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KRISLAI
Ispanija.
Darbininkų Susivienijime 
Kada Bus Galas?
Coughlin.

Rašo L. PRŪSEIKA

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o IŠIaimėsite 
Pasaulj!

Chicagos š k a p 1 i e r n inkų 
“Draugas” su rūsčia minu me- 
ditavoja: “Iš to viso, kas de
dasi Ispanijoj, išrodo, kad ne
trukus Europa susilauks Sovie
tų Ispanijos, panašios Sovietų 
Rusijai... Bendram frontui 
neblogai sekasi.”

Tendencija link Sovietų nea
bejotina ir ji virstų praktiška 
galimybe, jeigu tuo klausimu 
tarpe socialistų nebūtų pasidali
nimo.

Nuo pradžios vajaus, iki šio 
laiko, į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą įstojo 500 naujų na
rių, jų tarpe 211 jaunuolių.

LDS fronte harmonija ir au
gimas.

SLA fronte aštriausios kovos 
ir stagnacija.

Japoniški juodašimčiai fakti- 
nai blokadavo Sovietų ambasa
dos rūmus Tokio mieste. Jie 
suėmė visus japonus, kurie tar
navo ambasadoj. Jie seka kiek
vieną diplomatų pasikrutinimą, 
atplėšinėja diplomatiškus pake
tus. Ir tuo pačiu laiku džiugų 
laikraščiai šaudosi insinuacijo
mis ir šmeižtais.

Ant Sovietų telegrafinės ag- 
entijos ofiso buvo surengtas 
užpuolimas.

Sovietų -kontrybė gali išsi
semti.

Italy Lakūnai Vis Bom
barduoja ir Nuodija

Somalilando Fronto Italų 
štabas, Bal. 10. — Italų 18 
lėktuvų bombardavo ethio- 
pų pozicijas Daggah Bur, 
Daggah Modo, Bullaleh, Se- 
gage ir Bircute.

London, Bal. 9. — Airys 
kapitonas,. Raudonojo Kry
žiaus tarnautojas, M. Bro- 
phyl, sugrįžęs iš Ethiopijos, 
pranešė, kaip italai nuodin
gomis dujomis iš lėktuvų 
nužudo ir apdegina šimtus 
civilių gyventojų.

Kompanijų Sumoksiąs 
Apšmugeliuot Valdžią

Kompanijos Užlaiko 
40,000 Šnipų Prieš 
Unijas Amerikoje

ŠNIUKŠTINĖJA NE TIK DARBININKIŠKAS UNI
JAS, BET IR KOMPANIšKAS UNIJĖLES

Lyga Siūlo Taikytis 
Italam Su Ethiopais

Rodos, kad radio kunigo 
Coughlin’o įtaka pradeda smuk
ti. Jausdamas pavojų savo 
šventam gešeftui, jis organizuo
ja savo “Nacionalės Unijos” di
delį jomarką-sorkes-konvenci ją._.

Anuomet buvo labai išgarsė
jęs Billy . Sunday. Nepraėjo 
daug laiko, kol jo iškilimas vir
to susmukimu.

Vienas draugas detroitietis 
manęs klausia, kaip mes žiūrė
sime į J. Šliupą, kai jis atvyks 
Amerikon.

Tai vyriausia priklausys nuo 
paties laisvamanių tėvo—susi
dės jis ar nesusidės su smeto- 
nuojančiu bloku.

Sidney Hillman, John Lewis 
ir George Berry, trys stambių
jų unijų vadai, sako, kad sekan
čiais rinkimais reikia stot už 
Rooseveltą, nes kitaip galutinai 
įsigalės reakcionieriai iš Liber
ty Lygos ir manufekčerių aso
ciacijos.

Bet tiem reakcionieriam už
augo ilgiausi ragai kaip tik prie 
Roosevelto, Ir juo ilgiau Roo- 
seveltas bus Baltajam Name, 
tuo labiau drąsės reakcionieriai.

Federalis Rezervų Bankas 
skelbia, kad 700 pačių didžių
jų industrinių ir prekybos fir
mų pelnai už 1935 metus buvo 
48 nuošimčiais didesni, negu 
1934 metais.

Reakcionieriai drąsėja politi
koj, juo labiau stiprėja jų po
zicija bizniuose, juo labiau jie 
bagotėja. Ir tą padėtį Roose- 
veltas laimina savo šypsą.

O to kaip tik nemato Hill- 
manas ir Lewis.

Anna Rochester, savo knygoj 
“The Rulers of America,” su
skaito, kad Morganas valdo ar 
žymiam laipsnyj kontroliuoja 
80 bankų ir stambių koncernų.

O mums pasakoja, kad turtai 
nesikoncentruoja, kad jie “de
mokratiniai” smulkinasi.

“Naujienų” redakcijos štabo 
narys Vaivada įrodė, kad iš 
liet, socialistų laikraščio tik 
vienas žingsnis iki republikonų 
“Daily News.”

WASHINGTON, Bal. 9. 
—Roosevelto valdžia norėjo 
per varžytines pirkti vielų, 
reikalingų Boulder tvenki
nio statybos darbui. Krei
pėsi į 20 skirtingų kompa
nijų, ir visos jos pareikala
vo vienodos kainos. Ministe- 
ris Ickes sako, jog tai yra 
aiškiausias jų sumoksiąs 
aplupti valdžią.

Gražuolės Demokratam
PHILADELPHIA, Pa., 

Bal. 9.—Vietinis demokratų 
komitetas renka gražuoles, 
kurios gelžkelių stotyse pa
sitiktų delegatus į demokra
tų partijos nacionalį suva
žiavimą birželio mėnesį, kur 
bus nominuojamas kandida
tas į prezidentus.

Pardavė Pinigų “Didinimo” 
Mašinukę už $7,000

RIVERHEAD, L. L, N.Y. 
—A. Ferrieri ir A. Cantato- 
re pardavė ledų biznierėliui 
R. Nicoletti’ui už $7,000 
mašinukę, neva “perdirban
čią” dolerines į dešimtdole- 
rines. Žulikai areštuoti.

KLAIDOS PATAISYMAS

“Laisvės” No. 87, pirmame 
puslapyj, trečioj špaltoj, tilpo 
žinutė su kitai žiniai priklau
sančiu antgalviu. Antroji tre
čioj špaltoj žinia iš Cincinnati, 
O., apie 15 metų mergaitę, iš
gelbėjusią iš gaisro 185 vaikus, 
privalėjo turėt tokį antgalvį: 
“Mergaitė Išgelbėjo 185 Našlai
čius nuo Sudegimo.” Gi ten at
spausdintas antgalvis, “Surado 
Mergaitę, 11 Dienų Išbadavusią 
Miške,” priklauso visai kitai ži
nutei, kuri tame puslapyj ne
tilpo. !

WASHINGTON, bal. 10. 
Senatinė komisija su sena
torium LaFollette priekyj 
tęsia tyrinėjimus, kaip kom
panijos per savo šniukštus 
šnipinėja darbininkus ir su
trempia pilietiškas jų teises.

Apie tai liudijo du meta
lo darbininkai, J. J. Mullen 
iš Clairon, Pa., ir G. A. Pa
tterson iš Chicagos. Jiedu 
yra pirmininkai kompaniš- 
kų unijų lokalų fabrikuose 
Plieno Korporacijos. Jiedu 
dokumentaliai įrodė, kaip 
fabrikų viršininkai per savo 
gizelius jiem patiem mokė
jo bei siūlė po $50 ir $75 
per mėnesį už šnipinėjimą 
ne tik prieš darbininkų uni
jas, bet ir prieš kompaniš- 
kas unijėles. Bet jiedu tų|čių dolerių algos per metus.

(pinigų nenaudojo, vadinda
mi juos kruvinais judošpi- 
nigiais, ir nešnipinėjo prieš 
draugus darbininkus.

Iš to, matyt, jog kompa- 
niškose unijėlėse darbinin
kai taipgi sprunka iš sam
dytojų kontrolės.

Heber Blankenbor, įga
liotinis valdiškos Naciona- 
lės Darbo Santikių tarybos, 
liudijo, jog šioj šalyj yra 
virš 200 šnipinėjimo agen
tūrų prieš unijas ir “raudo
nuosius.” Jos pristato kom
panijoms bent 40,000 šnipų. 
Tarp tų agentūrų yra Pin
kerton, Burns, Bergoff ir 
kitos. Jų galvoms yra mo
kama po 18 iki 25 tūkstan-

CHINŲ SPAUDA MA
TO, KAD SOVIETAI 
NEKLIUDO CH1NI JOS
MASKVA. — Chinijos 

“Centralinis D i e n r aštis,” 
Chiang Kai-sheko valdžios 
pusiau oficialis organas ra
šo, jog Sovietų tarpsavinės 
pagelbos sutartis su Mongo
lijos Liaudięs Respublika 
tik užtikrina Mongolijai tal
ką prieš kariškus užpuoli
kus, bet neatskiria Mongoli
jos nuo Chinijos. Kas kita 
yra Japonijos - Manchukuo 
1931 m. sutartis, per kurią 
japonų' imperialistai atkirto 
Mandžuriją nuo Chinijos.

“Centralinis Dienraštis” 
atranda, jog Chinija gali ir 
toliau palaikyt draugiškus 
santikius su Sovietais.

Panašias nuomones išreiš
kia “Tawan Pao”, “Hsin-

IŠTRĖMĖ MEKSIKOS 
BUVUSĮ PREZIDENTĄ 
CALLES IR 3 SĖBRUS

MEXICO CITY, bal. 10. 
—Prezidentas Cardenas iš
trėmė buvusį Meksikos pre
zidentą gen. PI. E. Callesą, 
kaipo fašistą, kurstytoją ir 
teroristą1 prieš dabartinę 
vyriausybę.

Calles, buvę jo ministerial 
L. Morones ir L. Leon ir bu
vęs Guanajato gubernato
rius M. Ortega tapo nuva
ryti į priruoštą lėktuvą ir 
juom atvežti į Brownsville, 
Texas, Jungtinėse Valstijo
se. Calles kelionėn pasiėmė 
Hitlerio knygpalaikę “Mein 
Kampf” (Mano Kova).

Brownsville j tie fašistų 
herštai padarė pareiškimą 
amerikinei spaudai, kur jie 
keikia dabartinę prezid.
Cardenaso valdžią Meksi- min’ ir daugelis kitų Chi- 
koj, kaipo būk “komunisti
nę.”

Francija Rengiasi Pati Apsi
dirbi Su Hitleriu

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia pareiškia, kad jinai 
pasilaiko sau laisvę veikt 
prieš Vokietiją, kaip matys 
sau tinkama, jeigu Hitleris 
pradės statyt tvirtoves 
Rhein krašte, Francijos pa

sienyj.

SOVIETU SĄJUNGOJ 31 NUOŠIMČIU PAKILO MAISTO 
GAMYBA; ŽYMIAI PADIDINTOS MOKYTOJAM ALGOS
MASKVA, bal. 10.—So-,algos, jog per liekamus de- 

vietų vyriausybė paskelbė 
skaitlines, kurios rodo, kad 
maisto produktų gamyba 
per tris pirmus šių metų 
mėnesius pakilo daugiau 
kaip 31 nuošimčiu. Tatai 
reiškia mitybos gerėjimą ir 
valgių kainų pigimą.

Mokytojams tiek pridėta

vynis šių metų mėnesius 
jiem visiem bus išmokėta 
1,020,00(1,000 rublių daugiau 
negu pernai tuo pačiu laiku.

Sovietų mokyklas dabar 
lanko 28,000,000 vaikų, tai 
yra antra tiek daugiau ne
gu 1928 metais.

nijos laikraščių.
Sovietų vyriausybė, atsa

kydama į Chinijos protes
tus, pabrėžė, kad Sovietų 
sutartis su Mongolija nieku 
būdu nelaužo Chinijos su
tarties su Sovietais, pada
rytos 1924 m., kur Mongoli
ja yra pripažįstama Chini
jos dalim. Pažymėtina, kad 
tai Japonija dabar privertė 
proteštuot Chiniją prieš So
vietus. ,
26 SYK DAUGIAU KNYG- 
VEDŽIŲ NEGU REIKIA
NEW YORK, bal. 11. — 

Ofisų Veikėjų Sąjungos se
kretorius pranešė, kad da
bar 1,300,000 jaunuolių mo
kinasi knygvedystės bei 
greitraščio (stenografijos) 
mokyklose ir kolegijose Am
erikoj. Bet iš baigusiųjų 

/tuos kursus tik 50,000 per 
metus tegauna tokio užsi
ėmimo. Jis todėl pataria 
knygvedžiams eit į papra
stus darbus. Ale kur tie 
darbai?

GENEVA. — Tautų Ly
gos 13-kos narių komisija 
šaukia Italiją ir Ethiopiją 
atsiust savo delegatus ba
landžio 14 d. pasikalbėt apie 
darymą taikos paliaubų 
tarp Italijos ir Ethiopijos.

Ethiopiją jau sutiko. Ita
lija išsisukinėja nuo taiky
mosi. Fašistai svajoja vi
siškai sumušt Ethiopiją, o 
tada “taikytis” be Lygos 
tarpininkystės. Francijos 
valdžia papėdžiauja Italijai.

Ethiopai Atmušė Fašistą 
Tris Divizijas

ADDIS ABABA. — Italų 
trys divizijos puolė Saša 
Baneh ir Daggah Būrą pie
tiniame fronte, bet ethiopai 
vadovybėj Nasibu ir Ma- 
konneno atmušė italus, kaip 
pranešė ethiopų komanda 
bal. 10 d.

“Pypkorius” Medis
Ca-CHARLESTON

rolina. — H. W. Meyerienės 
kieme yra medis, kurio žie
dai laiks nuo laiko “išpu
čia” pilkūs garus, panašius 
į dūmus. Kaimynai jį todėl 
vadina “cigaretiniu” me
džiu.

Prigėrė Trys Lėkusieji
PORT-OF-SPAIN, Trini

dad, bal. 11. — Lėktuvas 
“Puerto Rican Clipper” su 
22 žmonėmis bekildamas 
užkliuvo už laivuko prie
plaukoj ir nukrito. Prigėrė 
trys asmenys.

Ypatinga 100 Metų Senutė
HITCHIN, Anglija.—Ne- 

turtinga moterėlė Louisa H. 
Clydesdale sulaukė 100 me
tų amžiaus. Ji pragyveno 
tris vyrus; tris syk pagim
dė po tris kūdikius, tris syk 
po du ir atvedė keturis pa
vienius. Ji valgo kas pa
puolė. Labai mėgsta saldai
nius ir arbatą. Jai esą vis
kas sveika.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos seimo posėdžiai 
per tris mėnesius šiemet lė- 
šavo $825,033, arba apie 
$9,167 per dieną. Vien al
gom išmokėta $567,020.

Japonai Blokaduoja 
Sov. Atstovybę; Vėl

SKLEIDŽIA PROVOKACINIUS GANDUS; SEKIOJA 
SOVIETŲ AMBASADOS NARIUS IR SVEČIUS

SSRS 5,000,000 Jaunųjų 
Komunistų Prirengti 

Apsigynimui
MASKVA, bal. — At- 

sidarė Sovietų Jaunųjų Ko
munistų Lygos dešimtas su
važiavimas. Pagal sekreto
riaus P. Goršenino praneši
mą ši organizacija turi 5 
milionus narių ir visi yra 
paruošti apgynimui darbi- 
.ninkų tėvynės.

Generally Štaby Pasita
rimas Prieš Nazius

GENEVA. — Francijos, 
Anglijos ir Belgijos atsto
vai pasiuntė Vokietijai no
tą, kur išreiškia nepasiti
kėjimą Hitlerio pasiūlytoms 
naujoms sutartims. Bet su
tinka Tautų Lygoj svarstyt 
ne tik Francijos taikos pla
nus, bet ir Vokietijos pasiū
lymus.

Francijos, Anglijos ir Bel
gijos armijų generaliai šta
bai bal. 15 d. pradės tartis, 
kas reikėtų bendrai daryt 
prieš Vokietiją, jeigu jinai 
kariškai išsišoktų prieš 
Franci ją arba Belgiją.

Roma, B ai. 9. — Fašistai 
giriasi, kad jie taip greit 
užimsią Dessye, kaip tik 
nravesią tinkamus sau ke
lius.

Apšlubo Naujas Naziu 
Baliūninis Orlaivis
PARYŽIUS, bal. 11. — 

Naujam, didžiausiam Vo
kietijos baliūniniam orlai
viui “Hindenburgui” laike 
kelionės virš pietinio Atlan
to vandenyno sugedo vienas 
motoras, o paskui ir kitas. 
Todėl jo komandierius per 
radio paprašė Francijos lei
dimo perskristi trumpesniu 
keliu virš Francijos. Leidi
mas duotas. Vokietijon su
grįžo tik su dviem šiaip 
taip dirbančiais Dieselio 
motorais.

“VELYKŲ” BOMBA UŽMUŠĖ VIENA IR SUŽEIDĖ 4-ris 
WILKES-BARRĖ J; PASIUSTA 6 TOKIOS BOMBOS

WILKES-BARRE, Pa. — 
Per vietinį paštą kas tai 
pasiuntė šešias bombas dė
žutėse, atrodančiose lyg tai 
būtų velykų dovanos. Vie
na bomba užmušė Michaelį 
Gallagherį, St. Marys kapi
nių prižiūrėtoją Hanoveryj. 
Ji, matyt, buvo taikoma J. 
B. Gallagheriui, organizato
riui Jungtinės Mainierių 
Unijos.

Kita bomba sprogo name 
Th. J. Maloney’o, priemies
tyje Georgetowne; sunaiki
no jam regėjimą ir nutrau
kė kairę ranką; taipgi su
žalojo jo dukterį ir sūnų. 
Maloney yra buvęs prezi
dentas jau nebegyvuojan
čios mainierių unijos.

“Velykinėmis” bombomis 
sužeista ir dar du asmenys.

MASKVA, bal. 11.—Japo
nų fašistiniai banditai, va
dinami “kenkokukai” nuolat 
laiko apspitę Sovietų amba
sadą Tokio, Japonijos sosti
nėj. Jie stabdo ir kamanti
nėja kiekvieną žmogų, ei
nantį į Sovietų atstovybę, ir 
sekioja jos narius; atplėšia 
net laiškus, adresuotus so
vietinei ambasadai.

Japonijos policija yra 
areštavus daugelį pačių ja
ponų, tarnavusių Sovietų 
atstovybėj. Ryšy j su tuofn 
skleidžia gandus, būk “su
sektas šnipų ratelis” sovie
tinėj ambasadoj. k

Sutartinai su tomis pro
vokacijomis prieš Sovietus 
kartojasi japonų karių įsi
veržimai į Sovietų Sibirą.

Japonų karių grupė vėl 
įsibriovė iš Manchukuo į So
vietų Sibirą ties Sosnovaja 
Piat, daugiau kaip 1,000 
mastų nuo rubežiaus. Ka
da Sovietų sienos sargai pa
liepė įsiveržėliams sustot, 
pastarieji atsakė papliūpos 
šūviais iš šautuvų.

Po 20 minučių kovos ja
ponai liko išvyti atgal į 
Manchukuo. Kiek nukentė
jo vieni bei kiti, dar nėra 
paduodama.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Salt Lakę City. — Per gi

lius sniegynus negali išeit 
iš Wasatch kalnų 20 sidabro 
mainierių. Bal. 10 d. jiem 
iš lėktuvo numesta 400 sva
rų maisto.

Canton, Chinija, bal. 11.— 
Eksplodavo ginklų ir amu
nicijos sandėlis. Daug žmo
nių užmušta. Išdegė keli 
miestb blokai.

London, Ont., Canada. — 
Plieno biznieriaus H. La- 
monto automobiliui 'susidū
rus iš priekio su kitu auto
mobiliu, liko užmušti jis su 
pačia ir 2 žmonės antram 
automobily.

London, bal. 11.—Nežinia 
kas sugadino motorą per
taisomo submarine L-54. 
Per 4 mėnesius pirmiau pa
gadinta mašinerija 5 Auga
lijos kariškų laivų, ir dviejų 
submarinų.

Los Angeles, Cal.—Pirmą 
sykį savo amžiuje užsiregis
travo balsuot 99 metų sene 
Julia Ely, generolo motina. 
Sako, kad krizis reikalaująs 
balsuot.

Seattle, Wash., bal. 10. — 
Paleista iš viešųjų WPA 
darbų 5,000 pašalpinių dar
bininkų. Jie demonstruoja, 
reikalaudami darbo arba 
tinkamos pašalpos.
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Tegul Gyvuoja Jaunimo Vienybė!
Smagi naujiena atėjo iš Ispanijos. Ten 

susijungė į vieną jaunimo organizaciją 
Ispanijos Jaunųjų Komunistų Lyga ir 
Ispanijos Jaunųjų Socialistų Lyga. Ap- 
vienyta organizacija turės 150,000 narių. 
Nauja jaunimo organizacija prisidėjo 
prie Jaunųjų Komunistų Internacionalo 
kaipo broliška organizacija.

Tai milžiniškas laimėjimas darbininkų 
klasei. Dabar, suvienytomis revoliucinė
mis spėkomis, Ispanijos jaunimas bus 
milžiniška jėga revoliuciniam darbinin
kų ir valstiečių judėjime už taiką, už 
laisvę, už socializmą-komunizmą. Lai šis 
Ispanijos revoliucinio jaunimo žygis bus 
pavyzdžiu jauniems komunistams ir so
cialistams kitose šalyse!

5 Milwaukee ir Sheboygan
Abiejuose šiuose Wisconsin© valstijos 

miestuose įvyko rinkimai balandžio 7, d. 
Abiejuose miestuose progresyvių žmo
nių kandidatai buvo ant Farmer-Labor 
Progressive Federation tikieto. Abie
juose miestuose reakcinės-fašistinės spė- 

i kos išstojo prieš Federacijos kandidatus. 
Abiejuose miestuose Komunistų Partija 
nuoširdžiausiai rėmė Federacijos kandi- 

| datus.
Bet Milwaukes mieste, kur Federaciją 

kontroliuoja Hoan ir kiti dešiniojo plau- 
! ko socialistai, viešai ir griežtai Komu- 

Iknistų Partijos paramą atmetė. Tuomi 
i jie bandė prisigerinti buržuazijai. Šau- 
I kė, kad jie nieko bendro neturi ir nenori 

turėti su komunistais.
j Pasekmės tokios, kad iš Federacijos 
j vyriausių kandidatų tiktai majoras 

Hoan laimėjo rinkimus apie 14,000 dau
guma. Bet miesto tarybos prezidentas 
socialistas pralaimėjo, taip pat pralaimė- 

[ jo socialistas miesto prokuroras. Socia- 
; listai taip pat neteko kontrolės (daugu

mos) miesto taryboje ir keturi pavieto 
. tarybos socialistai nariai pralaimėjo. 
I Tai labai didelis smūgis Federacijai ir 
f visam darbininkų judėjimui. Tai pasek

mė Hoano ir kitų socialistų bandymo pri
sigerinti buržuazijai.

Visai kitaip išėjo Sheboygano mieste, 
t Ten Federacija išskėstomis rankomis 
i priėmė komunistų ir visų pažangių žmo
gių paramą. Tai buvo tikrai suvienytas 

frontas rinkimuose. Sheboygane Fede
racija pravarė aštuonis savo kandidatus 
iŠ dešimties į miesto tarybą. Visas dar
bininkų judėjimas džiaugiasi ir didžiuo
jasi laike rinkimų išvystyta vienybė. Ten 
nebuvo dešiniųjų socialistų 
darbininkų frontą.

Du miestai, du pavyzdžiai, 
gios ’ darbininkams pamokos, 
mokins iš jų draugai socialistai?

padalinti

dvi bran-
Ar pasi-

| Drg. Fritz Heckert
\ Maskvoje mirė Vokietijos Komunistų 

Partijos vadas draugas Fritz Heckert.
5 Tai buvo žymi pasauliniam komunistų 

judėjime figūra, atsidavęs kovotojas, se
nas revoliucionierius, bolševikas, kurio 
visas gyvenimas buvo paaukotas darbi
ninkų klasei.

Drg. Heckert mirė staiga, tik pasakęs 
prakalbą del paminėjimo draugo Thael- 
manno, 50 metų amžiaus sukakties. 

L Heckert buvo labai artimas Thaelmanno 
draugas ir sandarbininkas visuose Vo
kietijos Komunistų Partijos žygiuose. 
Užėjus hitlerinei pavietrei Vokietijoj, jis 
turėjo nešdintis užsienin ir apsigyveno 
Sovietų Sąjungoje. Ten gyvendamas 

- dirbo Vokietijos Komunistų Partijos dar
bą.

Su draugo Heckerto mirčia komunistų 
judėjimas neteko ištikimo revoliucionie
riaus, išbandyto ir nuoširdaus bolševiko.

Čaplikas, Yčas ir Lapenai
Lietuvos vidaus reikalų ministeris ge

nerolas’J. Čaplikas važinėja po provinci
jos miestelius ir sako prakalbas, bandy
damas užbovinti žmones pasakaitėmis, 
kad niekas nekaltas del blogų laikų Lie
tuvoje. Krizis, matote, iš kitur atskri
do ir nuo jo lygiai visi kenčią.

Ponas generolas, veikiausia, neskaito 
teismo rekordų byloje “Maisto” akcinės 
bendrovės dąirektorių. Ta byla eina 
Šiauliuose. Vyriausiais kaltinamais yra 
broliai Jonas ir Petras Lapenai.

Bylos eigoje paaiškėjo, kad Petras La
penas, kuris 1932 buvo begrašis, 1935 
metais jau perka dvarą, palocių, perkasi 
daug kitokių turtų, o jo žmona, savo 
vardu, dar turi apie 100,000 litų banke. 
Tai vis rezultatai jo bizniškų žulikysčių 
“Maisto” bendrovėje. Ji jo brolis Jo
nas, pirmasis direktorius, tai tikras suk
tojo biznio genijus.

Jei p. Čaplikas nežino, kad Lietuvoj 
yra daug tokių Lapenų, tai, veikiausia 
todėl, kad jis, kaip ir visi smetoniniai, 
netoli nuo jų bėgę.

Lapėnams gera gyventi Lietuvoje, nes 
tik vienas kitas iš jų patenka teismo 
suolan, bet patekimas teismo suolan dar 
toli gražu nereiškia, kad jie ir į kalėji
mą pateks.

Štai, Kaune pasibaigė garsioji pramo
nės ir prekybos banko byla, kurioj kal
tinamais figūravo M. Yčas ir dar keli 
jo kompanai. Teisme iškelta aikštėn 
daug ir skandalingų finansinių aferų, 
del ko sudužo bankas, nukentėjo daug 
indėlininkų ir net pati valstybė.

Na, o kokios pasekmės? Teismo nuo
sprendis: “Martynas Yčas pripažintas 
kaltas, bet del įsisenėjimo nuo bausmės 
atleistas.”

Gal tokia jau malone apdovanos ir 
brolius Lapėnus.

Bet to dar negana. Ir M. Yčas ir J. 
Lapenas teisme reklamavosi, kaipo “tė
vynės geradariai,” kaip šulai, be kurių 
tėvynė griūtų. M. Yčo advokatas teis
me pareiškė: “Dabar momentas rimtas, 
laikai neramūs, atmosfera pritvinkus ir 
gali būti eksplozija. O tada Yčas gali 
būti reikalingas, kaip savo laiku be jo ne-' 
apsieita.”

Matote! Net jų pačių teismo pasmerk
tas, bet nenubaustas sukčius bankierius, 
laukia tik signalo, kad pasišauti į tėvy
nės diktatorius!

Gi Jonas Lapenas, Šiaulių teismabuty, 
elgiasi dar mandriau. Šmugelninkas sta
tosi didžiausiu šalies geradėju ir pat
riotu.

Lietuvos darbo žmonės atsikvėps nuo 
krizio sunkumų tik tuomet, kai jie atsi
kratys nuo Lapenų, Yčų, Čaplikų.

Kapsuko Vardo Kolektyve Farma
Gerų žinių randame “Raud. Artojuj” 

apie Malkovos (Sov. Baltarusijoj) kolek- 
tyvę'farma, kuriai yra duotas Mickevi
čiaus-Kapsuko vardas.

Gyvulių ūkis joje tvarkomas vis ge
riau ir geriau. 1934 m. farmoj buvo 87 
arkliai. Dabar jau 100 arklių. Raguos 
čių gyvulių buvo 95. Dabar jau 133. 
Avių 30, dabar jau 46. Kiaulių 47, da
bar—68. * ,

Šiais metais tikimasi padaryti dar 
daugiau pažangos.

Visas prievoles valstybei Kapsuko var
do Malkovos farma atliko pagirtinai. 
Mėsos, pieno ir sviesto ji pristatė dau
giau reikalaujamos normos. Be to, už
teko produktų ir laisvam turgui.

Rašydamas “Raud. Artojuj” apie kol
chozo padarytą progresą, drg. Svotelis 
pažymi, k&d pirmais rimtais ūkiškais lai
mėjimais praskinta kelias dar dides
niems laimėjimams. Reikėsią pagerinti 
karvių veislę; reikėsią labiau susirūpin
ti avimis; reikėsią daugiau arklių.

Gerai, kad ir lietuviai kolchozninkai 
stumiasi į priešakines eiles.

Vieningas Bedarbių Judėjimas
Pagaliaus ir šioj šaly mes turėsime 

vieningą bedarbių judėjimą, kuris, ligi- 
šiol, buvo susiskaldęs į keturias savaip 
veikiančias šakas.

Nacionale plotme veikiančios bedar
bių organizacijos nusitarė susivienyt. Tą 
didelį žygį bedarbių delegatai įvykino 
Washingtone. Bedarbių Tarybų Nacio- 
nalė Organizacija, Nacionale Ęedarbių

Kuri ALDLD Kuopa Pasipuoš Raudona 
Vėliava Gegužės Pirmą?

Su gegužės pirma diena 
užsibaigia oficialis vajus 
Amerikos Liėtuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos. Liko dar pora svaičių 
pasidarbuoti, kad dapildžius 
pasibrėžtą siekį gavime 
naujų narių.

Per šį vajų, kuris prasi
dėjo su pradžia metų, iki 
šiol, kaip pasirodo, pasek
mės nėra patenkinančios. 
Nors dar nėra suvestos 
skaitlinės, bet, sprendžiant 
sulig pranešimų spaudoje, 
nesimato to reikiamo entu- 
ziazrąo, to šturmo už mūsų 
taip svarbią ir nepavaduo
jamą organizaciją. Be abe
jonės, yra ir išimčių. Nema
ža vietų draugai rimtai 
ėmėsi darbo ir matosi ap
čiuopiamos pasekmės, ta- 
čiaus imant abelnai—netoli 
pažengta.

To priežasčių mes čia ne
lukštensime, veikiausia jų 
buvo įvairių, bet nežiūrint 
visko, nors per paskutines 
porą savaičių reikėtų pasi
spausti ir užbaigti mūsų 
vajų išpildant kvotą—sta- 
chanoviškai.

Kaip žinoma, Centro Ko
mitetas yra paskyręs dova
nas daugiausia pasidarba- 

'vusiom kuopom. Pirmoji 
dovana, tai Raudona Vėlia
va. Apvaikščiojant Pirmą 
Gegužės, tą visapasaulinę 
darbininkų klasės šventę, 
gatvės bus papuoštos rau
donomis vėliavomis. Jas 
neš darbininkų organizaci

jų nariai. Raudona vėliava 
simbolizuoja d a r b i n inkų 
klasės solidarumą. Dabar 
klausimas, kuri ALDLD 
kuopa maršuos su šia dova
na (Raudona Vėliava), tuo 
užsitarnautų garbės ženklu 
Gegužės Pirmą?

Kitos dovanos taipgi rei
kšmingos, pav., paveikslas 
draugo Kapsuko, mūsų ko
votojo už darbininkų klasės 
reikalus iki mirties. Ir pas
kui dar kelios puikios dova
nos skirtos iš eilės daugiau
sia gavusiom naujų narių 
kuopom. Vienok, pamati
niai ALDLD nariams pri
valo rūpėti padidinti mūsų 
organizacijos skaitlius. 
Kiekvienas iš mūsų supran
tame svarbą mūsų organi
zacijos priklausydami joje. 
Jei taip, tai perduokime tą 
savo supratimą kitiems, ku
rie dar nepriklauso. Išnau
dokime kiekvieną progą per 
šias paskutines vajaus die
nas. Dabartiniu laiku už
rašinėjama mūsų Draugi
jos organas “Laisvė” už 
vieną dolerį per gegužės 
mėnesį ir dar duodama 
knyga, tąja proga galima 
pasinaudoti, pakalbinant ir 
į ALDLD įsirašyti. Stiprin
kime ALDLD visais gali
mais būdais. Drūtinkime 
savo spaudą — “Laisvę” 
“Vilnį”. Jungkime krūvon 
darbininkų klasės jėgas po 
klasių kovos vėliava!

V. J. Senkevičius,
ALDLD CK Pirm.

Kas Bus Su Ethiopija?
Jau septintas menuo eina 

karas tarpe Italijos ir Ethio- 
pijos. Karą pradėjo Italija. Ji 
užpuolė, kad pavergus Ethio
pia, jos gamtinius turtus ir 
žmones.

Karas yra nelygus. Italija 
per ilgus metus gerai rengėsi 
prie jo. Ji turi moderniškas 
kanuoles, šautuvus, kulkas- 
vaidžius, tankas, orlaivius ir 
kitokias žudymo mašinas. Ji 
turi milžinišką karo industri
ją, kuri vis daugiau gamina 
ginklų ir amunicijos. Vien į 
Eritrėjos prieplauką Massową, 
per kurią fašistų šiaurinis 
frontas prieš ethiopus gauna 
ginklus ir padrūtinimus, vienu 
kartu gali įplaukti ir sutilpti 
40 laivų po 15,000 tonų įtal
pos. Kasdien iš Italijos plau
kia laivai su tūkstančiais nau
jų kareivių ir dešimtimis 
tūkstančių tonų ginklų ir amu
nicijos, Nepaisant Tautų Ly
gos' tūlų žygių prieš Italiją, ji 
vis vien gauna sau reikmenų 
ir visko pasigamina.

Kitaip yra su Ethiopija. Ji 
neturi savo industrijos, negali 
pasigaminti nei kanuolių, nei 
kulkasvaidžių, nei orlaivių, 
nei amunicijos. Tą viską rei
kia pirkti užsienyj. O prista
tymas labai blogas. Italijos 
armija naudojasi trokais ir

orlaiviais, o ethiopai viską tu
ri pernešti ant žmonių pečių, 
tik mulai ir kiti gyvuŲai vie
tomis prigelbsti.

Italija yra “kultūringa” ša
lis, fašizmo valdoma, jos jė
gos pakinkytos ir gerai orga
nizuotos karui. Ethiopija yra 
atsilikus šalis, dar su vergijos 
liekanomis. Italijos fašistai ke
tino į šešias savaites Ethiopiją 
užkariauti.' Jau virš šeši mė
nesiai, o jie to nepadarė.

Kas pastojo Italijos fašis
tams kelią iki šiol užkariaut 
Ethiopiją? Iš vienos pusės la
bai didelis ir pasišventęs ethi-

savo 
iš an- 
upės, 
ethio-

opų ūpas apgynime 
krašto, tautinės laisvės, 
tros—gamta. Kalnai, 
klimatas. Visa tai daug 
pams gelbėjo.

Italija prieš ethiopus turi 
400,000 kareivių, apie 500 ka
ro lėktuvų, virš 400 tankų. Ji 
naudoja nuodingus gazus ir. 
baisiai bombarduoja iš lėktu
vų.

Ethiopai prieš italus mobili
zavo apie milioną kareivių. 
Bet daugelis jų ginkluoti tik 
paprastais durklais, neorga
nizuoti, neturi lėktuvų, tankų, 
moderniškų ginklų. Du ethio
pai turi aptarnauti vieną ka
reivį, kad jis turėtų amunici
jos, tai yra, pristatyti ją į

Lyga ir Amerikos Darbininkų Susivie
nijimas (Alliance) veiks ateityj, kaipo 
vieninga masinė pajėga. Prie jos tuoj 
žada prisidėti ir Californijos bedarbių 
organizacija.

Mes sveikiname susivienijusius Ame
rikos bedarbius!

IŠ sykio buvo manyta, kad vienybei 
daug kas pasipriešins. Buvo tikėtasi, 
kad socialistų kontroliuojamam Workers 
Alliance of America pasireikš pusėtina 
opozicija vienybei. Ant laimės, taip ne
buvo. Toj organizacijoj už vienybę pa
duota 129,958 balsai, o prieš—tik 21,413. 
Tarpe kitų bedarbius vienijančių grupių 

opozicijos vienybei beveik nebuvo.

adafrontą. Atskiri generolai ne
nori pasiduoti bendrai ko
mandai. Tankiai jie daro tą, 
ką jie nori, o ne tą, ką jiems 
įsako Haile Selassie. Tūli dar 
italams parsiduoda. Ethiopai 
visad į karo frontą išstato ma
žiau kovotojų, negu ten yra 
italų. Italai turi trokus, ben
drą komandą, orlaivius, pra
veda kelius ir jie daugiau su
mobilizuoja savo kareivių 
mūšio lauke. Kovoj prieš ge
nerolus Ras Kassą ir Ras Sey- 
umą prieš kiekvieną ethiopą, 
buvo trys italai. O žinant skir
tumą ginklų ir išlavinimą, jau 
pati savaime daros išvada, kad 
fašistai turėjo būti laimėtojais.

Daugelyje mūšių ethiopai 
parodė didelės ištvermės, su- 
gabumo prieš skaitlingesnes 
fašistų jėgas, geriau lavintas 
ir ginkluotas. Ne tik jie at
silaikė, bet net supliekė italus. 
Bet daugelį mūšių jie pralai
mėjo. Fašistų karo orlaiviai 
daugiausiai žalos pridaro 
ethiopams. Fašistai bombar- Į 
duoja miestus, miestelius, so-Tlistus paakstino prie daromų 
džius, ligonines, bet daugiau
siai žalos orlaiviais pridaro 
ethiopų maršuojantiems ka
reiviams į frontą. Fašistų or
laiviai juos užpuola, mėto 
bombas ir šaudo iš kulkasvai
džių. Tankiai sunaikina amu
nicijos pristatymo abazus. 
Dar blogiau būna ethionams, 
kada jie po mūšio būnaf pri
versti trauktis. Dešimtys fa
šistų orlaivių juos vejasi ir 
muša bombomis ir kulkasvai
džių ugnimi, 

t
Dabar italų karo frontas 

pietų pusėje yra ten, kur jis 
buvo 1936 metų pradžioje. 
Fašistai ten turi apie 150,000 
kareivių, daug tankų, orlaivių. 
Bet tas jėgas išblaškė ant ko
kių 400 mylių ilgio ir kol kas 
negali ethiopus įveikti.

šiaurių fronte fašistai turi 
apie 250,000 kareivių, daug 
tankų ir orlaivių, čia jiems 
pavyko atmesti ethiopų gene- 

..rolo Imru armiją, smarkiai 
apmušti generolų Mulughetta, 
Ras Kassa ir Ras Seyum armi
jas.

Šiaurių fronte italai fašistai 
laimėjo kelis didelius mūšius. 
Jų armijos yra jau Sardo, 
Quoram, Socota, Gondar mies
tuose. Jie jau pasiekė Ashangi 
ir Tana ežerus. Jie yra apie 
150 mylių įėję į Ethiopiją. Jie 
veržiasi prie Addis Ababa, 
prie kurios dar yra apie 200 
mylių. Fašistai šaukia, kad 
ethiopai jau silpniau laikosi, 
mažiau turi ginklų.

Ethiopija yra blogoj padė
tyj. Jos karo vadai padarė tū
lų karo klaidų. Sovietų Sąjun
gos karo specialistai rašo, kad 
ethiopai be reikalo darė puoli
mus ant italų ties Makale, be 
reikalo eikvojo savo kovotojus, 
puolė ant geriau ginkluotų 
italų. Sovietų karininkai ma
no, kad ethiopams reikėjo tau- 
pinti savo jėgas, ant kiekvie
no žingsnio daryti fašistams 
kliūtis, trauktis giliau į kalnus 
ir ten mušti fašistus.

Dabar ethiopai traukiasi. 
Bet klausimas, kiek jie dar tu
ri karo jėgų? Nepaisant Itali
jos fašistų laimėjimų, atrodo, 
kad ethiopų karo jėgos, karei
viai, dar nesunaikintos. Jeigu 
taip, tai kada jie atitrauks ita
lus nuo karo bazių, partizanai 
pradės italams užpakalyje 
veikti naikinant padrūtinimus, 
puolant gurguoles, maisto ir

Kuomet vienybės konvenciją sveikino 
vienas iš žymiausių Amerikos bedarbių 
vadų ir bado eisenų organizatorius H. 
Benjamin, tai jis teisingai pažymėjo, kad 
bedarbių judėjimo apvienijimas reikia 
pastatyti, greta tokio žygio Amerikos 
darbininkų judėjime, kaip pirmoji kon
vencija Amerikos Darbo Federacijos.

Nesenai susivienijo progresyvė ir ra
dikalė Amerikos studentija!

Dabar suvienyta bedarbių ligšiol susi
skaldžiusios spėkos!

Dabar, per visą šalį, lokaliai mobili
zuojamos spėkos bendrai politinei akci
jai, iš kurių, gal greitu laiku, susikurs 
Farmerių-Darbo Partija.

pa- 
už-

lie-

amunicijos pristatym 
ethiopai daugiau sutrau 
daiktą savo jėgas, tat jie 
sėkmingiau galės atremti 
puolikus fašistus.

O čia jau artinasi dideli
tūs, kurie gegužės mėnesį pra
sidės. “Įtraukus giliau jtalus į 
Ethiopiją, ištiesus šimtus my
lių jų komunikaciją linkui 
prieplaukų, geriau sutvarkius 
ethiopų apsigynimo jėgas, 
ethiopai dar turi progų skau
džiai mušti įsiveržėlius fašis
tus. Jiems gamta tame padės. 
Bet jeigu ethiopų karo vadai 
nesąmoningai mėtys' grupes 
kareivių ant geriau ginkluotų 
ir skaitlingesnių fašistų jėgų, 
tai jie išterios ir tas jėgas, ku
rias dar turi.

Daugiausiai Ethiopijai pa
kenkė apsigynime, tai Tautų 
Lygos tupčiojimąsis ant vietos 
ir nepanaudojimas griežtų 
priemonių prieš užpuolikę fa
šistinę Italiją. O tas dar ir 
Hitlerį, ir Japonijos imperia-

karo žygių.
Valstiečio Sūnus.

Imigrantu Problemos
Skolų Nemokėjimas

KLAUSIMAS: Ar galima 
suareštuoti žmogų už tai, kad 
jis negali užmokėti savo sko
las?

ATSAKYMAS: Pasodinimas 
kalėjime skolininkų jau panai
kinta visose valstijose. Areš
tai padaromi civiliškuose atsi
tikimuose tik kuomet . galima 
darodyt, kad skolininkas kaltas 
prigavyste, paslėpimu turto, ar
ba apšmeižimu. »

Naturalizuotų Piliečių 
Teisės

KLAUSIMAS: Ar atskiros 
valstijos gali pravesti įstatymą, 
kuris kokiu nors būdu apribotų 
teises naturalizuotų Jungtinių 
Valstijų piliečių?

ATSAKYMAS: Ne. Apribavi- 
mas naturalizuotų pil. pilietys- 
tės teisių būtų tiesioginiu lau
žymu Jungtinių Valstijų konsti
tucijos skyriaus 14-to, kuris 
dalinai sako, kad “visi asme
nys, kurie gimė Jungtinėse 
Valstijose ar kurie tapo natu- 
ralizuotais piliečiais ir esą po 
jos valdžia, yra Jungtinių Vals
tijų piliečiai ir piliečiai valsti
jų, kuriose jie gyvena. Valsti
ja negali pravesti ar pildyti bi
le įstatymą, kuris susiaurina 
Jungtinių Valstijų piliečių pri
vilegijas.

Kaip Adresuoti Kongreso 
Narius

KLAUSIMAS: Kokia yra tin
kama forma adresuoti narį 
Jungtinių Valstijų kongreso?

ATSAKYMAS: Narys Jung
tinių Valstijų senato adresuo
jamas “My dear Senator,” ar
ba “Dear Senator,” ir narys at
stovų buto — “My dear Con
gressman,” arba “Dear Mr. 
Representative.”

Drg. Stomanikovas, So
vietų Sąjungos užsienio 
reikalų vice -komisaras. 
Jis persergsti Japonijos 
imperialistus, kad jie ne
kištų savo nagų prie Mon
golijos Liaudies Respub

likos.
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Waterbury, Conn Apsivienijimo Progresas

Los Angeles, Calif

jie užima atsakomingas vie
tas.

neturėjo 
skaityto--. 
Iš Bing- 
praneša,-v 

šalininkų

kon-
25 metus gy- 
geriausių mū- 
‘.‘Laisvės”. O 
kad ten frak-

o kokį jungą nuvertė 
liški bėgūnai iš

Kovo 29 d. ALDLD 145 kp. 
turėjo pirmą šių metų išva
žiavimą j kalnus. Nors diena 
buvo vėsoka piknikui, bet 
žmonių prisirinko pusėtinai ir 
kuopai gal liks pelno. Gauta 
keletas prenumeratų “Sunday 
Workeriui” ir išparduota daug 
tikietų sukėlimui pinigų? ap
mokėt LDS tvėrimo iškaščius. 
Taipgi gauta vienas kitas na
rys į draugiją. Nors pas Los

Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Susirinkimo, {vykusio ..

5 dieną balandi 1936. . ..L,
Galima sakyti, kad ir mū-,^ 

sų kliubas stengiasi įsitraukti 
į visuomeninį veikimą. Pavyz
džiui, šiame sudrenkime buvo- 
gerų nutarimų—gegužės mė
nesį įvyks piknikas ir balan- - 
džio 19-tą d. diskusijoms pa- -4 
skirta bent 3 temos. Diskusijos-/. 
atsibus Rusų kanibaluose, nu- ,/, 
meris 30 South Street, Free- , 
hold, N. J. Pradžia 2 vai. .

Kviečiami draugai ir iš to-"': 
liaus atsilankyti, padėti rišti"’ 
klausimus, kur bus svarsto-“* 
ma suvienytas žmonijos fron- - 
tas prieš karą ir fašizmą. . •

Toliau buvo pakeltas klau-'*? 
simas dienraščio "Laisvės” dvi- ; 
dešimts penkių metų sukaktu
vių . rir--šėrininku suvažiavimas / 
ir kaip dienraštis mūs kliubui 
draugiškai patarnauja be jo- T 
kio atlyginimo. Iškilo klausi
mas, ar mūs kliubas negalėtų ' 
paremti nors su maža auka"4 
darbininkišką spaudą? Pasi- ’■ 
girsta F. H. balsas*: "Duodu / 
įnešimą paaukot penkis dole**",’ 
rius.” L. K. paremia ir pirmi-' m 

ninkas paklausia susirinkusių » 
narių ar nesiranda priešingų - 
—nėra—penki dol. paaukota- 
"Laisvei.” Draugės ir draugais, 
kliubiečiai, tai pagirtinas da- . 
lykas.

Į 1936 m. kliubo valdybą iš- ' 
rinkti šie draugai: pirmininku" 
—Charles Glovick, Freehold/'"'' 
N. J.; pagelbininku—C. Shal- 
tis; užrašų raštininkas—F.’"'
Hanson; finansų raštininkas—' į 
A. Glovick; iždininkas — A. 
Jasiukevič; iždo dažiūrėtojąi / 
—L. Ramašauskas, M. Kau- 
pelis ir A. Glovick; maršalka ;^ 
—P. Globis.

P.Steponavičius sako: "Už- -v 
rašyk man dienraštį ‘Laisvę* • 
ant pusės metų.” Tai labai 
malonu girdėti, draugai. O. 
dar kas? Ogi dienraščio "Lais-*’ 
vės” 25 metų sukaktuvės. Nu/9 į 
tai še pusė dolerio ant tos in
tencijos. Gal ir aš gausiu kokį - 
ženklą, nors mažiuką.

C. Shaltis, -i
Kliubo Korespondentas. ./•

pasiskyrėme kvotą gauti ke
turis naujus narius. Mano
me, kad savo pasiryžimą iš- 
pildysime iki Nacionalei 
Konvencijai.”

NEW MELBOURNE,.. 
Newfoundland. — Miške su- 
rado 8 metų mergaitę Lucy 
Harris, kuri ten išbuvo 11 ;■ 
dienų paklydus. / Mergaitė y 
labai išbadėjus; rankos ir •; 
kojos nušalusios, gal neati
taisomai. Bet šiaip jinai 
pasveiksianti.

PHILADELPHIA, Bal. 9. / 
^Birželyj demokratų parti
jos prezidentinio suvažiavi-r, 
mo antrame vakare per šo-' . 
kius bus išrinkta gražuolė 
kaip jų suvažiavimo “kara-/ 

.Jienė.” .J

Lietuviu Komunistu Veikla 
4 v

Žydų Rabinų 
Pamokslai

Chicagoje Lietuvių Komunis
tų Spėkos Gerai Padidėję
Didžiosios Chicagos lietu

sių komunistų eilės auga. 
Taip Centro Biurui rapor
tuoja Chicagos draugai. Jie 
sako, kad Chicagos lietuvių 

^frakcijos distrikto žinioje 
randasi apie 140 lietuvių ko
munistų. Bet ten esą dar 
desėtkas kitas tokiu lietu
vių darbininkų, kurie yra

per bedarbių tarybas ir ki
tais keliais, bet kurie nėra 
susirišę su lietuvių frakcija.

• Chicagiečiai žada rimtai 
pravesti Centro Biuro pa
skelbtą naujų narių gavimo 
vajų.

Chicagoje lietuviai komib
• nistai vaidina svarbią rolę 

ir abelnam partijos darbe. 
Keletas lietuvių yra parti
jos sekcijų organizatoriais 
bei kitokiais viršininkais.

tlevelando Komunistai Nesi
lanko j Susirinkimus

• Clevelando Frakcijos sek
retorius rašo Centro Biurui 
ir skundžiasi sekamai:

“Jūsų laišką, rašytą kovo 
23 d. aplaikiau, ačiū. Pa
gal jūsų patarimą, šaukiau 
frakcijos mitingą, bet be pa
sekmių. Bandysiu neužilgo 
kitą frakcijos mitingą šauk
ti ir svarstysime prisiųstus 
dokurtientus.”

Tai visai neatsakomingas 
’ draugų elgėsis, kuomet jie 

nesilanko į frakcijos susi
rinkimus. Draugai turi at
minti, kad sekretorius vie
nas negali visos veiklos su
tvarkyti, negali visų komu
nistų darbo naštos išnešti 
ant savo pečių.

Toliau sekretorius rapor
tuoja, kad komunistai veik
liai dalyvauja prisirengime 

*prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso kovai prieš Sme
tonos diktatūrą Lietuvoje. 
Jau buvo sušaukti veikėjų 
pasitarimai.

Shenandoah Komunistai Ima
si už darbo

Draugas sekretorius rašo 
Centro Biurui:

“Aš aplaikiau laišką nuo 
jūsų reikale mūsų brangios 

f partijos. Balandžio 1 d. tu
rėjome susirinkimą partijos 
narių ir simpatikų. Perskai-

♦ čiau abu laišku ir susirin
kimas pasidarė gyvas ir vi
si sutiko duoti finansinę pa
ramą delegatams, kurie va
žiuos į Nacionalę Lietuvių 
Komunistų Konvenciją. 
Taipgi buvo apkalbėta šau

kiamas Amerikos Lietuvių 
^Kongresas. Visi draugai ir

< draugės išsireiškė, kad iš 
Shenandoah turi būti pasių
sta kongresan bent dvi ma
šinos organizacijų atstovų 
į Clevelandą.

“Taip pat mes dirbame
* delei sudarymo bendro fron

to. Buvome pasiuntę atsto-
< vus į Susivienijimo kuopą 

ir pas parapijonus, kviesda
mi į bendrą veiklą gynimui 
darbininkų reikalų.' Bet jie 
neišrinko delegatų, tai ir

♦šaukiamą susirinkimą sulai
kėme. •

< “Kalbėjome ir apie naujų 
narių gavimą į partiją. Mes

Ką Veikia Wilkes-Barre 
Komunistai

Balandžio 2 d. Komunistų 
Partijos lietuvių frakcija 
laike susirinkimą. Dieno- 
tvarkyje buvo penki klausi
mai. Priėjus prie savitar
pinių diskusijų bei kritikos, 
partijos sekcijos organiza
torius draugas Nelsonas 
ėmė balsą ir kalbėjo. Jis 
nurodė, kokia veikla buvo 
praeityje, kaip praeityje 
būdavo progresyvių lietuvių 
parengimuose pilnos svetai
nės publikos. O kodėl dabar 
to nėra? Jis nurodė ir prie
žastis. Dabar Wilkes-Barre 
choras suiręs, jau daugiau 
metai laiko nepasirodo. O 
kur jūsų teatrai, kuriuos 
kadaise lošdavote? Ar jūs 
manote be nieko publiką pa
traukti? Drg. Nelsonas sa
ko: Jūs turite tą viską at
gaivinti.

Ir teisybė, jau kiek metų 
mes nieko nenuveikiame. 
Su Pittstonu tiek to, bet 
Wilkes-Barre draugai turė
tų sukrusti. Svetainę turi, 
niekas nekliudo veikti. Ne 
taip, kaip Pittstone. Pitts- 
toniečiai da daug turėtų ko
voti, kol iškovotų tokias tei
ses veikimui, kokias turi 
wilkesbarrieciai.

Ant pabaigos prieita prie 
choro reikalų. Vienas pa
siūlė chorvedį, o kiti prieši
nasi, kad to chorvedžio ne
nori.

Dabar aš noriu pabrėžti 
štai ką. Jeigu pakėlėte 
klausimą apie savitarpinę_ 
kritiką, tai nereikia įsižeis
ti, jeigu kas pakritikuoja. 
Mes neprieisime prie darbo 
ir vienybės, jeigu sakysime, 
“jis negeras, o aš ve kas”. 
Trys nauji draugai nori 
prigulėti, kodėl jūs jų ne- 
priimate ? Geri, veiklūs 
draugai, sykiu veikėme ir 
vėl galime veikti. Tai kas, 
kad kai kada pakritikuoja 
vadus, nereikia to bijotis.

Taigi, draugai, griebki- 
mės už darbo, atgaivinkime 
senąją veiklą, meskime ša
lin ypatiškumus, vienybėje 
galybė.

Keli metai atgal būdavo 
sušaukia tarptautinius par
tijos susirinkimus, tai lie
tuviai komunistai sudary
davo daugumą. Kur šian
dien dingo tie draugai? At
eina keletas senių, tai ir 
viskas. Ar mums lietuviams 
ne gėda? Jie neprapuolė, jie 
tebėra čionai. Tik mes prie 
jų prieikime ir jie pas mus 
ateis ir veiksime del darbi
ninkų klasės labo.

M. Kalauskas.

Visiems Partijos Nariams 
ir Frakcijų Sekretoriams 
Draugai: Centro Biuras 

nori palaikyti šį skyrių “Iš 
Lietuvių Komunistų Veik
los” abiejuose dienraščiuose 
—“Laisvėje” ir “Vilnyje’? 
Mes norime, kad šiame sky
riuje atspindėtų mūsų ko
munistinio judėjimo visa 
veikla, kad jis padėtų drau
gams budavoti partijos spė
kas ant vietos, šiame sky-

riuje taip pat galėsime dįs- 
kusūoti mūsų judėjimo pro
blemas ir kritikuoti .to ju
dėjimo silpnąsias puses.

Prašome draugus ir drau
ges rašinėti. Visų pirma, 
kaip ir iš visų mūsų masi
nių organizacijų, reikia ra
šinėti apie frakcijų veiklą. 
Paskui, draugai gali išsi
reikšti straipsnelių formoje 
nuomones apie komunistų 
vaidmenį klasių kovoje. 
Ypatingai prašome draugus 
darbuotis laike mūsų va
jaus gavimui naujų narių į 
partiją. Turite pranešti 
apie naujus narius, apie su
sirinkimus su simpatikais. 
Iš tokių susirinkimų gali
ma paduoti simpatikų ir 
partijiečių išreikštas nuo
mones.

Paimkime tokį pavyzdį. 
Vienam susirinkime viena 
draugė pasakė, kad jie ne
senai Roseland, Ill., gavo 
net penkis naujus narius į 
partiją. Bet niekas apie tai 
nežinojo. Niekur tas svar
bus faktas nebuvo atžymė
tas. Niekur nebuvo viešai 
apsidžiaugta tuo svarbiu 
laimėjimu. Betgi jeigu šiaip 
kokia mūsų organizacija 
gauna vieną ar du nauju 
nariu, tai tuojaus “Laisvė
je” arba “Vilnyje” apsi
džiaugia. Pradėkime pasau
lį informuoti apie komunis
tų veiklą!

Savo raštus galite siųsti 
arba Centro Biurui, arba 
tiesiai vienam iš dienraščių.

Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras.

46 Ten Eyck ,St., 
Brooklyn, N. Y.

Waterburio Lietuvių Ukesų 
Politiškas Kliubas Užgyrč Am

erikos Lietuvių Kongresą

Kovo 3 dieną' (ar ne balan
džio?—Red.), 1936 m., Wa- 
terburio Lietuvių Ukesų Po
litiškas Kliubas, laikytame sa
vo susirinkime, apkalbėjęs ne
senai pakeltą spaudoje klausi
mą del šaukimo visų Ameri
kos Liet. Kongreso kovai prieš 
fašizmą Liet., priėjo išvados, 
kadįtoks kongresas galėtų daug 
pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
nusikratyt fašistinio jungo ir 
įsteigti demokratinę valdžią 
Lietuvoje. Lietuvoje gyvenanti 
mūsų įbroliai ir seserys šaukia
si į mus, amerikiečius, pagel- 
bos, o mes daug galime pagel
bėt visi bendrai kovodami, su
darydami liaudies frontą.

Susirinkimas pasižadėjo 
vienbalsiai remti visuotiną 
Amerikos lietuvių kongresą ir 
ragina kitas Waterburio drau
gijas padaryti tą patį. Už tai 
Lietuvos liaudis bus mums dė
kinga. Susirinkimas pasisakė, 
kad šitas kongresas turi bū
ti visų srovių, tai turėtų dau
giau reikšmės.

J. Strižauskas.

Angeles lietuvius visuomet 
buvo geras ūpas darbuotis 
darbininkų labui, bet šį sykį 
jautės dar didesnis pasiryži
mas, nes mes matom, kad ir 
rytuose nyksta frakcijos ir vi
si eina prie vienybės.

Prieina Stasys ir sako: "ži
nai ką, drauge? Aš aną dieną 
parėjęs iš darbo pradėjau 
skaityt "Laisvę” ir maniau, 
kad tai senas numeris, . nes 
mačiau mūsų senų gerų drau
gų vardus ir pavardes "Lais
vėj.” Skaitydamas toliaus pra
dedu suprast, kad tai draugai, 
su kuriais mes per metų me
tus dirbom, veikėm sykiu dar
bininkų labui ir kurie buvo 
mus apleidę per keturis me
tus, dabar vėl sugrįžo prie dar
bininkiško judėjimo ir vėl visi 
veiks išvien”. Kokia tai mum 
linksmybė! Mes matom mūsų 
geriausius idėjos ir ypatiškų 
draugų vardus "Laisvėj”, kaip 
tai Karazėjai, Skliutai, Kuda- 
rauskai, Motejaičiai, šalavė- 
jai, Juciai, Sababauska’i, Tu- 
moniai, ir kur tu čia juos vi
sus suminėsi. Jūs, draugai ir 
draugės, negalit įsivaizdinti, 
kokią linksmybę mes jaučiam, 
nes mes, losangeliečiai, visą 
laiką stovėjom, kaip uola vie
nybėj ir niekaip negalėjom 
suprast, kodėl toki geri mūsų 
draugai nuo mūsų atsiskyrė ir 
veikė vieni, o kartais net prie
šingai patys sau. Draugas Sta
sys sakė: "šiandien, kada mes 
čia džiaugiamės gamtos gra
žumu ir turim savą išvažiavi
mą miškuose, tai mūsų drau
gai worcesterieciai turi 
certą minėdami 
vavimo vieno iš 
sų švietėjų — 
svarbiausia tas,
cijų nebėra ir- visi sueis į vie
ną vietą, Lietuvių svetainėn, 
ant Endicott St. Pasiųskim 
jiem pasveikinimą už jų tokį 
gražų vienybės dąrbą.”

Visi sutikom su sumanymu, 
tai Petrovičius, abu Pupai, 
Bušas, Repecka ir kiti sume
tėm po kelis centds ir įsakėm, 
kad Repecka su Albert Petro- 
vičiu eitų į telegrafo ofisą ir 
pasiųstų pasveikįnimą nuo 
Los Angeles lietuvių.

Prieina ir draugė Levanie- 
nė. Aš sakau: "Klausyk, mes 
padarėm taip ir taip ir visa 
garbė priklauso Los Angeles, 
o mes gyvenam vieni Pasade- 
noj, kiti Inglewood, treti dar 
kitur.” Draugė L. niekuomet 
neatsisako paremt gerą darbą, 
tai ir dabar pašokdama sako : 
"Aš duosiu 50c. ‘Daily Wor
keriui.’ Tai ir išrovėm iš drau
gės dar pusę dolerio darbinin
kų spaudai.

Iš viso pikniko ir pasikal
bėjimo su draugais ir drau
gėm pasirodė, kad nors dau
gelis gerų mūsų draugų aplei
džia mus—vieni pasimirė, kiti 
išvažinėjo—bet ūpas ir pasiry
žimas darbuotis darbininkų la
bui nesumažėjo.

Mes čia suvienijom visas. 
| Los Angeles draugijas į vieną 
komitetą. Net ir tautiškas kliu
bas ir SLA kp. prisidėjo. Per
eitam Bendro Fronto Komite
to mitinge nutarta rengt dis
kusijas 19 d. balandžio temoj 
atgavimas ir palaikymas Lie
tuvos laisvės. Du iš tautiško 
nusistatymo žmonių (draugi
jų) apsiėmė apgint dabartinę 
Lietuvos tvarką ir valdžią. 
Kiti du iš pirmeivių draugijų 
nurodys klaidas dabartinės 
Lietuvos tvarkos ir valdžios. 
Bus labai žingeidžios diskusi
jos. Kas tik norės, galės kal
bėt po 5 minutes ir išsireikšt, 
ką jis ar ji mano apie dabarti
nę Lietuvą ir kaip būtų gali
mą ją pagerint. Būkit visi ir 
visos. Taipgi nutarta rengt 
bendrą visų draugijų pikniką 
pabaigoj liepos.

Puiku, draugai ir draugės. 
Kaip rytuose, taip vakaruose 
mes visi dirbsime ir kovosime 
prieš karą ir fašizmą.

R—ka.

Dabar ortodoksai žydai 
švenčia savo Velykas. Ta 
proga jųjų rabinai, savo 
sinagogose, sako griaudin- 
gus pamokslus.

Tyčia atsidėjęs, perskai
čiau New Yorko “Times’e” 
platokas atskaitas-raportus 
apie tų pamokslų turinį.

Charakteringa, kad be
veik visi rabinai žiūri daug 
labiau į praeitį, negu į* atei
tį. Rabinas L. Newman 
patetiškai šaukia, kad žy
dams reikia tokių vadų, 
kaip Maižiešius. Bet žydų 
problemų dangiškąja “man
na” šiandien neišriši.

Rabinas Goldstein prisi
mena žydų bėdas senovės 
Aigipte. Žydai bėgo ir pri
versti buvo bėgti iš Aigipto 
ir surado “laimės šalį”. Tos 
pasakos, betgi, nieko ben
dro neturi su šių dienų tik
rove. Specifiškai žydiškos 
laimės šalies nėr nei Pales
tinoje, nors didžiuma rabi
nų stoja už sionizmą ir žy
dų apgyvendinimą Palesti
noje.

Rabinas Rosenblum labai 
džiaugiasi iš to, kad žydai 
išbarstyti po visą pasaulį. 
Išeina taip, kad jis pateisi
na žydų išgujimą iš. Ispani
jos viduramžio laikais ir 
dabartinį žydų varu vary
mą iš Vokietijos.

Rabinas Feinberg nori 
pasirodyti dideliu istoriku. 
Žydų išsiliuosavimą “iš Ai
gipto žemės, iš namų neva
lios” jis lygina prie... Am
erikos kolonistų kovos prieš 
Anglijos karalius... Bet 
Amerikos kolonistai nuver
tė Anglijos karalių jungą,

Mes jau minėjome, kaip 
gražiai įvykinta vienybė 
tarpe ALDLD ir LDD kuo
pų Brooklyne ir Maspethe. 
Tik iš trijų LDD kuopų į 
ALDLD įstojo apie 60 na
rių. Bet bus dar ir dau
giau. Veikli opozicionierė 
draugė O. Rimkienė taip 
pat jau griežtai pasisakė už 
vienybę ir jau dalyvavo 
ALDLD moterų konferenci
joj-

Kaslink New York City, 
tai ten opozicijos kuopelė 
buvo visai maža. Penki ar 
šeši jos nariai stoja už vie
nybę.

Gerų žinių gauta iš Chi-. 
cagos. Drg. Ig. Rasinskas 
praneša, kad Roselando 
LDD kuopa, turėjusi 15 na
rių, pradėjo vykinti vieny/ 
bę. Visoj kuopoj vienybės 
priešas atsirado tik vienas. 
Du ar trys gal laikinai pa
sitrauks iš judėjimo, o visi, 
kiti eina į ALDLD ir di
džiuma jų jau ir mokesčius 
pasimokė j o.

Iš La Porte, Ind., prane
ša drg. M. Bacevičius, kad 
jisai, St. Smithas -ir • Leo 
Valančius, kurie buvo opo
zicionieriai, atsipalaidoja 
nuo strazdinių ir mano 
greitu laiku ten sutverti 
ALDLD kuopą, nes tokios 
kuopos ten iki šiol nebuvo.

Kaslink Worcesterio ir 
Eastono, kur gyvavo, paly
ginamai, stipriausios “sklo- 
kos” kuopos, tai ten įvyko 
vienybė beveik šimtu nuo
šimčių. Worcestery visai 
likviduota LDD kuopa, o • 
Eastone pasiliko tik keli

bib- 
Aigipto ? 

Tasai pats rabinas da sako, 
kad žydų ortodoksų Vely
kos (Passover) atstovauja 
kokias tai “demokratinius 
idealus.”

Kiek arčiau prie teisybės 
priėjo Bronxo rabinas Katz, 
pareikšdamas, kad žydų 
persekiojimas E u r o p o je, 
ypač Vokietijoje, yra dalis 
bendros socialūs ligos, kuri 
apėmė kapitalistinį pašau-

Verta pažymėti, jog nei 
vienas rabinas nepaminėjo 
tą pilną lygybę, kokia nau
dojasi žydų tautos žmonės 
Sovietų Sąjungoje. Tas pa
rodo, kaip mažai jiems rū
pi teisybė. Nei vienas rabi
nų nei neprasitarė, kad So
vietų šalyj nėra antisemi
tizmo.

Dar vienas dalykas ryš
kiai pabrėžiamas rabinų pa
moksluose, būtent tas non
sensas, būk žydai sudaro 
tokią socialę ir ekonominę 
čielybę, kurią nepaliečia jo
kia klasių kova, joks pasi
dalinimas.

Yra žydų7su pinigais ir 
yra žydų be pinigų. Straus- 
sai, Warburgai, Baruch’ai, 
tai tie dabartiniai Maižie- 
šiai, kurių kopijoms neblo
gai gyvenasi net prie Hit
lerio. O žydai be pinigų, 
plačioji jų minia, suside
danti iš darbininkų, amati
ninkų, biednų pirklių, di
džiumos profesionalų, nega
li priimti sau už vadus žy
dus milionierius, neigi ra
binų vadovybę. i

q Dėdelė.

žmonės prieš vienybę. 22 
draugai ir draugės jau įsto
jo į ALDLD.

Mes gavome gerų žinių ir 
iš Patersono, geresnių ne
gu .tikėjomės. Ir ten 10 
draugų jau įstojo į ALDLD. 
Jau ir tūli kiti pradeda 
geriau žiūrėti į vienijimąsi. 
Didžiuma “Naujosios Gady
nės” šėrininku tame mieste 
už vienybę.

Gerų žinių gauta net iš 
Cliffside, kur išrodė; kad 
už vienybę niekas nestos. 
Štai, pereitame ALDLD 
kuopos susirinkime pasiro
do du buvę opozicionieriai— 
K. Derenčius ir P. Bakūnas 
—ir įstoja kuopon. Greitu 
laiku iš Cliffside išgirsime 
daugiau gerų naujienų. Jau 
ir moterų kuopoj atsirado 
aiškių vienybės šalininkių. 
Gerai, jog ir Cliffside drau
gai ir draugės pradeda su
prasti, jog vienybė darbi
ninkų judėjime yra būtina.
Philadelphijoj vienybė dar 

neįvykinta, bet skaičius jos 
šalininkų didėja. Drg. K. 
Misikonis, kuris praeity 
smarkiai rėmė “N. Gady
nę,” dabar su ja nieko ben
dro turėti nenori. Ne tik 
draugai Merkiai ir Šapra- 
nauskienė, bet draugai Pa
liepis, Medelis ir tūli kiti vi
sai aiškiai pasisako už tuo
jau tinį susivienijimą.

Smagu pažymėti, kad ar
timai su philadelphiečiais 
stovintis drg. Senas Vincas 
“Nauj. Gadynėj” jau nebe- 
rašinėja. Taįp pat nebema
tome joje ir D-ro Petrikos 
raštų.

Iš Michigano farmų ga
vome laišką nuo buvusio 
“Vilnies” direktorių pirmi
ninko draugo K. Kairio. Sa
vo laiku, būdamas Chicago j, 
jis smarkiai veikė opozici- ; 
joj. Dabar jis entuziastiš- 
kai už vienybę. 4?

Buvo tokių kolonijų, kur. , 
opozicija, nors ir 
kuopų, bet turėjo 
jų ir šėrininku. 
hamtono mums 
kad ten Strazdo 
nebėra. Taip pat ir Great 
Necke. D r g. Balsys, kuris 
seniau pasirašinėdavo “N. * 
G.” Greatneckiečiu, jau da--' 
lyvavo “Laisvės” korespon-" 
dentų suvažiavime.

Ateity vienybės šalininkų 
atsiras dar daugiau, nes 
kas gi iš sąžiningų ir bent 
kiek revoliuciniai protau
jančių žmonių gali eit iš
vien su Strazdų ir Ko. lini
ja panaujintos kovos prieš 
Kominterną?



*&

Pirmadienis, Bal. 13, 1936

IS LIETUVOS Sveikinimai "Laisvei”

r
i

f

i

Kauno Bedarbiai Iškovojo Sau Darbą; Dabar Jie Turi 
Kovoti del Geresnių Darbo bei Gyvenimo Sąlygų

obalsius, griežtai 
darbo,—buvo pri- 
bedarbiams darbo.

Sunkiai ir atkakliai ėjo Kau
no bedarbių kova del darbo ir 
duonos. Sunkiai ir atkakliai 
dar kovoja tie Kauno bedarbiai, 
kurie dar darbo negavo. Bet 

f dauguma Kauno bedarbių dar
bą! sau iškovojo. Fašistų-tau- 
t i ninku valdžia, Kauno miesto 
valdyba ir darbo birža, maty- 
dafni, kad Kauno bedarbiai did- 

* vyriškai kovoja del darbo ir 
duonos, kad kasdien daug šim
tų bedarbių susirenka ties dar
bo birža, daro eisenas, išstoji
mus, šaukia 
reikalauja 
versta duot
Dabar Kauno bedarbiai gali dar 
kartą įsitikint, kad jų kova vel
tui nenuėjo, jie savo kovą lai
mėjo. Dabar dar kartą Kauno 
bedarbiai gali įsitikint, kad fa
šistų tautininkų valdžia, Kauno 
miesto valdyba, darbo birža ge
ruoju darbo bedarbiams neduo
da. Tik griežta bedarbių kova 
privertė fašistus duot bedar
biams darbo.

Vienok bedarbiai neturi tuo 
pasitenkint, jie turi tęst savo 
kovą toliau del geresnių darbo 
sąlygų. Nors dalis bedarbių už
dirba prie viešųjų darbų po 20 
ir net po 25 litus ir 30 litų per 
savaitę, bet toli gražu ne visi 
viešųjų darbų darbininkai taip 
Uždirba, štai prie tunelio vie
šųjų darbų darbininkai uždirba 

•* , tik po 10-15 litų per savaitę. 
‘Akrrtentašykloj darbininkai, ku
rie mokinasi, uždirba 6 iki 10 
litų per savaitę. Prie Babtų 
plento darbų, kur dirba apie po
rą šimtų darbininkų, uždirba 
tik 20 litų per savaitę. Tik tie, 
kurie dirba su vadinamais dar
bininkais “zuikiais,” uždirba 
daugiau. O prie Babtų plento 
darbininkai turi daug išlaidų: 
už butą reikia atskirai mokėt, o 
šeimyną reikia išlaikyt Kaune. 
Tai sudaro dvigubas išlaidas. 

. Be to, ne visi bedarbiai gauna 
kasdien darbą. Tą viską su
glaudę, gaunam tokį vaizdą, kad 
dauguma viešųjų darbų darbi
ninkų uždirba 10-15 litų per sa
vaitę. Dabar, kada siaučia šal-..
čįąi, bedarbiams reikia ne tik 
duonos pragyvent, bet reikia 
malkų, šiltų drabužių sau ir 
vaikams.

Nors dalis viešųjų darbų dar
bininkų gavo malkpinigių, bet 
už tuos malkpinigius reikia ati
dirbi taip, kad viešųjų darbų 
darbininkai iš to daug naudos 
neturi (nors tai ir laimėjimas). 
Tuo tarpu fašistų valdžia, Kau
no fašistinė miesto valdyba tu
ri daug milionų pinigų, kurie 
net yra paskirti bedarbiams. 
Bet fašistų valdžia ir miesto 
valdyba vagia tuos pinigus, o 
bedarbiai negauna veltui malk
pinigių bei pašalpos.

Kauno bedarbiai ir viešųjų 
. darbų darbininkai turi organi- 

zuotai reikalaut, kad (1) visi 
bedarbiai gautų darbo, (2) kad 
būtų panaikintos kategorijos,
(3) kad bedarbiai, dirbantie
ji prie Babtų plento, uždirbtų 
ne mažiau 7 litų į dieną ir kad 
vadinamieji darbininkai “zui
kiai” gautų lygiai kaip kiti,
(4) kad Kauno miesto viešųjų 

bų darbininkai uždirbtų ne
lažiau 4 litų į dieną, (5) kad 

duotų veltui malkpinigių, vien- 
inės pašalpos po 15 litų ir 

tų drabužių.
Del šitų reikalavimų turi vi-

si bedarbiai ir viešųjų darbų 
darbininkai vieningai, organi
zuotai kovot.

Tat, Kauno bedarbiai, 
kit savo kovą del geresnių 
bo bei gyvenimo sąlygų!

tęs- 
dar-

Bedarbiai Neturi Pasiduoti 
Fašistų Mulkinimui

Dar ne visi Kauno bedarbiai 
gavo darbo, dar yra didelė da
lis bedarbių, kurie ateina į 
darbo biržą reikalauti darbo. 
Bet fašistų darbo birža mulki
na bedarbiams akis. Kai be
darbiai ateina į darbo biržą 
gauti darbo, tai darbo biržoj 
atima iš bedarbių jų bedarbių 
liūdymus ir liepia eit namo, 
nurodant, kad juos pakvies į 
darbą. Kiti bedarbiai patiki 
darbo biržai ir eina namo. Bet 
praeina savaitės, bei mėnesiai, 
o bedarbiai darbo biržos priža
dėtų pakvietimų negauna.

Bedarbiai neturi pasiduot 
tam fašistų mulkinimui, bet tu
ri organizuotai, griežtai kovot 
ir reikalaut darbo ir duonos, 
ar pašalpos. K—ra.

Dirbančių prie Tunelio 
Darbininkų Kova

Sausio mėn. prie tunelio < 
bantieji darbininkai buvo 
leisti nuo darbo. Bot bedarbiai 
laikėsi vieningai, reikalaudami, 
kad juos grąžintų prie darbo. 
Fašistai buvo priversti nusileis
ti. Sausio 27 d. darbininkai 
buvo grąžinti prie darbo. Bet 
darbo sąlygos buvo smarkiai pa
blogintos. Už išjudintos žemės 
kub. metro prikrovimą į vago
ną, nuvežimą ir iškrovimą pa
skirta mokėt 1 lt. 5c. Už ne
išjudintos, t. y., tokios, kurią 
reikia iškapot su kirkomis, — 
1.40 lt. už kub. metrą, žemės 
išmatavimas pirmiau buvo atlie
kamas vagonuose, o vėliau nu
statytas matavimas duobėse. 
Prieš tokį išnaudojimo padidi
nimą darbininkai vieningai pa
kėlė protesto balsą. Darbinin
kai sustreikavo ir pasiuntė sa
vo delegaciją su savo reikala
vimais pas ruožo viršininką. 
Administracija, ypatingai kelio 
meisteriai Kaukorius, Strazdas 
ir seniūnas Klenauskas dėjo vi
sas pastangas, kad atgrąsint 
darbininkus nuo kovos. O ruo
žo viršininko pareigas einąs 
Valys įsikarščiavęs ėmė kaišiot 
darbininkams špygą į panosę, 
tuo parodydamas savo fašistiš
ką “kultūringumą.” Bet dar
bininkai laikėsi vieningai ir 
streiką laimėjo.

dir- 
at-

Viešųjų Darbų Darbininkai 
Protestuoja prieš Darbo 
Rūmų Rinkimo Įstatymų
Dirbančiųjų prie viešųjų dar

bų Šermutainio gatvėj darbi
ninkų tarpe pravestas mitin
gas, kuriame dalyvavo 55 dar
bininkai. Kalbėta apie darbo 
rūmų rinkimų įstatymą. Dar
bininkai labai pasipiktinę fašis
tų apgaule. Po mitingo darbi
ninkai išrinko 3 žmonių dele
gaciją protestui pareikšti. Pri
imta protesto rezoliucija, po ku
ria pasirašė visi darbininkai. 
Rezoliucijoj nurodoma: (1) 
Mes nepripažįstam darbo rūmų 
rinkimų įstatymo; (2) Reika-

laujam tuojau paskelbti laisvus 
rinkimus demokratiniais pa
grindais; (3) Jei nebus paten
kinti mūsų reikalavimai, mes 
protesto ženklan paskelbsim 
streiką ir nė vieno cento ne
duosim darbo rūmų reikalams. 
Be to, turi būt išrinktas viešų
jų darbų darbininkų vietos ko
mitetas iš 5 žmonių. B. Ch.

Mitingas Akmens Tašykloj
Dalyvavo apie 100 darbinin

kų. Buvo kalbėta apie darbo 
rūmų rinkimų taisykles ir jų 
reikšmę. Kaip fašistai nori 
“rinkt” darbo rūmus ir kaif) 
mes, darbininkai ir bedarbiai, 
turime eit į rinkimus. Buvo 
priimtos protesto rezoliucijos su 
parašais. Viena pasiųsta vi
daus reikalų ministerijai, antra 
—darbo rūmams. Griežtai bu
vo reikalaujama, kad būtų pa
naikinti visokie išgalvoti “cen
zai,” kad būtų panaikintas po
litinių teisių atėmimas ir jų 
siaurinimas, kad būtų leistos 
visos politinės partijos ir orga
nizacijos su lygiais demokrati
niais pagrindais tvarkytis, kaip 
joms pačioms patinka; kad bū
tų leista kiekvienam, 
jų, tautybių, tikybų 
skirtumų, sulaukus 
amžiaus, būti rinkiku 
amžiaus būti renkamu.

Be to, buvo kalbėta apie be
darbių dabartinę padėtį. Buvo 
aiškinta, kad bedarbiai reika
lautų padienio darbo, o nuo 
akordinio griežtai atsisakytų ir 
kad būtų ne 
tai į dieną, 
rašo, kad 
mažiausiai į 
ištikrųjų tai 
fašistinio mažiausio 
uždarbio.
pasitenkint ir vienu litu į dieną. 
Ar gi čia ne pasityčiojimai iš 
bedarbių? Aišku, kad tai šlykš
čiausias ir begėdiškiausias pa
sityčiojimas iš skurdžių 
bių.

Buvo iššaukti obalsiai: 
-fašistiniai darbo rūmų 
mai! Visiems be partijų ir 
tautybių skirtumo laisvi rinki
mai į darbo rūpius. Kad juo
se būtų atstovaujami darbinin
kų reikalai, o ne fašistiniams 
šuneliams skirti vadinamieji 
darbo rūmai — darbininkų ap
gaudinėjimo lizdai, 
duonos bedarbiams, 
darbo, tai pašelpos, 
galima kiekvienam 
pragyvent su šeimyna. Kad bū
tų išduodami šilti drabužiai vai
kams 
rųuns. 
būtų.
kuras, arba mažiausiai po 15 li
tų pašalpos del kuro.

Tat, į kovą visi, kaip vienas, 
už savo teisingus reikalavimus! 
Nes tik vienintėlįs mūsų vist) 
išsiliuosavimas iš po fašistinio 
jungo yra bendras frontas.

Kas tik prieš fašizmą yra nu
sistatęs, tas turi eiti su bendru 
frontu. Laisvūnas.

be parti- 
ir lyties 
18 metų 
ir 24 m.

mažiau kaip 4 li- 
Fašistų laikraščiai 
bedarbiai uždirba 
dieną 4 litus. O 
labai toli nuo to 

vadinamo
Nes bedarbiai turi

bedar-

šalin 
rinki->

Darbo ir 
0 jei ne 
kad būtų 
bedarbiui

ir kitiems šeimos na- 
Kad nebūtų mėtomi iš 

Kad būtų išduodamas

žemiau talpiname dalį svei
kinimų, prisiųstų draugų ir 
draugių “Laisvės” sidabrinio 
jubilėjaųs proga. Nemažai pa
sveikinimų jau tilpo, o nema
žai aukotojų nepridavė jokių 
sveikinimų, o tik aukojo. Tūlų 
aukotojų vardai su atžymėta 
aukos suma tilpo, kitų telpa 
šiame numeryje, o dar kitų 
tilps ateityje. — “L.” Redak
cija.

išlaikyti 
kuri 

šian-

Pasveikinimas “Laisves” 
ninku Jubilėjiniam 

Suvažiavimui

Šėri-

nai, o nebus vargo 
darbininkišką spaudą, 
taip būtinai reikalinga 
dien.

Lai gyvuoja “Laisvė”!
Aukavusių vardai:
ALDLD 17 kp. $1-00.

$1.00 šie draugai: K. Nara- 
vas, K. Motuzą, J. Stagniū- 
nas, Ą. žemaitis, S. Kuzmic
kas, V, Judzentavičius, P. Va
lentą, J. Kučinskas, P. Kval- 
kauskas, L. Rugienienė.

Po 50c. J. Alvikas, P. Gra
bauskas.

Viso $12.00.

dalyvius ir linkiu nutarti daug 
naudingų nutarimų, dienraš
čio naudai:

Šitas “Laisvės” suvažiavi
mas yra svarbus iš kelių at
žvilgių : pirma, tai sidabrinio 
jubilėjaus suvažiavimas, o an
tra, tai šitame suvažiavime 
dalyvaus daug draugų, kurie 
nesenai buvo opozicijoj.

šitas darbininkų spėkų susi
vienijimas yra džiaugsmingai 
sutiktas visų sąmoningų darbi
ninkų.

Aldietės Moterys

ALDLD Moterų kuopa, iš 
Rockford, III,, aukojo $10.00 
kaipo pasveikinimą “Laisvės” 
suvažiavimui.

Paterson, N. J. ALDLD ap- 
vienyta 84 kuopa ir “Laisvės” 
rėmėjai jausmingai sveikinam 
savo dvasinio švyturio 25-kių 
metų jubilėjinį jos dalyvių su
važiavimą, linkėdami savo 
kelrodžiui gyvuoti ir eiti tuom 
pat Komunistų Internacionalo 
nutiestu keliu. 
“Laisvė”!

Su pasveikinimu priduodam 
nors mažą “Laisvei” auką

Lai gyvuoja

Aukavo užsisakydami certi- 
fikatus:

ALDLD 84 kuopa, $16.00, 
B. ir O. Kerševičius $6.50, J. 
K. Gilius $5.00, B. Makarskis 
$3.70, O. M. Padriezas $2.30, 
J. Bimba $2.00.

Po $1.00: S. E. Sadauskas, 
J. Matačiunas, J. Pocius, S. 
Bimbienė, D. Sinkauskienė, G. 
Petkus, V. Daugirdas, V. Sa
dauskienė, F. Prapiestis, P. 
Sakatauskas ir J. Strimilas.

Po 50c.:
S. Bakanauskas, W. Saurus, 

G. Linka, A. Depaola, O. Stu- 
purienė.

Po 25 c.: F. Taraila, J. Le
kavičius, F
F. Ališauskienė.

Viso $50.00.
P. Sakatauskas.

Pasveikinimas Nuo Draugi/ 
Collinsvilliečių

L.D.S. 122 kuopa bal. 1 d., 
1936 m., laikytame susirinki
me, vienbalsiai nutarėm pa
siųsti draugišką pasveikinimą 
“Laisvės” 
jaus suvažiavimui, 
kad mūsų 
laimingai 
jubilėjaus.

Podraug 
siunčiame ir auką $3.00. Au
kavusių vardai:

122 kp. $1., M. M.
55c., A. A. Gude- 
50c., A. Petrąuskie- 
P. Kosevičia 25c., !Z.

M. Šile-

Buslavičienė ir

Nuo Worcesterio Aido Choro
Gerbiami Draugai:

Worcesterio Aido Choras 
sveikina jumis, su maža dova
na $2.00 (dviem doleriais) ir 
visi choro nariai kartu šaukia: 
Lai Gyvuoja “Laisvė”—Lietu
vių Darbininkų Dienraštis.

Aido Choras, Worcester,
J. Kižys, Raštininkas.

per 25 
kovojo 
skleidė 

tarpe

Laiškas Nuo ALDLD 17 Kp.
Narių su $12.00 Auka

Kadangi “Laistė” 
metus nenuilstančiai 
prieš išnaudotojus ir 
darbininkišką apšvietą 
lietuvį darbininkų,

Mes linkime, kad “Laisvė” 
gyvuotų dar 25 metus ir ne
nukryptų nuo darbininkiškos 
linijos. <

Sveikinam suvažiavimo da
lyvius, “Laisvės” vajininkus, ir 
visus rėmėjus, taipgi buvusius 
Opozicijos draugus.

Dirbkime, draugai, sutarti-

SLA Pažangiųjų Narių Kandidatai
UŽ JUOS PADĖKITE KRYŽIUKUS!

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

“Tiesa”

i
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Anglijos universiteto profesorius rodo savo 
radimą, kaip galima apsisaugoti nuo baisios 
ligos “silicosis,” kurią įgauna darbininkai, 
dirbdami visokiose kasyklose bei prie akmenų 
tąsymo.

. .v/' -z-
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Nuo J. Balsio

Po

ir kad ‘Laisvei” 
jubilejų,

susirinkime ALDL 
kuopų sekamieji 
draugės aukojo 

naudai, podraug 
Po

Sveikinu “Laisvę” su jos 25 
-kių metų sukaktuvėmis, pri
dėdamas $3 aukų.

Jonas Balsys.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Roselandiečių Sveikinimas ir 
Auka

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Visiems draugiškai,
A. M. Meteliois,

Detroit, Mich.
P. S. $2.00 auką paskirkit, 

kur didesnis reikalas.

, Vienybės 
D ir LDD 
draugai ir 
“Laisvės”
sveikino mūsų dienraštį. 
$1: K. Klibas, J. Matelis, M. 
Kirkus, S. Užunaris, A. Dausa, 
K. Brazeika; po 50c.: J. Zal- 
lys, J. Slančiauskas, A. Kava
liauskas, T. Matelis; M. Savic
kas 30.; po 25c.: M. Slan- 
čiauskienė, V. *Pažarskienė, A. 
Stalnionis, N. Ylanienė. Po 10 
centų; St. Straukas ir A. Ku
liešienė. Viso $10.

Pasveikinimas “Laisvės” 25 
Metų Jubilėjinio Suvažiavimo

Draugai šėrininkai! Sveiki
nu aš jumis su didžiausiu 
džiaugsmu. Linkiu jums ap
tarti, kad pradedant antrą 25 

sidabrinio jubilė-lmetinę, “Laisvė” da pasekmin- 
giau galėtų aptarnauti, su
traukiant visus lietuvius dar
bininkus į vieną revoliucinę 
bendrija, 
švenčiant auksinį 
draugai, kurie sulauks jo, ga
lėtų apkalbėti jau įvykdytus 
tikslus.

Nuo “Laisvės” pasirodymo 
ją skaitau. Ji nešė klasinės 
šviesos- švyturį darbininkam, 
iki šių . dienų. Nuo šio suva- 
ziavttflq laukiu dar šviesesnės 
ateities darbininkams ir “Lais
vei” !

Kaip man būtų buvę malo
nu šiandien dalyvaut su jumis, 
draugai, tokiam svarbiam is
toriniam pokylyj! Deja, aplin
kybės mano kasdieninio gyve
ninio prie to neprileido. Todėl 
suradęs susivėlusį dolerį, siun
čiu jubilėjinei “Laisvės” at
minčiai. Nors menką auką 
meldžiu priimti, kaipo nuo 
nukaršusio bedarbio.

Lai gyvuoja “Laisvė”, lauk
dama auksinio jubilėjaus!

Su pagarba,
Juozas Ramanauskas.

Linkime, 
“Laisvė”dienraštis 

sulauktų auksinio

su pasveikinimu

Girdžiai 
liauskai 
nė 25c., 
Gudeliauskienė 25c
rienė, O. Pilkienė po 10 centų.

Viso $3.00.
Draugiškai,

M. Girdžiuvienė.

Worcesteriečių Aukos
Drg. Bakšys, iš Worcester, 

Mass., atvežė “Laisvės” Jubi- 
lėjui pasveikinimą nuo sekan
čių draugų, kurie paaukojo po 
25c.: J. Gerdauskas, J. Mačio- 
nis, P. Bacevičia, M. Deksnie- 
nė, U. Tumanienė, D. žimeikis, 
B. žimeikienė, P. Petrauskienė, 
A. Naruševičius, P. Mačiulis, J. 
Špakauskas ir P. Banionis, šias 
aukas surinko draugė E. Davi- 
donienč, kuriai širdingai ačiuo- 
jam už pasidarbavimą.

Nuo A. M. Metelionio

Sveikinu dienraščio “Lais
vės” dalininkų suvažiavimo

Pittsburghiečių Sveikinimas
Draugai pittsburghiečiai 

sveikina “Laisvės” Sidabrinį 
Jubilejų su $10.00 auka, ir 
linkiu “Laisvei” sulaukti Auk
sinio Jubilėjaus.

J. Gasiunas.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street)
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)
’ /

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Į'urim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiąm nemokamai vėliaua’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

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.

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 Ritų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciątica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumati,ški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jus nesuprąųtąte^ pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yrą Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

iš- 
ir

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti 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 Grąnd Street Brooklyn, N. Y
, Tęlefonas: EVergreen 74661

\ '..J
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ŽOLYNU ARBATALietuva Prieš 75 Metus

PRANEŠIMAI Iš KITUR

I7r»-r

klotą, taip pat 
apie valstiečius, 
savininkams ir

at

the

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

kurie, sulyg 
neįvykintų parėdymų ir nutari- 
pripažinti laisvais žmonėmis, pri
būti leista pasilikti senose vie- 
laikinai privalomų valstiečių skai-

on Rumed

'(AN 
D 
Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekrhad.: 11-1 dieną
Teks Alffonquin 4-8294

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

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

kio dydžio, 
kio 
ma.

šiomis dienomis Jonui Lau
kaičiui padidėjo šeimynėle— 
susilaukė buinios dukrelės. 
Dabar šeimynėlėje bus trys 
dukterys ir vienas sūnus.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Af-p 
KIRPIMAS

............ST. MATULAITIS —....... ==

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

(Tąsa)
Tas 1861 metų spalio 21 d. vyriausio 

sodiečių stoviui sutvarkyti komiteto nu
tarimas taip skamba: (1) Sustabdyti 
laisvųjų žmonių vakarų gubernijose na
grinėjimą, nustatytą vakarų gubernijų 
reikalams komiteto 1837 metų lapkričio 
23 dieną; (2) pavesti vidaus reikalų mi- 
nisteriui, Kauno gubernijos valstiečių 
reikalams komisijos pakeltam klausimui 
išrišti, pranešti, kad tiems buvusiems 
dvarininkų valstiečiams, 

•dar 
mų, 
valo 
tose,
čiuje su teise gauti žemės, už nustatytas 

»priedermes. Jeigu gi šitie, pripažintieji 
laisvais, žmonės norės išeiti iš laikinai 
privalomų valstiečių, privalo pranešti 
apie tai iki patvirtinimo sutarties lakš
tų dvare.

Palaidieji
Be minėtų gyventojų kategorijų buvo 

dar viena gana skaitlinga, bent ant po- 
pieros, gyventojų kategorija, kurie va
dinami buvo palaidais, ir mažai skaitlin
ga—svetimšalių.

Prie palaidųjų buvo priskaitomi visi 
#tie, kurie nepriklausė nė prie vienos jau’ 
išvardytų kategorijų: nė prie miestie
čių, -nė prie cechų, nė, pagalios, prie 
valstiečių. Nors statistikos davinius rei
kia priimti su didžiausiu atsargumu, nes 

a ir patsai pavadinimas “palaidieji” gana 
klaikus valdiškose popierose; pagalios, ir 
patsai statistinių žinių sustatytojas iš
reiškė abejonę apie patiektų skaitlinių 
teisingumą. Jis sako, kad “vietomis į tą 
skyrių patekdavo kitų miestų gyvento
jai, laikinai ten gyveną; vietoųiis, esan

tieji laikinoj lengvatoj (na vremennoi 
Igote), vietomis visi, aute ^kuriūos nebu- 

. *vo tikrų žinių. Gubernatorių apyskai- 
Lz* tose jie vadinami arba ‘nepriklausančiais 

prie išvardytų gyventojų skyrių’ arba 
‘nepriklausomais prie išvardytų gyven
tojų’.” Žodžiu, socialį jų sąstatą sunku 
nustatyti, nors jų gana apsčiai priskaito

• valdiškoji statistika.
Nemažai jų gyveno ant valstybės že

mių greta su valstybiniais valstiečiais.
*Taip 1858 m. Kauno gubernijoj tokių bu- 1 
vo 7,251; Vilniaus—806 asmens.

Svetimšalių skaičius buvo nežymus, 
susidėjo jis iš įvairių šalių išeivių, tarp 
kurių 50% buvo išeivių iš Prūsijos.

1858 m. palaidųjų buvo: Vilniaus gub. 
w 6,741, Kauno gub. 95,259. Svetimšalių 

buvo: Vilniaus gub. 590, Kauno gub. 3,- 
118.

• Sulyg kitų davinių, 1846 m. palaidųjų 
Kauno gubernijoj buvo 6,073; 1863 m.— 
85,288 asmens.

Palaidųjų skaičius bt galo didelis 
Kauno gubernijoj. Jeigu šitai dalinai

• priskaityti prie netikslaus žinių rinki
mo, visgi skaičius liks gana žymus. Ši
tai, galų gale, parodo, kad Kauno gub. 
kaime ėjo smarkus diferenciacijos pro
cesas. Valdiška statistika neįstengė su
skirstyti visas gyvenimo iškeltas gyven
tojų grupes į tam tikras rubrikas ir dau
gybė jų pateko į palaidųjų rubriką. Į 
tą rubriką turėjo įeiti daugiausiai išei-,

4viai iš valstiečių: tie, kurie, baigę šiokį 
tokį mokslą, paliovė dirbę kaime, įstojo

* tarnauti į kanceliarijas, ar užsiėmė ama
tais, ar kokia laisva profesija, arba apsi
gyveno miestuose ir miesteliuose, bet neį
sirašė į miestiečių luomą. Matomai, jų 
daug būta. Išeivystė iš kaimo buvo ga
na žymi, del ko ir susidarė tokiš skait
lingas “palaidųjų” skaičius.

Valstiečiai
Kaip žodis “šlėkta” reiškė gana mar

gą, sulyg savo ekonominės ir socialės pa
dėties, iš ytin nelygių grupių susidedantį

tuometinės visuomenės 
prisieina pasakyti ir 
Vieni priklausė žemes 
buvo teisiniai ir ekonominiai nuo jų pri- 
gulmingi, kiti priklausė valstybei ir buvo 
valstybes turtų ministerijos žinioj. Bu
vo dar trečia rūšis, kuri užėmė tarpinę 
padėtį tarp šių dviejų valstiečių klotų. 
Tai valstiečiai, valdžios terminologija 
kalbant, esantieji “sąlyginėj teisėj” (na 
uslovnom prave), tai tie valstiečiai, ku
rie, kaip ir valstybiniai, buvo valstybės 
turtų ministerijos žinioj, bet priklausė 
dvarininkams. Tokiais buvo majoratų, 
lenų ir pojėzuitinių dvarų valstiečiai. 
Dvarininkų valstiečiai skyrėsi savu keliu 
į įvairias grupes. Buvo tarp jų vadina
mieji činišininkai, tai yra, tie, kurie nė
jo baudžiavos, bet mokėjo dvarininkui už 
žemę, už priedermes tam tikrą pinigų 
sumą—činšą; tie, iš kurių dvarininkai 
traukė rentą pinigais. Materialiai dau
guma jų buvo geriau pasiturį. Toliau 
ėjo baudžiauninkai, arba lažininkai, t. y., 
tie, kurie atlikdavo priedermes dvarinin
kui asmens darbu ir produktais ir dali
nai pinigais,, tie, iš kurių dvarininkas 
traukė rentą darbu ar produktais, o ne 
retai ir visais trimis būdais vienu laiku. 
Bet kiekviena minėtų grupių toli gražu 
nebuvo vienoda. Kiekviena jų skirstėsi 
į sluogsnius labai nelygius ekonominiai.

i Tarp činšininkų buvo ir pasiturį ūkinin- 
kai-farmeriai, ir vidutiniai, ir daržinin
kai, ir net bežemiai bobeliai, moką dva
rininkui kas metai tūlą pinigų sumą. 
Tarp lažininkų vėl buvo pasiturį, kurie 
baudžiavai atlikti siuntė samdytus darbi
ninkus. Dauguma patys atlikdavo bau
džiavą. Buvo, pagalios, ir visiškai beže
miai, visą laiką dirbą dvarininkui, tai 
tie, kuriuos mes vadinamė tarnais. Tie 
patys tarnai savu keliu skirstėsi: vieni l 
gaudavo žemės sklypą, kiti—tik ardina- 
riją, arba tiktai užlaikymą dvare.

Tačiau, aplamai paėmus, visgi galima 
sakyti, kad daugumoj geriausiai pasitu
rį buvo valstybiniai valstiečiai; po to ei
na jau činšininkai ir pagalios baudžiau
ninkai. Apie daržininkų, bobelių ir dva
rų tarnų pasiturėjimą jau nekalbame, 
nes tai buvo kaimo proletarai, kurių 
svarbiausias turtas buvo jų darbo jėga. 
Tarp pasiturinčių valstiečių buvo daug 
tokių, kuriuos šiandien mes vadiname 
buožėmis (kulaki). “Patys jie nedalyva
vo žemės ūkio darbuose, bet daugumoj 
atsitikimų tiktai nurodė savo šeimos na
riams ar bernams, kur ir kaip dirbtų ir 
prižiūrėjo jų darbą.” Didžiuma patys 
dirbo, bet laikė, be to, dar bernus ar 
moteriškos lyties darbininkes lauko dar
bams dirbti. Vidutiniai pasiturintieji ir 
biednuomenė, tie, kurie valdė vieną ket
virtadalį ar vieną šeštadalį valako, su
darė vidutiniškų ir neturtingųjų vals
tiečių klotą. Pagalios, kaip jau sakėme, 
ėjo tikras žemės ūkio proletariatas: 
grintelninkai, kampininkai (bobeliai) ir 
bernai su tarnais.

Tiekiamoji lentelė parodo Lietuvos ir 
artimųjų Baltarusijos gubernijų valstie
čių skaičių 1858 m., suskirsčius juos į 
dvi dideles dalis: valstybei priklausomų
jų ir privatiems savininkams priklauso
mųjų valstiečių. Be to, abi minėtos da
lys suskirstytos dar į dvi: skyrium pa
rodyti baudžiauninkai, turį žemės ir at
lieką dvarininkui baudžiavą ar činšą ir 
skyrium tarnaują dvare kaipo nuolati
niai darbininkai (tarnai). Valstybiniai 
valstiečiai taip pat suskirstyti į dvi dali: 
į valstybinius valstiečius ir į sąlyginėj 
teisėj esančius; kitaip sakant—majoratų, 
lenų, ir pojėzujitiniams dvarams priklau
somieji valstiečiai. Bet ir tie buvo že
mės ūkio ministerijos žinioj.

(Bus daugiau.)

Puslapis Penktas

Kulpmont, Pa
Šis-Tas

Iš aštuonių distrikto viduri-

nės (High School) mokyklos 
studentų, laimėjusių kontestą 
bandymo kvotimuose, kurie 
įvyko balandžio 4 d., North
umberland High School patal-

riaus ten pat konteste laimėjo 
vietas tarpe kitų sekanti lie
tuvių vaikai: Skaitymo (rea
ding) Violet Demedavičiutė; 
geografijoj—L e o n ardas De- 
medavičius; dailyraštyj — Ge
novaitė Mockapetriutė.

Už šią garbę Kulpmontui 
kreditas priklauso superinten
dentui J. A. Shovlinui, kuris 
taip rūpestingai ir atsidėju
siai čia mokyklas tvarko.

LONDON, Bal. 9.—Angli
jos seime atstovas J. G. 
Boothby reikalavo visai ne- 
sikišt į Italijos karą su E- 
thiopija. Darbiečiai gi rei
kalauja stipresnio veikimo 
prieš Italiją.

Atsiveskite savo drauges ir pažįsta
mas, nes čia turėsim ir skanių už
kandžių.

H. T.
(88-89)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Pastaruoju laiku čia likvi
davosi žvaigždės Liuosybės 
Draugija. Pinigus pasidalino, 
o žemę—kapines — pervedė 
Lietuvių Piliečių Kliubui su 
išlyga, kad mirus tos draugi
jos nariui, kuris nepriklauso 
kliubui, būtų leista tose kapi
nėse pasilaidoti.

šį draugija tapo įkurta 1894 
metais Mt. Carmel, Pa. Laikui 
bėgant, buvo išaugus į keletą 
desėtkų narių. Vėliau nau
jiems neįsirašant, o seniems 
ųariams pradėjus sirgti ir mir
ti, draugija abelnai pradėjo 
smukti žemyn. Dar vėliau pa
sirodžius iš Kulpmonto didžiu
mai, nutarta pačią draugiją— 
mitingus—perkelti į Kulpmon- 
tą. čia perkėlus į keletą metų 
ir tapo numarinta. Bon Ami.

WOODHAVEN, L. I.
Pirmutinis Parengimas

Lietuvių Alumnų ir Studentų Kliu- 
bas rengia pirmu kartu pramogą.

“Bunco Party”
Lošimas kortomis, dovanos, užkan

džiai, žinomo mūsų vienenčio p. 
Barry Shalin-šiaulinsko įstaigoje, 
8402 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
L. I., N. Y., balandžio (April) 24 d., 
ši m., 8:30 vai. vakare.

Kas nori linksmai laiką praleisti 
ir laimėti dovanas, prašome atsilan
kyti, nes čia susirinks visi teisingi 
tazyrninkai. Tamsta kviečiamas kai
po vienas iš parinktųjų.

įžanga bilietų kainos tik 50c.
Kviečia Lietuvių Alumnų ir Stu

dentų

LICENSES ’
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No 
A-10676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 

,7314-#13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE FOESEL
7314—13 Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
Iz-370 Jias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor nt retail under Seer 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.
HARRY CHANIN and IRVING 

I (WILLIE’S WINE & LIQUOR
2841 Church Ave., Brooklyn.

NOTICE is hereby givbn that Lfccnne No. 
KL 6775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

'Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 874—874-A Flatbush Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 

,be consumed on the premises.
CABIN CATERING CORP. 

;874—871-A Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
-----------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
SL—10 has been issued to the undersigned 

■ to sell beer, wine and Ijquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at Foot of East 96th Street, Ca- 
inarsic Shore, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to bo consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY JR.
Foot of East 96th St., Canarsie Shore, 

Brooklyn, N. Y.

Kliubas, 
Alberta Strimaitytė.

(88-89)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darb. Susiv, kuopos su

sirinkimas įvyks ketverge, 16 d. ba
landžio, pas drg. F. Indriulį, kriau
čių šapoje, 1321 N. Main Ave. 
(Bulls Head). Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim dau svarbių da
lykų apsvarstymui.

Sekr. J. Norkus.
(88-89)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas atsi

bus ketverge, 16 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, L. D. Svetainėje, 920 E. 79th 
St. Visi nariai įsitėmykite vietą ir 
laiką ir nepamirškite dalyvauti susi- 
sirinkime. Tą pat vakarą atsibus 
TDA liet, sekcijos, 11 kuopos susi
rinkimas, malonėkite visi nariai da
lyvaut.

Iždininkas J. Stripeika.
(88-89)

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

atsibus trečiadienį, 15 d. balandžio, 
7:30 vai. vakate, 376 Broadway. Vi
sos narės malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug dalykų apsvarstymui.

s
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j; vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py

kintas, 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 skausmp lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

poje, penki laimėjo iš Kulp- 
monto. Jųjų tarpe viena lie
tuvaitė—Daratėlė Valaičiutė.

Taip pat pradžios mokyklos 
aukštesnio (8 grade) sky-

Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly! 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

•AL BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at4 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.{ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I4ne 

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

U.if:MIN-EXPELlER ! Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tcl. Slasg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

■milo, “IAISVES” S METĮI J B B1lE J A U S HUMUS

PRAKALTOS. KONCERTAS IR UŽKANDŽIAI
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 6-ta Kuopa

LIET. TAUTIŠKO NAMO SALEJE, KAMPAS VINE IR MAIN STS.
Visa pirmeiviškoj*i visuomene, visi apšvietą mylinti žmones, visi tie, kuriems rūpi lietuvių kultūrinis pakilimas, 
visi tie, kurie remia darbininkų klases pasiliuosavimo iš kapitalistinės priespaudos idėją—privalo dalyvauti šia
me parengime, nes tai yra paminėjimas 25 metų mūsų apšvietos, kultūros ir organizacinio darbo.

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

skanių užkandžių ir tik už 25 centus.

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

PRAŠOME NESIVĖLINTI, NES PROGRAMĄ NORIME PRADĖT LAIKU.

t
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ALDLD 1 Kp. Rinks ‘Vilnies’ 

Suvažiavimui Sveikinimus; 
Kablegrama Thaelmannui
Am. Lietuvių Darb. Litera

tūros Draugijos pirmos kuopos 
susirinkimas įvyko balandžio 
9 d. Pirmininkauja d. V. Če
pulis. Persikėlė d. Anna Vi- 
vianienė iš Maspetho į 1-mą 
kuopą. Finansų sekretorius d. 
"Lazauskas išdavė finansinę at- 

Ižde randasi $13 su 
Nariu skaičius £

skaitą.
centais.
185.

apie

M. PaukštienėDrg.
tuoja iš rytinių valstijų 
rų konferencijos. Delegačių 
skaičius 91-na. Jos raportą 
dapildo d. K. šolomskienė.

Skaitytas “Vilnies” direkto
rių užkvietimas dalyvauti šė- 
rininkų suvažiavime 10 d. ge
gužės, Chicagoje. Padarytas 
tarimas, kad būtų pasiųstas 
pasveikinimas, suprantama bus 
ir aukų. Tam darbui paskirta 
komisija iš d d. P. Taro, A. 
Veličkos, D. M. šolomsko ir 
L. Prūseikos.

rapor- 
mote-

Skaityta telegrama nuo de
legatų iš Bedarbių Kongreso, 
esančio Washington, D. C. Te
legramoj prašo aukų. Ant vie
tos surinkta $4.13 ir išrinko 
vieną delegatą į tą kongresą.

Komitetas Išgavimui Pašal
pos raportuoja, kad organiza-. 
cija turi virš 800 narių, o taip 
mažai lanko susirinkimus. Ka
dangi gaunanti pašalpą neima 
dalyvumo tarybose, ramiai sė
di namuose, tai valdiško šelpi
mo biuro nusistatymas yra kas 
savaitę po biskį mažinti, pas
kiau ir visai atimti pašalpą.

Vienas narys pasakojo, kad 
į jo stubą ateina investigato- 
rius, kuris kamantinėja, ar jis 
priklauso Bedarbių Taryboj ir 
baugina neprigulėti. Kitas na
rys pastebėjo, kad yra darbi
ninkams pritariančių investi- 
gatorių, kurie supranta, kad 
be prigulėjimo Bedarbių Tary
boj, bedarbiai negalėtų išgau
ti pašalpos.

Lietuviu Veikimas Gegužinės] 
Reikalais; 2-ra New Yorko 

Gegužinės Konferencija
Lietuviai šį metą susirūpinę 

sėkmingumu Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimo daugiau, negu 
buvo kada nors. Tai pagirti
na, sykiu ir natūralu, nes šį 
metą amerikonai ir įvairiau
sios šiame mieste gyvenančios 
tautos žiūri į gegužinę, kaip 
į istorišką įvykį. Tokiu ir bus 
ši gegužinė.

Šį metą kaip tik sueina 50 
metų nuo apvaikščiojimo pir
mos gegužinės, kurioj griežtai 
buvo iškelta kova už 8 valan
dų darbo dieną. Tai buvo ko
vingos masinės demonstraci
jos. Nuo to laiko daug vesta 
kovų ir daug laimėta, tačiau 
daug ir pralaimėta del buvusio 
darbininkų eilėse 
mo.

pasidalini-

administratorius Rid
der ketvirtadienį pasakė laik

 

raštininkams, kad jeigu 
Ree

PA, /nori siųsti streiklaužius į 

 

streikuojančių jūrininkų dar
bus, jis su tuo sutinkąs.

Apie 200 darbininkų buvo 
pasiųsta per tą įstaigą streik
laužių darbams, bet veik visi 
atsisakė skebąuti.

Ind.
loyment ofisas, dalis W

Aido Choras Gražiai 
Užsirekomendavo

balandžio, Alyvų kapinėse, 
Maspethe.

Širdingai dėkavojam vi
siems už suteikimą užuojau
tos mums delei mirties mūsų 
brangaus draugo ir tėvo An
tano Repinsko.

širdingai ačiuojam gimi
nėms, ypač Onai Litvaitienei 
už padėjimą rūpintis šermenų 
ir laidotuvių reikale, ir dėka
vojam draugui P. Bukniui už 
prakalbą ant kapinių. Taip 
pat išreiškiame pasitenkinimą 
graboriaus Garšvos patarnavi~! 
mu mums toje liūdnoje valan
doje.

Marijona Repinskienė, 
Mildred ir May 
Repinskiutes.

Darbininkiškų organizacijų 
parengimų komisijos vardu 
raportuoja d d. Levanienė ir 
M. Paukštienė, kad minėtų 
organizacijų piknikas bus Ul
mer Parke, Brooklyne, 14 d. 
birželio.

Patarta nariams dalyvauti 
Kom. Partijos 6-tos sekcijos 
bankiete 11 d. balandžio, 234 
Broadway, Brooklyne. Nutar
ta prisidėti su auka—$2.

Drg. M. Paukštienė rapor
tuoja iš “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo, kuriame dalyva
vo 242 delegatai. Suvažiavi
mas buvęs draugiškas, kons- 
truktyvis ir daug žadantis 
ateičiai.

Drg. J. A. Mureika raįibt- 
tuoja iš ateivių gynimo veiki
mo. Jis nurodo, kad kapitalis
tinė valdžia rengiasi depor
tuoti net čiagimius darbinin
kus už veikimą unijose ir ki
tose organizacijose.

• Nutarta pasiųsti pasveikini
mo kablegramą Ernst Thael- 

ąnnui, Vokietijos darbo mi- 
vadui, kuris kankinamas

tfoąbit kalėjime, Berlyne. Ba- 
andžio 16 d. sukanka 50 me- 

į/'tų'jo gimtuvių.
Drg. K. Grybas, veiklus dar

bininkiškam judėjime, sunkiai 
serga. Visi kuopos nariai ir 
simpatikai prašomi jį aplan
kyti. Adresas sekamas: K. 
Grybas, 794 Grand St., Brook
lyne, vienais laiptais aukštyn, 
užpakaliniam apartmente.

Liet, organizacijų veikėjų 
laikinas komitetas šaukia kon
ferenciją reikale Am. Liet. 
Kongreso, kuri bus sekmadie
nį, 3 d. gegužės, 10 vai. ryto, 
Piliečių Kliube, 80 Union Av., 
Brooklyne. Išrinkta 8 delega- 

. tai. Po atsišaukimu pasirašo 
us veikėjas socialistuose 

Glaveckas, komiteto pirmi
ninkas, ir “Tiesos” redakto
rius J. Siurba, komiteto sekre
torius.
.-Nutarta išrinkti kuopos re

porterį. Rinkimas bus seka
mam susirinkime.

E. Bensonas.

Jūrininkai Nepaiso
Reperio Dekretą

Prieš streikuojančius jūri
ninkus susibūrė visų juodųjų 
spėkų ataka. Iš vienos pusės 
Komercijos Departmento ata
ka. Iš kitos—Hearsto spauda 
ir savininkų interesai. Iš tre
čios—reakcinių unijos viršinin
kų puolimas. Visos tos aplin
kybės daro streiką nacionalės 
svarbos įvykiu.

Penktadienį New Yorko 
prieplaukoj išėjo streikan lai
vo Southern Cross jūrininkai, 
kurie yra apdovanoti meda
liais už didvyriškumą gelbstint 
nelaimių ištiktus jūrėse. Jie 
dabar padidino pikietų eiles. 
Jie ant laivo atlaikė savo mi
tingą ir veik vienbalsiai nuta
rė prisidėti prie streiko už 
augštesnes algas, mokestį už 
viršlaikį ir pagerinimą sąlygų.

Pikietai Su Medaliais

džiaugsmu 
prie gegu- 

šiuo tarpu
žingsniai

“Novy Mir” jubilėjinėse 
prakalbose, pereitą penktadie
nį, Manhattan Lyceum, labai 
gerai pasirodė mūsiškis Aido 
Choras. Rusams labai patiko 
mūsų choro dainos. Publika, 
savo entuziastišku plojimu, 
nenorėjo paleisti choristus nuo 
scenos.

Varde lietuvių “Novy Mir” 
sveikino d. L. Prūseika, kuris, 
savo laiku, dirbo prie to dien
raščio. Rep.

Serga Kavaliauskas
Jau trečia savaitė, kaip sun-. 

kiai serga Kavaliauskas, gy-! 
venantis 35 Scholes St., Brook
lyne. Randasi Greenpoint li
goninėj. Pažįstami ir giminės 
malonėkite aplankyti esantį 
sunkios ligos kančiose darbi
ninką. A. J. M.

Trumpos Žinutės

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

įsitemyti mūsų antrašą:

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

Pirmadienis, Bal. 13, 1936

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES 

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

Sustreikavo drabužių 
tojai ir dažytojai prie 
ir 127th 
valandos 
į savaitę 
$15. Ar 
darbų ?

valy- 
Leno'x 
darbo 

iki 80

Unijos Lokale Kova
Už Bendrą Gegužinę

Su didžiausiu 
rengiamės šį metą 
žinės dėlto, kad 
jau padaryti dideli
apvienijimui darbininkų spė
kų. Šį metą socialistai ir ko
munistai, taipgi šių abiejų re
voliucinių sriovių simpatikai 
maršuos vieni greta kitų galin
giausiam parade iš visų buvu
sių šio miesto istorijoj.

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komitetas šau
kia platų to komiteto posėdį 
ateinantį sekmadienį, 19 ba
landžio, 3 v. dieną, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Į šį po
sėdį kviečia visas organizacijų 
kuopas ir lokalines draugijas 
bei grupes atsiųsti del. Posėdy 
bus išdirbti galutini planai, 
kaip geriausia lietuviai galės 
apvaikščioti Pirmą Gegužės.

Bendros Darbininkų Gegu
žinės Komitetas išleido šauki
mą Antros Gegužines Konfe
rencijos. Ji įvyks šeštadienį, 
25 balandžio, 1:30 dieną, Ho
tel Delano, 108 W. 43rd St., 
New Yorke. Ji šaukiama tiks
lu sukoordinuoti gegužinės 
apvaikščiojimą su ILGW Uni
jomis, kurios kol kas ruošia
si atskiram apvaikščiojimui. 
Komitetas jau veda derybas 
už bendrą gegužinę. Pasek
mės derybų bus praneštos kon
ferencijoj ir nutars, kaip veik
ti.

Organizacijų nariai ir 
kėjai raginami dalyvauti 
konferencijose.

Didžiausias iš moteriškų 
ploščių siuvėjų unijos ILGWU 
117-tas Lokalas nubalsavo da
lyvauti bendro fronto geguži- 

buvo 
narių

nėj. Tasai klausimas 
svarstytas masiniame 
susirinkime, įvykusiame ket
virtadienį, Manhattan Opera 
House.

buvo nuo 60 
ir alga nuo $10 iki 
stebėtina, kad nėra

Suimtas bedarbis Meyer, 
gyvenęs 949 3rd Avė., N. Y., 
kaltinamas mokinęs savo 14 
ir 15 metų dukraites vagišiau
ti. Mergaitės areštuotos einant 
teatran ir pas jas būk rasta 
vogta piniginė ir deimantas.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j 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.

Tarimas padaryta po karštų 
diskusijų dviem pasiūlymais. 
Vienu iš jų buvo pild. tarybos 
rekomendacija - dalyvauti tik 
Polo Grounds mitinge, kurį or
ganizuoja ILGWU, Kepurinių 
ir ACW of A viršininkai, o ne
dalyvauti bendro fronto para
de. Antrasis pasiūlymas per 
Joseph Boruchowitch kvietė 
lokalą dalyvaut abiejuose: ry
te—rparade, o po pietų—Polo 
Grounds. Antrąjį pasiūlymą 
rėmė kalbomis L. Weiss ir 
Stanzer. Viršininkų pasiūlymą 
rėmė B. Kaplan, I. Miller, J. 
Heller, Zuckerman ir B. Ley.

Boruchowitch, kelis sykius 
pertrauktas darbininkų ploji
mais, nurodė, kad lokalo pil
danti taryba iškėlė klausimą 
netinkamai, pastatydama vie
ną veikimą prieš kitą. Jis nu
rodė, kad administracija skal
do spėkas tuo tarpu, kuomet 
reikalinga glaudžiausia vieny
bė, kada jau politinės darbi
ninkų partijos, būtent socialis
tai ir komunistai maršuos sy
kiu ir kuomet koncentracijos 
kempės grasina, kaip kad yra 
Vokietijoj.

Lokalas 540 balsų prieš 394 
pasisakė už dalyvavimą para
de, o paskiau ėjimą į Polo 
Grounds. Tai pavyzdis kitiems 

. Jokalams.

YMCA sporto salėj (gym) 
179 Marcy Ave., Brooklyne, 
mirtinai susižeidė 15 m. jau
nuolis Greenberg. Sakoma, jis 
nupuolęs galva žemyn varty
damasis ant horizontalės kar
ties.

Nusinuodijo gabi slaugė 
Louise W. Eastman, Villard 
Parker ligonbučio slaugių na
me. Nusiminimo priežastim 
buvus žinia, kad jos meilužis, 
su kuriuo ji manę per Velykas 
apsivesti, buvo yedęs.

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

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

Pasipuošę auksiniais meda- 
daliaiš pikietai patraukė daug 
žiūrėtojų. Keletas keleivių, 
norinčių eit į Grace .Linijos 
ofisą, sustojo pasitart su pi- 
kietais. Sužinoję apie streiką, 
jie klausė pikietų, kurie laivai 
dabar saugiausi. Pikietai nu
rodė į Dollar Linijos laivus, 
kurie yra operuojami unijistų, 
einant sutarčia, garantuojan
čia jiems Vakarų Pajūrio al
gas.

Nežiūrint Roperio-paskelbi
mo streiko “maištu”, “nepa
klusnumu,” taipgi Hearsto pra
vardžiavimų, su prisidėjimu S. 
Cross laivo įgulos šiame port© 
skaičius streiko paliestų laivų 
siekia 22. Kitur streikas taipgi 
veikia. Bostone tūkstantis neg
rų ir baltų jūrininkų ir stevar- 
dų keturiomis valandomis 
streiko laimėjo pakėlimą algos 
ir

t

F

kitus reikalavimus.

Žuvo Puikioj Vietoj

r « •

F 
e

Williamsburgo Bedarbių 
Tarybos Veikimas

Williamsburgo Bedarbių Ta- 
ryba savo susirinkime pravedė 

ą padidint “Labor Chal- 
” laikraščio cirkuliaciją, 

isi tos organizacijos nariai
turi pasiimti po 5 kopijas kas 
savaitę ir platinti savo apie- 
linkėj. Pavienis numeris parsi
duoda po 1 c. Prie to dar iš
rinko komitetą iš dviejų na-
rių Vakarais eiti po stubas pla- 

tą laikraštį ir aiškinti 
e bedarbių reikalus.

Mrs. Nancy Titterton, mis
teriškų novelių rašytoja ir 
Nat. Broadcasting Co. virši
ninko žmona, rasta nužudyta 
savo puošniam apartmente, 22 
Beekman Plące, netoli tos vie
tos, kur Vera Stretz nudėjo 
išgverusį fašistų agentą Dr. 
Gebhardt.

Mrs." Titterton seniau gyve
no W. 49th St. distrikte, kur, 
ji bijodavus gyvent. Persikė
lus į stambių piniguočių dis- 
triklą pareiškus esanti saugi, 
bet tas saugumas užsibaigė jos 
nužudymu, kuris, sakoma, pa
degtas ne apiplėšimo tikslu, 
kadangi jos brangumynai likę 
nepaliesti. Įvykis tiriamas.

vel
tose

Pirkusiem LDS Tikietus
Šiuomi pranešame visiems 

pirkusiems bei platinantiems 
Liet. Darb. Susivienijimo 1 
kuopos vakarėlio tikietus, kad 
tie tikietai, kaip buvo, taip ir 
liekasi gerais. Vakarėlis, vie
toj 12 balandžio, įvyks 26 ba
landžio, “Laisvės” svetainėje. 
Tad, kurie turite pirkę—laiky
kite, o platintojai—platinkite, 
tik pakeiskite ant tįkieto die
ną.

LDS 1 Kp. Komisija.

Mūsą Kalendorius
BROOKLYN, N. Y.

Am. Lietuvių Piliečių Kliubąs ren
gia savo pikniką. 13 d. birželio, June, 
1936, Klasčiaus, Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 
Tad prašome kitų organizacijų nieko 
tą dieną nerengt, bet skaitlingai da
lyvaut šiame parengime.

Komisija.
(87-88)

BROOKLYN, N. Y.
Šiuomi pranešame, kad Šv. Jurgio 

Draugystės 55 metinis piknikas Įvyks 
rugsėjo (August) 23, Klaščiaus Clin
ton Park, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. L. Prašome kitų drau
gijų tą dieną nieko nerengt ir kvie
čiame dalyvaut mūsų piknike.

Komisija.
(87-88)

IŠREIŠKIMAS PADĖKOS SUSIRINKIMAI

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

WILLIAMSBUR&HE, 
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

Browderio Radio Fondas
Paskutinėmis dviem dieno

mis į Browderio Radio Fondą 
įplaukė tik $87.55. Tai nema
ža suma, tačiau toli gražu iki 
patenkinančios, jei norime gir
dėti Browderį vėl kalbant ir 
išdėstant komunistų progra
mą.

Viso iki šiol tame fonde yra 
$1,481.32. Reikia $5,000, kad 
Browderis vėl galėtų kalbėti 
per radio. Ką manote, ar ne
vertėtų susirūpinti?

Reiškiame širdingą padėką 
visiems dalyvavusiems šerme
nyse ir laidotuvėse Antano Re- 
pinsko, kuris mirė 6 d. balan
džio ir buvo palaidotas 8 d.

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas atsi

bus pirmadienį, 13 d. balandžio, 269 
Front St., 8 vai. vakare. Viši nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. P. Benkienė.
(87-88)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

VELYKOM GĖRIMAI
NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

Bedarbiai Atsisako Skebaut
Works Progress Adminis

tracija (WPA) nepripažįsta 
jūrininkų streiko.

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

431

st.
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(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo> 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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