
Unijos Ruošia Visuotiną 
Streiką Lenkijoj

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

VARŠAVA, bal. 20. — 
Lenkijos darbo unijos bai
gi a planus visuotinam 
24-rių valandų p rotesto
streikui prieš žmogžudišką 
valdžios terorą ir žudymą 
demonstruojančių bedarbių.

Italija Pasinešus Užkariaut 
Visą Ethiopiją

GENEVA, bal. 20.—Mu
solinio atstovas P. Aloisi 
užreiškė, kad Italija darys 
paliaubas su Ethiopiją tik 
tada, kai užims visą Ethio-

Anglija Grąsina Pati Apsi- 
dirbt su Mussolinio

LONDON, bal. 20.—An
glijos valdžia sako, kad jei
gu Tautų Lyga nieko nepa
darys prieš Mussolinio ka
rą, tai Anglija pati paims 
tą klausimą į savo rankąs. 
Čia storas pagrasinimas 
Italijai.

Jau Mirė Vienas iš 3 Už
griūtų Mainierių

MOOSE RIVER, Canada, 
bal. 20.—Mirė vienas iš tri
jų mainierių, užgriūtų auk
so kasykloj. Kiti du per nu
leistą vamzdį pranešė, kad 
ilgiau neišliksią gyvi, kaip 
desėtką valandų. 300 darbi
ninkų deda didžiausias pa
stangas juos išgelbėti.

KIEK LAIŠKANEŠIS NU
DĖVI ČEVERYKŲ

Mount Vernon, N. Y.— 
Laiškanešis George Linn 
suskaitė nudėvėjęs 363 po
ras čeverykų, betarnauda
mas paštui per 30 metų. Jis 
tame darbe išvaikščiojęs 
135,000 mylių.

DARBINI NKAI PRIEŠ
GELŽKELIŲ VIENIJIMĄ

St. Louis, Mo. — Dvide
šimt šešių gelžkelių darbi
ninkų delegatai suvažiavę 
užprotestavo prieš kompa
nijų planus suvienyt įvai
rius gelžkelius. Nes del to
kio suvienijimo dar 5,000 
gelžkeliečių liktų išmesti iš 
darbo.

Graikų Bažnyčių Streikas 
Prieš Italus

Dodecanese salose graikų 
stačiatikių dvasiški j a užda
rė metams visas 200 savo 
bažnyčių. Tuom protestuoja 
prieš italų fašistų valdžią, 
kuri persekioja stačiatikių 
religiją ir stengiasi užkart 
jiems katalikystę.

Per Vamzdį Maitina 3
Užgriūtus Mainierius

MOOSE RIVER, Canada, 
bal. 19. — Trims užgriū
tiems mainieriams aukso 
kasykloj nuleidžia maisto 
per vamzdį 141-nos pėdos il
gio, 5 colių pločio. Praėjo 
savaitė laiko, iki buvo pra
gręžta vamzdžiui skylė. Per 
tą vamzdį nelaimingi mai- 
nieriai dabar ir susikalba su 
savo gelbėtojais.

Washington, bal. 18. — 
Automobiliu f a b r i kantas 
Henry Ford visokią bedar
biams pašalpą apšaukė kai
po “pagelbą tinginiams.” 
O jis pats yra išmetęs į gat
vę desėtkus tūkstančių no
rinčiųjų dirbti.

No. 95 Telephone STagg 2-3878

ITALAMS DAR 200 
MYLIU J HARAR IR 
100 Į ADDIS ABABA
Ginkluojasi Net Moterys į 

žūtbūtinę Kovą

ROMA, bal. 19.—Italų ge
nerolas Graziani iš pietinio 
fronto garsinasi, kad ketu
rių dienų mūšyje prie Gia- 
na Gobo upės fašistai nu
kovę kelis tūkstančius ethi- 
opų, o iš italų pusės buvę 
“tik keli šimtai” užmuštų ir 
sužeistų.

Pagal paties Grazianio 
pranešimą, italai randasi 
dar už poros šimtų mylių 
nuo Hararo, antro didžiau
sio Ethiopijos miesto.
Su Addis Ababos Paėmimu 
Nesibaigtų Ethiopų Apsigy

nimo Karas
ADDIS ABABA, bal. 19. 

Pirmieji italų būriai iš šiau
rės pasiekė Robi upę apie 
100 mylių nuo Ethiopijos 
sostinės Addis Ababos. Rei
kėtų dar kelių dienų, iki ita
lai galėtų apsupti Addis 
Ababa, bet del to dar nesi- 
baigtų ethiopų apsigynimo 
karas.

Sostinėje gyventoju mi
nios karščiausiai atsiliepė į 
valdžios atsišaukimą gintis. 
Smarkiai veikia moterys; 
pačios ginkluojasi ir šaukia 
vyrus į žūtbūtinę kovą.

Kurie vyrai bandys išsi
sukt nuo kariškos tarnybos, 
bus viešai plakami ir $70 pi
niginiai baudžiami.

Šilko Audėją Kova už 
Čarterio Atgriebimą
PATERSON, N. J., bal. 

19. — Dvi savaitės atgal 
unijos centras suspendavo 
čarterį paprasto šilko audė
jų vietinio lokalo, nes loka- 
las atmetė centralinių virši
ninkų išdirbtą sutartį su bo
sais. Ta sutartis nustato 
perblogas sąlygas darbinin
kams, ir augštieji vadai ją 
bruko lokalams, neduodami 
nariams išsireikšt apie ją.

Šį antradienį vakare, Car
penters Hall, įvyksta masi
nis narių susirinkimas. Jie 
svarstys būdus kovai už 
čarterio atgriebimą, net jei
gu del to reikėtų kreiptis ir 
į teismą.

Lėktuvas-Laboratorija
LAFAYETTE, Ind., bal. 

19.—Prie Purdue Universi
teto sudaryta $50,000 fon
das įtaisyt lakūnei Amelijai 
Earhart lėktuvą su gerai 
įrengta moksline laboratori
ja. Tuo būdu jiriai galės 
skraidyti šen ir ten ir su 
su savo padėjėjais moksli
niai tyrinėt orą, gyvių bei 
augalų gemalus jame ir tt.

Oklahoma City, bal. 19.— 
Automobiliui smogus į tro- 
ką, tapo užmušta R. John- 
sonienė su trimis mažais 
kūdikiais ir vienas vyras.
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Anglijos Fašistai Grūmoja 
Nužudyti Darbiečiy Vadą

LONDON, bal. 19.—-An- 
glijos Darbo Unijų Kon
greso sekretorius Sir Wal
ter C. Citrine gauna daug 
laiškų nuo fašistų, grūmo
jančių jį nužudyt. Tatai jis 
pranešė metiniame susirin
kime Pasaulinės “Nesek- 
tantiškos” Tarybos Kovai 
prieš Nazius.

Lenkų Ponai Nusigandę 
"Suvienyto Fronto

MASKVA, bal. 19.—Tarp 
Lenkijos darbininkų verda 
didelis pasipiktinimas prieš 
valdžią, kurios policija 
Lwowe nužudė 20 iki 30 
darbininkų per ramią de
monstraciją pereitą ketvir
tadienį. Ta demonstracija 
buvo daroma ryšyj su lai
dotuvėmis dviejų pirmiau 
nušautų bedarbių.

Policija užpuolė žudyt 
darbininkus todėl, kad jie 
demonstravo miesto centru, 
o ne pakraščiu, kaip jiem 
buvo įsakyta. Darbininkai 
atkakliai gynėsi iš už bari
kadų.

Lenkų buržuazijos laik
raščiai nusigandę rašo apie 
pavojų iš augančio bendro 
fronto tarp socialistų ir ko
munistų.

“Izviestija” apie Klaidą 
Ethiopų Apsigynime
MASKVA, bal. 19.—So- 

vietų vyriausybės organas 
“Izviestija” rašo, kad ethi- 
opai parodė stipresnio'pasi
priešinimo italams, negu 
fašistai tikėjosi. Bet “Iz
viestija” nurodo ir ethiopų 
komandos pamatinę klaidą, 
kad savo karius vedė į at
virus masinius mūšius prieš 
nepalyginamai geriau gink
luotus italus. Sako, tokių 
didelių mūšių reikėjo vengt; 
ethiopai turėjo tik atskirais 
partizaniškais būriais už
puldinėti fašistus ir jų su
siekimus ir taip juos de
moralizuoti.

Gresia Bado Mirtis 15-kai 
Milioiųi Chiniečiy

Chengtu, Chinija, bal. 19. 
—Del sausros ir nederliaus 
gręsia bado mirtis penkioli
kai milionų gyventojų Sze- 
chwano provincijoj. Milio- 
nai žmonių bando palaikyt 
gyvybę, valgydami medžių 
žieves, žoles, šaknis ir iš 
molio verdamą “sriubą.” 
Daugelis tėvų iš gailesčio 
žudo išbadėjusius savo kūdi
kius. Kiti baduoliai verda 
mirusiųjų lavonus ir valgo.

Washington, bal. 19.—Fa
šistinė Nacionalė Ūkiškoji 
Lyga agituoja, kad reika
laujantieji pašalpos bedar
biai būtų gaudomi ir grąži
nami į tas vietas, iš kur jie 
atvyko.

Žydų - Arabų Riaušėse 
Palestinoj Užmušta 
Dar 11-ka Asmenų

SUSIKIRTIMAI KYLA Iš TO, KAD ŽYDŲ BURŽU
AZIJA SUPIRKINĖJA ŽEMES

TEL AVIV, Palestina, 
bal. 19.—Įvyko kruvinas su
sikirtimas tarp arabų ir žy
dų Tel Aviv-Jaffos apskri- 
tyj. Užmušta 9 žydai. An
glų policija nušovė du ara
bu. Sužeista 50 asmenų. 
Pašaukta Anglų kariuome
nė tvarkai palaikyt.

Pereitą trečiadienį arabai 
užpuolė žydų automobilį ir 
vieną žydą jame užmušė, o

ARTINASI ISPANIJOS
PREZID. RINKIMAI

MADRID, bal. 19.—Vie
nai savaitei užsidarė Ispani
jos seimas; jo atstovai va
žiuoja į savo apskričius dar
buotis prezidento rinkimų 
kampanijoj. Seimas turi 473 
narius; tiek pat bus da- 
rinkta rinkikų ..gegužės 10 
d. Paskui seimo atstovai ir 
rinkikai bendrai rinks ša
lies prezidentą.

Daugiausia, progos į Liau
dies Fronto prezidentus tu
rį ministeris pirmininkas 
Azana, kairus respubliko
nas, taipgi Martinez-Barrio 
ir socialistas Largo Cabal
lero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  —------------------------ ■ —i

Už Amerikos Lietuvių Kongresą
Pasekminga Chicagos Lietuvi y Organizaciją Konferencija

175 Delegatai Atstovavo 
Virš 70 Organizacijų. Nu
spręsta šaukti Visos Am
erikos Lietuvių Kongre
są už Atsteigimą Demo- 

• kratinės Tvarkos Lietu
voj.

Užvakar, balandžio 19 d., 
Chicagoj įvyko viena iš 
p a s e k m i n giausių konfe
rencijų. Atstovauta virš 70 
organizacijų, kitos labai di
delės, kaip Chicagos Lietu
vių Savišelpinė Draugija su 
3,000 narių; daug SLA., L 
DS., ALDLD. kuopų ir įvai
rių kliubų.

Vyriausias šios konferen
cijos tikslas buvo: šaukti 
visos Amerikos lietuvių 
kongresą už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietu
voj.

Nors konferencijoj daly
vavo įvairių sriovių delega
tai, tačiaus labai draugiš
kai ant visų klausimų su
sitarta. Išrinkta komitetas 
iš 23, kuris įgaliotas šaukti 
tokį kongresą visos šalies 
plotu birželio 20 ir 21 die
nom, 1936 m., Clevelande, 
Ohio.

Komitetas susideda iš 
įvairių organizacijų ir poli- 

du sužeidė. Naktį ant ryto1 
jaus žydui užmušė du ara
bu darbininku.

Arabai kelia riaušes prieš 
žydus svarbiausia del to
kios priežasties. Žydų bur
žuazija supirkinėja nuo se
nųjų dvarininkų žemes. Tas 
žemes per desėtkus ir šim
tus metų dirbo arabai kaipo 
randauninkai. Pardavus gi 
žemes, jie yra iš ten išme
tami.

RUOŠIA 25,000 N. J.
ALKANU M ARSAVIMA

TRENTON, N. J., bal. 19. 
—New Jersey valstijos sei
mas turi parūpinti pašalpas 
270,000 bedarbių, kurie da
bar palikti vien ant apskri
čių ir miestų malonės. Jei
gu seimas trumpu laiku to 
nepadarvs, tai bus rengia
mas milžiniškas valstijos be
darbių maršavimas į Tren- 
toną, kaipo valstijos centrą, 
—sako N. J. Darbininkų Su
sivienijimo vadas Powell 
Johnson.

Catskill, N. Y.— Praside
da teismas prieš 20 metų 
jaunuolį Alf. Volckmanną, 
kuris nužudė 9 metų mer
gaitę Heleną Glenn.

tinių sriovių. Nuo sekamų 
organizacijų išrinkti į ko
mitetą:

Nuo Chicagos Lietuvių 
S a v i t a r p inės Pašalpos 
Draugijos 5 atstovai.

Nuo SLA kuopų .......  3
Nuo LDS kuopų .......  3
Lietuvos Didžiojo Ku

nigaikščio Keistučio
Kliubo ............................. 2

Roselando organizaci
jos .......................................2

Nuo ALDLD kuopų .. 2
Po vieną atstovą išrinkta 

nuo sekamų draugijų bei 
grupių:

Apskričių bei parapijinių 
kliubų. “Naujienos,” “Vil
nis”, Cicero organizacijos, 
Kriaučių lietuvių lokalas, 
Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Pašalpinis Kliubas ir Mote
rų Apšvietos Draugija.

Į komitetą išrinkti visi 
veiklūs nariai ir jam paves^ 
ta padaryti atsišaukimas j 
Amerikos lietuvius kas lie
čia būsimo kongreso pagel
bėjimui Lietuvos liaudžiai 
atsteigti demokratinę tvar
ką.

Rep.

T

Religija—Įrankis prieš 
Revoliucinį Judėjimą

Chattanoogos Universite
te, Tennessee, kalbėdami 
nuo vienos platformos, ka
talikų, žydų ir protestonų 
dvasiškiai reikalavo mokin
ti religijos; tvirtino, būk 
religija tai esą geriausias 
įrankis prieš komunizmą.’

Nebus Naudos Ethio- 
pam Iš Lygos Tarybos

Geneva, bal. 19.—Kai An
glijos užsienių reikalų mi
nisteris A. Eden rengėsi 
Tautų Lygos Taryboje pa
smerkti Italiją už sutarčių 
laužymą ir neteisėtą karą 
prieš Ethiopiją, tai Franci- 
ios delegatai Flandin ir 
Boncour perkalbinėjo Ede
ną, kad jis to nedarytų.

Politiniai žinovai spėja, 
kad šis Lygos Tarybos po
sėdis nieko tikro nenuveiks 
stabdymui Mussolinio karo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Maskva, bal. 19.—“Izvies- 
tija” rašo, jog kada ateis di
džiųjų liūčių sezonas Ethi- 
opijoj, italai galės prarasti 
daug pozicijų, kurias iki 
šiol laimėjo.

New York, bal. 19. — Fe
deracija Architektų, Inži
nierių, Chemikų ir Technikų 
ragina Amerikos Darbo Fe
deraciją kovoti prieš bedar
bių paleidinėjimus iš WPA 
darbų.

Mexico City, bal. 19. — 
Brazilijos atstovybė atsisa
kė perleisti savo valdžiai 
Meksikos inteligentu reika- 
kalavima naliuosuot revo
liucinį darbininkų vadą L. 
C. Prestesą.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos senatorius Chermont 
smerkė policiją, kad ji be 
teismo nužudė visą eilę po
litinių kaliniu (tarp jų ir 
jauną amerikietį komunis
tą V. Barroną).

Varšava, bal. 19.—Gręsia 
Lenkijos darbo unijų visuo- 
tinas streikas protestui 
prieš žudymą bedarbių de
monstrantų.

Detroit, Mich., bal. 19.— 
Net fašistas radio kunigas 
Coughlin savo kalboj pripa
žino, kad nėra tikro, pama
tinio skirtumo tarp republi- 
konų ir demokratų partijų.

Madrid, bal. 19.—Ispani
jos ministeris pirmininkas 
Azana reikalauja įstatymo, 
pagal kurį būtų išmesti iš 
armijos tarnybos visi f asis
tuojantieji oficieriai.

Johnstown, Pa., bal. 19.— 
Su savo privatiniu lėktuvu 
nukrito ir užsimušė dauge
lio valgyklų vedėjas F. H. 
Harvey su pačia.

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

VIENINGO FRONTO I 
GEGUŽINE VISOJE MIESTU EILĖJE |
Kailiasiuviai ir Mainieriai

III. Nedirbs Tą Dieną
CHICAGO, Ill., bal. 19;— 

Kailiasiuvių Unijos 45-tas | 
lokalas nutarė Pirmojoj 
Gegužės nedirbti, o bendru 
frontu demonstruoti. Pa
našu nutarimą padarė ir ke
li lokalai Progresyvūs Mai
nierių Unijos.

Minneapoly, Minn., devy
ni lokalai Amerikos Darbo 
Federacijos unijų, trys kliu- 
bai Farmerių-Darbo Parti
jos. Komunistu Partija ir 
Socialistu Partija bendrame 
atsišaukime ragina visus 
darbininkus į vieno frontų 
demonstraciją Pirmojoj Ge
gužės.

New Bedford e. Mass., ęį- 
lė unijų. Komunistu ir So
cialistų Partijos šaukia bęn- 
drą masini mitinga Pinyia* 
jai Gegužės paminėti.

Cincinnati, Ohio, ir dau
gely kitų miestų taipgi ruo
šiama suvienyto fronto Ge
gužinės demonstracijos.

SSRS Remia Turkijos -U-į 
Ginklavimą Dardanellą

■................ ...................—

MASKVA, bal. 19.— So- |
vietų vvriausybė iau senai 
remia Turkijos reikalavimą, 
kad būtų leista Turkam 
apginkluoti Dardanellu per- 
lają, tarp Juoduiu ir Vidur
žemio mariu. Sako, kad tai 
reikalinga Turkijos saugu
mui.

Pagal Lauzannos sutartį, 
Turkijai buvo uždrausta 
ginkluoti Dardanellus.

Naziu-Japoną Sutartis j
Priklausys nuo Anglį?
Maskva, bal. 19. — Fak- 

tinai jau gyvuoja sutartis 
tarp Vokietijos ir Japoni
jos, nors jinai dar nepasira
šyta. Hitleris tą sutartį 
galutinai pasirašvs, jeigu 
matvs, kad Anglija nesi
priešins jo kariškiems pla
nams.

(Anglija, žinoma, nesi
priešintų Hitlerio karui 
prieš Sovietus: bet jis juk 
nlanuoja grobti ir Austrija, 
Danija. Lietuva ir kt. O 
naziai dar nėra tikri, ar An
glija tam pritartų.)

Italą Karią Maištai f į
P A R Y Ž I US, bal. 19.— 

“L’Informateur Italien” ra
šo, jog Italijos kareiviai 
Novi Lugure ir keliose ki
tose vietose atsisakė va
žiuot į karą prieš Ethiopiją. 
Milane tano areštuotas net 
žymus fašistas, kuris pava
dino Musolinį Italijos išda
viku. Cūsazza-Brogi Insti
tuto studentai privertė vy
riausybę pašalint vieną fa-

f
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Teri Daug Daugiau Demokratijos, 
Negu Kur Kitur

Amerikos lietuvių sąjūdis del Lietuvos 
padėties neduoda ramybės ir mūsų kleri
kalams. Chicagos “Draugas” tuo labai 
susirūpinęs ir skubinasi talkon Valdžiai. 
Jis labai piktai puola komunistus. Sako 
‘Draugas”: “Bet kodėl jūs taip ‘nuošir
džiai’ rūpinatės Lietuvos demokratija ir 
visokiomis ten žmonių laisvėmis o nė žo
delio nesakote apie savo ‘tėvynę’, Sovietų 
Rusiją, kur žmonės jokios laisvės netu
ri.” . Netiesą “Draugas” sako. Mes labai 
rūpinamės Sovietų Sąjunga. Nuo pat 
jos įsikūrimo mes ją giname nuo priešų, 
kuriį eilėse randame ir ponus iš po 
“Draugo” pastogės.

Visa bėda tame, kad “D.” skelbia gry
ną netiesą apie Sovietų Sąjungos san
tvarką. Ten yra demokratija, tik, žino
ma, ne tokia, kokios norėtų kunigai. So
vietų Sąjungoje yra darbo žmonių demo
kratija—tai šimtą sykių geresnė ir pla
tesnė, negu geriausia buržuazinė demo
kratija. Ten liaudis turi visas teises ir 
laisves. Ten civilės laisvės ir demokrati
nės .teisės buvo atimtos buvusiems liau
dies , išnaudotojams ir tebėra atimtos 
tiems, kurie da nepersiauklėjo, kurie dar 
tebėra liaudies priešai. Jų mažai. Pa
lyginamai, tiktai saujelė. “Draugui” ne
patinka, kad ta saujelė liaudies priešų 
neturi laisvės trukdyti steigimui socializ- 

*tmo. Bet tai ne mūsų kaltė.
Toliau “D.” šaukia: “Jei jums tektų 

užvaldyti Lietuvą, ne tik visai žmonių 
laisvę pasmaugtumėte, bet ir pačią Lie
tuvos nepriklausomybę pražudytumėte.” 

\ Netiesa ir nesąmonė nuo pradžios iki 
galo. Jeigu Lietuvą valdytų darbo žmo
nės, tai jie turėtų visas laisves. Jie lais
vės neduotų tiktai išnaudotojams. Taip 

' pat tiktai tokia santvarka galėtų pilnai 
apsaugot Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuvos nepriklausomybę žudo smetoninin- 

I kai ir jų talkininkai iš klerikalų logerio. 
Komunistai buvo ir yra karsčiausi ma
žųjų tautų laisvės ir nepriklausomybės 
Šalininkai. Tuo negali pasigirt “Drau
go” tipo žmonės, kurie caro laikais carui 
debatus laižė, o kaizerio okupacijos lai
kais-ant kelių klūpčiojo prieš kaizerinin- 
kus.;; Šitiems visiems tų ponų suokal
biams padarė galą Rusijos revoliucija, 
kuriai vadovavo komunistai.

’IB*' ‘

U Z Tiktai Pastaba
“Amerikos Lietuvis” labai užpyko ant 

mūsiį, kuomet mes aną dieną pasakėme, 
kad jis tarnauja Smetonos fašistinei dik- . 
tatūrai. Bet faktas yra, kad “A. L.” 
špaltos perdėm užpildytos Smetonos val
džios agentų raštais. Štai kad ir balan
džio-18 dienos laidoje randome raštus 
Smetonos valdžios konsulato, ištisus per
spausdinimus iš “Lietuvos Aido” ir t.t. 
O kas šlykščiausią, kad toj pačioj laido
je telpa šnipo ir žvalgybininko Pilėno 

| bjaurus raštas prieš pažangiuosius Susi- 
’ vieiųjime Lietuvių Amerikoje.

T$i ką tas reiškia, jeigu ne tą, kad 
“Anj; Lietuvio” leidėjas ar leidėjai yra 
pasikinkę į Smetonos fašistinį vežimą 
ir jį;sušilę tempia?

IK; :* ..... —=
:: Lenkija ir Latvija

Pradžioje šio mėnesio VarŠavoje vie
šėjo stambus Latvijos politikas Munters. 
Jis yra Latvijos užsienio reikalų minis-

I ’ terijos generalis sekretorius.
|{įį|r Ppną Munters VarŠavoje priėmė su di- 
fejjjlelfoi ceremonijom, kaipo labai įžymią 
KKtanjenybę. Žinoma, kad jo vizitas nebu- 
fjĮpp asmeninio pobūdžio. Tuo pačiu sykiu 
SgEBį Rygos Varšavon buvo nuvykęs Len- i 
eSpJos amabasadorius Latvijai p. Horwat *

ir Lenkijos karinis atstovas Krotowski.
Ten jie seimavojo ir tarėsi apie sustip

rinimą Lenkijos įtakos Baltijos valsty
bėse. ,

Į šį pono Munters politinį vizitą krei
pia domės ir Vokietijos fašistų spauda. 
Hitlerio organas “Beobachter” rašo, kad 
galima tik sveikinti Lenkijos griežtą nu
sistatymą įsistiprinti Baltijos valstybė
se, nes tai yra “natūralūs kelias,” ku
riuo turi vystytis Lenkijos užsienio poli
tikos “ideąlai.” Mat, Berlyno naziai pui
kiai žino, kad Varšava šoks pagal jųjų 
muziką.

Latvija iš visų Baltijos valstybių yra 
artimiausia Lenkijai ir su jos pagelba 
Lenkija tikisi daug ko atsiekti.

Gegužės pradžioje Taline (Estonijoj) 
turi įvykti Latvijos, Estonijos ir Lietu
vos užsienio reikalų ministerių konfe
rencija. Lenkija, oficialiai, žinoma, nėra 
pakviesta ton konferencijom Bet lenkų 
ponai gerai žino, kad be oficialių kelių 
yra ir kitokie nei kiek neprastesni keliai. 
Jie prisiusią konferencijon savo “neofi
cialius stebėtojus,” kurie vesią visą biznį 
už kulisų.

Yra didelio pavojaus, kad Talino kon
ferencija bus pridengta f y gos lapais nau
ja diplomatinė ofensyva prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet tas, eventualiai, išeitų ant 
didžiausios nenaudos pačioms Baltijos 
valstybėms ir jų nepriklausomybei. Nes 
jeigu jas pačiups savo globon Lenkija (ir 
Vokietija), tai bus pradžia pabaigos jų 
nepriklausomybei.

Patersono Audėjų Kova už Savo 
T eises

Žiauriai ir neteisingai pasielgė United 
Textile Workers vadai su Patersono au
dėjų lokalu. Tiktai todėl, kad Patersono 
darbininkai užgyrė savo kairiąją vado
vybę, atsisakė unijos vadeles pavesti re
akciniams elementams, iš jų čarteris ta
po atimtas. Tai yra visiškas užginei ji- 
mas nariams demokratinių teisių uniją 
vesti taip, kaip jiems atrodo geriausia. 
Toksai diktatoriškas nacionalių unijos 
vadų elgėsis gali sukelti audėjuose tiktai 
pasipiktinimą.

Šis užpuolimas ant audėjų eina naudai 
bosams. Aiškus dalykas, kad Patersono 
bosai pasinaudos proga ir pradės naujus 
užpuolimus ant darbininkų. Jie mato, 
kad United Mine Workers prezidentas 
McMahon ir American Silk Workers Fe
deration sekretorius Frank Schweitzer 
griauna darbininkų vienybę, silpnina jų 
atsparą, daužo jų organizaciją.

Patersono audėjai turi budėti. Tegul 
šitas piktas nacionalistų vadų žygis ne- 
suardys jų vienybės ir nepakirs jų ener
gijos.

Priklodai Sandariečiams
Smetonos agentėlis ponas Karpius pu- 

cuoja kailį sandariečiams-tautininkams, 
kurie, jo supratimu, nepakankamai že
mai nusilenkė prieš jį ir prieš Smetoną. 
Clevelando “Dirvoje” (bal. 17 d.) ponas 
Karpius rašo:

Sandaros vadukai — ne visi rimti San- 
dariečiai ir ne visi jų vadai—pasielgė labai 
nedemokratiškai ir sauvališkai diktatoriškai 
kuomet po Lietuvos perversmo “išmetė” iš 
Sandaros J. O. Sirvydą ir K. S. Karpių. 
Jie nesiklausė nei didumos sutikimo nei ne
šaukė jokio tam reikalui seimo ar konfe
rencijos. Visai nepraktikavo demokratijos, 
bet iš kitų to reikalavo.

Pastarais SLA kandidatų parinkimais 
Sandaros vadukai irgi pasirinko su niekuo 
nesiskaityti ir autokratiškai skirstė kandi
datus. .'..
Taigi, ramybės “tautos” fronte nėra. 

Taip vadinami “demokratiški’ tautinin
kai bei sandariečiai turi visai ir tikrai 
atsiklaupti ant kelių prieš Karpių, arba 
bus velniava.

Lenkijos Proletariatas Nemirs
, Badu

Tegul tironai dreba. Tegul kapitalis
tai ir fašistai žino, kad darbininkai ko
vos prieš alkį.

Štai ką reiškia Lenkijos bedarbių aud
ringos kovos. Visoje šalyje bedarbiai 
bruzda. Visuose Lenkijos didmiesčiuo
se eina bedarbių demonstracijos. Fašis
tinės valdžios represijos baisios, kruvi
nos. Tik vienam Lvovo mieste 30 bedar-

Turkija ir Dardanellai
Gilioje senovėje, turskos 

gentys (kangalai ir kipčakai) 
stumiami kitų besikilnojančių 
tautų apsistojo Vidurinėje 
Azijoje, Amu-Darijos upės 
srityje, čia jos išsiplėtė ir su
siartino su arabais. Trylikta- 

, me šimtmetyje šias tautas už
puolė mongolai (totoriai) ir 
jos turėjo trauktis toliau į va
karus—pietus. Turskos gentys 
apsijungę savo vado Osmano 
vadovystėje pasiekė pietinį 
Juodų jūrų kraštą. Čia ir pra
sidėjo kūrimasis Turkijos.

Turkija pradėjo labai aug
ti. Galingos jos armijos užka
riavo Palestiną, Vizantiją, Uc- 
harą, Brusą, Balkanų pussalį, 
Frakiją ir didžiulę Arabiją. 
Turkų jėga buvo vieninga, di
delė. Ji prie Kosovos kovoje 
nugalėjo serbus. Turkija Eu
ropoje išsiplėtė vakariniu Juo
dų jūrų kraštu iki Dunojaus 
upės, Drinos, Adriatikos jūrų, 
užėmė visą Graikiją. Azijoje 
iki Raudonų jūrų, Indiško did- 
jūrio, Persijos užlajos ir atsi
rėmė į Kaspijos jūras. Turkija 
buvo pavergus daug tautų, di
delė, galinga, turėjo kolonijas 
Afrikoje.

Per turkus užkariavimas 
Palestinos iššaukė tryliktame 
šimtmetyje kryžeivystės ka
rus, kurie tęsėsi apie du šimt
mečius. Popiežių organizuo
jamos arba jų paklusnių kara
lių armijos traukė prieš turkus 
“šventam” karui. Tų pačių 
kryžiuočių gaujos vėliaus per 
du šimtus metų teriojo ir lie
tuvius.

Bet turkų tauta neskaitlin
ga pasidarė palyginamai su 
tomis tautomis, kurių kraštus 
turkai užkariavo. Pavergtųjų 
tautų tarpe ėjo nuolatinis ne
pasitenkinimas ir bruzdėji
mas. Tuom kartu į šiaurės 
nuo Turkijos atsirado milži
niška valstybė Rusija, kuri bu
vo daug skaitlingesnė, galin
gesnė. ’Nuo pradžios septynio
likto šimtmečio prasidėjo tar
pe Rusijos ir Turkijos nuolati
niai karai, kurių buvo apie 
dvidešimts. Rusija prisideng
dama “liuosuotojos” vardu, 
tai vienos tikybos graikų, tai 
slaviškų tautų, nuolatos karia
vo prieš .Turkiją. Turkams 
pradėjo nesisekti. Daug karų 
jie pralaimėjo. x
Turkija ir Pasaulinis Karas

1911 metais ant Turkijos 
užpuolė Italija ir po aštraus 
karo atėmė nuo Turkijos kolo
nijas Afrikoje—Kirinaiką ir 
Tripolitaniją (Libiją). 1912- 
1913 metais ant apsilpusios 
Turkijos užpuolė, Rusijos or
ganizuotos ir kurstomos Bal
kanų šalys, Juodkalnija, Ser
bija, Graikija ir Bulgarija. Su
mušė Turkiją ir veik visai iš 
Europos išstūmė.

1914 metais Turkija įsivėlė 
į pasaulinį karą Vokietijos pu
sėn. Iš karto Turkijos sulta
nas siūlėsi išvien su Rusijos 
caru kariauti prieš vokiečius, 
bet caras nepriėmė pasiūlymą. 
Perdaug rusų imperialistų bu
vo aštrus nusistatymas prieš 
turkus. Rusijos imperialistai 
tik ir galvojo, kaip čia visai 
sunaikinti Turkiją, užkariauti 
Konstantinopoliu, Bosforo ir 
Dardanellų perlajas.

Prieš pasaulinį karą (1914 
-1918 m.) Turkija dar buvo 
didelė. Azijoje ji apėmė visą 
Arabiją, visą plotą tarpe Rau
donų jūrų, Indiško didjūrio ir 
Persijos užlajos. Viso Turkija 
užimdinėjo 710,224 ketur-

Turkija buvo atsilikus šalis. 
Sultano valdžia neturėjo žmo
nių pastikėjimo. Ir nepaisant, 
kad ji mobilizavo 2,000,000 
armiją, bet turkams karas ne
sisekė su rusais. Tųom kartu 
anglai ir francūzai puolė ant 
Turkijos pavergtų kraštų iš 
visų pusių. Turkija karą pra
laimėjo.

Naujas Turkų Gyvenimas

Karo metu Turkijoje atsira
do tautiškos buržuazijos judė
jimas už laisvesnę tvarką. Ne
patenkintos jėgos karo pabai
goje nuvertė sultaną ir Turki
ja pasiskelbė respublika. Bet 
Anglijos, Franci jos, Italijos ir 
Graikijos imperialistai turėjo 
savo tarpe sutartis pasidalinti 
Turkiją. Vieni iš jų rėmė sul
tano likučius, o anglai ir grai
kai puolė ant apsilpusios ša
lies. 1920 metais anglai už
ėmė Konstantinapolį. Graikai 
išsodino galingą armiją Tur
kijoje, užėmė Smirną ir puolė 
ant naujos Turkijos sostinės 
Angoros.

Sovietų Sąjungos taikos po
litika ir priešingumas bent ko
kiam tautiniam pavergimui 
pakeitė Turkijos atsineši- 
mą linkui Rusijos. Naujos 
Turkijos valdžia atsikreipė į 
Sovietų Rusiją prašant pa- 
gelbos, kad ji galėtų atsi
laikyti prieš užpuolikus. 
Nors Sovietų Rusija buvo 
blogoj padėtyj, bet ji da
vė Turkijai pagelbą. 1921 me
tais turkai smarkiai sumušė 
graikų įsiveržėlių armiją ties 
Sekarija upe, o 1922 metais, 
prie Damlu-Punare veik visai 
sunaikino graikų armiją ir li
kučius išvijo iš savo krašto.

Prasidėjo naujas draugiškas 
sugyvenimas tarpe naujos tur
kų buržuazinės respublikos ir 
Sovietų Sąjungos. Abi šalys 
draugiškai sugyvena, viena 
antrai nekenkia. Turkija ir So
vietų Sąjunga draugiškai išri
šo savo rubežių nustatymą. 
Kitaip buvo su Anglijos, Fran
cuos, Italijos ir Graikijos im
perialistais. Jie visi stengėsi 
kuo daugiau pagriebti Turki
jos ir jai pirmiau priklausiusių 
kraštų. Anglijos ir Franci jos 
imperialistai savo “globoje” 
sutvėrė “laisvus” Sirijos, Pa
lestinos, Arabijos, Transjorda- 
no, Yemeno, Adeno ir Omano 
kraštus, kur anglai ir francū
zai imperialistai pilnai viešpa
tauja. Grakijai ir Italijai te
ko kelios salos. Iš Turkijos 
prieš karą užimančios 710,224 
keturkampes mylias ir turin
čios 22,000,000 gyventojų, liko 
Turkija užimanti tik 294,415 
keturkampes mylias ir turinti 
13,660,000 gyventojų.

Bet nauja Turkija padarė 
milžiniška progresą savo gy
venime. Išvystė industrijos ir 
abelnos gamybos jėgas. Gau
dama iš Sovietų Sąjungos pa- 
gelbos, pakėlė žmonių gyve
nimą ant augštesnio, kultūrin-i 
gesnio gyvenimo, įvedė lotynų 
raides moksle, panaikino mo
terų baisų pavergimą, viso
kias čadras (veidų uždengi
mą,) išplėtė masines jaunimo 
sporto ir kultūros organizaci
jas, įvedė verstiną vaikams 
mokslą, išbudavojo daug nau
jų fabrikų, miestelių, gyvena
nčių, įvedė europinės mados 
drabužius, suvaržė musulma- 
nus kunigus, uždraudė vyrams 
daugpatystę, 1928 metais baž
nyčią atidalino nuo valstybės 
ii’ padarė daug kitų progresy
vių reformų.

šalis. Ne! Dabartinė Turki
jos valdžia yra buržuazinė. Ji 
tik dalinai suvaržė feodalinį 
viešpatavimą dvarponių že
mės dirbimo šakoje; darbinin
kai yra žiauriai išnaudojdmi, 
jų revoliucinės unijos perse
kiojamos. Turkijos Komunis
tų Partija priversta slaptai 
veikti. Turkijos valdžia yra 
buržuazinė, bet dabartinė 
tvarka palyginus su buvusia 
sultano tvarka yra didelis žin
gsnis progreso.

Perl a jos ir Imperialistai

Anglijos, Francijos, Italijos 
ir Graikijos imperialistai pa
vergdami . didelius Turkijos 
kraštus tuom dar nepasitenki
no. Jeigu jiems nepavyko 
Turkiją pasidalinti, tai tik dė
ka turkų kovai už jų tautinę 
laisvę. Anglijos ir Francijos 
imperialistai vis tik pasirūpino 
kuo daugiausiai apsilpninti 
Turkiją.

Turkija turi labai strategiš
ką vandens kelią, kuris eina 
per Dardanellus, Marmoros 
jūras ir Bosforo perlają. Tai 
kelias į Juodas jūras, į Sovie
tų Sąjungos prieplaukas. Mar
moros jūros tarpe minėtų per- 
plaukų, Europos ir Azijos. Jos 
užima 4,499 keturkampes my
lias ir yra gilios.

Dardanellų perlaja yra apie1 
40 mylių ilgio ir nuo vienos iki 
keturių mylių pločio. Tai van
dens vartai iš Europos į Mar
moros ir Juodas jūras. Jeigu 
juos Turkija uždaro, tai nie
kas negali nei įplaukti, nei 
išplaukti iš tų jūrų. Laike per
eito imperialistinio karo Ang
lija ir Francija bandė spėka 
paimti Dardanellus, bet tur
kai juos skaudžiai sumušė, m ■

Bosforo perlaja yra iš ryti
nio Mamoros jūrų galo. Tai 
kiti vartai. Jie yra 18 mylių il
gio ir nuo 400 pėdų iki 3^2 
mylių pločio.

Anglijos, Francijos ir Ita
lijos imperialistai, norėdami 
apsilpninti Turkiją ir nuolatos 
turėti atdarus vartus savo ka
ro laivams užpuolimui ant 
Sovietų Sąjungos, 1923 me
tais, Lausanne konferencijoje, 
išreikalavo iš Turkijos, kad ji 
ten ant 15-kos mylių į abi pu
ses nuo perlajų neturi teisės 
budavoti tvirtumas, turėti ka
ro ginklus ir armiją. Reiškia, 
Anglijos, Francijos ir kiti im

perialistai turi visada turėti 
atdaras duris į Konstantinopo
lį (Istanbul) ir per Juodas 
jūras į Sovietų Sąjungą. Kad 
tas būtų pravesta gyveniman, 
tai imperialistai Turkijoj lai
ko savo specialę komisiją.

Jau per kelis metus Tur
kija reikalauja, kad jos apsi
gynimui ir taikos palaikymui 
šie demilitarizavimo perlajų 
punktai būtų panaikinti. Laus- 
annoj Sovietų Sąjunga tam 
Turkijos perlajų nuginklavi
mui buvo griežtai priešinga. 
Dabar atėjo žinios, kad Tur- 
.kija įvedė savo armiją į per
lajų sritį ir statys tvirtumas. 
Sovietų Sąjunga palaiko šį 
Turkijos žygį, nes tai nėra ka
ro žygis, bet žygis pastoti ka
rui kelią.

Dabar Turkijos armija yra 
135,000 kareivių, apie 300 ka
ro lėktuvų, tiek pat tankų, 
1,500,000 lavintų vyrų rezerve 
ir apie 35 karo laivai.

Turkija nesirengia nieką 
karu pulti. Bent dabartiniu 
laiku pas ją tos tendencijos 
nėra. Ji tik nori uždaryti var
tus į savo šalį ir per ją į Juo
das jūras. Veikiausiai Angli- 
jos-Francijos imperialistai da
bartiniu laiku neišdrįs priešta
rauti Turkijos perlajų apgink
lavimui.

D. M. š.

ŠYPSENOS
Nykštukas

Keistenybių parodoje lan
kytojas, žiūrėdamas į pa
prastą vidutinio ūgio žmo
gų, rodomą kaipo nykštu
ką, sako: “Čia visiškai ne 
nykštukas; jis turi daugiau 
penkių pėdų augštumo.”

Aiškintojas: “Tas tai ir 
yra jame stebėtiniausia. Ji
sai yra augščiausias pasau
lyje/ nykštukas.”

Jis Tam Netinka
Meškeriotojas, į žiopsoto- 

ją: “Jau trys valandos, kai 
jūs mane tėmijate. Kodėl 
jūs nebandote pats meške
rioti?”

Žiopsotojas: “Aš neturiu 
tam reikalingos kantrybės.”

Surinko Juodvarnis.

kampes mylias su 
gyventojų.

22,000,000

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tei.: Humboldt 2—7964

Spuogai, Šunvotės Pasikartoja

Drauge* gydytojau, kiekvie
ną jūsų patarimą skaitau su
sidomėjęs. Daugelis jais pa
sinaudoja ir pataiso sveikatą. 
Prašau ir man suteikt patari
mą. Septyni mėnesiai, kaip 
atvažiavau iš Lietuvos. Esu 
23 metų amžiaus, 5 pėdų ir 
6 colių, 159 svarų. Dirbu ant 
farmos. Rodos, jaučiuos svei
kas, bet nežinau, kas per prie
žastis, kad užpakaly ant kak
lo atsirado daugybė spuogų, 
šunvočių. Jau trys mėnesiai, 
kaip jos mane vargina. Vie
nos šiaip-taip užgyja, tai ki
tos tuoj atsiranda, ir taip be 
galo.

Atsakymas

Jūs, Drauge, dar, turbūt, 
nespėjot prisitaikyt prie naujų

gali pradėt atsirasti šunvočių 
ir kitokių nesmagumų.

Kai del pačių šunvočių, 
tai kuo mažiau jas čiupinėsi- 
te, judinsite, tuo bus geriau. 
Laikykite sau ramiai aprišę. 
Galite dėti ant nakties lodo 
mosties—lodex. Nespaudykite. 
Su pirštais galima persodint 
bakterijas iš vienos vietos ki
ton.

Prižiūrėkite maistą. Mažiau 
vartokite tų gardžių daiktų— 
civilizuotų gardėsių, pagamin
tų iš baltų, negyvų, chemiškai 
baltintų, išfabrikuotų miltų.

Vartokite gyvą, nesugadin
tą maistą,—tokį, kaip jis au
ga, kaip jis gaunama, be vi
sokių dailinimų. Vartokite vi
sokių pieniškų, kiaušinių, ne
virtų daržovių ir vaisių, bet 
galima džiovintų ir konservuo-

Tačiaus nereikia manyti, čia . aplinkybių, prie maisto tų (“kenuotų”), ypač pomido- 
kad Turkija yra darbininkų ypačiai. Nuo netikusio maisto rų ir ananasų. Jūros žuvų,

bių užmušta, o virš šimtas sužeista.
Lenkijos fašistinė buržuazija kraujuo

se skandina alkanus darbininkus. Jinai 
skandina ir visą kraštą į neišbredamą 
skurdą. Ta buržuazija padavė ranką 
hitlerinei Vokietijai ir virto Hitlerio val
džios įrankiu ruošimui karo prieš Sovie
tų Sąjungą. Ji leidžia milionus dolerių

----------------- į------ ----------------------------  
karo pabūklams, bet badu marina bedar
bius.

Ar ilgai Lenkijos tironams seksis šiuo 
keliu maršuoti? Kada nors jie turės pri
lipti liepto galą. Mes .esame tikri, kad 
tos kruvinos represijos nesulaikys klasių 
kovos. Darbininkai išmoks susivienyti ir 
solidaringiau kovoti.

konservuotų arba šviežių, tru
putį šviežios mėsos, rupesnės 
duonos.

Imkite Brewers yeast tab
lets, po 5-10 tablečių prieš val
gį. Žuvų aliejaus po kokį 
šaukštą. lodo tinktūros po la
šą kas pora dienų. Visa tai 
suteiks organizmui daugiau 
gaivumo ir atsparumo.



Siera ir Sirapas

&

puslapis Trečias.

East St. Louis, IIIWorcester, Mass

IK

Imigrantų Problemos

Drnu-

į Pild.

321

481

Paterson, N. J
Audėjų Unijos Reikalai

DIDELIS NUPIGINTAS
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Pa,
Pa,
Pa.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Ave.
Ave.
var-

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

GARDNER. MASS.
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius M. Šleiva.
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis,
285 Pine St.

Pro. Sekr. M. Netseb,
213'High St.

Iždininkas Mary Šliekis,
285 Pine St.

Tai anglas, kuris bando garsiakalbį, kuris bū
siąs vartojamas naujam kare persergėjimui 
Londono žmonių, jeigu priešas pradėtų ant 
miesto iš orlaivių leisti nuodingus gazus. Jis 
ir maską turi užsidėjęs.

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA 
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

KEISTUČIO DRAUGUOS VAT.DV 
DETROIT, MICH., 1934 METAMS

Avez 
Ave. 
Ave. 
Ave.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

DR JOHN L. RICE
New Yorko Miesto Sveikatos 

Kom isij o nierius

Pagal kalendoriaus tai 
jau pavasaris. Mūsų močiu
tės dienose su pradžia pava
sario reikėjo valyti ne tik 
wisą namą nuo viršaus iki 
apačios, bet ir žmogaus kū
ną del ateinančių lengves
nių dienų. Ir todėl visi šei
mynos nariai turėjo, ar jie 
taip norėjo daryti ar ne, 
sekti reguliarišką sieros ir 
sirapo kursą. Kiti žmonės 

^vieton sieros ir sirapo var
tojo sarsaparillą. Visų bu
vo pripažinta, kad kūnas 
reikalavo pavasarinį apva
lymą. Net iki šiai dienai 

•žmonės šitą praktiką vis se
ki. Bet ją verta užmiršti, 
kąip mes užmiršome ir at
metėme senovišką tikėjimą 
į faganas, velnišką akį ir vi

sokius burtus. Tas viskas 
priguli praeičiai.

Nuo sveikatos atžvilgio 
pavasaris yra labai sunkus 
laikas. Oras vis besimaino. 
Saulė teka ir oras šiltas vie
ną dieną, o jau sekančią die
ną lyja, arba baisus vėjas 
Jpučia. Oras vis mainosi. 
Sveikas protas kas link ap- 
sirėdymo yra svarbus daly
kas. Jeigu mes tik atsimin

ėtume dėvėti tokius drabu
žius, kokius oras reikalau
ja, tai viskas būtų gerai. 
Patartina pavasaryje vis 
neštis viršutinį žiponą, kad 

’nors ir peršilta jį apsivilkti, 
ir kad nors diena prasideda 
gražiai.

Maisto klausimas irgi 
svarbus. Kad nors reikia 
pridėti daugiaus žalių dar

žovių prie valgių, bet kaip 
tik pavasaryje žalios daržo
vės yra įvairiausios. Gal 
žiemos laiku nebuvo galima 
vartoti tiek daug žalių dar
žovių, tai išmintinga šeimi
ninkė pradės su pavasariu 
pratinti jos šeimyną vartoti 
lengvesnį maistą.

Pavasaryje vaikus reikia 
pratinti ilgesnį’ laika išbūti 

rant oro, kad gautų kiek tik 
galima saulės spindulių, 
idant jų kaulukai ir dantys 
išsivystytų, kaip jiems rei
kia.

Kitais žodžiais, vieton sie
ros ir sirapo ir sarsaparilla, 

• vartokime daugiaus šviežio 
oro, saulėkaitos, gero mais- 

B to ir tinkamų drabužių.

Laikinas Ispanijos prezi
dentas, Diego Martinez- 
Barrio, kurį parlamentas 
paskyrė, prašalinus pre
zidentą Zamorą, didelį 
klerikalizmo ir reakcijos 
šalininką. Barrio priklau
so Liaudies Fronto smul
kiosios buržuazijos radi- 
kališkai partijai.

F.L.I.S. Naturalizacijos 
Knygute

Naujas leidinys — aštun
tas—“Kaip Tapti Suv. Val
stijų Piliečiu” naturalizaci
jos knygute, kuria pagami
no Foreign Language In
formation Service, jau ga
tava. Ji turi visas vėliau
sias permainas kas link na-

Iš šešiasdešimts keturių 
puslapių, knygutė smulkme
niškai paaiškina, kaip išpil
dyti Intencijos Deklaraciją 
ir Naturalizacijos Peticiją; 
parodo, kaip ateivio natūra
lizacija liečia jo arba jos šei
myną, aprašo moterų pilie- 
tystę ir procedūrą specia- 
lėms klasėms—ateiviams ve
teranams, ateiviams, kurių 
atvykimą į Suvienytas Val
stijas negalima patikrinti, 
ateiviams, kurie atsisakė 
tarnauti militariškoje tar- ’ 
nystėje laike pasaulinio ka
ro, žmonas ir nepilname
čius vaikus deklaranto, ku
ris jau numirė ir tt.

Knygutės 20 puslapių pa
skirta klausimams ir atsa
kymams, su kuriais kiekvie
nas aplikantas turėtų nors 
biskutį apsipažinti. Kai ku
rie iš tų vartojami kvoti
muose. Šitie klausimai ir 
atsakymai buvo pataisyti 
naujame leidinyje, kad pri
sitaikytų prie naujo piliety - 
stės programo, kurį priėmė 
Immigration and Naturali
zation Service.

Naturalizacijos knygutė 
parsiduoda už 25 centus už 
kopiją, galima gauti knygų 

krautuvėse arba tiesiog iš 
Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyko 7 dieną 
balandžio. Artinantis vasari
niam sezonui, mūsų draugijoj 
yra labai daug darbo. Išrink
ti darbininkai apvalyti parką. 
Subatoj, 18 d. balandžio, tas 
darbas turėjo būti atliktas. Ba
ro laisnes šiemet nutarta gau
ti ant visų metų.

Biznio komisijon išrinktas 
J. šalaviejus—kitus du palik
ta direktoriams išrinkti. Mūs 
parkas yra biskį permažas 
mašinų pastatymui. Nutarta 
apžiūrėti, ir jei bus galima, 
padidinti parką. Buvo atsilan
kę atstoyai su užkvietimu, kad 
mūsų draugija prisidėtų prie 
suorganizavimo F a r m erių- 
Darbo Partijos. Vienbalsiai 
nutarta prisidėti. Išrinkta ko
misija tam darbui—J. žali
mas, J. šalaviejus ir J. J. Bak
šys.

Aido Choro susirinkimas 
įvyko 8 d. balandžio. Ilgai 
diskusuota vienybė su žvaigž
dės Choru ir nutarta balsuoti, 
kokią mokytoją pasilaikyti. 
Už Karakienę balsavo 1; už 
Meškienę—14; už naują mo
kytoją—25. šiame susirinki
me turėjo būti ir žvaigždės 
Choras, bet vietoj choro atėjo 
du iš valdybos. Man stebėti
na, kad choras bijo ateiti ir 
rišti savo klausimą. Mūsų pu
sės buvo atėję du “advaize- 
riai” ir trukdė susirinkimą.. 
Aš manau, kad Aido Chorui 
toki svečiai nepageidaujami. 
Laukiame, ką atsakys žvaigž
dės Choras. Jei sutiks su Ai
do Choro sprendimu, tai vie
nybė bus įvykinta.

Abi ALDLD kuopos buvo 
surengusios prakalbas drau
gui šarkiunui iš Chicagos. 
Diena prakalboms buvo pras
ta—prieš Velykas. Vieni eina 
į krautuves pirkinių pirkti, o 
tikintieji eina į bažnytėles, to
dėl žmonių prakalbose buvo 
nedaug. Draugas šarkiunas 
pasakė puikią prakalbą — 
žmonėms patiko. Drg. šarkiu
nas linksmo ir gražaus būdo 
ir mus visus paskatino ir pa
drąsino prte darbo suvienyto
mis spėkomis. Mes, worceste- 
riečiai, turėtume nepamiršti d. 
Šarkiuno žodžių. Taipgi drau
gas Petronis pasveikino mus, 
kad mes įvykinom vienybę ir 
visus ragino dirbti už mūsų vi
sų reikalus. Pernakvoję pas 
draugus Davidonius, šarkiū- 
nai ir Petronis išvažiavo na
mon—Chicagon.

LS ir 'DB Dr-jos Sekr. ir 
Koresp. J. J. Bakšys.

vakare, Car- 
Van Houten 
Weinstock ir 
Bus ir dau-

Masinės prakalbos šaukia
mos antradienį, 21 d. balan
džio, 7 :30 vai. 
penters Hali, 56 
St. Kalbės Louis 
Edward Sochon.
giau vietos kalbėtojų. Visi ir 
visų šakų šilko darbininkai 
yra šaukiami į šias prakalbas. 
Patersono šilko darbininkai 
veda kovą už demokratiją 
unijoje ir visų šilko darbinin
kų vienybę. Visi dalyvaukit!

Pildančioji Taryba “Plain 
Goods” skyriaus laikė susirin
kimą ir atsišaukia į visus Am
erikos Darb. Federacijos šilko 
darbininkus Lokalo No. 1716, 
kad jie nesiregistruotų. Jeigu 
jūs registruositės, tai atsisaky
site nuo savo unijinių demo
kratinių teisių. Visi dalyvauki
te šio vakaro prakalbose, ku- 

rios įvyksta Carpenters Hall, 
ir viską smulkmeningai suži
nosite.

balsuojama SLA. Pil- 
Taryba. Taipgi turė- 
išrinktas delegatas j

S.L.A. 88 kuopoj Sargybiniai 
Pralaimėjo

SLA. 88 kuopos susirinki
mas įvyko Sam Jociaus svetai
nėj.

Susirinkimas buvo šaukia
mas per atvirutes, bet narių 
mažai susirinko.

Buvo 
dančioji 
jo būti 
Seimą.

Pasipriešinus sargybiniams, 
delegato rinkimas atidėtas ant 
sekančio susirinkimo, nes sar
gybiniai nusigando, kad jų 
plauko žmogui nėra progos 
būti išrinktu.

Negerai padarė, kad nariai 
sargybinių paklausė ir atidėjo 
rinkimą delegato. -

Sekančiame kuopos susirin
kime reikia žiūrėti, kad dele
gatu būtų išrinktas žmogus, 
kuriam rūpi Susivienijimo vi
sų narių gerovė.

Sargybinių tikslas, kad Su
sivienijimas tarnautų mažai 
grupelei žmonių, kurie prita
ria fašizmui ir gina Lietuvos 
Smetonos valdžią.

Pasekmės balsavimo 
Tarybą yra sekamos:

Prez. F. J. Bagočius 
” N. Rastenis 

Vice-prez.
J. K. Mažukna 
A. O. Šalna 
Sekr. P. Jurgeliutė 
“ M. J. Vinikas 

Ižd. K. P. Gugis
“ J. S. Lopato 

Iždo Glob.: 
E. Mikužiutė 
J. Miliauskas 
S. Mockus 
Zalatorius
Dr. Kvot. J. Stanislov. 10 b. 
šios balsavimo pasekmės 

kuopoj įrodė, kad kuopos na
riai remia pažangiųjų kandi
datus į Pild. Tarybą.

Buvęs.

15 bal.
2 bal.

13 bal.
2 bal.

10 bal.
5 bal.

13 bal.
2 bal.

12 bal.
8 bal.
7 bal.
2 bal.

Drangini Adresai. Kurios
Turi “Laisve” už Organa

DETROIT Mirn.
D.L.K.
BA. DETROIT, MICH.. 1934
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pirm. P. Jukšlie^ė, 1452 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys. 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpines Draugys

tės Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant

St., Gardner Mass. .
Prot. Sekretorius: M. šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172

Conaąt St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya-
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpinė Draugys

tė laiko susirinkimus pirmą panedė
lj kiekvieną mėnesį.

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenes Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 mėn.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 men.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton 
M. Naruševičius. 2844 Vinewood 

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aley,

Plymouth, 
Vico pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasierius K, Randarčikas, 613 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville.
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt, J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 34625 Wilkes Barre, Pa, 
Duobkasis J, Kulponas Tpl. 32511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St., Plymouth, Pa,

Aušros Draugijos 1935 metų Valdybos 
Antrašai, Elizabeth, N. J.

Pirm. Stasys Liutkus, 539 Franklin Street
Pirm. Pagelb. P. Grygotis, 146—4th St.
Nutarimų Rast. B. Burkaurkas, 255 Pine St. 
Fin. Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave.

Linden, N. J. 
Iždininkas V. Paulauskas, 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas Dom. Grygotis, 30 Dayton 

St.
Iždo Globėjai A. Lukoševičius, 232 Ripley PI. 

ir A. Saulėnas, 136 Fifth St.
“Laisvės” organo rašt. D. Krūtis, 211 First 

St.
Maršalka J. Jotkojis, 269 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyk
sta kas antrą ketvirtadienį kiekvieno mė
nesio Lietuvių Laisvės (Liberty) svetainėj, 
269-73 Second St. Elizabeth, N. J.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė.. E. Moline, III.

Prot. sekr J. Julius, 48th St. & Kth-. 
Avė.. Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17tl 
Avė.. E. Moline, III

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th 
5th Avė., Moline. TU.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St 
Moline. TU

1 Vine St.. Lowell, 
V. Mikalopas, 

973 Central St.. Lowell, 
St. Pauienka, 

13 Walnut St.. Lowell, 
J. M. Karsonas.

10 Tyler St., Lowell,
75 Union St., Lowell, Mass. 

Uždaviniu,
Pleasant St., Lowell. Maas, 

laiko mėnesinius susirinkimus 
knin 2

LOWELL MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterį: Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams:
Pirmininkas A. Palubinskas,

Bello Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda.

29 Whipple St.. Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas, f -- — -
Prot. raštininkas.
Iždininkas,
Iždo globėjai:

T*
Ir A. Rnudcliuna*.
Maršalka, M.

.39
Draugvstė

antrą nedėldieni kiokvieno mėnesio, 
vai. po nietn. 338 Contral St., Lowell. Mass, 
nesi, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas Įvyksta birželio mč- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

LIETUVIU ŠONŲ IR DUKTERTŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas. M. Selokus. 31 Amitv St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienč, 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
iždininkas. A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka. F. Girnitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antra ketvirta

dieni kiekvieną mėnesi, 7 ;.?n vai. vnVare. 
laisvės Choro svetainėj, r>7 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai jtaisymąis. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS 
“Laisvė“ gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus“—sako Dr. 4- J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę“ ir įsigykite 

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Dviejų dolerių vertės knyga 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus- su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40-—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Antradienis, Bal. 21, 1936

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
Pirm. K. Uatupas. 27 Cleveland. Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Amen Street. 
Nutar. raŠt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius. 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. glolkjjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Avė.

Maršalka J. Torius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesj, kiekvieną 
paskutinį panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

ŽOLYNU ARBATA

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.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

< s
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate ruo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit® 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE
D-RO L. GRYCZ 

Gastritonc yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogirie 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street. Brooklvn. N. Y.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y
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LAISVI

BOSTONO IR AP1ELINKES ŽINIOS
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ
SLA Dorchesterio kuopa at

sišaukia prie visų lietuvių or
ganizacijų išrinkt delegatus j 
konferenciją, kuri įvyks 26 d. 
balandžio (April), Lietuvių 
Svetainėj, So. Bostone, 10 vai. 
ryto. Tikslas — suorganizuot 
delegaciją nuo Bostono lietu
vių ir pasiųst į visuotiną A- 
merikos lietuvių suvažiavimą, 
kuris įvyks pabaigoj birželio, 
šiais metais, Cleveland, Ohio. 
Šios kuopos garbingą iniciaty
vą parems visa lietuvių pa
žangioji visuomenė, ir yra vil
tis, kad suvažiavimo Bostono 
atstovybė bus kur kas žymes- 
n.ė, negu pereitais metais.

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gystė tą atsišaukimą priėmė 
savo susirinkime balandžio 15 
ir išrinko du delegatu—Boni
facą ;štasį ir Kristusą Traina- 
viČiųu• ♦ y• i -:- -:- - :-

Lietuvių Piliečių Kliubas

Šio kliubo susirinkimas įvy
ko 16 d. balandžio. Buvo skai
tytas ir priimtas atsišaukimas 
kjmferencijos reikale. Bet, 
ačiū fašistuojantiems Mockui 
ir Sekini su pritarimu keleto 
kitų, 26 balsais prieš 16 nu
tarta neprisidėt prie konferen
cijos ir siuntimo delegatų į 
ęievelando suvažiavimą. La- 
hfat keistą nuomonę pareiškė 
Stokis. Ji maž daug tokia: 
Olevelande įvyksta SLA suva
žiavimas, tai kad atsieitų ma
žiau išlaidų, komunistai ir so
cialistai sumanė šaukt ir Vi
suotiną Lietuvių Kongresą ten 
pat, būk tai Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj būtų soci
alistų ar komunistų organiza
cija.

• Kaslink kelionių lėšų, su
tinkama. Organizacijos, ku- 
r|os atsižvelgia į savo narius 
ir nariai taupūs, neblaško be 
reikalo savo turto. Bet gi SLA 
nėra socialistų ar komunistų 
organizacija, tai ko bijoti?

Skundas

Vienas narys priduoda raš
tišką skundą prieš pirminin
ką. Skundas pamatuotas ar ne, 
negalima pasakyti neištyrus. 
S. Mockus užsipuola ant raš
tininko židžiūno, kam jis skai
to dabar laiškus, nes kliubo 
patvarkymas esąs, kad visi 
laiškai pirma turi būt peržiū
rėti per direktorius. Raštinin
kas atsako, kad dauguma laiš
kų tik dabar priduota. Anes- 
ta pareiškia, kad visi laiškai 
būtų skaityti visuotinuose su
sirinkimuose. Pirmininkas, pa
siteisindamas, pareiškė, būk 
šis narys skundą padavęs tik 
todėl, kad jis pageidavęs gaut 
kliube darbą, bet jam buvę 
atsakyta, kad dabar vietos ne
są. Tas klausimas palikta di
rektoriam.

Geras Sumanymas

Kliubas nutarė surengt 
kius naudai nuo potvinio

kentėjusiem. Pirmininkas pa
reiškė mintį, kad pelnas būtų 
priduotas į Raud. Kryžių. An- 
esta pareiškia reikalingumą 
atsižvelgti į lietuvius nukentė
jusius ir tiesioginiai paremti 
juos. Kitas gi sakė, kad būk 
vienas lietuvis siuntęs' pašal
pos $12 savo draugui per 
Raud. Kryžių, tai jis tegavęs 
tik $6, o kiti $6 užkliuvę 
Raud. Kryžiaus įstaigoj, t. y., 
organiacijos užlaikymui net 
50% pasilaikė. Didžiuma susi
rinkusių pageidauja, kad lie
tuviai būtų šelpiami be tarpi
ninkavimo Raud. Kryžiaus.

Lynn

Kad daugiau sukelt lietu
viams pašeipų, tai pagal Pra- 
tapo nuomonę reikia, kad 
Naujosios Anglijos lietuvių 
kliubai susidomėtų šiuo klau
simu, ir kadangi Massachu
setts valstijoj yra kliubų są
ryšis, bot, ant nelaimės, jo 
pirmininkas Lagzdinas, gyve
nąs Lynn’e, nieko neveikia ir 
į laiškus neatsakąs, tai pra
šomas nors vienas “Laisvės” 
skaitytojas Lynne parodyt šią 
žinutę jam. Reikalas svarbus. 
Priežodis sako: “Iš svieto po 
siūlą—nuogam marškiniai.”

Piknikas

Kliubas rengia pikniką-iš- 
važiavimą 14 d. birželio, Ra- 
muvos Parke, Montello, Mass. 
Būtų gerai, kad kitos kuopos 
bei draugijos tą dieną ne
rengtų piknikų, idant neįvyktų 
pasidalinimas. Aist.

kių lietuvius ateiti pamatyti šį 
puikų kūrinį, paklausyti tų 
naujų skambių dainų, pama
tyti jaunimą šokant lietuviš
kus vestuvių šokius, išgirsti 
lietuvišką muziką. Kitaip sa
kant, visi kviečiami ateiti 
linksmai praleisti laiką ir pa
remti Liaudies Chorą, kuris 
dažnai puošia darbininkišką 
sceną savo parengimais ir ki
tų darbininkiškų draugijų pa
rengimuose.

Įsigykite įžangos tikietus iš- 
anksto, nes išanksto perkant 
parsiduoda po 40c, o prie du
rų bus 50c. Vaikam 10c. 
(O kada tai bus?—Red.)

Senas Chorietis.

ži- 
to- 
su- 
yra 
z ui-

tuvių Apšvietos Piliečių Kliu
bo susirinkime daug narių 
kalbėjo už Socialistų Partiją. 
Kliubas gali tarti žodį ir rei
kale Farmerių-Darbo Partijos. Nauja Literatūra

Baltimore, Md.

Lawrence, Mass.
Į Trumpą Laiką, Bet Gerai 
Prisirengėm prie Operetės

Mūsų Liaudies Choras visą 
pradžią žieminio sezono pra
leido mažai ką veikdamas. Bet 
pavasariop smarkiai sukruto 
ir į porą mėnesių laiko susi- 
mokino gražią operetę “Ves
tuvės Pušyne.”

Reikia pasidžiaugti, kad vi
sas svarbiausias ir didžiausias 
roles paėmė jaunuoliai ir jau
nuolės ir labai greitai ir tinka
mai išsimokino. Atrodo, kad 
ir lošimas išeis smagiai, gerai.

Šioj operetėj yra virš dvi
dešimts naujų, gražių lietuviš
kų dainų. Choriečiai turėjo 
smarkiai padirbėti, kad susi- 
mokinti tiek daug dainų, į 
taip trumpą laiką.

Dainų susimokinime chorui 
stojo pagelbon d. Anna Bal- 
čiūnaitė-Vaitkūnienė. Ji pali
ko labai gerą»įspūdį pas cho- 
riečius, nes jos sugabų ir su
manų mokinimą visa didžiu
ma choriečių pamylėjo ir tas 
pridavė choriečiam daug ener
gijos.

Liaudies Choras ir jo mo
kytojai, padėję tiek daug 
energijos ir darbo prie šios

šo- puikios operetės, dabar kvie- 
nu-čia visus Lawrenco ir apielin-

Iš ALDLD 25 Kp. Susirinkimo, 
Įvykusio Balandžio 5

Į susirinkimą draugų ir 
draugių susirinko pusėtinas 
būrelis, bet būtų daug sma
giau, kad susirinkimą lankytų 
visi nariai, tuomet ir veikimas 
būtų gyvesnis ir energinges
nis, ypatingai dabartiniu lai
ku, kuomet visam’ pasaulyj 
darbininkai vienijasi į vieną 
milžiniška darbininku kūną 
kovai prieš karą ir fašizmą, 
kovai prieš išnaudotojus.

Dvi knygutės, kurios buvo 
prisiųstos kuopai, Lietuvos po
litinių kalinių gelbėjimui, par
duotos—viena per draugą Sei- 
mį, kita per d. Meškį.” Pinigai 
priduoti kuopos iždininkui, ku
ris pasiųs ten, kur jie priklau
so.

Išrinkta trys delegatai—dd. 
M. Seimis, P. Pasarskis ir J. 
Jesaitis—į Workers’ Alliance 
of America, kurie dalyvavo 
Washingtone, 11 d. balandžio. 
Draugas V. Kučauskas išrink
tas delegatu į Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimo konferenciją. 
Vienas doleris aukota iš kuo
pos iždo paramai Pirmos Ge
gužės apvaikščiojimo.

čia turiu pranešt linksmiau
sią naujiėną, ką mes kada 
nors turėjome šioj kolonijoj. 
Tai yra bendras frontas ap- 
vaikščiojimui darbininkų ge
gužinės šventės. Ateinančią 
Pirmą Gegužės bendrai de
monstruos komunistai, Amal- 
gameitų Unija, Amerikos 
Darbo Federacijos unija ir ki
tos organiacijos. Tai bus vie
na iš didžiausių demonstraci
jų šios kolonijos istorijoj.

Darbininkai neturėtų pasi
likt namie Pirmą Gegužės. 
Jeigu kurie iš kokios nors 
priežasties negalėtų dalyvaut 
demonstracijoj, tai būtinai tu- 
turėtų pribūt ant City Plaza 
1 vai. po pietų. Kalbėtojų 
bus daug nuo įvairių organi
zacijų. Jie išdėstinės darbi
ninkų reikalus — nurodinės 
darbininkams, kokiu keliu eit 
linkui pasiliuosavimo iš po ka
pitalistinio jungo.

Po demonstracijos, vakare, 
bus masinis mitingas visiems 
darbininkams žinomoj vietoj 
—Lehmann svetainėj, 848 N. I 
Ilov ard St.

Iš to visko darbininkams 
reikia džiaugtis, kad visų srio- 
vių darbininkai vienijasi, 
noma, jau laikas; laikas 
del, kad darbininkai jau 
prato, kad Rooseveltas 
tik magikas, traukiantis
kius ir karvelius iš šilkinės 
kepurės; darbininkams jau at
sibodo švęsti tas šventes, ku
rias kapitalistai paskyrė kai
po darbininkų dienas (Labor 
Day). Kada darbininkai iš
eina į gatves apvaikščiot sa
vo šventę, Labor Day, tai pa
mato, ką jie pagamino, bet 
atsidusdami patys savęs klau
sia: “Keno tie daiktai yra?” 
žinoma, ant Labor Day kapi
talistai papuošia vežimus, tre
kus, automobilius, prikrauna 
įvairių-įvairiausių išdirbysčių 
produktų, na, ir paroduoja vi
są dieną gatvėmis, tyčioda
miesi iš darbininkų, “kad, va, 
mes turim, o jūs žiūrėkit, ką 
jūs padirbot. ” O darbininkai 
stovėdami ant šalygatvių žiūri 
į tuos produktus, kuriuos jie 
pagamino, bet nupirkt negali, 
nes uždirba tiek, kad ga
lėtų pirkti tų produktų, ku
riuos jie patys pagamina.

Amerikos Darbo Federacija 
permainė savo politiką, nes ei
liniai nariai prie to verčia, ir 
laikui bėgant visa Green’o ma
šinerija turės pripažint darbi
ninkų šventę — Pirmos Gegu
žės šventę, kurią švenčia viso 
pasaulio darbininkai. V—s.

A. Petrauskas, įstodamas į 
L.A.P. Kliubą, nariam suteikė 
fundą. Kada nors Antanas 
gal užvys finansinę donę ir 
darbininkiškiem reikalam ?

Tarpe keturių vyriškių lie
tuvėm merginom nelaimė. El
dora Zdančiukas ir Margaret 
Rizauskas, abidvi po 16 metų 
amžiaus, norėjo vėlai nakčia 
su keturiais vaikinais paro- 
mansuoti jų automobilyj, bet 
nelaboji policija, patėmijus 
vėlai automobilyj būrelį jau
nuolių romansuojant, juos vi
sus areštavo.
apsivaktuoti, kad romansavi- 
mas neįvyktų taip vėlai nak
čia, tai nebus nė bėdų.

Sriuoga.

Merginos turi

surengė mano stuboj 
vakarienę. Vakarienė 
pavyko. Besišnekučiuo- 

ir besilinksmindami

Rinkimuose Balsai už Socialis
tus Paaugo

28 d. kovo ALDLD 131 kp. 
nariai 
žuvų 
gerai 
darni
draugai prisiminė ir Lietuvos 
politinius kalinius. Piktinda- 
mics tuo, kaip kankina kali
nius ir norėdami pareikšti 
jiems simpatiją, parinko ir

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

DARBININKŲ KALENDORIUS
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai minėta >»formacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų. 

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

Sovietų žmonės nori išmokt anglų kalbos. Jie sako: Juo daugiau kalbų žmogus 
žino, tuo geriau. Ši» paveikslas parodo anglų kalbos klasę Maskvos mokykloj.

Miesto valdybos rinkimuose 
už Socialistų Partijos kandi
datą į majorus P. Z u ries (lie
tuvį) paduota 1,057 balsai. 
Tai diktas dasidėjimas balsų, 
palyginus su pereitais rinki
mais. Tuomet Soc. Partija te
gavo 457 balsus. Šiuo metu 
keli dalykai susidėjo padaugė
jimui balsų už socialistų kan
didatus: viena, kad Komunis
tų Partija nestatė savo kandi
datų, nes maĮė, jog nėra rei
kalo skaldyti darbininkų spė
kas; antra, tai kaip republiko- 
nų, taip ir demokratų kandi
datai jau pirmiau buvę tuose 
ofisuose, bet niekuom neatsi
žymėjo teikime gerovės dar
bo žmonėm. Todėl stambi 
žmonių dabs šiuo sykiu visiš
kai nėjo balsuoti. Pav., iš 
24,450 galinčių mieste bal
suoti, tebalsavo tiktai 17,867. 
šie įvykiai rodo tą, kad žmo
nės nepasitenkinę senom par
tijom ir jų išstatytais kandi
datais. Reikia būtinai pra
vesti mintis unijose ir visose 
kitose draugijose įkūrimui 
Farmerių-Darbo Partijos. Rin
kimus laimėjo republikonai, 
įstatydami George A. Quigley 
majoru.

Aukavo:
Po 50c: St. Liesis ir Liesie- 

nė, V. Pakutinskas ir Paku- 
tinskienė; F. Barauskas—40c.

Po 25c: V. Barkauskas, M. 
Arminas, Ch. Sherman, M. 
Viltrakis. J. Jankauskas 15c, 
Ig. Lengevičius 10c.

Viso suaukauta $2.65.
Varde kalinių tariu aukavu

sioms širdingą ačiū. Aukas, 
kur reikia, pavedė man pa
siųsti. :

šia proga, aš noriu paklaus
ti, kur dingo $1.51, kurie buvo 
surinkti Agitacijos Fondui pe
reitų metų vakarienėje (kovo 
mėn.).

Čia dar noriu pranešti, kad 
ALDLD. kuopon įstojo Ch. 
Sherman.

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Paraše A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebūklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBĖ

St. M. Liesis.

Prieš pat rinkimų dieną Lie-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėj’ant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

AR STEBUKLAI PAGYDO?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos, 
stebuklai 
ronuotus.

Kodel yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MLZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menes j 10c. 

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti-Ji labai 
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebūklų klausimu.

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. Šj mėnesį 15c. 

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y



Antradienis, Bal. 21, 1936 Puslapis Penk

Lietuva Pries 75 Metus
= : . ===== ST. MATULAITIS "

(Paminėjimas 75 Mėty Suk akties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

y

(Tąsa) .
Prie to jie dar apdedami mokesniais 

po 5—8 rub.; net piemenukai, gauną al
gos po 5 rub. metams, ir tie apdedami 
mokesčiais po 2 rub. Apie tuos, kurie tu
ri po 3 hek. žemes, atsiliepiama taip: 
“jie gali laikyti karvę ir kelias avis; dar
bo gyvulius samdosi pas ūkininkus už 
atidirbimą dienomis, kurias atidirba va
saros metu, tuo būdu pusė vasaros darbo 
laiko praeina tuose darbuose, kita pusė 
darbo savo nuosavame ūkyje ir tik vėlai 
rudenyje pasiliuosuoja jis, kad rasti lais
vai samdomą darbą, reikalingą pragyve
nimui.” “Bobeliai neturi jokios galimy
bės laikyti savo ūkyje net naminius pau
kščius, kurie nuolatos daro žalą kaimy
nų daržąms, už ką paukščių šeimininkas 
priverstas nešti atsakomybę” (Iš vidaus 
reikalų ministerijos bylų—1862 m.).

Bet ir augščiaus aprašytieji gerbūvio 
vaizdai taikomi tiktai žemaičiams ir tai 
tik parubežiniams, kur javai lengvinus bu
vo augštesnėmis kainomis parduoti, nes 
gyveno arti prekybos centrų, kur ir už
sienio kultūrinė įtaka buvo didesnė. Jau 
iš pačio aprašymo matyt, kad prieš pa
stato žemaičius lietuviams, kuriuo žo
džiu supranta rytiečius lietuvius ir gre
timus baltarusius. Rytiečiai lietuviai
nors ir nemažiau žemės turėdami, gyveno 
prasčiaus negu žemaičiai.
Baudžiavos Panaikinimas ir Valstiečių 

Sukilimai
Tokia buvo materiale sodiečių padėtis 

Lietuvoj prieš baudžiavos panaikinimą. 
Apie priruošiamuosius darbus ir apie 
atsinešimą prie jų dvarininkų mes jau 
kalbėjome. Minėjome jau, kad dvari
ninkai stengėsi juo dauginus žemės iš 
baudžiauninkų atimti, stengėsi nukelti 
nuomininkus, laisvuosius žmones, bajo
rus ir valstiečius nuo nuomuojamųjų že
mių, kad kartais anoji netaptu objektu 
perdavimo laikytojams baudžiavą panai
kinant. Kalbėjome, kaip reagavo į tai 
nuomininkai, kaip buvo nusistatę laisvie
ji žmonės ir kaip bruzdėjo baudžiaunin
kai. Kalbant Lenino žodžiais: “Ėjo ko
va tarp dvarininkų ir valstiečių už re
formos pravedimo būdą. Ir vieni ir kiti 
stovėjo už buržuazinio ekonominio vys
tymosi sąlygas (nenujausdami šito), bet 
pirmieji tokio vystymosi, kuris užtikrina 
juo didesnį dvarininkų ūkių, dvarininkų 
pelno ir eksploatacijos priemonių apsau
gojimą. Antrieji—tokio vystymosi rei
kalą, kuris užtikrintų juo didesnį, esa
mame kultūros stovyje galimą, valstiečių 
gerbūvį, dvarininkų latifundijų panaiki
nimą, visų baudžiauninkiškų eksploataci
jos priemonių panaikinimą, laisvo vals
tiečių žemės valdymo išplėtimą.” Šitą 
nerimavimą pabriežia jau 1857 m. vidaus 
reikalų ministeris aplinkraštyje bajorų 
vadams. “Tuo tarpu kai kurios vietinės 
valdžios praneša man apie įvairius nege
ros pakraipos aiškinimus, platinamus 
liaudyje, kas link esamos dvarininkų 
dvarų valdymo tvarkos”.

Pagalios 1861 m. vasario mėnesio 19 
dieną buvo paskelbtas caro manifestas 
apie valstiečių paliuosavimą ir išleistos 
taisyklės apie paliuosavimo tvarką. Tas 
paliuosavimas buvo savo laiku labai rek
lamuojamas, kaipo neapsakoma caro ma
lone, kaipo apsireiškimas jo rūpestingu
mo valstiečiais.' Iš tikrųjų prie to pri
vertė ir carą ir bajoriją visiškai reales 
ekonominės ir politinės priežastys. Iš 
vienos pusės šito reikalavo žymiai išsi
vysčiusi Rusijos pramonė, kuriai reika
lingas laisvas darbininkas, galįs “lais
vai” parduoti rinkoj savo darbo jėgą. Iš 
kitos pusės to reikalavo vis labiaus ka
pitalistines formas įgyjantis žemės ūkis; 
pagalios pagreitinti reformą vertė suki
limų baimė, kurie pastarais laikais buvo 
be galo skaitlingi ir pavojingi. “Geriaus 
įvykinti paliuosavimą iš viršaus, negu 
sulaukti, kuomet pasiliuosavimas įvyks iš 
apačios”—sakė caras Aleksandras II ba
jorų vadų susirinkime Maskvoj, išreikš
damas tuomi gręsiantį pavojų ir carui 
ir bajorijai ir visai valstybės tvarkai.

Pakaitos žemės Apdirbime
Mat tais laikais buvo jau gerokai iš

augusi Rusijos pramonė. Drauge su tuom 
stiprėjo ir buržuazijos įtaka valstybėj. 
Pramonės buržuazijai reikalinga buvo 
galimybė dirbti ne baudžiauninkų, bet 
daug produktingesniu laisvai samdomų
jų darbininkų darbu. lygiagrečiai nors 
ir netaip smarkiai ėjo ir žemės ūkio ka- 
pitalizacija. Kilo javų kainos, augo javų 
eksportas ir šitai skatino dvarininkus 
pereiti prie kapitalistinių ūkio formų, 
paversti savo dvarus, kaip tuomet sa
kydavo “duonos fabrikais,” įvedus nau
jas ūkininkavimo sistemas, ėmus naudo
tis žemės ūkio mašinomis, vartoti nau
jas dirvų dirbimo ir įtręšimo formas. 
Iškilo reikalas įsteigti savo dvaruose 
pramonės įmones, perdirbančias žemės 
ūkio produktus, žodžiu—pastatyti žemės 
ūkį į kapitalistines vėžes. Tuo būdu da
linai dvarininkų reikalas sutapo su pra
monės buržuazijos reikalais; ir jiems pa
sidarė reikalingas laisvai samdomas dar
bininkas, vietoj nelaisvo baudžiauninko 
darbo. Progresyviškesnieji dvarininkai 
suprato, kad baudžiauninko darbas že
mės ūkyje mažiaus našus negu laisvai 
samdyto darbininko. Dvarai su baudžiau
ninkais kainuojami buvo per pusę ma
žiau negu neapgyvendintieji t. y. tie, ku
riuose nėra baudžiauninkų. Tuo būdu ir 
pramonės augimas ir žemės ūkio kapita- 
lizacija pastatė laisvai samdomojo darbo 
reikalingumo klausimą. O iš šito jau iš
kilo klausimas apie baudžiavos panaiki
nimą. šituom buržuaziniu nusistatymu 
galų gale persiėmė ir dvarininkų dalis, 
ypačiai tose vietose, kur dvarininkai bu
vo labiaus surišti su pramonės kapitalu. 
Šitas nusistatymas persiduodavo dalinai 
ir valdančios biurokratijos daliai; nekal-* 
bant jau apie tų laikų inteligentiją, ku
rios tais laikais jau buvo nemaža kilusios 
ne iš bajorijos. Rusijoj tais laikais bur
žuazija dar nebuvo tiek sustiprėjusi, kad 
kėsintis paimti valdžią į savo rankas 
kaip tai darė vakarų Europos buržuazi
ja, tačiaus caro valdžia jau iš XIX š. pra
džios priversta buvo kreipti domę į jos 
reikalus; pramonė jau lošė rolę bendroj 
valstybės ekonomikoj; valdžia priversta 
buvo skaitytis su pramonės reikalais. Iš 
čia ima pradžią kai kurie klaikūs, neryš
kūs carų valdžios bandymai reguliuoti 
baudžiavą. Jau ir carai Aleksandras I 
ir Nikalojus I skaitėsi su augančio kapi
talo reikalais. Taip dar 1803 m. buvo 
išleistas įstatymas apie “laisvus žemdir
bius,” kuris tačiaus atnešė menkučius 
rezultatus. Daug daugiaus šiuo žvilgsniu 
manė daryt Nikalojus I, bet jo. sumany
mai del baudžiavos buvo pilni prieštara
vimų, nerealūs ir nedavė jokių vaisių. 
Nors jis kalbėjo, kad “svarbiausias jo 
tikslas permainyti pas mus baudžiavos 
stovį”; nors nešiojosi įvykinti pagrindi
nę reformą, bet reikalavo, kad baudžia
vos panaikinimas būtų vykinamas neju
čiomis. Sumanęs vesti “bylą prieš vergi
ją’ įsteigė valstiečių reikalams komitetą, 
kuris didžiausioj paslaptyj vedė savo 
darbus. Visų tų sumanymų ir “bylų” 
pasekme buvo 1842 m. išleistas įstaty
mas, duodąs dvarininkams teisę daryti 
sutartis su savo valstiečiais apie panai
kinimą baudžiavos santikių; 1847 m. leis
ta buvo baudžiauninkams išsipirkti, kuo
met dvaras statomas parduoti iš varžy
tinių.

Baimė Valstiečių Sukilimo
, Be to Nikalojus užvis bijojo' valstie
čių sukilimo. Dar taip nesenai buvęs Pu- 
gačiovo (1773 m.) sukilimas labai jį bau
gino. Tą baimę palaikė jame nuolatos at- 
sikartojantieji valstiečių sukilimai. Bai
mė paskatino jį išleisti 1826 m. paliepimą 
dvarininkams “krikščioniškai sulig įsta
tymų elgtis su baudžiauninkstiaA,.>\^ Bai
mės iššaukti ir kiti jo parėdymai kiek 
tiek surtiinkštinti dvarininkų sauvalę.

(Bus daugiau)

t'vt.',’v
i. <

Drg. Stalinas sveikinasi su jauna mergina, studente, atvykusia j Maskvą 
dalyvauti paminėjime 15 metų sukakties nuo įsikūrimo Gruzijos Socialisti
nės Sovietines Respublikos. Viduryje už stalo stovi draugas Molotovas.

HARTFORD, CONN “Motinos Širdis”
Balandžio 9 d. atsibuvo Lie- 

tuv. Sūnų ir Dukterų Drau
gijos susirinkimas. Buvo iš
duotas knygų peržiūrėjimo 
komisijos raportas. Pasirodė, 
kad iždas gana sparčiai kyla 
augštyh. Nė viena kita drau
gija tokių gerų pasekmių pa
rengimuose neturėjo, kaip Sū
nų ir Dukterų Draugija. Jos 
parengimai sėkmingi todėl, 
kad ji remia visuomeniškus 
reikalus. Taipgi tenka garbė 
ir valdybai už jos darbštų 
darbą.

Draugė M. Pilkauskienė bu
vo pasiųsta į rytinių valstijų 
moterų suvažiavimą ir į “Lai
svės” ___ ‘ ~
[Delegatė pargrįžus išdavė ga-| dukrelė. Bet kada vaidinimas 
Ina gerus ir aiškius raportus, prasideda,—Marė, apsirengus

Vietos žinios

Pereito sekmadienio 
rą, pietinėj Brooklyno 
Darbininkų Centro svetainėje, 
Hillsides lošėjų grupelė suvai
dino keturių veiksmų dramą— 
“Motinos širdis.” “širdį” pa
rašė Kalnų Duktė, piešdama 
ponų gyvenimą.

“širdies” visas tvaksėjimas 
juda apie advokatą Antaną ir 
jo žmoną Marę. Jie abudu yra 
vedę kada tai šeši metai pra
eityj, kuomet jųjų meilė žydė
jo pavasario karštumu, paskui 
mezgėsi vaisius ir išdygo-pri- 

šėrininkų suvažiavimą.' noko graži ir mylima tėvų

vaka- 
dalyj,

Abelnas vaidinimas—vidutinis, 
bet kalbėjimas buvo persilp- 
nas.

Vaidinime pridėta ir dai
nos, kurios, nors ir apygeriai 
sudainuotos, tačiau, mano su
pratimu, jos nėra vietoje. Pri
dėjimas tų senų dainų—lyg ir 
sugadina pačią dramą. Bandy
kime, draugai, prisilaikyti tam 
tikros lygsvaros.

Aš Reporteris.

NEGIMĘ KŪDIKIAI GIR
DI TRUKŠMĄ

komitetas kviečia visas Cleveland© 
moteris j susirinkimą penktadienj 
24 d. balandžio, Liet. Darb. svetainė 
je, 920 E. 79th St., 7:30 vai. vakare, 
čia bus pasitarimai moterų darbinin
kių klausimais ir prisirengimas prie 
Pirmos Gegužės ir keletas kitų svar
bių dalykų. Atsiveskite ir savo drau
ges pasiklausyti.

Komisija. ...
(95-96)

MINERSVILLE, PA.
čia vandens kompanija per ke-* 

lis metus pakele mokęstj už vandenį, 
naudojimą nuo 6 iki 8 dolerių per 
metą, bet to dar negana: kompanija 
dabar sudėjo myterius ir nustatė., 
mokestj mažiausiai $18 vietoj $8. 
Tad mes, 16 d. balandžio pasitarę, 
šaukiam visus lietuvius dalyvaut šia-" 
me protesto mitinge, 23 d. balandžio,- 
7:30 vai. vakare, 3rd ir South St. 
salėj. Turėsime daug svarbių daly
kų apsvarstyt. Vėliaus šauksime 
tarptautinę konferenciją.

(94-95) A—kas.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th Ir 13th SU., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sektnad.: 11-1 diena
Tel.: Algonquin 4-8294

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių

* -

^nušviesdama abiejų suvažiavi
mų tikslus. Ji sakė, kad mo
terų suvažiavime daugiausia 
buvo apkalbama visoki planai 
pritraukimui kuo daugiausiai 
moterų prie apšv.ietos draugi
jų, kadangi jos lošia svarbią 

i rolę darbininkų organizavime. 
Taipgi pasakė, kad “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas visais 
atžvilgiais buvo pasekmingas. 
Ji pranešė, kad “Laisvė” turės 
taisyti namą ir atsieis nemažai 
pinigų. Raportas priimtas su 

j dideliu rankų pliauškimu, ži- 
jnoma, neturime užmiršti “Lai
svės” namo taisymą. Tikiuo
si, kad hartfordiečiai ilgai ne
laukę padarys taip, kaip pa
darė su “Laisvės” 25 metų ju- 
bilėjum—pykš ir pasiuntė 50 
dolerių pasveikinimą. Tame 
pačiame susirinkime išrinktas 
delegatas į komitetą surengi
mui darbininkų šventės, Pir
mos Gegužės, apvaikščiojimą.

Aplamai, pas mus veikimas 
neblogas, bet turėtų būti kur 
kas geresnis. Mes turime daug 
trūkumų. Reikia mokėti kaip 
prieiti prie jaunuomenės. Man 
atrodo, kad Laisvės Choras 
yra geriausias įrankis, bet tuo 
tarpu chore randasi labai ma
žai jaunuomenės. Mūsų visų 
priedermė surasti kame prie
žastis ir, ją suradus, tu o j aus 
taisyti padėtį be jokio atic'.ė-. 
liojimo, nes tas kenkia ne 
Laisvės Chorui, bet visam 
voliuciniam judėjimui.

tik
re-

Kasi.as 
laimėjo 
dainuos 
Ji netik

bet moka

Dainininkė Anna 
(Ona Katkauskiutė) 
kontestą ir ji dabar 
Metropolitan Operoj, 
gražiai dainuoja,
apsieiti su žmonėmis ir daina
vus visokių pažiūrų žmonių 
parengimuose. Taipgi ji daug 
sykių patarnavo ir “Laisvės” 
parengimams. Linkime jai ge
rų pasisekimų.

Nemunas.

Skaityk ir platink 
raštį “Laisvę”.

dien-

Už vieną revoliucinę pro- 
letriato partiją revoliucinio 
marksizmo - leninizmo pa- 
pamatais.

brangia suknele, kalba apie 
bankietus, o Antanas—kliubus. 
Vadinasi, jau išėję į platų gy
venimą, jog namie buvimas iš
rodo nepanešamu sunkumu. 
Jis prašo savo motinos, kad ji 

jnesakytų Marijonai, palaikytų 
slaptybėje, kad jį motina už-" 
tiko pas kokią Daratą ar Ve- 
rusę, o anoji parėjus namo 
keikia balius, pasigiria sutiki
mu daug draugų ir tuom pačiu 
sykiu pyksta, kam ji vėl viena 
namuose. Reiškia, pas juos 
meilė jau pusiau gaišus ir rei
kia tinkamo daktaro su geru 
eliksiru jos atgaivinimui. Čia 
apserga jųjų dukrelė, lanko ją 
daktaras, ligina močiutė, o 
tikroji mama Marusė ulioja, 
rodydama savo žvilgančią 
suknią ir išpūstą krūtinę. Pa
galiau mergaitė palieka tėvų 
vieno kitam nepasitikintį gy
venimą—ji numiršta. Vaizda
vimo suvada: motina neturėjo 
laiko prižiūrėti nei savą mer
gaitę.

Veikale įvesta ir jaunas vy
rukas, kuris myli neregę Onu
tę ir jis prašo močiutės, kad ji 
papasakotų jai, kas tai yra 
tikroji meilė. Jie abudu susi
myli, pasižada vienas kitam ir 
tą viską užbaigia bučkiu. Gra
žu ir jausminga, ar ne?

“Širdyje” maišosi ir turtin
ga Raulienė-Jokūbienė, o po 
trečiu vyru ponia Mak-Mak, 
kuriai geriau tiktų vardas 
pantaplinė pašta, nes ji nešio
ja visokias naujienas ir giria
si keistenybėmis. Išrodo, anot 
tos patarlės, velnio nešta ir 
pamesta bobelka...

Pagaliau Antanas ir Marė 
skiriasi, o ant galo vėl sueina 
ir taip baigiasi. Jie susika
bina į porą, b ponia Mak- 
Mak, neturėdama su kuo, vei
kiausia ir trečias vyras jau 
buvo pasikoręs, tai susikabina 
su blaivininku, vos pastovinčiu 
ant kojų ir taip nusileidžia už
danga. Tai maž daug tokia 
veikalo suvada. Pasimokinti iš 
jo veik nėra ko.

Atskirai apie vaidylas nera
šysiu, bet nepraleisiu nepasa
kęs, kad toji mergaitė neregės 
rolę atliko pagirtinai ir vyku
siai. Tikrai nepadarė klaidos 
ir vaidino, kaip nieko nema
tanti. Kiti vaidylos jau ne
kartą matyti ant steičiaus.

Yellow Springs, Ohio, bal. 
19.—Per paskutinius ketu
ris mėnesius pirm gimimo 
kūdikiai jau girdi įvairius 
išlaukinius garsus, kurių 
net motinos nepastebi. Del 
trukšmo paskubę j a negimu
sių kūdikių širdies tvaksė
jimas net iki 14 sykių per 
minutę. Tatai patvirtino ty
rinėjimai Antioch Kolegijos 
profesorių L. W. Sontago ir 
Wallace. Jie atranda, kad 
trukšmas kenkia negimusių 
kūdikių sveikam vystymui
si.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman paskelbė Pir
mąją Gegužės kaipo “vaikų 
sveikatos dieną.” Veltui jis 
įsivaizduoja, kad tuom pa
kenksiąs darbininkų 
monstracijoms.

de-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

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

amerikoniškąjį.';
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja*’ 
ma. Taipgi at*, 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway' 

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

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

512

Charles’ Up To-Date . 
BARBER SHOP

1 ‘K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Af-p
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

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 Ki 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai 
skausmo ir nesmagumo prie 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciati

SHENANDOAH, PA.
Laisves kapinių lotų savininkų 

sirinkimas įvyks nedėlioję, 26 d. 
landžio, 2 vai. po pietų, Najaus sve
tainėje, 302 S. Main St. Visi drau- Neuralgia,"Nervų Įdegimas, Chr‘<T‘ 
gai, kurie esate pirkę lotus, malonė- ReUmatiški keblumai, Nosies, Gerk- 
kite pribūti, nes turim keletą svar- , lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
bių dalykų apsvarstymui. Nepamirš- Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
kite ir kitiems lotų savininkams apie Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią

su- 
ba-

tai pranešti.
Valdyba.

(95-96)

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 15-tas apskritys, mote

rų komitetas rengia pasilinksminimo 
vakarą subatoj, 25 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, po numeriu 623 E. 140th 
St. Įžanga 15c. Kviečiam visus at
silankyti, linksmai vakarą praleisti 
ir su draugais pasikalbėti. Bus ska
nių valgių, gėrimų ir gera orkestrą 
šokiams. Taipgi bus laimėjimas rū
kytos hamės—10 sv.

Komitetas.
(95-96)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskričio moterų

ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas. '

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

Čicpų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



mas ir bus teisiamas. Bankie-

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Sutartis Kriaučiy Apsigynimo Sąjungos 

Su Kriaučiy Vienybes Lyga Ant Bendros 
Programos Veikti Kriaučiy 54 Skyriuj

Ekskursijos į Lietuvą

tas bus 24 balandžio, Aldine 
Kliube. Vieta užsisakoma ko
miteto raštinėj, 45 E. 17th St.,

tik papuola į 
darbininkų rei-

grupes pilniau-

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

Kriaučių 
kaipo

Veikusios dvi organizacijos 
(Kriaučių Apsigynimo Sąjun
ga ir Kriaučių Vienybės Ly
ga) per pastaruosius lygiai 
kelius metus kriaučių 54 sky
riuje, Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unijoje, kaipo griežtai viena 
kitai priešingos frakcijos, pri
ėjo prie sekamos bendro vei
kimo sutarties kriaučių 54 
skyriuje.

I. Abidvi grupės pilnai pasi
sako už likvidavimą Kriaučių 
Vienybės Lygos ir
Apsigynimo Sąjungos, 
organizacijų, veikusių kriau
čių 54 skyriuje.

II. Kad pilnai pravedus lik
vidavimo darbą, abidvi grupės 
lygiu skaičių atstovų sudaro 
komitetą, kuris prižiūrės, kad 
bi kokios frakcijinės liekanos 
nepasikartotų kriaučių 54 sky
riuje.

III. Abidvi grupės pilniau
siai pasisako už pilniausios de
mokratijos palaikymą kriau
čių 54 skyriuje. Nepaisant, ko
kių politinių pažiūrų ar religi-J. 
nių įsitikinimų narys nebūtų, 
bet jo opinija, jo iniciatyva 
turi būti per abidvi grupes to
lei•uojama lokalo susirinkime, i

• IV. Abidvi grupės pasisa
ko, kad jos dės didžiausias 
pastangas organizuoti neorga
nizuotus kriaučius į Amalga
meitų Rūbsiuvių Uniją.

•V. Abidvi grupės pilniau
siai pasisako, kad dės kuodi- 
džįausias pastangas pakelti 
kriaučių ekonominį gyvenimo

- būvį ant tiek, ant kiek tik leis 
sąlygos ir visos unijos tvarka.

VI. Abidvi grupės pasisako
- už Lietuvos nepriklausomybės 

gynimą ir kartu padės Lietu
vos darbo žmonėms išreika
lauti sau Lietuvoje demokrati
nes laisves.

VII. Abidvi grupės pilniau
siai pasisako, kad kovos prieš 
karo pavoju ir fašizmą.

-VIII. Abidvi grupės sutinka 
remti Amerikoj tokį judėjimą, 
kuris reikštu įkūrimą vienos 
Darbo Partijos.

IX. Abidvi grupės pasisako, 
kad nenešti į lokalą tokių da
lykų, kurie yra mažos vertės 
visuomenei, kaip pavyzdžiui: 
parengimai, tikietai ir t. t.

X. Abidvi grupės pilniausiai 
pasisako už rėmimą politinių

kalinių, kurie 
kalėjimą už 
kalų gynimą.

XI. Abidvi
šiai pasisako už rėmimą kriau- 
čių-4>4 skyriaus jaunimo, ku
ris bus pilnoj vadovystėj ir 
priežiūroje kriaučių 54 sky
riaus.

XII. Abidvi grupės pilniau
siai pasisako už rėmimą strei
kų, kurie tik pasireikš po or
ganizuotų unijistų vadovybe.

XIII. Abidvi grupės pasiža
da sustabdyti, ar per spaudą, 
ar lokalo susirinkime, nepama
tuotus šmeižtus ir užpuolimus 
ant ypatų ir tūlų organizacijų 
kaipo tokių.

XIV. Abidvi grupės pilniau
siai pasižada pildyti viršuje iš
dėstytas susitarimo sąlygas, ir 
žemiau pasirašo abiejų orga
nizacijų įgaliotiniai.

Kriaučių Apsigynimo 
Sąjungos Komitetas.
Kriaučių Vienybės 

Lygos Komitetas.

įspūdžiai Iš Radio City 
Ir Lietuvių Pil. Kliubo

Bemaklinėdamas New Yor
ke po 6th Avė. pereitą šešta
dienį, sumaniau užeiti Radio 
City Hali Teatran. Priėjus iš 
šono tą teatrą, pamačiau tar
tum s žvakėmi apstatytas teat
ras policija, bet nieko dau
ginus nematydamas, ėjau vi
dun. Paveikslas “Mr. Deeds 
Goes To Town” man pusėti
nai patiko, nes jame atvirai 
parodoma šių dienų teismų ne
teisybės, suokalbiai ir visos 
teisminės šaikos silpnumai. 
Šiam paveikslui vyriausiais 
žvaigždėmis paimta Jean Ar
thur ir Gary Cooper aktoriai. 
Bet išėjus iš teatro gailėjaus, 
nes pamačiau, kad Radio 
Hall teatras Muzikantų 
jos streikuojamas.

City
Uni-

tekoTą pačią dieną vakare 
užeiti Lietuvių Piliečių Kliubo 
parengime, kūr buvo perstaty
ta trijų aktų komedijukė 
“Meilė Visų Ligų Gydytoja”. 
Minėtoj komedijoj dalyvauja 
net devyni veikiantieji asme-

Iš Lietuvių Rengimosi Pirmai Gegužės
Brooklyno ir Apielinkės Lie

tuvių Veikimo Komiteto pra
plėstas susirinkimas buvo su
šauktas pereitą sekmadienį, 
tikslu planuoti prisirengimą 
prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo. Tokiu būdu susirin- 

\Aime pašvęsta daug laiko ap
tarimui prisirengimo.

Lietuviai šįmet susirinks 
prie Lietuvių Am. Piliečių 

•> Kliubo, 80 Union Avė. Bus di
delė iškaba, kuri atžymės Bro
oklyno ir Apielinkės Veikimo 
Komitetą. Kitos vėliavos bus 

" „ ALDLD Apskričio ir kuopų, 
taipgi kitų organizacijų. Mar- 

\ Šuojančios organizuotai drau
gijos ir grupės prašomos turė- 

ti obalsius, sykiu atžyminčius, 
kas ta organizacija. Prisiren
gimo komitetas padarys kelio- 
liką iškabų, bet nebus per
daug, kad ir kiekviena grupė 
atsineš savo. Taipgi nereikia 
bijoti, kad ir vienodi žodžiai 
įhisitaikytų ane kelių iškabų.

Pilni ir smulkmeningi mar- 
šavimo planai, kaip tai: ku
riuo laiku ir kur susirinksim, 
au kokiomis tautinėmis grupė
mis stovėsim—bus skelbiama

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjunga Am. ruošia ekskur
sijas į Lietuvą. Pirmoji tiesio
ginė New Yorkas-Klaipėda ek
skursija (per Gothenburgą), 
be persėdimo, išvyks iš New 
Yorko laivu Gripsholm 29 ge
gužės. šiai vadovaus 
Linijos Klaipėdos sk. 
Pr. Zaborskis.

šv. Am. 
vedėjas

tuo pa
per 
Go-

Antroji ekskursija 
čiu laivu išplauks 1 liepos 
Gothenburg-Stockolm. Iš 
thenburg vyks traukiniu į Sto
ckholm, o iš ten kitu laivu da- 
baigs kelionę Klaipėdon. Pa
starajai ekskursijai vadovaus 
tos linijos lietuvių skyriaus ve
dėjas Amerikoj V. P. Mučins- 
kas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Ona Petrauskienė, 49 metų, 
96 Jackson St., mirė balan
džio 18 d. Bus palaidota ba
landžio 21 d., 10 v. ryto, šv. 
Jono kapinėse.

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

JI1—' 
riems jos nieko nereiškia.

Kaip ten nebūtų, bet Šala- 
viejus “užsiaugino” savus va
gis. Kai tik pamato, jog yra 
tinkamų žiponų,—atėję pasi
ima ir niekas nei gugu. Vie
ša ir slapta policija atėjus pa- 
maršuoja nuo lango prie lan
go, nuo durų iki kitų durų ir 
paišeliais ant popiergalių pri- 
sipeckelioję išeina, ir vėl lau
kia kito maršavimo. žiūrint į 
tokias ceremonijas šlykštu da
rosi.

Paskutinis apvogimas šapos 
Šalaviejui ir jo pusininkui kai- 
nuo virš $500. Tai būk gud
rus, kad nori, varyk biznį ir 
pasidaryk didelė žuvis, kuo
met kas nors stovi su žeberk
lais ir laukia progos pasigauti 
skauradai taukinio čirškėjimo. 
Ateityj tokios porcijos pra
nyks, bet pakol tas įvyks, tai 
nevienas jų gaudytojas ašako
mis pasprings, nevienas bosas 
nukentės, 
apvogimą 
mokės.

Muzikos Projekto Koncertai

Ir dar ne už vieną 
ir darbininkas už-

Reporteris.

Sidney Luckman, sūnus din
gusio Ike Luckmano, vieno iš 
kaltinamų Druckmano žudys- 
tėje, išleistas iš kalėjimo po 
$116,200 kaucijos.

vėliau. Galutini planai bus 
priimti tarptautinėj konferen
cijoj, kuri bus ateinantį sek
madienį, 26 balandžio, N. Y.

Kokia programą lietuviai 
turės masiniame susirinkime 
po parado Pirmą Gegužės? 
Šiuo tarpu žinoma tiek, kad 
programa bus iš kalbų ir dai
nų. Po programos planuoja
ma turėti šokius. Kviečiama 
Liet. Soc. Sąjungos 19 kuopa 
dalyvauti susirinkime ir prašo
ma duoti kalbėtoją. Nuo ko
munistinės sriovės
Vytautas .Zablackas ir R. Mi- 
zara. Muzikališką dalį pro
gramos pildyti užkviestas Ai
do Choras ir jo sekstetas Aid- 
balsai.

pakviesta

ko- 
rū- 
Ge- 

Apie

Brooklyno ir apielinkės 
lonijų lietuviai kviečiami 
pestingai rengtis Pirmos 
gūžės apvaikščiojimui.
tai, kaip reikalinga ir svarbu 
tą dieną padėti darbo įran
kius ir sustabdyti mašinas fa
brikuose ir įvairiose įstaigose, 
bus plačiau rašoma “Laisvės” 
vėlesniuose numeriuose.

Komiteto Sekr. G. Kuraitis.

nys su Vitalių Bukšnaičiu 
priešakyje, kuris šiuo tarpu 
buvo per daug paėmęs “del 
drąsos”, bet šiaip-taip savo ro
lę atliko—visai “nesustokino”. 
Kiti asmenys: Bartkevičiūtė, 
Jurkevičiūtė, Alekna, Marma, 
Tranaitis, Grybauskas ir 
Grunskis vaidino vidutiniai.

Pati komedija idėjiniai ne
utrali, tik gaila, kad tiek ma
žai žiūrėtojų del šios komedi
jos susirinko; tikroji priežas
tis sunku pasakyti: vieni sa
ko, kad daugiau parengimų 
buvę tą vakarą; kiti sako, kad 
įžanga perbrangi net 65 cen
tai asmeniui; o tikriausia prie
žastis gal bus ta, kad žmonės 
boikotuoja “Vienybei 
davusio Bukšnaičio 
jamą vaidylų grupę.

Po lošimui dailiai 
vo kelias liaudiškas 
Šertvietaitė ir Mažeikaitė, pa
čios sau pritardamos su man
dolinomis.

LDS 1 Kp. Du Svarbūs 
Įvykiai Ir Užduotys

WPA Muzikos Projektas 
pradės seriją koncertų Brook-- 
lyne. Pirmas tokių koncertų 
bus trečiadienį, 22 šio mene-! 
šio, Brooklyn Academy of Mu
sic, Lafayette Avenue ir Ash
land Place. Įžanga nuo 25 iki 
50 centų.

Policija sulaikė keturis 
Queens gyventojus, kurie bu
vo suimti apiplėšime, ir pas 
vieną iš jų rastas gerokas ar
senalas. Jais yra J. O ’Brien,( 
J. Collins, V. Cankowski ir, 
P. McIntyre. Jie nužiūrimi 
dalyviais pirmesnių plėšimų, 
surištų su žudystėmis.

Buvusis advokatas Wendel 
pargabentas Brooklynan ir bu
vo distrikto prokuroro Gėog- 
hano klausinėjamas apie jo 
kidnapinimą. Jisai būsiąs lai
komas slaptoj vietoj, po slap
tosios policijos sargyba, iki 
Brooklyno d žiūrė išneš nuo
sprendį. New Jersey džiūrė 
jį išteisino. Wendel vienu 
tarpu buvo pasakęs esąs Lind- 
berghų vaiko pagrobėju, bet 
paskui vėl atšaukė ir liudijo, 
kad buvęs kidnapintas ir pri
grasintas sakytis kaltu vaiko 
pagrobime.

Nauja Fulton St. subvė pir-‘ 
mą važiuotos savaitę surinko 
225,205 nikelius. Subvės išbu- 
davojimas kainavo $55,000,- 
000.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
Čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbinio ir importuotais.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

” parsi- 
vadovau-

padaina- 
daineles

Lukošius.

Ir Vėl A p v o g ė 
Šalaviejaus Šapą

Kuopos pirmas šįmetinis ir 
prieš - šeiminis parengimas 
įvyks 26 balandžio, “Laisvės” 
svetainėje. Kiekvieno nario 
užduotis padaryt šį parengimą 
kuo sėkmingiausiu. Turite ži
noti, kad pasiuntimas delega
tų į LDS Seimą rymo ant šio 
parengimo p a s e k m ingumo. 
Delegatus visti e k reikės siųsti. 
Jei parengimas nenusisektų, 
kas tada, nejaugi turėtumėm 
asesmentus

—=--------------——.
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

PRAMOGOS
LDS 1-MOS KUOPOS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos pirmas šių metų parengi-

užsidėti ?
balius gali būti 
Taip. LDS 1 kp. 
180 narių. Įsivaiz-

Ar mūsų 
sėkmingas ? 
jau randasi 
dinkit, jei tik vieni nariai su
eitų į šį parengimą, kokios 
džiuginančios pasekmės būtų! 
O kitaip ir neturėtų būti.

Svarbus kuopos susirinki
mas bus 7 d. gegužės, “Lais
vės” svetainėje. Tai bus no
minacijos naujos LDS Centro 
Valdybos. Nors nariams laiš
kučiai jau išsiuntinėti, bet 
kuomet ne visi nariai rūpina
si savo naujus antrašus pri
duoti, tad tie laiškai ne visus 
pasieks. Nariai turėtų koope
ruoti su sekretorium, priduo
ti jam teisingus antrašus.

Kitas svarbus įvykis, kad 
LDS vajus prailgintas dar du 
mėnesius, o mūsų kuopos kvo
ta vis mažėja, tai yra jau tik 
20 narių betrūksta. Tad visų 
prašau, kad į 7 gegužės susi
rinkimą atsivestumėt savo kai
mynus bei gimines. Apžiūrėki-

Penktadienio rytą, 17 d. ba
landžio, vėl apvogė šalavie- 
jaus kriaučių šapą. Išnešė 57 
viršutinius žiponus-ploščius 
(top coats). Tai jau trečias 
iš eilės apvogimas šapos bėgy
je vienų metų. Bet šį kartą 
vagystė pilnai nenusisekė, nes 
kada nešė paskutinius 7 žipo- 
nus krauti vežiman, tai pro ša
lį einantis policistas tą paste
bėjęs sukėlė triukšmą, ar kaip
ten ištikrųjų buvo,—vagys pa- te, ar visi šeimynos nariai pri
metę tuos 7 žiponus ir įsėdę 
vežiman nulėkė su pirmiau su
krautais žiponais. Vagys pa
bėgo, o likusius žiponus poli
cija “areštavo” ir dabar jie 
randasi jos stoty j. Ar polici
jai pasiseks pagauti vagis, tai 
reikia pastatyti kriukio galvos 
didumo klausimo ženklą.

Vagys įsilaužė šapon pro 
moterų nusirėdymo kambario 
langą ir nors viduje buvo už
dėtos nuo vagių apsisaugoji
mo signalinės vielos, vienok 
darbas atliktas pilnu patyri- 

kad policijai
signalinės vielos yra įvedamos 
tik durniams vagiams, o kyt-

klauso prie LDS; jei ne, tai 
prirašyk, kol įstojimas pigus.

Prirašyk savo bei kaimyno 
vaikus, pradedant nuo 2 metų 
ir baigiant uošviu, kuris yra 
48 m. Tas parodo, kad prie 
LDS gali prigulėti ne tik visa 
šeima, bet ir ištisa giminė. Pa- 
sidarbuokim!

Valio, už 200 narių!
Narys No. 379.

Pagerbs Laikraštininką
mu. Pasirodo,

Gynimas Sovietų Sąjun
gos nuo imperialistinių už
puolikų yra viso pasaulio 
darbininkų reikalas.

Barbusse Memorial 
tas ruošia bankietą 
mui Laikraštininkų 
pirmininko Broun, 
įvęrtinimui jo kovingo veiki
mo Milwaukee laikraštininkų 
streike, kur jis aktyviai daly
vauja pikiete, būna areštuoja-

Komite- 
pagerbi- 
Gildijos 

Tai bus

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

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

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

1 
mas-šokiai įvyks 26 balandžio (ne- 
deltoj). Pradžia 5 vai. po pietų. Ne
pamirškite, kad šis smagus parengi
mas su gražia programa bus “Lais
vės” salėje, 419 Lorimer St., kampas 
Ten Eyck St. Įžanga tik 25 centai. 
Balandžio 12-tai pirktieji tikietai bus 
geri šiam baliui.

(95-97)

MASPETH, N. Y.
niję bendrai rengia draugišką sueigą, 
ję bendrai rengia draugišką sueigą, 
subatoj, 25 d. balandžio, Logan Hall, 
61-30 Grand Ave. Maspeth, tarpe 
Fresh Pond Rd. ir Willow Ave., pra
džia 7 vai. vakare. Į šią draugišką 
sueigą kviečiam abiejų kuopų na
rius atsilankyti ir vien su kitu susi
pažinti, taipgi kviečiam ir pašali
nius. Turėsim visokių užkandžių, 
gėrimų ir kitų pasilinksminimų. 
Įžanga tik 50 centų.

Kviečia Komisija.
(95-96)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kraučių 54 skyriaus ihėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoj, 22 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, Piliečių 
Kliube, 80 Union Avė. Visi skyriaus 
nariai pribūkite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

K. Nečiunskas.
(95-96)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA AGENTŲ

Vyrų ir moterų, po visus miestus 
Amerikoj ir užsienyj, ant vietos ir 
keliaujančių, pardavinėjimui ir garsi
nimui NATURAL-LAX-HERB-TEA. 
Geras uždarbis. Rašykite tuojau del 
platesnių žinių:

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

(94-100)

PARDAVIMAI ’
PARSIDUODA Alinė-Restaurantas, 

14 furnišiuotų kambarių. Viskas 
įtaisyta puikiausiai. Parsiduoda pi
giai arba priimam pusininką. Turi 
būt virėjas. Pavienis, nevedęs.

Vieta randasi ant gero kampo. 
Matykit arba šaukit Mitchell 2-9356.

Antrašas: 498 Ferry St., Newark, 
N. J. (94-96)

Gera proga pirkt: 2 šeimynų mū
rinis namas, 9 kambariai, 2 maudy
nės, šiluma. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Del greito pardavimo 
kaina $3,000. Del mokesčių galima 
lengvai susitart. Vieta randasi Mas- 
pethe. Atsišaukite pas: Trace Bros., 
66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Atdara nedėliomis. (94-100) i

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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

> GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

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.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.




