
kitų pavyzdis parodo, kad ir valstiečių 
vaikams buvo kai kuri galimybė pabaigti 
mokslą ir stoti “inteligentų” eilesna. Da
lis jų, tampriai surištoji su lietuvišku 
kaimu, atstovavo lietuviškosios naciona- 
lės smulkiosios buržuazijos (valstiečių, 
miestiečių ir amatininkų) reikalus. Kai 
kurie jų pasiliko neitralūs, kaip va Dau
kantas, Ivinskis ir kiti. Valdžios doku
mentuose atrandame nors ir neaiškias 
panašaus nusistatymo žymes. Taip antai 
Kauno gubernatoriaus pranešime vidaus 
reikalų ministeriui nuo 19 kovo, 1863, 
skaitome, kad Ukmergės pavieto valstie
čiai, Sudeikių ir Vižūnų valsčiaus, nuo 
24 vasario visose be išimties bendruo
menėse “griežtai atsisakė pildyti sutar
ties lakštų nustatytas priedermes dvari
ninkų naudai.” kad Sudeikių valsčiaus 
valstiečiai balsiai gręsia, reikia, esą, iš
pjauti visus dvarininkus, o tuomet gaus 
žemę dykai. Čia pat priduria, kad prie 
nepaklusnumo sugundė* juos, anot vals
tiečių, vietinis parapijos kunigas, iš sa
kyklos, būk, pasakęs, kad nuo 19 vasario 
jie neprivalo eiti baudžiavos. Ukmergės 
ispravninkas dar griežčiau rašo, “patvir
tindamas aukščiau paduotą Sudeikių ku
nigo ir buvusio tarpininko Butlerio kal
tinimą, pridėjo, kad Sudeikių parapijos 
kunigas be mažiausios abejonės yra pir
mutinis valstiečių pakurstytoj as prie 
riaušių ir visų minėtuose valsčiuose įvy-

kusių betvarkių kaltininkas.”
Inteligentijos sluogsnis,apskritai imant, 

nebuvo skaitlingas, tačiau sulošė savo 
rolę sukilimo metu tuomi, kad buvo ne
šėjas ir platintojas smulkiai-buržuazinio 
revoliucingumo tiek kaime, kiek mies
tiečių tarpe.

Laisvieji žmonės sudarė, kaip vėliaus 
pamatysime, gana skaitlingą gyventojų 
dalį etnografinėj Lietuvoj. Tas luomas 
susitvėrė įvairiausiu keliu. Svarbiausias 
šaltinis tai tas, kad kuomet prijungtoj 
prie Rusijos Lietuvoj valdžia darė pirmą 
liaudies sąrašą, dvarininkai, nesuprasda
mi sąrašo tikslo, užrašinėjo savo valstie
čius į laisvus žmones, manydami, kad 
tuomet nereikės mokėti mokestį valdžiai. 
Kuomet gi tie žmonės atvirkščiai val
džios buvo apdėti dvigubais mokesčiais, 
tuomet, pamatę savo klaidą, dvarininkai 
sekančiu revizijų metu ėmė perrašinėti 
laisvuosius žmones į lažininkus, bet ši
tame buvo sudrausti valdžios parėdymu. 
Įrašymas ir pervedimas laisvųjų žmonių 
į lažininkus buvo daromas beveik kiek
viename dvare ir iškilusios delei to bylos 
baigdavosi daugumoje pripažinimu vals
tiečių laisvais žmonėmis. Tuo būdu at
sirado Kauno gubernijoj laisvųjų žmo
nių luomas. Valdžia tik 1836 m. nutarė 
įsteigti prie Vilniaus valst. rūmu laikiną
jį 2 metam skyrių nagrinėti laisvųjų žmo
nių reikalus. Tą pat patvirtina 1847 m. 
išleisto įstatymo turinys. “Iškilus, esą, 
klausimui, kas turi rūpintis prisirašiu
siųjų prie dvarininkų laisvųjų žmonių 
reikalais, paaiškėjo: kad tie, kurie 1795 
m. revizijos metu buvo įrašyti laisvais, 
sekančios revizijos metu pasirodė jau 
baudžiauninkais užrašyti; kad vakarų 
gubernijų reikalams komisijos nutriniu 
1837 m. valstybės rūmai darė laisvųjų 
žmonių ištyrimus (razbor) ir tuos, ku
riuos patys dvarininkai neužginčydavo, 
laisvos kilmės žmonėmis pripažindavo. 
Tie gi, apie kuriuos 1837 m. neprista- 
tys tinkamų dokumentų jų prigulmybės 
prie lažininkų — grąžinami į laisvę vals
tybės rūmų nutarimu.” Iš to pat įstaty
mo matyti, kad vieni laisvieji žmonės 
gyvena ant valstybės ar ant savų žęmių 
ir yra valstybės turtų ministerijos ži
nioj, o tie, kurie gyvena ant ponų že
mių, skaitosi ten nuolatiniais gyvento
jais ir yra žemiečių policijos globoj po 
gubernijos viršininko priežiūra.

(Daugiau bus.)

Lawrence, Mass
Del Potvinio Minios Darbinin

kų Dar Nedirba

.ude-
-v ir

Didysis potvinis tai 
moralizavo pramonę, 
dabar dar daugybė darbininkų 
vis nedirba.

Visa didžiuma dirbtuvių 
buvo apsemtos pakilusiu Mer
rimack upėj vandeniu. Ant 
pirmutinių ir ant antrų augštų 
dirbtuvėse vanduo paliko taip 
daug smėlio ir žemių, kad 
vietomis ir mašinų nesimato; 
per kitus kambarius galima 
pereiti viršų smėlio nepatėmi- 
jant ar po juomi randasi ma
šinos, ar ne.

Atkastos mašinos reikalihga 
išardyti, išardytos dalys nu
mazgoti, nuvalyti, išdžiovinti 
ir vėl sudėti. Kol šis darbas 
nebus atliktas, daugeliui 
bininkų reikės pasilikti be 
bo.

Daugybė ir gyvenamų
mų buvo apsemta vandeniu. 
Daugelis namų apardyta, kad 
jau nebus galima sutaisyti. 
Aptaisymas namų prasidėjo 
visur. Pentoriams, dailydėms 
darbo yra daug. Bet daugelis 
žmonių neišgali sutaisyti savo 
namų, nes nėra pinigų.

Pakilęs vanduo nepralenkė 
nė Shawsheen Village, kurioj 
didžiumoj gyvena Lawrenco ir 
Andover vertelgos. Tenai van-

dar- 
dar-

na-

duo buvo pakilęs, vietomis, 14 
pėdų virš gatvių. Riverina Rd. 
gyventojų namai buvo apsem
ti iki pirmo augšto lubų. Kitų 
gatvių kiek mažiau. Bet nuos
tolių pridaryta daug.

Nepasiekėme Worcester©
Kovo 29 d., susitaisėme po

ra mašinų važiuoti į Worces
ter, į dienraščio “Laisvės” jh- 
bilėjinį parengimą. Iš to 
smarkumo visai neapsižiūrėjo
me, kaip Lowelly patekome į 
potvinio suardytą miesto da
lį. Kareiviam, policijai nepa
siaiškinsi, kdd skubini į dieh- 
raščio parengimą, Worceste- 
ryj, bet turi važiuoti, kur lie
pia.

Na, ir pasuke mus nuo 
Bridge St. į Sixth St. O auto
mobilių prisikimšusių kimšti- 
nai; pavažiuoji dvi-tris pėdas 
ir vėl stok. Išsisukti niekur 
negalima, nes kareiviai ant 
kiekvienos skersgatvės ir nie
kam . neleidžia išsisukti be 
autorizuoto leidimo. Sixth
Street nukrUtėjom iki Lake
view Ave., o iš tenai užsuko 
mus Lakeview Ave. atgal iki 
Bridge St. Ėmė virš 
das ši kelionė.

dvi valan-

Tiesa, pamatėme 
sudraskytus namus, 
tus namų fundamentus, išvers
tas gatves. Draugų Puskunigių 
namas visai perkrypęs—fun
damentas išardytas po vienu 
galu visai. Ružava korta pri-

pdtvinio 
išdrasky-

pratimą už. bėii'dfą vėikimą, už 
bendras darbininkų kovas, 
už bendrus laimėjimus. šis 
jubilėjus pasiliks ilgai atmin
čiai ne tik worcesterieciams ir 
visiems šio pokilio dalyviams,

Laisves” Dalininkų 
Suvažiavimas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR ŽOLYNŲ ARBATA
ąsa i

bet ir visoj lietuvių darbininkų 
judėjimo istorijoj. Kadangi šis 
pokilis įvyko ką tik po kelių 
dienų LDD ir ALDLD vieny
bės susirinkimo, tai mūsų dien
raščio jubilėjų minėjom visi, 
sveikinomės, kalbėjom, pilni 
ūpo, pilni draugiškumo dirbam 
kartu, džiaugėmės mūsų vie
nybe. Drg. Sukackienė per
skaitė sekančią telegramą nuo 
Los Angeles draugų :

“Brangūs Draugai! Priimkit 
pasveikinimą nuo Los Ange
les, California, lietuvių už jū
sų susivienijimą.”

Dar daugiau džiaugsmo ir 
entuziazmo; pasipylė delnų 
plojimas. Tai buvo atsakymas 
Los Angeles draugams už jų 
pasveikinimą. Drg. Prūseika 
pasakė puikią jubilėjinę pra-inutč pavasario deive, 
kalbą; jis savo kalboj sveiki
no mūsų draugus ir drauges, 
kurie su mumis susivienijo, ve
lydamas mums dirbti, kad visi 
'lietuviai darbininkai pasiliktų 
“Laisvės” skaitytojai. Kad mi
nėdami auksinį “Laisvės” ju
bilėjų jūs galėtumėt pasi
džiaugti savo darbais.

Koncertinę programą išpil
dė šie mūsų gerbiami artistai. 

iK. Menkeliūnifltė, iš Brookly- 
jno, Ig. Kubiliūnas, iš So. Bos
tono, J. Sabaliauskas, V. Tu- 
imanis, E. šalavejus, Juze La
timer ir V. Sukackas. Akom- 
panuotojai buvo trys—O. Kar- 

Įsokienė, M. Meškienė ir J. Su- 
ikackas, ir grajino Olympijos 
■Broliu Orkestrą. Visi worces- V** teriečiai.

Aido Choro jaunimas, užsi
dėjęs jubilėjines dekoracijas, 

■gražiai atrodė. 
J.> i >

Draugas Prūseika gavo ge
rą pluoštą sveikiijįmų dienraš
čiui, kuriuos, aš manau, jis 

I“Laisvėj” paskelbs. Reikia pa
sakyti, kad šis pokilis buvo 
! pavyzdingas ir draugiškas, 
{pilnoj to žodžio pr.asmėj jubi- 
lėjinis. t

Varde ALDLD 155 ir 11 
Tuopų aš tariu nuoširdų ačiū 
visiems artistams ir kas tik 
prisidėjo bent ,lgoj<iuz darbu, 
ir D. Lukienei, nors ne komisi
joj, už padarymą dekoracijų. 
Taipgi draugam K. Lapinskui 

j ir D. žemeikiui, kurie nebuvo 
i komisijoj, bet daug padėjo. O 
drg. J. Raulušaičiui nežinau 
kaip reikės atsiteisti. Ant jo

vičiutė. Koks jos gražus, iš
lavintas, skambus drama
tiško soprano balsas! Aa, 
kokių gabių esama mūsiš
kių tarpe talentų! Žiūrėk, 
klausyk ir gėrėkis. Ir ilgai 
tau skrajos vaidentuvės už- 
ujauniuose tie žavingi bal
sai, tie artistiški nudavi- 
mai, mimikos, žestai,—visa 
artistiška asmenybė.

Kita žvitri, skaisti jaunu
tė žvaigždutė buvo mūsų to
limų (ir podraug taip arti
mų) draugų Šarkiūnų du
kraitė Violeta. Tai žaibas 
—ne mergaitė! Ir gi jos 
lengvumėlis, gracija, rimtė! 
Šoka, šokių mūza, kaip jau- 

“Žiū- 
rėkite, kokis jos gražus ant 
sienos siluetas,” pašnabždo
mis tarė šalimais draugė. 
Ištikrųjų, tai estetinis pasi
tenkinimas! -Ir koks tai 
gražus paįvairinimas mūsų 
parengimams! Jaunutė šo
kikė šoko-žavėjo net dviem 
atvejais. Artistiškai, dai
li š kai šoko.

Aj/tistams mikliai pianu 
akompanavo A. Valinčiūtė 
ii* B. Šalinaite, abi puikiai 
išlavintos artistės-muzikan- 
tčs. Ačiū, ačiū! Bravo!

Jonas Kaš kaltis.

Nuo Muskulų Golimp Jr 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris suloikia groifą.ir tikrą

■ palengvinimą ___ j
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FOTOGRAFAS
JONAS STORES

PLYMOUTH, PA
ALDLD 97 kp. susirinkimas

antradienį, 14 d. balandžio, A. Stra
vinsko svetainėje, 8 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Reikės apsvarstyt 12-to Ap
skričio konferencija, kuri atsibus 19 
d. balandžio, taipgi reikės išrinkt 
delegatai. Nepamirškite ir duoklių 
užsimokėt, nėbūkime paskutiniai, nes 
jau kitos kuopos yra pilnai užsimo
kėję.

Kp. Rašt. J. K.
(86-87)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki

mas atsibus antradienj, 14 d. balan
džio, 8 vai. vakare, po numeriu 29 
Endicott St. Visos narės malonėkite 
dalyvaut, nes drg. Trasikienė išduos 
raportą iš Moterų Suvažiavimo, ku
ris atsibuvo Brooklyne, ir kartu ra
portuos apie “Laisvės” suvažiavimą. 
Tad visos būkite laiku, išgirsime 
daug naujienų.

Fin. Sekr. D. Lukienč.
(86-87)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, po antrašu 91 Steamboat 
Rd., Sabenkos svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivest, ir nenariai 
kviečiami ateit ir išklausyt mūsų su
sirinkimų, tuomi suprasite, kaip 
svarbu yra priklausyt prie organiza
cijos.

Sekr. S. Petkiene.
(86-87)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 12 d. balandžio, 
10:30 vai. ryto, Darbininkų Centre, 
325 E. Market St. Visi kuojos na
riai dalyvaukite. Taipgi kviečiame 
LDD 15 kuopos narius dalyvaut ir 
stot vienybėn su ALDLD kuopa, ir 
tęst savo naudingus darbus su mūsų 
organizacija. Taipgi čia bus drau
giškas pasikalbėjimas vienybes klau
simu ir draugijos svarbiais reika-

Kp. Sekr. J. V. S
simu 
lais.

kalta prie sienos, ant jos už- Pečių visas parengimas buvo, 
rašytas perspėjimas, kad nuo ne šis, bet ir daugybė kitų-, 
namo šalintis ir kad jis jau ne-{Tai vienas iš mūsų širdingų ir 
galimas sutaisyti. Tokių ruža- nePavar8'stančių draugų. _ O 

'didžiausį ačiū svečiam, mūsų 
rėmėjam, publikai.

1 ALDLD 11 kuopos koresp. 
J. M. Lukas.

vų kortų buvo prie daugelio 
namų.

Ant Lakeview Ave. veik 
kiekvienos krautuvės langai 
išmušti—užkalti lentomis. Kie
mai prinešti smėlio iki tvorų 
viršų; žmonės atsikasę take
lius per smėlį, taip kaip per{ 
sniego pusnis. Vandens būta 
apie 10 pėdų virš gatvių.

Pervažiavę šią liūdną gam
tos pėdsaką ir išlindę iš “tra- 
fiko,” nusitarėm grįžti atgal į 
Lawrence, nes jau buvo po 
penktos valandos, o parengi
mas garsintas ketvirtą valan
dą. Tik jau negrįžome tuo pa
čiu keliu. T. i

Worcester, Mass.
Laisvės” 25 mėtų jubilėji-

--nis minėjimas įvyko 29 d. ko
vo. ALDLD 155 ir 11 kuopos 
bendrai surengė šaunų ban- 
kietą su koncertinė puikia 
programa. šin darbininkų 
šventės paminėjiman prisirin
ko virš trijų šimtų publikos, 
minėti sukaktį 25 metų mūsų 
brangaus dienraščio. “Lais
vė” 18 rhetų atgal priėmė 
Kompartijos vadovybę ir iki 
šiai dienai išlaikė jos liniją, 
lankydama savo skaitytojus. 
Nešė apšvietą, tą brangų su-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 ąt- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT l-Ane 

BROOKLYN, N. Y. 
Pel.: Glen more 5-6191

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

svarbus susirinkimas į atsibus nedė
lioj, 12 d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
Darbininkų Centre, 735 Fairmount 
Ave. Bus svarstoma “L.” bankieyas, 
Pirmos Gegužės reikalai ir “L.” nau
dai pikniko parko reikalai. Tad visi 
kviečiami skaitlingai dalyvaut.

Komisija.
(85-86)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 12 d. balandžio, 2 vai. 
Į po pietų, Darbininkų Centro svetai

nėje, 325 E. Market St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi ne
pamirškite užsimokėt duokles, kad 
neliktumėte suspenduoti. Taipgi bus 
draugijos abelni reikalai svarstomi.

d*’in. Sekr. J. V. S.
(85-86)

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbūs Susirinkimai, Kuriuose Kiek

vienas Turėtų Dalyvauti
Drg. V. Andrulis, grįždamas iš 

“L.” jubilėjinio suvažiavimo, apsistos 
Čia per dvi dienas, 11-12 balandžio. 
Subatos vakare, 11 balandžio, turėsi
me platų susirinkimą visų darbinin
kiškų organizacijų bei “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų. Čia galėsime 
pasitart visais bėgamais reikalais.

Nedėlioj, 12 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, rengiamos prakalbos drg. 
Andruliui. Jis daug ką naujo mums 
turi pasakyt iš kovų lauko, kodėl 
šaukiamas visuotinas lietuvių kon
gresas, kodėl reikalinga Farmerių- 
Darbo Partija, ir daug kitų mūsų 
klases reikalų. Virš minėti susirinki
mai atsibus LSD sve. Nors nedėlioj 
ir bus šventė, vistiek kiekvienas dar
bininkas privalo dalyvauti.

A. D.
(85-86)

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

įasiųsi-1 «'♦«
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• «•»
< filiStephen Bredes, Jr.

S'
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y, 
ir

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

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

M r

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

(LEVANDAI SKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Bimuo, uisves’ s metu j u b i i e j a ii s minėjimas 
PRAKALBOS, KONCERTAS IR UŽKANDŽIAI

Ji. »

Rengia Amerikos Lietuviu Darbininku Literatūros Draugijos 6-ta Kuopa

LIET. TAUTIŠKO NAMO SALEJE, KAMPAS VINE IR MAIN SIS.
Visa pirmeiviškoji visuomenė,! visi apšvietą mylinti žmonės, visi tie, kuriems rūpi lietuvių kultūrinis pakilimas, 
visi tie, kurie remia darbininkų klasės pasiliuosavimo iš kapitalistinės priespaudos idėją—privalo dalyvauti šia
me parengime, nes tai yra paminėjimas 25 metų mūsų apšvietos, kultūros ir organizacinio darbo, y

Kalkes P. Buknys, “Laisvės” Administratorius.
Taipgi bus puiki muzikalė programa iš dainų ir kitokių kavalkų; bus labai 

skanių užkandžių ir tik už 25 cehtus.

Įvyks Sekmadienį, Balandžio 19 April
Pradžia 7 Vai. Vakare.

PRAŠOME NESIVĖLINTI, NES PROGRAMĄ NORIME PRADĖT LAIRU.

i
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Puslapis Aštuntas
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Politikieriai Pelnosi IŠ 

Prostitucijos
Dirbo “Laisvės” Bankietui Išbėlavo Deportuojamus

T. 
t

,f. Pastaruoju laiku policija 
padarė ablavą ant keliolikos 
politikierių — republikonų ir 
ęlemokratų — užlaikomų gem- 
bleriavimo kliubų. Surasta, 
kad tie kliubai vedė platų biz- 
nį iŠ prostitucijos ne tik dar
biniu k ių^ bet ir pasiturinčių 
moterų.

Tuose kliubuose susidaryda
vus grupė kriminalistų, pasko
lų ryklių ir poniulių. Vieni 
prikalbėdavę moteris iš pasi
turinčios klasės gembleriauti. 
Žinoma, jos' visuomet praloš
davo. Prasilošusios, jos bijoda
vo prisipažinti vyrams ir tė
vams. Čia ateina pas jas pa
skolų siūlytojai, kurie išduo
dami $50 paskolą išgauna pa
rašą už $150.

Kada taip įpuola į skolas, 
tada jau pribūna “geraširdė” 
“patarėja,” nurodydama, kad 
jos galinčios lengvai atidirbti 
tą paskolą, priimdamos pasi
turinčius vyrus ir pasižada pa
laikyti didžiausioje “slaptybė
je.” Bet kuomet kartą iki to 
nuėjo moterėlė-mergelė, tada 
ji nieko daugiau ir negirdi, 
kaip tik bauginimus išduoti.

Tokia padėtis rasta Repub
lican Kliube, 211 W. 34th St. 
Po užklupimo 7 tokių kliubų 
ir suareštavimo ten rastų savi
ninkų ir “lošėjų”, keli kiti 
kliubai užsidarė, o grupė re
publikonų ir demokratų poli
tikierių pareikalavę sustabdy
ti ablavas.

Farmeriai “Laisvės” Svečiai
farmeriai rūpinasi 
kaip ir visi kiti, 

dalyvavusių 
šėrininkų suvažiavi-

Lietuviai
“Laisve”,
Tarp daugelio
‘Laisvės
me ir bankiete svečių, radosi 
gana tolimi farmeriai, d. R. J. 
Gudeliauskas su žmona, sūnum 
ir Bagušinskiene iš Auburn, 
Pa. Drg. Gudeliauskas yra 
ąęnas “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas, ALDLD. 
šiaip darbininkiško 
palaikytojas.

narys, ir 
judėjimo

D-as.

Kova už Pieną ir Duoną 
' Pasiekė Teismą

šį rytą stos prieš teisėją ju- 
džių operatorių žmonos, ku
rios pikietuoja Oceana Teatrą, 
Brighton Beach, Brooklyne. 
To teatro savininkai pravarė 
tris judžiu operatorius už uni
jinę veiklą. Kadangi taip va
dinama “rudo šuns” sutartis 
neduoda patiems operatoriams 
vesti pikietą, tad jį veda “Wo
mens Auxiliary.” Prieš jas iš
duota drausmė ir areštuoja
mos, 
na.

bet jos pikietuoja ir ga-

Trumpos Žinutės,
Galland, 37 m., 121 Ma- 

į - dfson Avė., N. Y., ątėjo pat
ašai policijos stotin ir pasisakė 

- nužudęs žmoną. Stotyje paša- 
HmI*_•__ 1_______ J____

sŲ' gyvenimas buvo 7 metai 
pragaro—muštynių ir 
mentų”, sako vyras. Matomai, 

v jis laikėsi posakio: “ladies 
fi«t,” kad pačią pirma išsiun
tė iš to pragaro.

Tarp daugelio pasidarbavu
sių “Laisvės” bankietui gaspa- 
dinių, kurias jau minėjom, iš
tisą dieną darbavosi sykiu su 
minėtomis dvi jaunuolės, Edna 
Yumplot ir Bernotaitė.

Taip pat didelė padėka pri
klauso Scholes Bakery 
ninkams Lukoševičiams, 
kepykloje iškepta vištos 
kietui.

savi- 
k tiriu 
ban-

Komisija.

Ateivių Gynimo Komitetas 
pereitą šeštadienį išėmė iš 
Ellis salos du deportuojamu 
Ferrerro ir Sallitto, užstatant 
po $1,000 kaucijos už kiek
vieną. Jiedu deportuojamu 
fašistų Italijon. Jų dviejų 
“prasikaltimas” buvo tame, 
kad išrendavojo kampelį savo 
užlaikomo restauranuko anar
chistu laikraščio redaktoriui. c

Atsišaukimas į Brooklyno ir Apielinkės
Organizacijas Pirmos Gegužės Reikalais

Draugai ir draugės, prašo
me kreipt didelės dmės į tai, 
kad 19 d. balandžio, 3 v. po 
pietų, “Laisvės” name, įvyks 
Brooklyno ir Apielinkės Liet. 
Veikimo Komiteto praplėstas 
susirinkimas prisirengimui Pir
mai Gegužės.

Kviečiame tame susirinkime 
dalyvauti draugysčių, kliubų 
ir kuopų valdybas, du ar tris 
žmones iš draugijos, apart at
stovo, kuris jau yra tame vei
kimo komitete, taipgi ir iš tų 
draugijų, kurios lig šiol neturi 
atstovo komitete.

To praplė^^o komiteto susi
rinkimo tikslas apkalbėti pri
sirengimą Pirmos Gegužės pa
radui—demonstracijai ir po 
demonstracijos — su rengimą ; 
lietuviškų prakalbų su muzi- 
kale programa. Tai, draugės 
ir draugai, yra svarbus klau
simas. Todėl pastebėję spau
doj atsišaukimą išpildykite 
reikalavimą.

New Yorko miestas tokios 
vieningos demonstracijos nė-..

ra matęs. Tai bus Bendro 
Fronto demonstracija.

Balandžio 3 dieną buvo 
tarptautinė konferencija prisi
rengimui Pirmai Gegužės. 
T a r p t a u tinėj konferencijoj 
kalbėta apie tautines grupes. 
Tautinės grupės gali susigru
puoti distriktuose: su savotiš
komis vėliavomis, iškabomis; 
su obalsiais ir reikalavimais. 
Susirinkę atskiros tautinės 
grupės demonstratyviai mar
šuos į centralinę tarptautiniai 
rengiamą demonstraciją.

Todėl lietuviai darbininkai 
turėtu neatsilikti nuo kitu tau
tinių grupių skaičiumi ir visu 
kitu prisirengimu. Draugai ir 
draugūs turėtų ruošti iškabas, 
surasti muzikantus, kad nors 
kokį .entuziamą sukeltų pas 
maršuotojus ir žiūrėtojus. 
Chorai turėjtų sudaryti grupes 
dainorių visoj eilėj 
truojančių 
darbininko

Veikimo

demons- 
lietuvių. Kiekvieno 
pareiga rengtis. 
Kam. Sekr.

G. Kuraitis.

Unijistams Kursai
Komunistų Partijos 13th 

Assembly kuopa nusisamdę 
patalpa, iš kurios galėtumėme 
veikti ir dalyvauti rinkimuose. 
Aną dieną mūsų tarptautinis 
koncertas vidutiniai pavyko, 
tai randos turime kokiam mė
nesiui. Bet mes neturime nė 
vienos kėdės, nė • vieno stalo! 
Nusipirkti nepajėgiame.

Todėl kreipiamės į geros 
valios lietuvius, mūsų partijos 
simpatikus, ateiti mums pagel- 
bon. Gal kai kurie draugai tu
rite senų krėslų bei stalų, ku
rie jums nebereikalingi, net 
neturite kur juos padėti. Bū
kite toki geri ir paaukokite 
mūsų kuopai del įrengimo pa
talpos. Būsime labai dėkingi.

Galite daiktus pristatyti tie
siai “Laisvėn”, arba praneški
te man telefonu Stagg 2-3878 
bei 
me

Darbininkų Mokykla Now 
Yorke baigia registraciją pa
vasariniam sezonui. Pamokos 
prasidės 13 balandžio, šį se
zoną dedamos pastangos gau
ti daugiausia unijistų įvai
riems kursams.

Draugas Markoff, sėkmin
gas Darb. Mokyklos direkto
rius, praneša, kad įvesta ke
li nauji kursai, su kurių pa- 
gelba unijistai gaus visapusiš
ką darbininkišką apšvietą ir 
tuomi' bus prirengti aktyviam 
darbui unijiniam veikime. 
Lietuviai unijistai taipgi turė
tų pasinaudoti.

Registruotis vieta: Workers 
School^ 35 E. 12th St. Atdara 
kasdien nuo 10 ryto iki 9 
karo.

va-

laiškučiu, o mes bandysi- 
nuvažiuoti ir pasiimti.

A. Bimba.

D-gė Žemaitienė Serga

Jau trečia savaitė, kaip sun
kiai serga draugė Katrina Že
maitienė, buvusi bridgeportie-

kOiesigailįs tą padaręs. “Mū-itė, kuri pastaruoju laiku dir-

argu-

Proštitucijos karalienė Mrs.
Mae Scheible pripažinta kal- 

peržengime Mann Akto 
^fgfcl-kos punktų, guriais einant 

gaut 52 metu kalėjimo.
Jos pagelbininkas Ryan pri- 

? pažintas peržengęs to pat ak
to 6 penktus ir jam galima 
bausmė 27 m. kalėjimo. Ta

i’ čiau manoma, jog jie abu per-

!

Girtybė Neapsimoka
Draiveriam važiuot girtiem 

dabar yra pusėtina rizika. 
Trečiadienį teisėjas Aurelio, 
nuteisė 5 girtus draiverius po 
$100 arba po 10 dienų kalėji
mo. Trys nuėjo atkalėti, o du 
užsimokėjo. Be to, visiems at
ėmė draiverio ’ leidimą.

ba ir gyvena New Yorke. Jos 
gyvenimo vieta ligos metu : 
326 W. 27th St., (4th floor, 
rear West), New Yorke. At
lankyki! sergančią draugę.

Draug^/žemaitienė yra na- 
Vę^LDsį/ALDLD ir ypatingai 
labai veikli tarptautiniame 
darbininkų judėjime. Linki-
mc greitai pasveikti.

stambūs finansieriai, kad gau
ti didžiausią bausmę. Juodu 
paleido: vieną, po 10,000, o 
kitą, po $4,000 kaucijos.

e-

o

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

&

B

7

VALGOMŲJŲ IR NEVALGOMŲJŲ

PA

Visi velykiniai papuošalai jau išdėstyti jūsų pasirin
kimui. Jūsų pasitenkinimas užtikrintas. Kainos žemos.

velykinių saldaininių gyvuliukų, paukščiukų ir margučių- 
kiaušinių didžiausias pasirinkimas J. GINKAUS

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. BLADAS K. VĖNCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Penktadieni^/ Bal. 10, 1936

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITE)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Velykos! Velykos!
NENURIMK, kol pamatysi gražiausius ir įvairiausius 

papuošalus Velykų stalui!

SALDAINIŲ PALOCIUJE 
495 Grand St., prie Union Ave., Brooklyn

Antanas Repinskis

bū-

Žuvo Orlaivystės Mokinys

Amerikos Komisija del Su-

-E

a

■hmm

Tu- 
ir

Tikietus galima gauti: 
American Committee for Protec

tion of Foreign Born
100 Fifth Ave., N.Y.C. Room 1410

perstatys
Theatrecraft Lošėjus

kurie suloš

“Haven of Refuge”
Veikalas Apie Deportaciją

„ parašytas
Mariquita Villard ir Dwight 

C. Morgan 
•

Kalbėtojas bus
VITO MARCANTONIO

Įvyks Penktadienį

10 d. Balandžio (April)
8:30 vai. vakare.

WEBSTER HALL
119 E. 11th St., New York
Įžanga 25c; Prie durų 35c.

Vienas Deportuojamu
Kalbės Šį Vakarą

Dabartiniu laiku Amerikoje 
gyvena 14,000,000 ateivių. 
Apie 7,000,000 iš jų yra natu- 
ralizuotais Am. J. V. piliečiais 
ir dalyvauja valdžios rinka
muose. Bet reakcinė valdžia 
nekreipia į tai domės. Nežiū
rint pilietis, ar ne pilietis; ve
dęs ar pavienis—jeigu tik iš
drįsta prašyti valgyti—be jo
kių ceremonijų areštuoja ir 
atiduoda deportavimui iš šios 
šalies.

Vienu tokių norimų išde- 
portuoti yra Cosimo .Cafiero. 
Jisai atvyko į J. V. 1915 m.-‘ 
Buvo užsiregistravęs karo tar
nybai ir išsiėmęs pirmas po- 
pieras 1920 m. Po to jis tūlą 
laiką buvo jūrininku ir tuo bū
du tapo “pertraukta jo rezi
dencija” šioje šalyje. Tas 
techniškumas iškelta pereitą 
žiemą, kada jis norėjo užbaig
ti’ gavimą pilietybės.

Deportuojamų gelbėjimo 
reikalams penktadienio vaka
rą, 10 balandžio, Webster 
Hall, 119 E. 11th St., New 
Yorke, bus prakalbos su pui
kiu vaidinimu: “Haven of 
Refuge.” Kalbės Alfred Mil
ler, vienas iš deportuojamų, 
kuris ketvirtadienį tapo išim
tas iš Ellis salos po $1,000 
kaucija. Taipgi kalbės garsus 
r e p u blikonas kongresmanas 
Marcantonio. Įžanga iš anksto 
25 c., prie durų—35 c.

Trečiadienį, susidūrus dviem 
operuojamiems orlaiviams žu
vo vienas mokinys lakūnas, 
John Mendello, ir sunkiai su
žeistas instruktorius Turnbull. 
Antrojo orlaivio operuotojas 
Walter Barlow taipgi sunkiai 
sužeistas. Nelaimė ištiko už 
kelių šimtų metrų nuo Roose
velt Field, L. I., kuomet paki
lę orlaiviai subliuvo sparnais 
ir nukrito. Dalis vieno orlai
vio likosi kaboti viršūnėje me
džio, kurį užkliudė krintant.

Dalyvaukite “Novy Mir” 
Parengime

šį vakarą, 10 d. balandžio, 
vai. vakaro, Manhattan Ly

ceum svetainėje, 66 E. 4th St., 
New York, bus rusų dienraš
čio “Novy Mir” 25-kių metų 
jubilėjaus masipis parengimas.

Bus prakalbos ir dailės pro
grama. Kalbės labai geri kal
bėtojai: A. Trachtenberg, B. 
Borisov, M. Nastasivski, D. 
Kazuščik, K. Radzi, A. Blaži- 
jevski ir L. Prūseika.

Koncertinės programos iš
pildyme dalyvaus ir lietuvių 
Aido Choras. Bus geros ir ki
tos dailės spėkos. Po prakalbų 
ir koncerto bus šokiai prie ge
ros muzikos. Įžanga tik 10 
centų ypatai. Prašome visus ir 
visas atsilankyti į šį taip dide
lį ir svarbų parengimą.
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VELYKOM GĖRIMAI
Degtinės, Vyno, šampano, Konjako
Ir Lietuvos Valstybinės Pirkite

REPUBLIC LIQUOR STORE
Grand St., arti Keap St., Brooklyn, N. Y.

Tai vienatinė lietuvių degtinės krautuvė 
Brooklyne. Pilnai prisirengusi patarnaut lie
tuviams, švenčių pokiliams, vestuvėms ir 

įvairioms parems.
Tel. EVergreen 7-2089. Antrašas: 431 Grand St.

431

Hauptmannienė sako vesian
ti bylą už išteisinimą Haupt- 
manno vardo. Ji sakosi tą da
rysianti pati, be kitų pagel- 
bos. Tačiau ateinančios jos 
sūneliui gausingos dovanos ir 
jai pilna pintinė laiškų rodo, 
kad kol kas už jos randasi 
pusėtinai daug klapato suriš-, 
tiems su ta byla. ;

Pora vyrų, persistatydami 
WPA inyestigatoriais,’ įsiver
žė į Goldbergų namus 153 
Jaffray St., Manhattan Beach. 
Jie suvarė dvi tarnaites, po
nią ir d 4 vaiku į drabužių šė
pą, užstdtė už durų rakandus 
ir susirinko virš $2,000 vertės 
brangumynų.

Balandžio 6 d. mirė Anta- 
s-nas Repinskis. Gimęs 20 d. 

birželio, 1884, šakių mieste, 
Lietuvoje. Į Ameriką jis atvy
ko, regis, 1907 ir apsigyveno 
Brooklyne. Iš amato buvo kal
vis. 1912 m. išvyko į Herrin, 
Ill. Ten dirbo mainose ir Her- 
rine išgyveno apie 15 m. 1927 
m. sugrįžo vėl į Brooklyną.

Velionis buvo sunkaus dar
bo žmogus—kalvis ir ilgą lai
ką mainierys. Del sunkaus 
darbo gavo ligą, kuri jį kanki
no per keliolika metų. Pasta
raisiais laikais buvo įsigijęs 
farmukę, Whitehouse, N. J., 
ir turėjo vilties atsitaisyti svei
katoje, bet neišsigelbėjo.

Antanas Repinskis apsivedė 
1907 m. su Marijona (jos pa
vardės po tėvais nedasiklau- 
siau) ir gyveno iki mirties, 
ri dvi dukteris Mildred 
May, abi suaugusios.

Repinskis buvo taikaus 
do, mokėjo sugyventi šeimy
noje ir su draugais. Jis buvo 
klasiniai sąmoningas žmogus. 
Dar jaunystėje įstojo į LSS 
17 kuopą, Brooklyne. Vėliau 
buvo šalininkas revoliucinio 
darbininkų judėjimo. Prigulė
jo prie ALDLD ir visą laiką 
buvo dienraščio “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis 
buvo karštas gynėjas Sovietų 
Sąjungos. Kaip milionams ki
tų darbininkų, taip ir jam pa
sisekimas. proletarinės revoliu
cijos Rusijoje buvo simbolis 
viso pasaulio darbininkų pa- 
siliuopavimo iš kapitalistinės 
priespaudos.

Antanas • Repinskis Ameri
koje turi dvi seseris: Oną Lit- 
vaitienę, gyvenančią Brookly
ne, ir Agotą Benderienę, Her
rin, Ill. Tapo palaidotas Aly
vų kapinėse, Maspeth, L. I. 
Laidojant man teko pasakyt 
trumpą prakalbukę iš velionio 
gyvenimo ir darbų. Laidojimo 
pareigas atliko graborius Gar
šva.

A p g a i 1 estaujame netekę 
draugo ir reiškiame širdingos 
simpatijos jo žmonai, dukte
rims ir kitoms giminėms.

P. Buknys.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

' Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MIKOLAS LIEPUS
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.

CIAUS RADIO: pirmadieniais 1:30 po piet, antradieniais 
9:30 vakare, ketvirtadieniais 10:45 ry
to, šeštadieniais 10:30 ryto.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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




