
KRISLAI
Philadelphia.
Vilniečių Suvažiavimas.
“Blogi Laikai.” 
Insinuacijos.

Rašo L. PROSE! K A

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Mes turėjom puikią- jubilėji-
nę “Laisvės” vakarienę Phila- 
delphijoj, pereitą nedėldienį. 
Laikraščiui bus gražios finansi
nės paramos. Ir bankietas bu-
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

vo šaunus ir dainos buvo gra
žios.

Ir jubilėjiniy certifikatų daug 
parduota ir skaitytojų gauta, 
ypač iš buvusių opozicionierių. 
Senas Vincas, kurį ten matėme, 
tuoj pradeda rašinėti “Laisvei.”

Philadelphijoj, per bankietą, 
teko kalbėtis su scrantoniečiais 
Antanaičiais ir Valukais, ku
rie buvo atvykę į laisviečių 
šventę.

Jie jau su mumis.

Mes, rytiečiai, turim iš anks
to rūpintis tinkamai pasveikin
ti “Vilnies” bendrovės suvažia
vimą gausingomis aukomis.

Brooklyne jau smarkiai ren
kamos aukos.

Blogi laikai? National City 
Bank (New Yorke) raportuo
ja, kad 2,010 industrinių, fi
nansinių ir visuomeniško aptar
navimo korporacijų pereitais 
metais turėjo gryno pelno 
$2,540,000,000.

Pustrečio biliono!
O 1934 metais, tos pačios 

kompanijos profito turėjo tik 
(!) $1,789,000,000.

Juo rooseveltinė sistema ge
riau juos šeria, tuo jie labiau 
pučiasi.

J. Tysliava bando užvesti ant 
sliedo kurį nors pilėniškos 
krypties “veikėją”: “Užtektų 
kuriam nors SLA nariui pra
nešti apie kai-.kuriuos Jurgeliū- 
tės darbelius į Washingtoną, tai 
būtų labai ir labai nemalonu...”

Kaip tik politinis oponentas, 
tai ir insinuacijos. O kur pir
miau buvote, per visus tuos me
tus? Kodėl tuomet nereikėjo 
Washingtono?

Ar manot, kad karas Ethio- 
pijoj pasibaigs, jeigu italai už
ims Addis Ababą?

Partizaniškas karas Ethiopi- 
joj tęsis per metų metus. Mus- 
solinio laimėjimai bus tas pats, 
ką vadina deguto bačka su me
daus šaukštu.

New Yorko valstijoj kaires
nieji socialistai paėmė viršų ant 
senosios gvardijos. Valstijos 
komiteto aiški didžiuma suside
da iš Norman Thomas’o šalinin
kų.

Bet dešinieji sakosi nepasi
duosią. Jie, turbūt, eis prie 
partijos suskaldymo.

Mes žinom, kad ir lietuvių 
tarpe yra N. Thomas’o šalinin
kų. Kodėl jie tyli!

Per vieną tik dieną Ispanijoj 
suareštuota 800 fašistų. Be to, 
pradėta valyti ir armijos ko- 
mandierių eilės.

Labai gerai. Senai reikėjo 
taip daryti. Armijos viršūnėse 
perdėm buvo aristokratų sūne
liai. Daugeliui jų pravartu 
praleisti atostogas kalėjime.

Garsusis advokatas Clarence 
Darrow, susilaukęs 79 metų, pa
sakė Chicagos laikraščių repor
teriams: “Religija yra tikėji
mas į užgrabinį gyvenimą ir į 
dievą. Aš netikiu nei vienu, nei 
kitu.”

Taip nusistatyti gali tik drą
sus žmogus. Tik gaila, kad ki
tas jo pareiškimas visai nedrą
sus. Jisai mano, kad senas 
žmogus negali pakeisti pasaulį, 
nors ir norėtų.

O Tamas Mann, o močiutė 
Bloor?

Republikonai sako, kad jų 
rinkimų kampanijoj reikėsią 
smegenų, tik nereikėsią trusto.

Trustą jie turi—du Pont di-

Baudžia Vaikus už Amerikos 
Vėliavos Nesveikinimą

BELCHERTOWN, Mass., 
bal. 19.—Apskričio teismas 
nuteisė du Ignaco Opielous- 
kio vaikučius perkelt iš vie
šosios mokyklos į baudžian
čiąją pataisos mokyklą už 
tai, kad jiedu atsisakė svei
kinti Amerikos vėliava. Jų
dviejų tėvas taipgi areštuo
tas ir po $800 parankos lai
komas.

Tėvas yra farmerys, se
kėjas “Jehovos” (dievo tė
vo) religijos. Ta religija 
priešinga karui ir nepripa
žįsta jokios kitos vyriausios 
ištikimybės niekam kitam, 
kaip tik Jehovai.

ISPANIJOJ ĮKALINO
DAUGELĮ KLERIKALU

Komunistai Reikalauja Ban
kų ir Bažnyčių Pinigais 

šelpt Alkanus

MADRID, bal. 20. — Val
džia suėmė desėtkus fašis- 
tuojančių kunigų ir klerika
lų įvairiuose miestuose Is
panijoj.

Pereitą penktadienį uni
jos, paskelbdamos visuotiną 
streiką, privertė Azanos 
valdžią uždaryt visas fašis
tines organizacijas. Nuo to 
laiko veiklūs fašistai bū
riais bėga į užsienius.

Komunistų Partijos orga
nas Madride reikalauja už
daryt ir fašistam palankią 
Katalikų Žmonių Veikimo 
Partiją. Jis taip pat reika
lauja tuojaus paimti bankų, 
bažnyčių ir dvarininkų pi
nigus ir jais sušelpti alks
tančius ir skurstančias dar
bo minias.

123 Detroit Organizaci
jos už Darbo Partiją
DETROIT, Mich. bal. 19. 

—Konferencijoj, sušauktoj 
steigti F a r m e r ių - Darbo 
Partiją Wayne apskrity j, 
dalyvavo 231 delegatas nuo 
123 organizacijų; tame skai
čiuje buvo atstovai nuo 
47-nių lokalų Amerikos 
Darbo Federacijos automo
bilių darbininkų ir kitų uni
jų.

Socialistų Partija oficia
liai nedalyvavo, bet prisiun
tė penkis savo tėmytojus. 
Mokytojų Federacijos vice
prezidentas Walter Berg
man, žymus socialistų va
das, tapo išrinktas konfe
rencijos vice-pirmininku.

Du Amerikos Karo Lai
vai Lėšuos 100 Miliony

Washington. — Admiro
las Standley kreipėsi į prez. 
Roose veltą, kad jau leistų 
pradėt statyt du nauju mil
žinišku karo laivu. Vienas 
ir kitas lėšuotu po 40 iki 
50 milionų dolerių.

namito trustą. Tas trustas se
nai ištaškė jų smegenis, tai 
smegenų jie neturėsią.

HITLERIO GIMTADIENYJ NAZIAI DAINAVO, 
KAD UŽKARIAUSIĄ IŠTISA PASAULĮ

Sudarė Milžinišką Karinę Pa rodą; Naziai Arklines Kanuo- 
les Skiria Prieš Lietuvą ir Sovietų Sąjungą

BERLYNAS, bal. 20.—
Hitlerio 47 metų gimtadie- 
nyj Berlyne demonstravo 
gatvėmis virš 30,000 karių 
ir jūrininkų su milžiniška 
daugybe naujoviškų ginklų. 
Vien lengvųjų tankų važia
vo 350.

N. Y. Times koresponden
tas sako, kad Vokietijos ar
mija geriau motorizuota ir 
karui priruošta, negu ku
rios kitos šalies. Bet, apart 
motorais traukiamų kanuo- 
liu, kitas kanuoles vežė 
tūkstantis arklių. Šios ark
linės kanuoles, rašo tas ko
respondentas, yra pritaiky
tos karui “Lietuvos bei Ru
sijos pelkėse.” Kariškos pa
rodos įvyko ir kituose mies
tuose.

Hitleris savo kalboj gyrė
si, kad “iš numirusių prikė- 

Palestinos Riaušėse Užmušta 15 Žydy ir
5 Arabai; Paskelbta Visuotinas Streikas

ARABAI REIKALAUJA SUSTABDYT ŽYDŲ ĮVA
ŽIAVIMĄ IR NEPARDAVINĖT JIEM ŽEMES .
TEL AVIV, Palestina a----------------------------------

bal. 20.—Per arabų susikir
timus su žydais užmušta 
dar 5 žydai. Anglų policija 
nušovė du arabu ir sužeidė 
32. Tel Aviv žydai tautinin
kai pirmi užpuolė arabus.

Kelių paskutinių dienų 
susidūrimuose liko užmuš
ta 15 žydų ir 5 arabai. Su
žeistų yra šimtai. Riauši
ninkai sudegino daugelį vie
ni kitų namų.

Arabai tautininkai pas
kelbė visuotiną streiką, rei
kalaudami, kad Anglijos vy
riausybė, kuri valdo Pales
tiną, uždraustų žydams 
pirkti žemes ir visai sus
tabdytų žydų įleidimą į Pa
lestiną. 1920 m. žydų buvo 
Palestinoj 66,574, o dabar 
yra apie 350,000. Arabų gy
ventojų yra trečia tiek dau
giau.

Arabai reikalauja Pales
tinai savivaldybės su seimu, 
j kurį atstovai būtų renka
mi proporcionaliai pagal 
arabų ir žydų gyventojų 
skaičių. Tam priešinasi žy
dai tautininkai sionistai. 
Iki šiol Anglija pataikavo 
vadovaujančiai žydų buržu
azijai prieš arabus, dau
giausia darbininkus ir bied- 
nus valstiečius.

BOSŲ GENGSTERIAI PA
GROBĖ STREIKO VADĄ

CATTANOOGA, Tenn, 
bal. 20.—Penki kompanijos 
gengsteriai pagrobė Rock
wood mezgyklos darbinin
kų streiko vadą M. Lynchą, 
išsivežė už miesto, bjauriai 
iį sumušė ir -grąsino dar 
blogiau su juom pasielgt, 
jeigu jis sugrįš atgal į mies
tą.

lęs vokiečių tautą”, o naziai 
šturmininkai m a r š uodami 
raliavo: (

“Šiandien valdom
Vokietiją,

O rytoj nasaulį visą.”
Savo sukaktuvių proga 

Hitleris pakėlė karo minis- 
terį- Blombergą į feldmarša
lus; taipgi paaugštino gen. 
Goeringa ir kitus armijos ir 
laivyno komandierius.

Anglijos Valdžia Išleis 4 Bi- 
lionus per Metus

LONDON, bal. 21.—An
glijos valdžios išlaidos nėr 
dvylika mėnesių sieks $4,- 
000,000.000 be 11 milionų. 
Specialiam d as m arkintam 
ginklavimuisi bus išleista 
$100,000,000, apart regulia
rių armijos ir laivyno lėšų.

Naziai Reikalauja Ištikimy
bės iš Karią Nuotaką

BERLYNAS, bal. 20. — 
Nazių karo ministerija iš
leido patvarkymą norin
tiems apsivesk kariams, — 
kad nuotaka turi būt “gry
nos” veislės, visai be “žy
diško kraujo” ir kad ne tik 
ji pati, bet visa jos familija 
turi būt ištikima Hitlerio 
valdžiai.

Prancūzą Valdžia Vardan 
Rinkimą Padeda Italijai

Paryžius. — Ateinantį se
kmadienį įvyksta Franci jos 
seimo rinkimai. Vardan tų 
rinkimų Francijos užsieni
nis ministeris Flandin išrei
kalavo iš Anglijos, kad Tau
tų Lygos Taryba dabar ne
svarstytų jokių naujų baus
mių prieš Italiją už jos ka
rą Ethiopijoj. Todėl šis 
klausimas tapo atidėtas iki 
gegužės 11 d., kol Francijos 
valdžia bus kiek “susitupė
jus” po rinkimų. Francijos 
valdovai stengiasi duoti 
Mussoliniui laiko nuka- 
riaut Ethiopiją.

Berlynas, bal. 20.—Šiemet 
kovo mėnesį Hitlerio val
džia damokėjo 379,000,000 
markių Vokietijos pramo
nininkams ir p rėkė jams,, 
kad jie galėtų savo tavo- 
rus pigiau parduoti užsie
niuose.

KURSK, SSRS. —Ant O- 
kos upės apvirtus valtelei, 
prigėrė 5 mokiniai jaunesni 
kaip 12 metų amžiaus.

Anglą Atstovybė A. Ababoj 
Priglaus Europiečius

Addis Ababoj, Ethiopijos 
sostinėj, yra apie 3,000 bal
tųjų svetimšalių, tarp jų 
apie 160 amerikiečių. Jei 
italai pradės bombarduot 
Addis Ababą, dauguma eu
ropiečių gausią prieglaudą 
Anglijos atstovybėje, prie
miesty j. Atstovybė apdrū- 
tinta, lyg tvirtovės fortas 
ir apginkluota penkiais kul- 
kasvaidžiai ir šimtais šau
tuvų. Atstovybėje yra ir ke
li tūkstančiai maskų apsi
saugo! nuo nuodingų dujų; 
o pasislėpimui nuo sprogs
tamųjų bombų yra įtaisyta 
stiprūs rūsiai.

NUTARĖ 4,000 KARO 
LĖKTUVŲ AMERIKAI

Lavins Studentus į Kariško 
Orlaivyno Lakūnus

WASHINGTON, bal. 20. 
—Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmas nubal
savo, kad bėgyje penkių 
metų būtų dastatyta iki 4,- 
000 kariškų lėktuvų. Lig- 
šiol Amerika turėjo 1,800 
tokių lėktuvų.

Atstovų rūmas taipgi pri
ėmė McSwain bilių, reika
laujantį universitetuose ir 
kitose mokyklose įvest kur
sus lavinimui naujų karo 
lakūnų, šie kursai skiriami 
studentams nuo 17 iki 24 
metų amžiaus.

Fašistai Minėjo 2,689 
Metus nuo Romos

Įkūrimo
ROMA, bal. 21.—Pagal 

Mussolinio komandą, buvo 
Gatvėse ir aikštėse apvaikš
čiojama 2,689 metų pasakiš
kos sukaktuvės nuo Romos 
miesto įsteigimo.

Kada italai užimsią Ethi
opijos sostinę Addis Ababą, 
tai fašistai darys kur kas 
didesnį, mobilizuotą Romos 
sukaktuvių minėjimą. Ryšyj 
su tomis iškilmėmis Musso
lini reikalauja, kad italai 
smarkiau veistųsi, kad iki 
1950 m. jų būtų bent 60 mi
lionų. 1921 m. italų buvo 
skaitoma 38,000,000.

Italam dar 300 Mylią 
Iki Ethiopy Sostinės 

Addis Ababos
ROMA, bal. 20.—Mussoli

nio spaudos ir propagandos 
ministerija viešai persergė
jo nesi tikėt, kad italai tuo
jaus užims ethiopų sostinę 
Addis Ababą. Sakoma, kad 
Italų armijos niekur dar nė
ra arčiau Addis Ababos 
kaip už 300 mylių.

Maskva, bal. 20.—Sovietų 
vyriausybė įsakė visoms 
pramonėms paskirt 4 nuo
šimčius savo pelno gerini
mui gyvenimo sąlygų darbi
ninkams.

Sov. Atstovas Potiom- 
kin Smerkia T. Lygos 
Pataikavimą Fašistam 
---------------------------------------------------------------- B

KIDNAPERIAI KANKI
NO KOMUNISTŲ 

VEIKĖJĄ

TOPEKA, Kan, bal. 20. 
—Keli nenaudėliai, pasi
vadinę policininkais, pagro
bė vietinį komunistų orga
nizatorių M. Salzmaną, ver
stinai išsivežė už miesto; 
mušė jį ir visaip kankino ir 
grūmojo nužudyt, jeigu jis 
sugrįš. Drg. Salzman, ta- 
•čiaus, sugrįžo vėl į Topeką.

Ottawa, bal. 20.—Kana
dos žemdirbystės ministe
ris pranešė, kad mokslinin
kai valdiškose farmose sten
giasi išvystyt tokius kvie
čius, kurių šiaudai būtų 
kaip šienas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Dar Tebėra Gyvi 2 Užgriū

tieji Aukso Kasykloje

. MOOSE RIVER, Canada, 
bal. 21.—Dar tebėra gyvi du 
užgriūti senoj aukso kasyk
loj. Vienas jųdviejų yra 
daktaras Robertson, kasyk
los dalininkas; kitas—jos 
prižiūrėtojas. Per uolą yra 
gręžiama nauia didesnė 
skylė, kad užgriūtieji galė
tų gaut daugiau oro ir kad 
jiems galima būtų geriau 
nuleisti maisto ir kitų reik
menų.

Stockholm, bal. 20.—Šve
dų dienraštis Nya Daglit 
Allenhanda padarė bando
mąjį balsavimą tarp 26,000 
savo skaitytojų delei Tau
tų Lygos. Dauguma pasisa
kė už Švedijos pasitrauki
mą iš Lygos.

f --------
Managua, Nicaragua. — 

Keli šimtai Honduraso res
publikos sukilėlių per pen
kis rubežiaus punktus per
bėgo į Nicaragua.

Washington, bal. 20. — 
Kunigo Coughlino fašistinė 
Socialės “Teisybės” Lyga 
nuo sausio 1 iki vas. 8 d. 
šiemet turėjo $101,060 įplau
kų ir $96,388 išlaidų, pagal 
oficialį raportą.

Lansing, Mich, bal. 20. — 
Valstijos pašalpų komisija 
paskelbė, kad nebus duoda
ma jokios pašalpos tiems 
bedarbiams buvusiems ka
reiviams, kurie š. m. birže- 
lyj gaus bonų čekius iš val
džios.

London, bal. 20.—Angli
jos karalius Edwardas pa
siuntė Hitleriui karštų svei
kinimų ir linkėjimų telegra
mą jo 47 metų amžiaus su
kaktuvių dienoj.

Addis Ababa, bal. 20.— 
Atvyko virš 8,000 savanorių 
ethiopų į karą prieš italus.

LYGOS TARYBA NIEKO 
NEDARYS PRIEŠ ITALI
JĄ IKI GEGUŽĖS 11 d.

GENEVA, bal. 20.—Tau
tų Lygos Taryba švelniai 
pareiškė, kad tai Italija ve
da užpuolimo karą prieš 
Ethiopiją; paragino tas dvi 
šalis taikytis ir priminė, jog 
pagal 1925 m. sutartį yta 
uždrausta kaip 11 a 1 ijai, 
“taip Ethiopijai” kariaut 
nuodingomis dujomis.

Po tokio Mussoliniui pa
taikaujančio p a r e i š kimo, 
Lygos Taryba uždarė savo 
posėdžius iki gegužės 11 d.

Sovietų delegatas Vladi
mir Potiomkin pasmerkė 
Lygos “pataikavimą užpuo
likui.” Jis nurodė, kad juo 
užpuolikas yra “begėdiškes
nis ir atkaklesnis, tuo la
biau Lyga linksta jam nuo- 
laidauti.”

Mussolinio atstovas P. 
Aloisi savo kalboj išvedžio
jo, kad Italija tik tada ga
lės sustabdyt karo veiks
mus ir pradėt kalbėtis apie 
taiką, kai italai bus užka
riavę visą Ethiopiją. Į 'kal
tinimus, kad italai vartoja 
nuodingas nujas prieš ethi- 
opus, Aloisi atsakė būk fa
šistai tuomi “tik atsimoką 
už ethiopų žiaurumus.”
Anglijos Delegato Edeno 

šlubas Pagrąsirimas
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris A. Eden savo pa
reiškime leido suprast, kad 
ieigu Tautu Lyga nesuval
dys Mussolinio, tai gal pati 
Anglija turės spręsti 
klausimą. Eden reikalavo, 
kad Lyga ir toliau vykdytų 
bent dabartines drausmes 
prieš Italiją, ir sakė, "kad 
Anglija ketina pasiūlyti 
naujų nekariškų bausmių 
prieš Italus, jeigu su tuom 
sutiks kiti Tautų Lygos na
riai.

Francijos atstovas J. 
Paul-Boncour savo dvivei
diškoj kalboj putė į Musso
linio dūdą.

Ethiopijos delegatas Wol
de Mariam reikalavo pa
naudot kariškas ir visas ki
tas bausmes prieš Italiją 
pagal Lygos įstatų 16-tą 
skyrių.

Austrijoj Suėmė 38 Mokinius 
Nazių Agentukus

SALZBURG, Austrija, 
bal. 20.—Policija suėmė 38 
berniukus mokyklose, kaipo 
Hitlerio propagandistus. Po 
jų suolais klasėse ir jų mal
daknygėse rado pinigų, gau
tų iš hitlerininkų. Tuos pi
nigus šie vaikai turėjo nau
dot nazių propagandos 
skleidimui tarp mokinių. 
Visi areštuoti berniukai 
yra žemiau 16 metų am
žiaus. . 4?
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Kas Valdo Anglies Pramonę!
Viena iš labiausia trustizuotų Ameri

kos pramonių yra anglis. Tiktai kelios 
milžiniškos kompanijos bei firmos ją val
do. Štai penkios iš jų:

Consolidated Coal Co. (Rocke- 
fellerio interesai) turi įvesdinę 

..................................... $89,735,000
Glend Alden Coal Co. (Morgano 

interesai) ......................... $165,586,000
Lehigh Coal and Navigation Co.

(Morgano) ................................94,288,000
Philadelphia and Reading Coal

and Iron Corp. (Morgano) . . .129,384,000
Pittsburgh Coal Co. (Meliono in

teresai) ....................................160,107,000
Vadinasi, Morgano bankiniai interesai 

turi Savo rankose Amerikos anglies pra
monę.

Lietuvos universitete ir kitose aukštose 
mokyklose pasirodė nemaža proklamacijų. 
Būta daug kartų, kai kas yra suimta, bet 
tie nelegalus atsišaukimai nesiliauja plitę. 
Kai kuriuose iš tų atsišaukimų labai šiurkš
čiai asmeniniai puolami aukšti valdininkai 
ir ministerial. Figūruoja tokie žodžiai kaip 
mopsas, pamestinukas, neužauga, dezerty
ras ir panašiai. Reikia sakyti, kad šiaip 
daugelio tų atsišaukimų turinys esminiai 
nepaliečia dabartinės valdymo sistemos, ar
ba programiniai nenustato ateities gyveni
mo planus, bet tik asmeniškai puola dabar 
valdančius. Tad kai kurie tų atsišaukimų 
atrodo, kad čia suvedamos asmeninės są
skaitos. Bet be šitų beprincipinių atsišau
kimų pasitaiko vienas kitas jau tinkamiau 
redaguotas.

Seniau, kada palyginamai cenzūra nebu
vo tokia, kokia dabar yra, šiokių atsišauki
mų universiteto sienose nesimatė.

Provincijose taip pat vis dar įvairaus tu
rinio atsišaukimų mėtoma, žodžiu, Lietu
vos gyvenimas vis toliau eina į visai jam 
neįprastas vagas.

Revoliucinė 
Mongolija

Kapitalisto “Tėviškas” Patarimas 
Darbininkui

Milionierius Charles M. Schwab, galva 
Bethlehem plieno kompanijos, sako:

Nesiekite turtu. Štai mano patarimas 
jauniems vyrams. Dirbkite sąžiniškai ir 
surasite pasitenkinimą. O tas ir viskas, ko 
ižmogus gali trokšti.

Bet pats Schwab paskendęs turtuose 
ir visą savo suaugusį gyvenimą praleido 
plėšimui turtų ir išnaudojimui darbinin
ku.

Tai Bus Reakcinis Bendras 
Frontas

Socialistų Partijos “senosios gvardi
jos” organo “The New Leader” bankiete 
kalbėjo Amerikos Darbo Federacijos šu
las William Green, didelis priešas indust
rinio unijizmo. Jisai nuo socialistų plat- 

1 formos smarkiai atakavo judėjimą už in- 
| dustrines unijas.
i Gi reakcioniškiausias iš visų stambių

jų reformistinių vadų Mathew Woll at
virai pasiūlė “senajai gvardijai” bendrą 
frontą. Jis pasakė:

” Jeigu jūsų (socialistų) kairysis sparnas 
gali sudaryti bendrą frontą su komunistais, 
tai nėra pagrindo, kodėl negalėtų būti su
darytas bendras frontas tarp organizuotų 
darbininkų ir socialistinio judėjimo.
“Organizuoti darbininkai” čia reiškia* 

' reakcinius unijų vadus, kaip Woll, 
Green, Hutchins ir kitus.

“Socialistinis judėjimas” čia reiškia 
“senąją gvardiją” — Waldman, Oneal, 
Panken, Solomon, tuos generolus be ar
mijos.

Taip atrodo ir bus. Kairysis socialis
tų elementas, kuris sudaro milžinišką So-, 
cialistų Partijos didžiumą, ilgainiui su
darys bendrą frontą su komunistais prieš 
reakciją ir fašizmą, už gynimą kasdieni
nių darbininkų klasės reikalų. O dešinie
ji socialistai, netekę jokio pasitikėjimo 
Socialistų Partijos nariuose, paduos ran
ką patiems reakcioniškiausiems unijų 
vadams, kad kariauti prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą ir tuomi objekty
viai padėti reakcijos laimėjimui.

Kur Dabar Jie Dings!
Virš du šimtai tūkstančių New Jersey 

valstijos bedarbių netenka valstijos pa
šalpos. Palikta kiekvienam miestui jais 
rūpintis. O miestų valdžios irgi sakosi 
esą subankrutavę ir neskiria pinigų be
darbių šalpai.

Tai ką dabar darys ties bedarbiai? 
Mums atrodo, kad jie nemirs badu. Jie 
kovos—kovos taip, kaip niekados pir
miau. Tegul juos Hearstai ir Roosevel- 
tai apšauks “raudonaisiais,” jie badu ne
mirs be pasipriešinimo.

Kaip pigi valdžios ir turčių akyse var
guolių gyvybė. Vienu plunksnos pabrau
kimu jie pareiškė, kad pašalpos nebėra, 
nebėra duonos, stipkite visi badu ir du 
šimtai tūkstančių gyvybių atsistojo prieš 
mirties nasrus!

L i Tai Bus ir Džiaugsmo Diena!
Šiemet Pirmoji Gegužės bus ne tik 

darbininkų solidarumo, bet ir didelio 
džiaugsmo diena. Pirmu sykiu nuo 1919 
metų beveik visuose didmiesčiuose ko- 

^hunlstai ir socialistai bendrai demonst- 
v>/ruos, bendrai maršuos gatvėse! Į tas ga

ilingas solidarumo demonstracijas įsi
trauks šimtai tūkstančių tokių darbinin
kų, kurie pirmiau nepritarė nė vienai, nė 

/kitai pusei, pyko ant abiejų pusių ir sto
vėjo nuošaliai.

Nedaug laiko liko iki Pirmosios Gegu- 
‘ Žės. Reikia prie jos rengtis. Reikia po- 

S* uliarizuoti lietuviuose darbininkuose 
endro fronto demonstracijų idėją ir mo

bilizuoti mūsų brolius ir seseris marša- 
-vimui gatvėmis.

K-ip Nesulaikysi Upės Bėgimo 
r Smetonos valdžia klysta, jeigu ji ma- 

10, kad jis užgniauš Lietuvos liaudies 
Kiškimą laisvės ir gerovės. Net augšto- 
looe Lietuvos mokyklose prasidėjo pla
us bruzdėjimas prieš fašizmą ir Smeto- 

r Ihos diktatūrą.
“N.” korespondentas rašo sekamą:

Mūsų Spaudos Galybė
Dar pernai po smarkių riaušių New 

Yorko miesto dalyje Harleme, kuris tir
štai apgyventas negrais,, majoras La- 
Guardija paskyrė komisiją ištyrimui tų 
žmonių padėties. Komisija ištyrė ir įtei
kė LaGuardijai raportą. Tame raporte 
iškeliama, viršun baisi negrų padėtis, 
baisi prieš juos diskriminacija. LaGuar- 
dijos paskirta komisija pripažįsta, kad 
kaltė yra LaGuardijos valdžios!

LaGuardija išsigando ir paslėpė tą ra
portą. Bet štai, kažin kaip, iš vieno ko
misijos nario rankų šio raporto kopija 
patenka į Komunistų Partijos angliško • 
dienraščio “Daily Workerio” štabo ran
kas. Raportas pasirodo dienraštyje. Ir 
sujudo visas New Yorkas. Eksplodavo • 
LaGuardijos skymas paslėpti tiesą apie 
Harlemo negini gyvenimą. Valdžia pri
versta taisyti šitą padėtį.

Tokia yra komunistinės spaudos galy
bė. Ji rašo tiesą ir tiesa laimi pasaulį!

Chicago už Amerikos Lietuvių 
Kongresų

Pereitą sekmadienį Chicagoje įvyko 
lietuvių organizacijų konferencija. Ji
nai vienbalsiai pasisakė už proponuoja- 
mą Amerikos Lietuvių Kongresą. Pasak 
mūsų reporterio, konferencijoj buvo 175 
įgaliotiniai nuo 70 organizacijų. Tai pir
ma tokia plati lietuvių organizacijų kon
ferencija Chicagos mieste. O kas svar
biausia, kad “nors konferencijoj dalyva
vo įvairių srovių delegatai, tačiaus labai 
draugiškai ant visų klausimų susitarta.”

Dabar laukiame kitos panašios konfe
rencijos rytuose, būtent, Brooklyne su jo 
apielinkėmis. Ši konferencija įvyks ge
gužės 3 d. Ar nebūtų gerai, kad rytie
čiai “pasispardytų” šiomis keliomis liku

siomis dienomis ir supliektų Chicagą?

Iš Praeities
Mongolija turi savo gar

sią ir įvairią istoriją.
Tryliktame amžy jos plo

tuose susikūrė didžioji Čin- 
giz-chano imperija, kurios 
kariuomenė buvo užkaria
vus centralinę Aziją, dabar
tinį Sibirą ir beveik visą 
Rusiją. Jos raitelių pulkai 
grąsė net centralinei Euro
pai.

Mongolų imperatorių di
nastija buvo užkariavus ir 
Chiniją. Tačiaus, jos val
džia, paremta avantiūristi
ne drąsa, nebuvo pastovi. Ji 
pradėjo irti visais galais, o 
1368 m. mongolus išvijo iš 
Chinijos. Pačioj Mongoli
joj, po to, ėjo dar kelis šim
tus metų vaidai ir kovos 
tarp buvusių valdonų, feo
dalų, kunigaikščių. Šalis 
buvo baisiai nualinta.

1691 metais Mongolija in- 
sikorporąvo Chinijon. Chi
nijos valdžia suteikė Mon
golijos kunigaikščiam di
džiausių privilegijų lupti 
nuo žmonių devynis kailius, 
taip-pat ir dvasiškijai (la
moms). Lamos - vienuoliai 
baisiai įsigalėjo. Kunigaik
ščiai ir lamos valdė geriau
sias ganyklas, kuriose ga
nėsi nesuskaitomi gyvulių 
pulkai. Rokuoja, kad vie
nu laiku lamu-vienuoliu 
Mongolijoj buvo apie šimtas 
tūkstančių.

Mongolija buvo Chinijos 
kolonija. ’ ■
Pradžioj šio amžiaus Mon

golijoj pradeda stiprėti ca
rizmo įtaka. , Prasidėjus 
Chinijoj revoliuciniam judė
jimui, susikūrė “autonomi
nė Mongolija,” buvusi caro 
valdžios įtakoje.

Tačiaus, revoliucija, nu
vertus! carų valdžią, pakrei
pė dalykus kiton pusėn. So
vietinės revoliucijos įtakoje 
nubudo ir Mongolijos liau
dis. Jai teko iškovoti sau 
laisvę labai sunkiose aplin
kybėse.

1918-1921 Metai
1918 m. banditas atama

nas Semionovas, kurstomas 
ir remiamas japonų, sudaro 
planus sukurti “didžiąją 
Mongoliją,” prie kurios bu
vo priskirti plotai ir dabar
tinės Buriatų respublikos 
(dalis SSRS). Semionovas 
jau buvo sudaręs ir Mongo
lijos valdžią. Visi jo pla
nai pasibaigė, kada Sovietai 
išpylė jam kailį.

Bet japonai ir baltagvar
diečiai nenusiminė. Iš ei
lės Mongolijoj įsivešpatau- 
ja chinų generolas Hsiu 
Shu-tseng, kurį taip pat pa
statė ir dirigavo japonų im
perialistai, o paskui ant sce
nos pasirodo “pasiutęs ba
ronas,” baltagvardietis Un
gern von Sternberg. Chinų 
generolui greitai teko neš
dintis, nes liaudies neapy
kanta prieš jį pasiekė čiu
kuro, o “pasiutęs baronas“ 
pastatė šerius ir, remiamas 
japonų ir mongolų kuni-* 
gaikščių, bandė atsilaikytų 
bet, pagaliaus, jį supliekė 
suvienytos spėkos, kurias 
sumobilizavo M o n g o 1 ijos 
liaudies revoliucinė partija 
(susiorganizavusi 1920 m.), 
su pagelba ginkluotų spėkų 
Sovietų Sąjungos. Mat, 
Ungernas buvo bebandąs 
užkariauti ir sovietinę Bai
kalo sritį. Jo planai buvo 
labai dideli. Japonija tikę-

galingą 
kontro-

josi sudarysianti 
‘imperija,” po savo 

le.-
Bet Ungerno kariuomene 

buvo supliekta- hepos men. 
1921 m. Patsai Ungern buvo 
sušaudytas.

Mongolijos sostinė Ulan 
Bator (seniau Urga) tapo 
sostine tautiniai revoliuci
nės valdžios, kuriai rūpėjo 
ne tik išnaikinti japonų im
perialistų ir kupčių įtaką, 
bet ir pertvarkyti visas vi
daus gyvenimas taip, kad 
parovus viešpatavimo šak
nis kunigaikščių ir dvasiš
ki jos. Žijioma, tai buvo la
bai sunkus! darbas, nes pati 
liaudies revoliucinė partija 
toli gražu nebuvo vienoda 
savo sociale padėtim. Ant
ra vertus, Mongolija buvo 
labai atsilikusi ekonomi
niai.

Vis tik ji atliko milžiniš
kų darbų. Išlaukinėj Mon
golijoj (Outer Mongolia) 
nėra japonų okupantų. Ten 
revoliucinė liaudies valdžia. 
Ten aplaužyta ragai vidur
amžio padarams-feodalams. 
Ten smarkiai pradeda kilti 
ūkis ir naujai steigiamose 
pramoninėse .įmonėse gims
ta proletariato kadrai. Ka
daise visagalingos dvasiški-

fronte.
Sovietų valdžia, pati pir

mutinė, pripažino Mongoli
jos Liaudies Respubliką, 
panaikindama visas carines 
skolas. Tuo pačiu sykiu 
SSRS padarė su Mongolija 
visą eilę sutarčių, kad Mon
golijos teritorijoje nesusi
suktų sau lizdo anti-sovieti- 
niai elementai ir, pagaliaus, 
susitarta del abipusės pa- 
gelbos prieš užpuoliką. Tai
gi, Mongolijos valstybė nė
ra silpna.

Ir jeigu japonų avantū- 
ristai kiš savo snukį į sovie
tinį daržą, per Mongolijos 
teritoriją, tai tegul jie žino, 
kad juos laukia mūras ne
pergalimų revoliucinių krū
tinių ir daug kitokių siurp- 
ryzų...

Dedelė.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

vo sukilę. Valdžia sugrie
bė juos ir įkišo kalėjiman 
net keletui metų. Kalėji
mai perpildyti veik vienais 
sukilėliais. žodžiu, labai A
bloga Lietuvoj gyventi... A
Ūkininkų streikas dar vis 
nesiliauja. Buvo daug susi
šaudymų su policija... Val
dininkams tai geras gyveni
mas: algos didelės, žemdir- t 
bystės produktai pigūs. Žo
džiu, valdininkams rojus, 
bet ūkininkams ir darbinin- * 
kams sunku. Bet ką pada
rysi, ar ūkius palikę bėg
sim kur? Turim skursti sa
vo bočių žemelėj...”

------------ >

ŠYPSENOS

Gaila, kad kita Mongoli
jos dalis—Vidujinė Mongo
lija (Inner Mongolia) nėra 
laisva. Ten jau viešpatauja 
japonų agentai. Ten kuni
gaikščių, feodalų ir dvasiš
kių galia.

Kodėl Japonija Siunta
Kaip matote, tai Japonija 

jau nuo seniai išgalando sa
vo apetitą pasigrobt Mon
goliją. Ir, nors susmuko jos 
planai su Semionovais, 
Hsiu-Shu - tseng’ais, ji vis 
tik nuo savo pasimojimų 
neatsisakė. Jai dar labiau 
niežti kumščios.

Įsitėmykite: Jeigu Japo- 
arti Baikalas, tuomet ji gal
votrūkčiais šoktųsi perkirst 
T r a n s - S ibiro gelžkelį ir 
atskirti visą Užbaikalį iki 
Ramaus vandenyno, nuo 
rešto Sovietų Sąjungos. 
Tuomet Japonija galvotrūk
čiais mėgintų izoliuoti, at
skirti visus sovietinius Toli
muosius Rytus. Štai kodėl 
Japonų plėšikams besiruo
šiant pulti Sovietų žemę, 
jiems taip labai rūpi Mon
golijos užėmimas.

Antra vertus, Japonijos 
ponams peilis po kaklu nau
ja socialiai visuomeninė 
tvarka, kuri diena-dienon 
stiprėja Mongolijoj. Juk 
čia pat, po šonu, Manchu- 
kuo...

Mongolijoj parauta šak
nys kunigaikščių ir dvasiš
kių viešpatavimo. Ekono
minį gyvenimą ir politiką 
jau ne tie sluoksniai kont
roliuoja. Kupčiams plėšrū
nams taip-pat praėjo gero
sios dienos. Pradeda augti 
naujos industrinės įmonės, 
paremtos g y v u 1 ininkyste, 
kurios jau nebėra privačių 
turčių kontrolėje, o visos 
tautos savastis. Šalies gam
tiniai turtai plėtojami pla
ningai. Plinta apšvieta, 
steigiama mokyklos. Mon
golija eina sovietinio plėto- 
jimos keliais. Ir, nors vi
siškai nepriklausoma, ta
čiaus jos santikiai su Sovie
tų Sąjunga labai draugiški. 
Sovietų ekspertai daug pa^- 
deda šaliai ekonominiam

Nuo Red. Žemiau talpina
me ištrauką iš laiško, rašy
to vienam mūsų prieteliui 
Montelloj, Mass. Laiško au
torius gyvena Gelgaudiškio 
valsčiuje, Šakių apskrity j. 
Be kitko jis sako:

“Dabar pas mus Lietuvoj 
naujienos jau prastos. Kri
zė labai prispaudus žmones. 
Visoki ūkiški produktai la
bai pigūs, javai, gyvuliai ir 
viskas pigu. Jei šimtas litų 
reik padaryti, tai apie 20 
centnerių rugių reikia par
duoti, bet ir tai ne visada 
galima juos parduoti... 
Krautuvėse viskas brangu. 
Mokesčiai toki, kaip gerais 
laikais. Veik visi ūkininkai 
nebegali išsimokėti, tuomet 
policija areštuoja, parduo
da gyvulius ir kitokius da
lykus iš varžytinių.

“Daug kur ūkininkai bu

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DŽIOVOS PAVOJUS. 
MIELĖS

Gerb. daktare, aš esu ber
naitis, 16 metų amžiaus, 5 pė
dų ir 10 colių ūgio, apie 130 
svarų. n

Aš norėčiau paklausti jūsų 
nuomonės apie “I... and 
C... yeast tablets”. Taip gi 
apie “K... t” ir “Brewers 
yeast tablets.” Ar jos yra ge
ros? Ar gali jas bile kas var
toti? Ar jos prideda žmogui 
svorio ?

Aš, rodos, jaučiuos svei
kas. Bet man darė “Tuber- 
culino tyrimą,” kad suradus, 
ar nėr man plaučiuose džio
vos. Tai tas tyrimas parodė 
neigiamai. Bet, kai nuėmė 
X-spindulių nuotrauką, tai bu
vo abejojimo. Esanti man 
plaučiuose užgijusi žaizdelė.

Ką jūs man patartumėt, 
kad ta žaizdelė ir vėl kada 
nepradėtų gesti? Vadinas, kad 
man džiova nepradėtų išnau- 
jo veikti.

Man kiek nupuolė svorio, ir 
aš greit pavargstu, nesijaučiu 
toks tvirtas. Duokite patari
mą per “Laisvę.” Atleiskite, 
kad rašau angliškai. Lietuviš
kai da negaliu gerai rašyti.

ATSAKYMAS
Kiek matyt iš Jūsų apra

šymo, Jums yra buvusi kadais 
seniau plaučių džiova,—ir ji 
užgijusi, palikusi ten randų 
plaučiuose.

Labai galimas daiktas. Kū
dikystėje daugelis ir mūsų ap-

Visi žino t
Vienon bažnytinėn mo

kyklon kartą atsilankė kai
myniškos bažnyčios kuni
gas. Norint prieš jį pasi
didžiuoti mokinių žinojimu, a 
vietos kunigas paprašė sve- . 
čią užduoti mokiniams vie
ną kitą klausimą.

Svečias kunigas paklau
sė: “Na, vaikeliai, pasaky
kite man, kokiu ginklu ap
siginklavo Samsonas, reng
damasis kovoti prieš filisti- * 
niečius?”

Nei vienas mokinys neat
siliepia.

Palūkėjęs ir norėdamas • 
vaikams prigelbėt, klausė
jas pastebėjo:

“O, taip, jūs tą žinote!” 
ir pridėjęs pirštą sau prie f
žandikaulio klausia: “Kas 
gi čia?”

Tas padilgino mokinių 
atmintis ir jie visi sykiu su
šuko:

“Tai asilo žandikaulis!” *
Surinko Juodvarnis.

sikrečia džiovos bakterijomis. 
Tos bakterijos kai kam ir vi
sai įsigali, ir tada vaikas rim
tai serga džiova. Bet dažniau
sia džiovos bakterijos tik tru
putį apgadina plaučius, ir pas
kui jos lyg ir apmiršta, pasi
lieka neveiklios. Ir vėliau ka
da gyvenime, nuo netikusių 
sąlygų, tos bakterijos gali ir 
vėl lyg atbusti ir atnaujinti 
plaučių gadinimą.

JumsĮ Drauge, patariu tau
pyt jėgas ir energiją. Dažniau 
pasilsėkite, ilgiau pagulėkite. 
Venkite bet kokio nuovargio, 
kokių sunkių fizinių pastangų, 
atletikos, sunkaus darbo.

Iš tų visų trijų Jūsų sumi
nėtų tablečių patariu varto
ti paprastas džiovintas mielių 
tabletes—Brewers yeast tab
lets. Imkite bent po 10 table
čių prieš valgymą. Jos sutei
kia vitaminų B ir G, taip gi 
padeda viduriams geriau veik
ti ir geriau sunaudoti krakmo
lus ir saldymus. Jums labai 
patarčiau imti ir žuvų alie
jaus, bent po šaukštą kas die
na; geriau po 3 šaukštus.

Maistas Jums ypač svarbu. 
Valgykite viso ko, kas tik nė
ra denatūruota, nėra pagadin
ta. Daugiau pieno ir sūrio, 
sviesto, visų pieniškų valgių. 
Kiaušinių, daržovių—nevirtų, 
vaisių, viso grūdo duonos. Po 
truputį ir šviežios mėsos—ke
penų, jūros žuvų.

Ant saulės dažniau būkite, 
ant oro. Nesisielokite, nesi
rūpinkite. Gera, rami nuotai
ka daug padeda.
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Darbininkė ir Šeimininke REZOLIUCIJOS Binghamton, N. Y.

Sovietų Moterys Augštose Vietose 
Šalies Ūkyje ir Politikoje

L. LIEPA

pereina į kvalifikuotą
6,881 kolchozų patikri-

Pereitos savaitės Mote
rų Skyriuj draugė L. Lie-

* pa rašė, kaip proletarinės 
Spalio Revoliucijos išlais
vintos Rusijos tautų mote
rys dalyvauja socialistinėj 
kūryboj ir kaip jos dėkin-

1 gos Sovietų tvarkai ir jos 
vadams už atsiektą laisvę 
ir laimingą gyvenimą. Tę
sinys d. L. L. rašty toliau 
pateikia puikių davinių:

Užguita ir atsilikusi valstietė 
irgi tapo didele socializmo sta
tybos jėga. Ji virsta sovietinė
se sąlygose aktingu socialistinės 
visuomenės nariu, statytoju. Ii’ 

* žemės ūkio srityj moteris vis 
labiau 
darbą.
nimas 1936 m. sausio mėn. pa
rodė, kad moterų gyvulių far- 
mų vedėjų yra 16.3%, gyvuli
ninkystės brigadierių—21.1%, 
žemės apdirbimo brigadų bri- 
gadirių — 67.5%.

* Auga ir moterų darbo inte
ligentijos armija. 66 tūkstan
čiai moterų inžinierių ir tech
nikų dirba sunkiojoj pramonėj. 
Yra 12,273 moterys mokslo dar
bininkių, aspirančių, 42,023 gy
dytojų (1914 metais moterų 
gydytojų buvo tiktai 1919).

Moteris direktorius, profeso
rius, docentas yra masinis reiš- 

f kinys. Vuzuose ir techniku
muose (aukštose Sovietų mo
kyklose) dabar mokinasi 456,- 
977 moterų (šis skaičius paim
tas iš 1 sausio, 1935 m.), kas 
sudaro 38% visų studentų.

Tie skaičiai charakteringi ne
• tik kas liečia centralines Sovie

tų Sąjungos vietas. Toką. pat
♦ vaizdas ir tautinėse respubliko

se galima matyti. Moterys tau
tinėse respublikose vis atsikra
to nuo prietarų, nuo senovės 
liekanų, kas kliudė jom aktin- 
giau dalyvauti visuomeniniam 
bendrai gaminančiam darbe.

• Apie tai kalba ir tie keli skai
čiai: sunkiojoj pramonėj Uzbe
kistane (pagrindinių tautų Vi- 
durinėj Azijoj) moterų yra 
30.5%, Totorijoj—37.5%, Ču- 
vašijoj—25.2 nuoš., ir t.t.

Sovietų šalyj moterys aktin
gai dalyvauja ir. politiniam ša
lies gyvenime. Miesto sovie
tuose moterų nuošimtis siekia

• 30.4 nuoš., selsovietuose (kai
mo)—26.2 nuoš. Vyriausiajam 
SSRS organe Cike (Centrali-

* niam Vykdomajam Komitete) — 
101 moteris.

Už narsų, drąsų ir atsida
vusį darbą liaudies ūkyj, už at- 
siekimus vadovaujančiam par- 
tiniam, sovietiniam ir visuome
niniam darbe apdovanotos aukš
čiausiomis dovanomis (orde- 

4 nais) 925 moterys.
Moterys vis labiau dalyvauja 

ir sporte. 1932 m. SSRS spor
tininkių buvo 1,518,000, o 1935 
m. jau 2,035,000. Kai kurios iš 
jų jau užkariavo pasaulinę pir
menybę (Kuznecova). Praėju
siais metais 265 moterys užlipo

* į Kaukazo kalnus.
♦ Tie skaičiai rodo mums, kaip 

ištikrųjų liko išlaisvinta mote
ris. Kokios sąlygos padėjo 
tam, dėka ko tas buvo galima?

Pirmoji sąlyga tam: “Pilnam 
moterų išlaisvinimui ir tikrai 
jos lygybei reikia, kad būtų vi-

♦ suomeninis ūkis ir 
moters dalyvavimas 
gaminančiam darbe.” 
XXIV t., 469 pusi.)

Antra, kad moteris turėtų 
galimybes pasiliuosuoti nuo vir
tuvės, ir nuo vaikų auklėjimo. 
Sovietų Sąjungoj tam sudarytos 

w visos sąlygos. Didelis tinklas 
organizacijų, aptarnaujančių 

. moteris ir vaikus, nuolat didi
namas. Vis labiau auga visuo-

kad būtų 
bendram 

(Leninas,

z

maitinimas, štai 
kurie rodo, su kokia 
atyda Sovietų valdžia 
moterų reikalais. 1935

kelimeninis 
skaičiai, 
meile ir 
rūpinasi 
m. gimdančių ir nėščių mote
rų paramai buvo išleista dau
giau 200 milionų rublių, 37.6 
milionų rublių — naujagimių 
priežiūrai, 44.1 tūkstančių 
rublių vaikų maitinimui. Vaikų 
ir motinų apsaugos konsultaci
jos, pieniškos virtuvės, lopše
liai ir aikštelės, pionierių lage
riai, vaikų sanatorijos įsteigta 
visose respublikose ,kraštuose ir 
srityse, visoj šalyj.

Spalio revoliucija panaikino 
visą moters nelygybę, nušlavė 
įstatymus, statančius moteris į 
nelygią padėtį, panaikino buržu
azinius įstatymus apie moteris 
ir vaikus. Sovietų įstatymai 
draudžia vyrams palikt vaikus 
neaprūpinus juos. Sovietų 
įstatymai visu griežtumu smer
kia vyrus, kurie be rūpesčio at
sineša prie savo vaikų. Sovie
tų valdžia visaip stiprina šei
mą, pagrįstą pilnu lygiateisiš
kumu vyro ir moters. Sudaro 
visas aplinkybes sveikos 
auginimui.

Bet ne iš karto tas 
buvo atsiekta. Moters 
karto tapo sąmoningais
izmo statytojais. Jų sąmonin
gumas augo aštrioj kovoj su 
prietarais, tradicijom ir pažiū
rom. Apie tai Leninas kalbė
jo: “Moterų darbininkių judė
jimas stato sau uždavinį kovot 
už ekonominę ir socialinę mo
ters lygybę, o ne tik formalę. 
Įtraukt moterį į visuomeninį- 
gaminantį darbą, ištraukt ją iš 
“namų vergystės,” paliuosuot ją 
iš priklausomybės, užgujančios 
ir nužeminančios, amžinos ir 
ypatingos virtuvės aplinkumos,

kartos

viskas 
ne iš 
social-

' vaikų kambario—štai svarbiau
sias uždavinys.”

“Tai ilga kova, reikalaujanti 
pagrindinių technikos ir įpro
čių perdirbimo. Bet šita kova 
baigsis pilnu komunizmo laimė
jimu.” (Leninas, XXV t., 64 
pusi.)

Sovietų moteris, nugalėdama 
senovės liekanas, savo atsiliki
mą, vis labiau virsta didele vi
suomenine jėga, kovoj už galu
tiną tikslą.

Ne tas kapitalistų šalyse. Ka
pitalistinė visuomenė negali pa- 
liuosuot moterį del savo prigim
ties. Moteris įsitraukia į ga
mybą bado verčiama, ji yra pi
gia darbo jėga, ją eksploatuoja 
daugiau už vyrą. Jos darbas 
varginantis, slegiantis. Ji gal
voja, kaip pasiliuosuoti nuo to
kio darbo. Darbo džiaugsmas 
ir negali būti. Darbas fabrike 
nepaliuosuoja darbininkę nuo 
namų darbo jungo, dar labiau 
jį sunkina. Moteris yra po dvi
gubu jungu. Ką gi mato darbo 
moterys kapitalistinėse šalyse? 
Fašistinį terorą, politinį betei
siškumą, skatikais apmokamą 
darbą arba bedarbę, prostitu
ciją, mirštančių iš bado vaikų 
vaizdą. O fašistai prie to dar 
šaukia: “Moters vieta virtu
vėj.”

Sovietų šalies pavyzdys rodo 
moterims kelią iš tos beviltiš
kos padėties. Savo išlaisvini
mui moterys turi kovoti už ka
pitalizmo nuvertimą, už Sovie
tų valdžią, burtis klasinėse dar
bininkų organizacijose. Įsitrau
kimas į kovą su visu proletaria
tu prieš kapitalą—štai kelias, 
kuriuo turi eiti prie savo išsi
laisvinimo darbo moterys.

“Proletariatas negali atsiekti 
pilnos laisvės, neužkariaudamas 
pilnos laisvės- moteriai.” (Le
ninas XXV t., 41 pusi.) Kova 
už moters išlaisvinimą — kova 
del socialistinės visuomenės. So
vietų moterys tvirtai tą jau ži
no, kapitalistinių šalių darbo 
moterys turi tą suprast!

moje moterys mėgsta susirinki
mą laikyti stuboje, prie arbatė
lės.

Draugėms moterims, kaip ir 
vyrams, matosi žymus trūku
mas tarp savęs ir linkui tikin
čių moterų draugiškumo, kas 
pusėtinai kenkia organizacijos 
augimui, o ne tas, kad nėra prie 
ALDLD atskirų moterų kuopų!

Senas Pijus.

REIKIA MOTERŲ 
KUOPŲ

Susidomėjimo ALDLD Mo
terų kuopų klausimu senai 
buvo pageidauta, tad d-go Se
no Pijaus raštas yra geras rei
škinys. Kiti draugai ir drau
gės taip pat kviečiami išreikš
ti savo mintį.

Visų pirma aiškumo delei 
noriu priminti sekamą:

Ne iš vienų jau esančių 
ALDLD jūrėmis manoma su
daryt atsikiras kuopas ir ne 
visos narės bus šaukiamos į 
moterų kuopą. Į moterų kuo
pą bus traukiamos tos seno
sios narės, kurios pageidauja 
darbuotis tarp moterų arba 
yra būtinai reikalingos moterų 
kuopoj tuo laikotarpiu; vy
riausias jos tikslas—gaut nau
jų narių. Senos ir naujos na
rės galėtų priklausyti sulyg 
savo pasirinkimo, kur joms 
geriau patiks.

Moterų kuopa pirmoj vietoj 
privalo rūpintis gavimu mote
rų narių ir labiausia moteris 
apeinančiais klausimais, kurie 
bendrose kuopose retai iške
liami, o kai kuriose niekad 
nebuvo iškelti del stokos lai
ko apimti viską vienu kartu.

Apart kitų aplinkybių, nu
sakančių naudingumą moterų 
kuopos moterų organizavimo 
darbe yra atsakomybė, kuri,
duodama pačiom draugėm su 
įsteigimu moterų kuopos. At
sakomybė, ypatingai moterų 
darbo srityje mūsų dienose 
nėra lengva, bet reikalinga 
pareiga. Atsakomybė verčia 
galvoti, jieškoti, veikti. Turint 
kuopą, mes greičiau įmatom, 
kad be mūsų kalbėjimo—tyla, 
be jieškojimo narių—tuštuma, 
be darbo—nėra 
įmatymas turės 
veikimo.

Daleiskim, kad
prasilavinusios, mums 
iškalbumo, taipgi 
pakalbėti apie grožę 
vargstam nuo perilgų diskusi
jų. O jeigu, apart ekonominių 
sąlygų skirtumo, mes randa- 
mės ir socialiai skirtingose są
lygose, tad ar tas dar labiau 
nesustiprina reikalą skirtingų 
metodų moterų organizavimo 
darbui ?

Mes turim daugiau organi
zuotų ir pralavintų moterų, ne
gu kuri kita sriove, tačiau pa
lyginus su skaičiumi moterų 
šalyje yra tik saujai ė organi
zuotų. O yra vietų, kur mo
terų daugiau sueina, negu vy
rų. Kodėl ne į ALDLD kuo
pą? Jeigu neateina jieškant, 
senomis metodomis, jieškokim 
naujų. Šiuo tarpu reikalaujam 
moterų kuopų, kur tam yra 
sąlygos.

Daleiskim ir tai, kad mote
rų kuopos .bus tik “arbatinės”. 
Lai tik mums pavyksta suor
ganizuoti tūkstančius lietuvių 
moterų į revoliuciniam judėji
mui simpatingas arbatines 
kuopas ir atimt progą darbi
ninkų judėjimo priešams nau
doti jas* prieš revoliucinį ju
dėjimą, tai moterų kuopomis 
būsime atsiekę tikslą. Argi ne
verta pabandyti?

S. Sasna.

Ar Reikalingos Atskiros AIDED Motery Kuopos?
Lietuvių Moterų Suvažiavi

mas, įvykęs bal. 4 d., Brooklyn, 
N. Y., priėmė rezoliuciją, “Mo
terų Organizavimas,” kurioje 
pažymėta, kąd: “. . . . ALDL 
D bendros kuopos narės taipgi 
privalo rūpintis sudaryti atski
rą moterų kuopą ten, kur su
sidaro tinkamos aplinkybės ir 
ganėtinas skaičius moterų, ku
rios pageidautų turėt moterų 
kuopą.”

Kyla klausimas: ar prie esa
mų bei esamos ALDLD kuopos 
reikalinga tverti atskirą vien 
tik moterų kuopą? Ar duos ką 
nors teigiamo abelnam darbi
ninkų judėjimui bei pačioms 
draugėms moterims, kuomet jos 
turės atskiras nuo vyrų kuo
pas, laikys atskirus susirinki
mus, tačiau vieni ir kiti svars
tys tuos pačius organizacijos 
bei darbininkų reikalus?

Mano supratimu, tverti at
skiras moterų kuopas ar atsi
skirti nuo esamų, moterims nė
ra įmatomas reikalas lygiai ke
liais atžvilgiais.

Gyvenime jau esame praktiš
kai patyrę, kad draugijiniam, 
bendram veikime vyrų ir mote
rų, bilė draugijos ar kuopos su
sirinkime, būna daugiau gyvu
mo, daugiau patraukimo bėndru 
sentimentu svarstyti abelnuo- 
sius darbininkų klasės reikalus. 
Prie to gi, vienoj kuopoj esant 
vyrams ir moterims, susidaro 
skaitlingesni susirinkimai, kas 
paskatina neprigulinčius prigu
lėti.

Visiems yra žinoma, kad 
draugės moterys didžiumoje yra 
daug mažiau už vyrus prasila
vinusios, neturi iškalbumo ir, 
mano supratimu, turėdamos sa-

"vas kuopas, savus susirinkimus, 
pasiliks dar neiškalbingesnėmis. 
Gyvenimo praktika rodo, kad 
suėjusios į būrelį moterys, ar 
tai jos būtų buržujų ar darbi
ninkų luomo, daugiausiai laiko 
pašvenčia grynai individuali
niams moteries savigrožės ap
kalbėjimams. Tačiaus bendruo
se su vyrais susirinkimuose to 
vengia.

Rezoliucijoj nusakoma, kad: 
“Kur susidaro tinkamos aplin
kybės ir pageidauja turėti mo
terų kuopą.” Aš manau, kad 
rasis pusėtinai draugių, pagei
daujančių turėti savą, moterų 
kuopą, nes teko nekartą girdėt 
vienos-kitos draugės išsireiški
mą, kad susirinkimuose vyrai 
perdaug ir perilgai diskusuoja, 
kad susirinkimai esą perilgi, 
nuobodūs. Nesakau ir neturiu 
mintyj, kad draugės taip saky
damos nemylėtų draugiją bei 
susirinkimus. Tai moteriška 
psichologija. ...

Dar daugiau. Ar gali susida
ryt tinkamos aplinkybės ten, 
kur dar nėra įsikūrus, sudaryt 
tik moterų ALDLD kuopą, kad 
nesirastų tam pritariančių ir 
vyrų? Manau, kad nėra žy
mios lietuviais apgyventos ko
lonijos, kur nesirastų ALDLD 
kuopa. Esu įsitikinęs, kad mes 
visi—vyrai ir moterys—trokšta
me sutraukti kuo daugiausiai 
lietuvių — moterų ir vyrų — į 
mūsų vienintelę apšvietos orga
nizaciją—ALDLD!

Taigi, kur ir susiorganizuos, 
ar nuo esamos kuopos at
siskirs moterų kuopelė, tai drįs
tu sakyt, kad netrukus pavirs, 
kaip amerikonai sako, į “arbati
nį” moterų kliubelį, nes didžiu-

pasėkų. To 
aksinti prie

mes mažiau 
stoka 

mėgstam 
ir pa

Smetonos fašistine dikta
tūra turi eit šalin Lietuvo
je. Lietuvos žmones trokš
ta laisves ir teises patys sa
ve valdyti.

į.

Priimtos Rytinių Valstijų Lietuvių Moterų Suvažiavi
me 4 Bal., 1936,

(Tąsa iš pereitos savaitės)

Svarbu Palaikyt Ryšius Su
Jaunimo Organizacijom

Jaunimas yra mūsų ateities 
viltis. Tankiai mes neįkainuo- 
jam jaunimo organizavimo 
svarbos, neturim ganėtinai kan- 
trumo-sumanumo pilnam laimė
jimui jaunimo ir net savo tikrų 
vaikų darbininkų klasės reikalų 
gynimui. Tai yra labai opus ir 
svarbus klausimas, į kurį mes, 
darbininkės motinos, negalim 
žiūrėti pro pirštus.

Mūsų ir visos darbininkų kla
sės vaikų ateitis yra liūdna. Mi- 
lionai jų šiandien yra bedarbių 
eilėse, nežiūrint, ar jie yra pa
siekę augštesnius, ar tik pradi
nius mokslus—visų likimas toks 
pat. Valdančioji klasė, pasiėmus 
mūsų vaikus nuo pat kūdikys
tės, išauklėja juos savo reikalų 
gynimui. Su pagelba mokyklų, 
savo spaudos, radio, judamų 
paveikslų ir kitais būdais ap
nuodiję jų protą patriotizmo 
nuodais, paverčia juos į pašarą 
kanuolėm.

Mes, R. V. L. M. Suvažiavi
mo delegatės, imam domėn, kad 
jaunimo organizavimas ir lai
mėjimas jų darbininkų klasės 
kovoms už galutiną pasilmosa
vimą iš kapitalistinės priespau
dos yra labai svarbus klausi
mas ir turi būti atydžiai vyk
domas gyvenimam Mes taipgi 
įmatom, kad moterys-motinos 
gali sėkmingai pagelbėti jauni
mui organizuotis. Todėl vien
balsiai pasisakom, kad moterų 
komisijos kolonijose savo susi
rinkimuose bei lavinimosi vaka
ruose keltų jaunimo organiza
vimo klausimą ir aktyviai ja
me dalyvautų. Taipgi privalo 
kooperuoti su jau gyvuojančiom 
jaunuolių organizacijom: kuo
pom, chorais, o ypatingai rem
ti Amerikos Jaunimo Aktą

Brooklyn, N. Y.
(Youth Act), kuris reikalauja 
jaunuoliams darbų , ir tokių 
įplaukų, kokios reikalingos jau
nimo padoriam pragyvenimui 
ir tęsimui mokslo.

Socialūs Apdraudos 
Klausimu

Ekonominiam kriziui einant 
gilyn, mašinerijai tobulėjant, 
milionai darbininkų išmesti iš 
darbo per metų metus bastosi 
be darbo. Gavimui darbo vilties 
nėra. Bedarbių armija nemažė
ja, bet dalinai didėja. Tas ne
darbo slogutis—pusbadžio gy
venimo šmėkla ir ubagiškos pa
šalpos—naikina nedarbo palies
ta darbininkų klasę ir grūmo
ja kiekvienam iš mūsų, kurie 
šiandien dar kiek dirbam.

ši šalis yra turtingiausia pa
saulyje. šalies turtus sukrovė 
darbininkai ir laike prieš jų 
norą užkartos bedarbės jie turi 
gaut pragyvenimą socialūs ap
draudos formoj.

Moteris motina darbininkė 
labai daug yra paliesta bedar
bės. Per valandas ji turi išsto
vėti eilėj iki gauna tą mizer- 
ną kelių dolerių pašalpą. Po to 
yėl sukimas galvos, kaip už ją 
išmaitinti šeimyną. Juo dides
nė bėda motinystei atėjus. Dėl
to kiekvienoj kovoj už socialę 
apdraudą moterys turi
vauti, nes kitaip kova nebus 
sėkminga.

Ryt. Valst. Liet. Mot. Suva
žiavimas pasisako už socialės 
apdraudos bilių, kuris senate 
vadinasi S. 3475 ir atstovų bu
te—H. R. 9860. Mes raginam 
lietuves moteris plačiai susipa
žinti su šiuo biliumi ir sykiu 
su kitų tautų moterimis dar
buotis jo pravedimui gyveni
mam

Rezoliucijų Komisija:
M. K. Sukackienė, 
B. L. šalinaitė, 
A. Z. Pakalniškienė.

daly-

Buvo Užgriūtas Jaunuolis ■

Gabrielė Petkevičaitė
Rašytojai ir visuomenės vei

kėjai Gabrielei Petkevičaitei 
suėjo 75 metai. Jos jubilėjus 
gana plačiai paminėta Lietuvoj.

G. Petkevičaitė, gimusi vidu
tinio dvarininko šeimoj, gana 
anksti persiėmė žmoniškumo 
dvasia. Jai pasisekė išsisaugot 
klerikaliniai davatkiškos aplin
kumos. Dar savo jaunose die
nose ji pradėjo šviesti liaudį, 
bet tas jos darbas niekuomet 
neturėjo revoliucinių požymių.

Lietuvių literatūroj ir politi
koj pradėjo veikliau dalyvauti 
nuo “Varpo” laikų (1889 m.). 
Ji sako, kad visuomenės darban 
ją išjudino V. Kudirka. Nuo to 
laiko ji sutampa su ta visuo
menės sriove, kurią vadino de
mokratais ir kuri dabar yra 
žinoma laudininkų vardu. Ta
čiaus, perdaug į politiką G. Pet
kevičaitė (pseudonimas Bitė) 
nesikišo. Jai labiausia patiko 
“kultūrtraegeriškas” darbas ir 
besimokinančios j a u n uomenės 
šelpimas.

Moterų judėjimo fronte ji 
buvo feministė-sufragistė, ku
riai rūpėjo apšvarint. moterų 
būklės sąlygas buržuazinės vi
suomenės rėmuose. .

Pastaraisiais metais G. Pet
kevičaitės pažiūros vis labiau 
krypo dešinėn ir šiuom laiku, 
nors ji dar šaukia “branginkime 
laisvę,” bet ji jau nebekelia sa
vo balso prieš smetoninius Lie
tuvos liaudies engėjus. Jos kova 
pasibaigė su carizmo likvidavi
mu. Ji susitaikė su esama Lie
tuvoj smurto tvarka ir, kaipo 
nekenksmingai pilietei, vyriau
sybė davė jai Gedimino ordeną.

Kaip kas seniau lygindavo 
Petkevičaitę su žemaite. Bet 
nors jos abi buvo artimos de- 
mokratams-varpiečiams, tačiaus 
jų temperamentas, jų visas pri
ėjimas prie gyvenimo problemų

Rašykite Savo Skyriui

auksinė galimy- 
padidinti, pa- 
Skyrių. O tas 
kada turėsime

Šįmet sueina “Laisvei” 25 
metai ir to Sidabrinio Jubilė- 
jaus proga “Laisvė” išeis pa
didinta visą gegužės mėnesį. .

Dabar atėjo 
be paįvairinti, 
gerinti Moterų 
bus galima,
skaitlingą būrį gerų bendradar
bių. Ypatingai moterys turėtų 
susidomėti savo skyriumi, raši
nėti į jį. Rašydamos priduosi- 
te savo skyriui įvairumo ir pa
čios toliau lavinsitės.

Vidurvakarių lietuvės mote
rys, ypatingai dėka chicagie- 
tėms, nuolat palaiko Moterų 
Skyrių kita tiek didesniu už 
mūsų, tad ir įvairesniu. Kana
dietės “Darbi ninku žodyje,” 
kuris yra tik savaitinis, užpil
do visą puslapį Moterų Sky
rium. Ar mes, draugės, negalė
tume užimti jei ne pirmą, tai ir 
ne paskutinę vietą? Galėtume.

Lauksime raštų, kaip iš senų 
bendradarbių, taip ir iš tų, ku
rios niekad nerašė.

Sk. Red.

buvo visai skirtingas.
žemaitė buvo agresyvi, ple

bėjiška, kaimietiškai sąmonin
ga, bedieviška, linkusi radika- 
lizman.

Petkevičaitė—kultūriškai po
niškai išprosyta, vandeningo li
beralizmo išprausta. Pas ją vy
ravo “geros širdies” motyvai, o 
toks sentimentalizmas nesudaro 
pavojaus turčiams ir reakcio
nieriams.

Fašizmas yra priešas 
žmonijos. Prieš fašizmą tu
ri susivienyt ir kovot visi, 
kuriems rūpi apgynimas ci
vilizacijos nuo barbarizmo.

ko
16

tik mirtinai nenu- 
metų jaunuoli Iff* -

Balandžio 11 dieną

čia 
spaudė 
Mainionį. 
šis jaunuolis dirbo aplink savo
namus, 33 Glenwood Ave., 
Johnson City. Jam bekasant 
ravą-grabę, jau pusėtinai gilų 
iškasus, žemė su akminim už
griuvo jį ir suspaudė grabej^ 
Taip jis išbuvo 45 minutes, kol 
pribuvo greitoji pagelba ir at4 
kasė krūvą žemių ir akmenų*^ ■ 
nuo užgriūtojo.

Nuo slėgimo jaunuolis buvo ■ 
nusilpęs ir tapo nugabentas Ii- 
gonbutin, kur jam suteikta me^** 
dikališka pagelba.

- Ml Vr

Draugai Mainioniai, tėvai į^, 
sūnus, yra LDS nariai, taipgjj^ 
priklauso ir kitose organizaci
jose. Linkiu jaunam draugui ... 
greito pasveikimo. Z. K.
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Iš ALDLD Kp. Susirinkimo
Susirinkiman, kuris įvyko 

9 balandžio, Lietuvių Svetainėj, 
narių atsilankė nemažai. Dele-, 
gate O. Girnienė išdavė rapor
tą iš Liet. Moterų Suvažiavimo.

Draugas Kireilis pridavė pi
nigus $2.25 už parduotas štam
pas Lietuvos politinių kalinių 
paramai. Drg. Strolis pranešė, • 
kad kuopa yra kviečiama .da
ly vaut ALDLD 12 Apskričio 
konferencijoj. Bet niekas nie
ko nekalbėjo ir neišrinko dele
gatų į konferenciją. Man rodos, 
kad reikėjo tatai padaryti: vie
na, kad šioj kuopoj priklauso 
daug narių; antra, turi ižde ne
mažai ir pinigų padengimui ke- 
lionės lėšų. O konferencijoj yra 
svarbu dalyvauti.

Pas Dailės Meno Ratelį 
Birutę

Balandžio 15 ratelis turėjo 
Lietuvių Svetainėj praktes “ 
dviejų aktų operetės “Į Tėvy- ’V 
nę.” Dailės ratelis turi daug ' 
gražaus jaunimo ir gražiai su- " i 
dainuoja. Aš nuėjau pervėlai ir 
negirdėjau visų repeticijų, tikjį 
girdėjau porą dainų, kurias la->' 
bai gražiai dainavo.
Aušros Choras

Loš “Iš Meilės”
Aušros Choras mokinasi vei-. 

kalą “Iš Meilės” ir artimoj at-.,, 
eityj suloš. Girdėjau, kad bus 
sulošta apie vidurį gegužės mė- 
nėšio. Čia yra surinkti visi ge-■* ’ 
ri ir gabūs aktoriai ir aktorės* 
Manau, kad bus šimtu nuošim-.’. J 
čių gerai sulošta. Geriausio pa-%b 
sisekimo. “L.” Koresp.
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So. Boston, Mass
teratūros Draugijos 2-ros kuori. 4 
pos moterų susirinkimas, laikyn., t 
tas 15 balandžio, gerai pavyko,.... 
Gavom 5 naujas nares. Bet už 
tai daugiausia garbės priklauso*.. J 
d. Sabulienei. Ji yra draugiškoj'“ 
būdo moteris. Susirinkimas aFV4 
parengimas — ją visuomet ma- 
tysi su pulku draugių, todėl jai 
ir sekasi. Draugė Sabulien^ * 
yra geras pavyzdis kitoms.

Paaukojom $2 Pirmos Gegu— 
žės agitacijai. Išrinkom kominvį 
siją prisirengimui prie Visuor,..:j 
tino Lietuvių Kongreso. Nuta-,/’.' 
rėm surengti vakarėlį vaikučių. 
Ateities žiedo Mokyklėlės palai-“' 
kymui.

Savitarpiniam lavinimuisi nū- “•« 
tarėm, kad visos draugės, ku- 't 
rios tiktai gali rašyti, ką nors | 
parašytų Darbininkių Skyriui 
(Mot. Skyr.) ir visus raštus at- j 
sineštų į sekantį susirinkimą. • j J

Nutarėm suruošti draugišką H 
arbatos vakarėlį ir jame skai- - ,5 
tyti Šeimynos ribojimo klausi
mu paskaitą.

Po susirinkimo dar turėjom 
draugišką pasikalbėjimą prie 
užkandžių, kuriuos pagamino 
draugės dorchesterietės. Beva- 
karieniaujant, besikalbant, dau
gelis draugių susitarė iki Pir
mos Gegužės dėt visas pastan
gas gaut kuo daugiausia naujų j. 4 
narių į ALDLD ir laimėti do-.^^ 
vaną—Raudonąją Vėliavą.
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Mexico, MePittston, Pa
Pelkių Gyventojų Nelaimės

taip, kaip
doleriu. Pa
buvo atras-

“švara!” štai obalsis Sovietų maisto krautuvėse. Čionai 
parodoma, kaip ryte, atėjus darban, krautuvėje pastaty
ta darbininkė apvalo pirštų nagus žuvies pardavėjams.

LAISVI
»

Puslapis Ketvirtas,

ne-
Pe-

Balandžio 8-tą d. rado 
gyvą miesto rotužėj Povilą 
čiulį. Sakoma, jog Povilas 
mėgdavo pagerti, o kadangi 
neturėdavo pinigų, tai prisiei
davo pasitenkinti prastos rū
šies alkoholiu. Taip ir šį sykį 
pas tūlą parapijoną ir gerą 
kataliką buvo pavaišintas “ge
ros” rūšies gėrimu.

Povilas “prisivaišinęs”, pa
sijuto deginant jam širdį. 
Smuklės savininkas pašaukė 
policiją, kuri paėmus nuvežė 
į miesto rotužę ir uždarė. Se
kantį rytą policijai nuėjus, 
Povilą rado negyvą.

Neturint gerų draugų, nei 
girtiinių ir nei pinigų, likosi 
palaidotas be jokių ceremoni
jų..

Tikriau sakant, tapo užkas
tas kur ten pavargėlių žemė
je.

Vargšas Povilas buvo apie 
60-ties metų, paėjo iš Kauno 
rėdybos, katalikų tikėjimo, 
bet kada buvo bedarbis, be
turtes ir benamis, tai nepasi
tiko nei varpų garsai, nei

“šventintas” vanduo užkrito, 
nei mišelių, kunigėlis negiedo
jo “paradisum”, nes pas varg
šą Povilą nebuvo 
laidojo 
tas.

Tad 
pijone,
—ar dūšia krikščionio katali-

na palaikymas bažnyčios, kle
bonijos, vargonininko, dviejų 
kunigų su trimis gaspadinė- 
mis. Ogi $17,000 (septynioli
ka tūkstančiij dolerių) ant 
metų.

Parapijos atskaita parodys, 
kaip kunigėlių biznis — kyla, 
ar smunka ?

1927-tais metais buvo apie 
14-ka šimtų parapijonų, kurie 
mokėjo į parapiją. Jie sumo
kėjo 14 tūkstančių dolerių su 
virš. Už duobes, lotus ir per 
kolektas surinkta apie $4,000. 
Viso—suvirs $18,000. 1935 m. 
mokėjusių į parapiją buvo ne
pilnai 700, kurie sumokėjo tik 
$4,320.50. Tai mažiau, negu 
trečdalį, sulyginant su 1927- 
tais metais. Už duobes, lotus 
ir per kolektas $2,459. Tai vi
so gauname $6,779.50c.

Tad laimė, kad turtingas 
karčiamininkas J. Andriušis 
pasimirė viešėdamas Lietuvoj, 
kuris paliko Pittstono bažny
čiai $10,000 dol.
karčiamininkų pinigai 
da yra įgyti teisingu 
bet dievui ant garbės 
rai.

jaunuolio tėvas.

Pittstono padangėj nuskam
bėjo, kad Wyoming© oktetas 
(Pittstonas ir Wyoming arti 
viens kito) rengias visu smar
kumu dalyvauti ant Wyo- 
mingo neprigulmingų kapinių 
“dekoreišin day” ir mokinasi 
naujas dainas, kurias dainuos 
tą dieną. Tur būt oktetas 
pasitarnaus ir 1-mos gegužės, 
darbininkų šventės apvaikš- 
čiojime. Linkime geriausių pa
sekmių okteto mokytojai 
oktetui.

Pittsburgh, Pa

B. K. B.

ir

žangūs žmonės.

Pažangieji Kandidatai Laime-
jo Rinkimus SLA 286, 353, 90

Kuopose

Kuopos: 353 286 90
Bagočius . . . 15 8 19
Rastenis . ——— —-
Mažiukna . . . 15 8 17
Šalna . . . — — ■ —■
Jurgeliutė .. 11 8 17
Vini k as . . . . . 4 — 1
Gugis . . . . . . 15 8 18
Mikužiutė . . 14 8 18
Miliauskas . . 10 8 19
Mockus . . . . . 5 — 1
Zalatorius . . 1 ■ 1 —■■■■•

Stanislow . . . 15 8 18
Mikolainis 1 1

Delegatai išrinkti visi pa-

Korespondentas.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

broli parapagalvok, 
kas kunigėliams rūpi

do, kad bažnyčių ir kunigų 
dievaitis yra doleris.

Perstatyme atvaizduojama, kaip Francijos Valdomoje kolonijoje—Algerijoj—Franci jos im
perialistai su vietiniais valdovais palaiko ten barbariškus kabuly tautos įstatymus, sulyg ku
rių moteris yra tikras vyry vergas.

Tėvai parduoda savo dukteris tam, kas brangiau užmoka, pirkėjas gali taip elgtis su mer
gina—motere, kaip jam patinka.

Štai šiame paveiksle, Medzijanas, pasiturintis ir didelis sukčius, kabulas, ruošiasi savo duk
terį, Tamylųt parduoti senam ir žiauriam maurui, Lakrašui, bet, Tamyla susimyli su francū- 
zu kariuomenėj atsitarnavusiu vaikinu Akli.

Užkviečiam visus kurie jau matėt ir kurie dar ne. Linksmai laiką praleisime. Po lošimui 
bu* šokiai.

ĮŽANGA TIK 35c

Šį metą Pittstono parapijų- 
nys irgi šventė auksinį jubilė- 
jų arba 50-ties metų sukaktu
ves nuo įsisteigimo lietuvių 
parapijos Pittstone.

Kad auksinis jubilėjus yra 
Pittstono kunigams, tai to 
niekas neužginčija, prade
dant nuo kunigo Kolesinskio 
iki esamam Kasakaičiui, ku
ris myli save tituluoti labai di
deliu Lietuvos “patriotu”. Bet 
ar žino parapijonai, jog ta 
bažnyčia ir klebonija nėra lie
tuvių, bet viskas užrašyta ai
riui vyskupui ?

Tai kokis iš jo yra patrio
tas? Gal airių?

Dabar pažvelgkime, kiek 
vargšams parapijonams atsiei-

Nors tūlu 
nevisa- 

būdu, 
tai ge-

Pittstono vienas davatkiš
kas žmogus labai troško savo 
sūnų išleisti į kunigus. Viskas 
sekėsi neblogai. Minėtas jau
nuolis dėvėjo sijoną ir jau at
bulą apykaklę. O davatkėles 
tik ir laukė tos primicijos, t. y. 
tos dienos, kada tas jaunas 
kunigėlis bus įšventintas.

Na, bet ir čia velniuko ne
snausta, prigundė jauną kuni
giuką sulošti Gabrieliaus rolę. 
O šis per klaidą, ar tai tyčio
mis ėmė ir susidraugavo su 
tąja pana. Dabar ir po vis- 
kuom—nei primicijos, nei at
laidų. Patarlė sako: “Nusine
šė margis ant uodegos.”

Pasiliko suvilios davatkėlės, 
ir nemažiau suviltas senas

Atnaujinimas Operetes Tamylos
: PENKIŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SU 13 DAINŲ
I BUS SUVAIDINTA

Nedėlioj, Balandžio 26 April
VENTA HALL 103 Green St, WATERBURY, CONN.

Lošimas prasidės 6:30 vai. vakare. Po lošimui Šokiai.
Delei blogo oro tik apie 200 žmonių mate šį lošimą. Daugelis žmonių reikalauja 

atkartojimo ir reikalavimas bus išpildytas.
Tarpe aktų bus pamarginimy. Kalbės J. Kunca, tik iš Lietuvos sugryžęs. Bus ir Muzikos 

kavalky scenerijom mainant.

Nuo 1920 metų iki 1930 me
tų Oxford Paper Company 
fabrikus vis didino ir didino, 
bet ten 
skaičius 
fabrike 
skaičius 
jo, bet : 
dirbdavo šimtai darbininkų 
prie krovimo medžių, atleido 
daug darbininkų iš darbo, o į 
jų vietas sudėjo mašinas. Su 
tomis mašinomis keli darbi
ninkai atlieka desėtkų darbi
ninkų darbą. Per paskutinius 
6 metus atleista daug darbi
ninkų ir iš pačio fabriko. Kuo
met fabrikus didino, tuo kart 
ir nemiegojo tos kompanijos, 
kurios turėjo plotus niekam 
netikusios žemės. Tą žemę iš- 
mieravo į lotus, atsiuntė agen
tus pas darbininkus ir biedni 
darbininkai, agentų prigauti, 
išpirko tuos lotus ir pradėjo 
stubas statyti, žinoma, tos 
vietos netinkamos žmonėms 
gyventi, nes jos pelkėse, arti 
upės, ir vasarą varlės koncer
tus kelia, 
fabriko, 
troškina, 
lijus, skiepuose 
randa ir stubos pasidaro drėg
nos. Taip tie gyventojai ir 
vargsta tose pelkėse. Nekurie 
darbininkai išsižadėjo savo 
sunkiai uždirbtus pinigus, ku
riuos sudėjo į tas stubas ir jas 
apleidę kitur išsikraustė.

Kovo 20 d., užėjus dideliam 
potviniui, visi tie nelaimingi 
gyventojai turėjo apleisti savo 
vietas, palikdami stubas, bal
dus ir drabužius. Smarkiai pa
kylantis vanduo nunešė 3 stu
bas, kitas sugriovė, kad pa
taisyti negalima. Kai kurios 
dar pasiliko ant pamatų, bet 
reikia daug pinigų jas patai
syti ir vargiai kas grįš atgal 
gyventi, nes daugelis bedar
biai. O kurie dar ir dirba, 
tai ir tie skolose paskendę. 
Šio potvinio nukentėjusieji, iš
skiriant du lietuviu, visi fran- 
cūzai. Man einant iš darbo, 
sutikau žmogų; jis pasisakė, 
kad atvažiavęs iš kitur čia 
darbo jieškoti, nes girdėjęs, 
kad po potvinio Oxford Mill 
dirba labai gerai. Tiesa—da
bar fabrikas dirba pilną laiką, 
bet nežinia, kaip ilgai. Bet 
darbo gauti negalima, o ypač 
iš kitur atvažiavusiem, nes 
čia tie patys darbininkai, ku
rie dirbo pirmiaus šiame fab
rike, sėdi employment ofise ir 
laukia, pakol bosas pašauks ir 
jeigu darbdaviui prireikia dar
bininko, tai ima tą, kuris pir
miau čia dirbo. Tad aš patar
čiau neklausyti tokių kalbų ir 
iš kitur čia neatvažiuot darbo 
jieškot ir neleisti pinigų vel
tui, nes 
gauti.

New Haven, Conn
dirbančių darbininkų 
mažėjo. Nors pačiam 
dirbančių darbininkų 
per tą laiką nemažė- 
iš “wood yard”, kur 

šimtai

Vėjui pučiant nuo 
gyventojus smarvė 
Smarkiai lietui pa- 

vanduo atsi-

Susirgo Jauna Draugė

Bal. 14 drūčiai susirgo Ber
nice Didjunaitė ir randasi 
New Haven Hospital, New 
Haven, Conn.

Bernice Didjunaitė yra L.D. 
S. 207 jaunuolių kuopos finan
sų sekretorė ir Choro Daina 
narė nuo pat choro pradžios 
gyvavimo.

New Haveno ir apielinkės 
jaunuoliai draugai ir draugės, 
nepamirškite ją aplankyti.

Draugai Didjunai yra veik
lūs nariai darbiu, draugijų ir 
kuopų, ypač drg. J. Didjunas 
darbu-ojasi netik 
draugijose, bet ir
niam veikime. Dabartiniu lai
ku draugas J. Didjunas yra 
nusiminęs, nes jo moteris A. 
Didjunienė jau keli metai 
kaip serga, o dabar susirgo ir 
mylima duktė Bernice.

Radio.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit j 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL

lietuviškose
tarptauti-

Waterbury, Conn.
Waterburio Lietuvių Visų Sro
viu Bendro Komiteto Pareiški

mas Del Amerikos Lietuvių 
Kongreso

Kovo 25 d. 1936 m., įvyko 
Waterburio lietuvių visų sro
vių bendro komiteto susirinki
mas, kur buvo svarstyta nese
nai spaudoje iškilęs klausimas 
delei sušaukimo Amerikos 
Lietuvių Kongreso kovai prieš 
fašizmą ir už atsteigimą de
mokratinių laisvių Lietuvoje. 
Susirinkusieji atstovai išdisku- 
savę šį klausimą surado, kad 
reikalinga tokio kongreso, ka
dangi fašizmas Lietuvoje yra 
įsigalėjęs, spausdamas to kra
što žmones. Tokis Amerikos 
Lietuvių Kongresas galėtų bū
ti didelė pajėga kovoje Lietu
vos liaudies prieš fašizmą ir 
už sušaukimą seimo.

Susirinkimas mano, kad vi
sos pažangiosios Amerikos 
ietuvių visuomenės jėgos turi 
jūti įkinkytos kongreso su
šaukimui. Kongresas turi bū
ti ne kurios nors vienos par
tijos, bet visų pažangiųjų 
žmonių, nusistačiusių prieš fa
šizmą. Susirinkimas atsišau
kia į viso Waterburio ir apie- 
linkės pažangiąją lietuvių vi
suomenę stoti energiškan dar
ban prisirengimui prie kon
greso. Taipgi jis kreipiasi ir 
į kitžs lietuvių kolonijas, ra
gindamas jas daryt tą patį.

Valdyba:
Pirmininkas, M. Ciplijauskas, 
Sekretorius, J. Strižauskas, 
Iždininkas, J. Adomėlis. *

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimų būsite patenkinti.

I

ir

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

tsi

Tclephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius .
GRABORIUS

(Undertaker) I
Vedu šermenis ir palaidoju tin-, 
karnai ir už prieinamų kainų.*

Ą Parsamdau automobiliui vestuvėm, j 
Iiarėm, krikštynom ir kitokiem * 

reikalam. ,
402 Metropolitan AveJ 

(Arti Marcy Avenue) j
Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

darbo čia negalima
BROOKLYN LABOR LYCEUM

VILIJOS CHORAS.

O

metais Me:xikoj apsi- 
pora, o gimė 62 mer-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

1935 
vedė 51 
gelkos ir. 85 berniukai. Mirė 
40 žmonių. Iš mirusių vienas 
lietuvys — Tadaušas Sarkus. 
Gal būtų gyvenęs dar ir šian
dien, bet iš kokios nors prie
žasties įpuolė į desperaciją ir, 
pasikorė.

Mexikos Vaclovas.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



♦Trečiadienis, Bal. 22, 1936

Lietuva Prieš 75 Metus
- ST. MATULAITIS -...

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

(Tąsa)
Žiaurus dvarininkų elgimasis iš vienos 
puses privesdavo valstiečių ūkį prie su
irimo ir jie neįstengdavo sumokėti val
džios ant jų uždėtus mokesčius, iš kitos 
pusės stūmė juos į sukilimus. Bijodamas 
valstiečių sukilimo apskritai, jis užvis 
labiau bijojo ir kenksmingu laikė bežemį 
kaimo proletariatą. Jisai pabrėždavo 
kenksmingumą “ištvirkusios, sauvališ- 
kos” gyventojų rūšies, kurią sudaro tar
naujantieji dvaruose. Dėlto 1844 m. iš
leistas buvo įstatymas sulyg kurio dvari
ninkams buvo duodama teisė paleisti 
laisvėn be žemės tuos tarnus, kurie per
vesti nuo žemės ne vėliaus paskutinio 
liaudies sąrašo (revizijos). Kurie per
vesti po paskutinės revizijos, tų šis įsta
tymas neliečia. Nikalojuj mirus, naujam 
carui aišku buvo, kad su baudžiava ne
galima toliaus laukti. “Paliuosavimas” 
įvyko, bet įvyko toj linkmėj, kaip to rei
kalavo veikiančios Rusijoje visuomenės 
jėgos. Baudžiavos panaikinimo šalinin
kais buvo progresyvė bajorijos dalis, tie 
apie kuriuos Marksas sako, kad besivys
tanti pramonė “dagi Rusijos bajorus— 
didikus vis ir vis labiaus paverčia bur
žua.” Panaikinimo reikalavo ir stiprė
janti pramonės buržuazija. “Sutvėrimas 
laisvos valstiečių klasės visur labai 
kalingas buržuazijai,” kad atidaryti

rei- 
ke- 

lią kapitalizmui. Caro valdžia kreipė ne
mažą domę į pramonės reikalus, bet ne
galėjo nesiskaityti ir su dvarininkų rei- 

’ kalais, kurių rankose buvo valdžios apa
ratas. Reikėjo išrasti tokį kelią, kuris 
kiek sutaikintų abiejų pusių kaip pra
monininkų, taip ir bajorijos reikalus. 
Kelias buvo atrastas ir įvykintas. “Rusi
jos vystymąsi, anot Pokrovskio, nuėjo

* Prūsijos tipu bendradarbiavimo junkerių 
ir fabrikantų, o ne francūzišku, kur bur-

w žua sunaikino bajorą.” Štai kaip šitai 
išreiškia Leninas: “Valstiečių reforma 
buvo buržuazinė reforma dvarininkų 
vykdoma. Tai buvo žingsnis pakeisti Ru
siją buržuazine monarchija. Valstiečių 
reformos turinys buvo buržuazinis, ir šis 
turinys reiškėsi aikštėn juo stiprinus, juo 
mažiaus apkarpomos buvo valstiečių že
mes, juo pilniaus jos buvo atskiriamos 
nuo dvarininkų žemių; juo žemesnis bu-

♦ vo duoklės dydis dvarininkams (t. y.: 
“išpirkimo”), juo laisviaus nuo dvarinin
kų įtakos ir priespaudos įsitaisydavo tos 
ar kitos vietos valstiečiai. Kiek valstie
tis išsiverždavo iš dvarininkų valdžios,

tiek jis pakliūdavo pinigų valdžion, pa
tekdamas į prekybinės gamybos santi- 
kius, atsirasdavo prigulmybėj nuo besi
vystančio kapitalizmo. Ir po 1861 m. ka
pitalizmo vystymąsi Rusijoj pažengė to
kiu greitumu, kad į kelis dešimtmečius 
įvyko atmainos, kurios kai kuriose Euro
pos šalyse užėmė ištisus amžius.”

Apšauktojo “paliuosavimo” dėsniai 
buvo nustatomi įvairių iš dvarininkų su
sidedančių viešų ir slaptų komisijų ir ko
mitetų, kurie turėjo sutaikinti du nesu
taikomus dalykus “kad, valstiečiai tuč 
tuoj aus pajustų, kad jų buitis pagerinta 
ir kad dvarininkai tuojaus nusiramintų, 
kad jų reikalai apsaugoti.” Komitetuose 
ir spaudoj tarp dvarininkų pasireiškė 
dvi srovės, ėjo kova tarp dviejų dvari
ninkų grupių: buržuazinės arba liberalės 
ir feodalės arba reakcinės. Pirmoji gru
pė susidėjo iš dvarininkų, norinčių per
eiti prie kapitalistinės žemės ūkio siste
mos, bet neturinčių iš kur gauti lėšų tam 
reikalui, jau ir taip gerokai į skolas įbri
dusių. Jiems už vis rūpėjo išrasti būdą 
aprūpinti žemes savininkus kapitalu ir 
darbo rankomis. Jie stovėjo už paliuo- 
savimą valstiečių su žeme, už tokį pa- 
liuosavimą, kad valstietis užmokėtų po
nui ne tik už žemę, bet ir už gaunamą 
laisvę. Tuo būdu dvarininkas gauna rei
kalingą kapitalą ir skoloms atlyginti ir 
kapitalistiniam ūkiui užvesti. Beto dva
rininkui pasilieka dar policijos valdžia 
ant paliuosuotų valstiečių, kas turi duoti 
dvarininkui galimybę aprūpinti savo dir
vas pigia darbo jėga.

Feodale dvarininkų grupė, kuri stovė
jo valdžios viršūnėje, stovėjo už tai, kad 
valstiečiai būtų paliuosuoti be žemės; 
daugių-daugiausia, kad jiems būtų duo
dama galimybė išpirkti tiktai savo sody
bas.

Ginčuose buvo keliama ir politinė pu
sė. “Jeigu paliuosuoti valstiečius be že
mės, reiškia paleisti laisvėn 22 milionu 
elgetų, kas negali užtikrinti nuo pavojų 
valstybei.” O valstiečiai visuose valsty
bės kraštuose parėmė savo reikalavimą 
(ne tik laisvės, bet ir paėmimo dvarinin
kų žemės) skaitlingais sukilimais, įva
riusiais nemaža baimės bajorijai. Feoda
le grupė sakė, kad valstiečiai taip tam
sūs ir nepratę prie savystovio gyvenimo, 
kad pavojinga palikti juos be dvarininkų 
globos.

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J
Bangos Choras Atnaujins 

Dainų Pamokas
Penktadienio vakare, balan

džio 17 d., Bangos Choras tu
rėjo savo susirinkimą, kuriame 
buvom ir mes pakviesti: aš pats 
ir P. Pakalniškis, kad išspren- 

1 dus choro palaikymą. Mat, cho
ras buvo paėmęs pertrauką mo- 
kinimuisi dainuot, tai pas ne- 
kuriuos žmones susidarė tokia 
nuomonė, kad jau choras visiš
kai paleistas. Prie to, buvo pa
sidalinimas choristuose delei 

« vietos, kur geriau būtų laikyt 
pamokas: Rusų Kliube, ar kur 

* nors arčiau lietuviais apgyven
to centro. Tad šis kalbamas 
susirinkimas ir užbaigė vietos 
klausimą, nutarė persikelti su 
dainų pamokomis .į Lietuvių 
Svetainę. Kada prasidės pamo
kos, tai vietiniai choro nariai 
praneš visiems choristams.

Kada ėjo kalbos apie sutvar
kymą choro reikalų, tai nei vie-|

kultūra.
kusantai, kad mes pradėjom 
sirgti apsileidimo ir senatvės’ 
liga, kas mus pradeda klupdyti 
visam kolonijos veikimd. žie
mos metu, kada atėjo dainų 
mokinimosi vakaras, tai pasisa
kėm vienas sau: a, šalta, pa
būsiu namie, kiti už mane pa
dainuos, kitas tą patį, tad ku
rie ir susirinko—negalėjo nie
ko mokintis, pamokos neįvyko; 
į kitas pribuvo dar mažiau cho
ristų ir pagaliaus nusitarėm 
palaukt pavasario, kuomet ei
nant dainuot nereiks pūškuot 
per sniegą, delnais trinant šal
čio glamonėjamas ausis, o tas 
chorui pakenkė. Dabar turim 
stotis ant kojų energiškiau, 
drąsiau ir mes vėl atgausim 
darbščiųjų žmonių garbę.

Tai sveika mintis! Kolonija 
nemaža, jaunimo yra daug, tik 
reikia didesnio organizuotumo. 
Reikia pakriukiuot ir kitus su
augusius draugus, kurie supran
ta organizacijos svarbą, bet be 
jokio reikalo užlindo užpečkin 

; “gadžinkų” giedot. Tam turi

toki dalykai pas mus

pasakyt, jog draugų 
susirinkimas mums,

Visa bėda, sakė dis- mas, kad dar esu jaunas, ar tu 
nematai? Tau tur būt proto 
trūksta. Bet kada reikia or
ganizaciniai padirbėti biskiuką, 
tai persistato save dideliu se
niu. Tai 
dedasi.” 

Reikia 
bangiečių
brooklyniečiams, labai patiko, 
nes jie svarstė ne tik choro rei
kalus, bet, diskusijoms einant,' 
gribštelėjo ir kitas savas orga
nizacijas, kuriose irgi yra ap
snūdimo, užmetant bėdą ant 
jaunuolių, kad dabar jie turi 
veikti, o mes, suaugusieji, ru
denį eisime grybauti, žiemą 
kortuot 6 pavasarį vėžių gau
dyt!

Baigiant susirinkimą nutarė 
paruošt- šokį-baliuką su^spage- 
tiškais užkandžiais. Tai vis 
naujenybė! Pašokus—spagetų į 
burną, ant viršaus alaus gurkt: 
slidu, skanu, tai vis savotiškas 
sportas. Bravo, bangiečiai!

“Laisvėj’.’ angliško skyriaus 
korespondente išrinkta Pociū- 
naitė. Ši mergaitė dar jauna,

nas neišėjo su tokia minčia būt pabaiga, nes čia nėra se-jbet jau chorą mokina ir orga-
kad jiems būtų choras nereika
lingas, bet priešingai: visi sakė, 
jog kolonija užtektinai didelė, 
kad darbininkų steičius negali 
pasilikti kurčias, nebylys. Ant 
jo turi skambėti dainos, matytis 
veikalai ir kiti dalykėliai, kurie 
r i šasi su daile ir duonpelnių

natvės klausimas.
Minint senatvę, tai draugė 

Barkauskienė, kalbėdama apie 
teatrą, kad suaugusieji nenori 
imti jokią rolę, šitaip pasakė:

“Kada kapitalistas išmeta iš 
dirbtuvės vyrą kokių 45 metų, 
tai rėkia, protestuoja, sakyda-

nizaciniai veikia. Suaugusieji 
draugai, padėkite jai!

J. Nalivaika.

Būk organizuotu komu
nistu, stok į Komunistų 
Partiją. Tai yra tavo klasės 
partija*

>■
A nu

Easton, Pa dar dabar skiepuose vanduo 
randasi ir apie stubas purvy
nas, kurį miestas nesiskubina 
nuvalyti.

Nukentėjusiais niekas nesi
rūpina. Mat, viena, darbinin
kai nukentėjo ir prie to sve- 

Balandžio 12 d. suvie- timtaučiai, tai College Hill po- 
nyta ALDLD 13 kp. laikė sa- nams galvos neskauda. Tie- 
vo reguliarį susirinkimą, kuris sa, buvo varomas vajus, rink- 
pasižymėjo skaitlingumu ir ta aukos, surinkta keli tūks- 
gerais tarimais. Iš svarbesnių 
tarimų, tai padaryta pradai 
prisirengimui prie šaukiamo 
Nacionalio Lietuvių Kongreso, 
antra, nutarta dalyvauti Pir
mos Gegužės apvaikščiokime 
bendrai su kitomis organizaci- 
jomis, išrinkta du delegatai>il^Mma*7rie"7ūnkau^"dwbo. 
konferenciją prisirengimui ir j 
paaukota penki doleriai.

Paskui sekė eilė kitų tarimų 
ALDLD gerovei. Tapo per
rinkta kp. valdyba, į' kurią įei
na visi darbštūs draugai ir 
draugės, ir yra vilties, kad kuo
pa bujos ir plėtosis, šiame susi
rinkime duokles pasimokėjo 
18 narių, tarpe kurių du nau
ji-

Mūsų Žinios

Kaip jau buvo atžymėta, 
čia įvyko vienybė LDD su AL 
DLD.

paprastą parengimą sėkmingu; pra
šome jūs padovanot daiktų—mėsinių 
ir kitokių valgomų dalykų, vyno ir 
kitų daiktų. Aukotojai galės atnešt 
dovanas penktadienių vakarais, 7:30, 
376 Broadway. Dovanas priims kuo
pos sekretorius ir kiti komisijos na
riai. Tad kviečiame savo narius ir 
ypač pašalinius dalyvaut mūsų pa
rengime; visi čia linksmai praleisite 
laiką ir tuom pat kartu paremsite 
organizacijas.

ta aukos, surinkta keli tūks
tančiai dolerių, bet . . . tyku- 
nyku; veikiausiai laukiama ki
to potvinio.

Sergantieji Lietuviai
Jau gerokas laikas kaip ser

ga Z. Gramauskas. Gavo pa-

Padaryta operacija ir dabar 
sveiksta.

Taipgi A. Kaulienė serga 
gripu jau kelinta savaitė. Gi 
P. švelnikas dirbtuvėj susižei
dė ranką prie staklių — persi
pjovė. žaizda nemaža, kurią 
reikėjo susiųti. Tai vis pasku
bos 
trys 
tina

PATERSON, N. J.
Prašome greitai per “Lais

vę” arba ypatiskai atsišaukti 
svarbiu reikalu. Laike L.D.S. 
123 kp. baliaus buvo rastas 
pamestas čekis, ir moteriška 
skrybėlė ir čekiuotas šalikas. 
Greitai atsišaukite sekamu an
trašu : J. Matačiunas, 57 Gra
ham Ave., Paterson, N. J.

(96-98)

sistemos pasekmės. Visi 
priguli prie LDS. Linkė- 
greito pasveikimo.

Darbintas.
Po kelių savaičių streiko 

Onondaga audinyčioj, prieita 
prie susitarimo. Streikas baig
tas. Kompanija, sutartyje su 
unija, pakelia mokestį ant ne
kuriu darbų ir pripažįsta uni
ją—American Federation of 
Silk Workers.

Sutartyje taipgi nustatyta,
kad audėjas ir visi kiti darbi- dj0 s(oų \yiP ir WFIL.

Philadelphia, Pa
Kalbės per Radio

Apie Pirmos Gegužės svarbą 
darbininkų atstovai jau nuo 13 
dienos balandžio kalba per pa

ninkai dirbs ne daugiau kaip 
4,0 valandų į savaitę ir ne ant

Trečiadienį, 22 bal., 10:30 v. 
vakare, iš stoties WFIL kal-

daugiau kaip keturių staklių.i j^gg vietinis Komunistų Parti- 
Tik ant “plain’ darbų mokės-,jos Distrikto organizatorius 
ti's numažinta, “todėl, J 
daugiau mokant negalima -
konkuruoti su kitom šapom”— .3Q
kompanija argumentuoja. Yra^IP kalbės rašytojų unijos vei-

kad Toohey.
Penktadienį 24 d. balandžio, 
,_J vai. vakare, iš stoties

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4 kp. rengia linksmą ba

lių subatoj, 25 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, po numeriu 302 S. Main St., 
Najaus svetainėje. Įžanga tik 25 cen
tai. šokiams grieš jaunuolių orkes
trą. Šis parengimas yra jubilėjinis, 
tad visi linksmiausiai praleiskite lai
ką pasikalbant su senais draugas.

Komisija.
(96-97)

manoma, kad darbininkai 
klaidą padarė priimdami tą 
numažinimą. Bal. 16 d. mini
ma šapa jau pradėjo operuoti.

šiuo tarpu kailiasiuviai yra 
išėję streikan ir jau antra sa
vaitė kaip šapa pikietuojama. 
Bosai pasimojo numušti algas, 
darbininkai pasipriešino, tai 
pagrasino išsimufinti iš Kašto
no (kompanijos vyriausias 
tikslas išardyti uniją). Kailia
siuviai gerai laikosi. Priklau
so .prie International Fur 
Workers Union.

čia atžymėjau vien svarbes
nius streikus, gi jų netrūksta, 
tik kiti tęsiasi trumpai ir ne 
tokie skaitlingi. Abelnai, ap
čiuopiamų laimėjimų kad ir 
nėra, tačiau bosams nepasise
ka ir su algų numušimais, o 
kas svarbiausia, darbininkai 
iškovoja organizavimosi tei
ses.

Ruoša
Kaip 

šiemet,

prie Pirmos Gegužės
kitais metais, taip ir 
Pirma Gegužės bus 

apvaikščiojama šiame mieste.
Yra bandoma sudaryti bendrą 
apvaikščiojimą visų darbinin
kiškų organizacijų. Laikinas 
Komitetas iš kelių organizaci
jų, išsiuntinėjo atsišaukimus į 
visas žinomas darbininkiškos 
krypties organizacijas. Koi 
kas atsiliepimų nesama daug, 
bet 'manoma, kad šiais mei ūs 
dalyvaus daugiau negu perei
tais metais.

Keistoka tas, kad viet nė 
Socialistų Partijos kuopelė at
sisakė nuo apvaikščiojimo Fir
moj Gegužės. Šią kuopelę 
Valdo keli atžagareiviški va
dukai ir neprileidžia prie ben
dro fronto su komunistais nei 
jokiame klausime, t. y., ofi
cialiai. Bet eiliniai nariai, 
nepaisant vadukų, ima daly- 
vumą visose kovose, kurias tik 
Komunistų Partija veda.

Potvinio Pėdsakai
kitų 
mi-

kėjas Joseph Freeman.
Pirmadienį, 27 d. balandžio, 

10:30 vai. vakare, iš stoties 
WIP kalbės Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimo Komiteto narys 
Frank Hellman.

Kas tik turite radio priim
tuvus plašomi minėtomis dieno
mis ir’valandomis atsisukti.

Clevelando Žinios
Clevelando šiemet bus labai 

didelė Pirmos Gegužės demons
tracija. Komunistai ir socialis
tai, taipgi ir darbo unijos, 
maršuos bendrai.

Atspausdinta 25,000 lapelių ir 
jau išplatinta. Dabar kita tiek 
vėl spausdinama. Mieste išli
pinta 200 didelių plakatų, kabo 
100 vėliavų, šaukiančių darbi
ninkus į demonstracijas, ir at
spausdinta 20,000 mažų prikli
javimo kortelių. Demonstracija 
šaukiama 4:30 vai. po pietų, į 
Public Square. Iš čia bus de
monstruojama Superior ir kito
mis gatvėmis.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. ir L.D.D. 6 kp. 

šaukia bendrą susirinkimą, nedėlioj, 
26 d. balandžio, Siauruko name, 341 
W. Market St., 7 vai. vakare. Visi 
draugai ir draugės malonėkite da
lyvauti, nes abiejų kuopų komitetai 
ir nariai džiuginančiai darbavosi, 
kad susivienyt, tad dabar galėsim 
susiėję viens kitam draugiškai ranką 
paduoti, ir tęst toliaus savo darbus.

(96-97)
Valdybos.

PRANEŠIMAI K KITUR
NEWARK, N. J.

Sveikatos Kultūros Draugija ren
gia svarbias prakalbas sveikatos ir 
valgio gaminimo klausimais. Atsi
bus seredoj,, 22 d. balandžio (April), 
7 vai. vakare, Jurginčj Svetainėj, 
180 New York Avė. Įžanga veltui. 
Kalbės trys kalbėtojai iš Brooklyn©: 
Dr.' Anderson, J. W. Thomsonas, P. 
C., ir P. Baltirėnas, P. C. Drg. P. 
Baltrūnas kalbės apie vidurių ligas 
ir kartu del aiškumo rodys paveiks
lus. Kviečiame visus dalyvauti, nes 
visiems svarbu žinot apie savo svei
katą.

KOMISIJA.

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarą ir šokius, nedėlioj, 26 d. 
balandžio, 8 vai. vakare, L.D.P. Kliu- 
be, 408 Court St. Įžanga 25c. Visi 
kviečiami dalyvauti, ir praneškite sa
vo draugams, nes čia galėsite labai 
linksmai vakarą praleisti. Šokiams 
grieš A. Gorskio orkestrą. Taipgi 
bus visokių skanių užkandžių ir gė
rimų.

Kviečia Rengėjai.
(96-97)

ŽOLYNU ARBATA

(96-97)

ren-

su- 
ba-

Valdyba.
(95-96)

Komisija. 
(96-97)

Rengėjai.
(96-97)

PHILADELPHIA, PA.
James Shaskas radio orkestrą 

gia linksmus šokius subatoj 25 d. 
balandžio, 6:30 vai. vakare, Girard, 
Manor svetainėje, 909—15 W. Girard 
Ave. Įžanga 35c. Kviečiame senus ir 
jaunus dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti.

WASHINGTON, PA.
A.L.D.L.D. 236 kp. rengia kiauši

nių parę, subatoj", 25 balandžio, pas 
draugus Alskus. Visi Washingtono 
ir apielinkės draugai kviečiami da
lyvauti, nes bus linksmas vakaras. 
Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.

Komisija.
(96-98)

SHENANDOAH, PA.
Laisvės kapinių lotų savininkų 

sirinkimas jvyks nedėlioję, 26 d. 
Jandžio, 2 vai. po pietų, Najaus sve
tainėje, 302 S. Main St. Visi drau
gai, kurie esate pirkę lotus, malonė
kite pribūti, nes turim keletą svar
bių dalykų apsvarstymui. Nepamirš
kite ir kitiems lotų savininkams apie 
tai pranešti.

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, Najaus svetainėje, 302 S. 
Main St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turim svarbių dalykų 
apsvarstymui.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP.

K. Degutis Savininkas * 
PLAUKŲ O C A

KIRPIMAS

v

Puslapis Penkta® 
.......—-

Viduriu užkietėjimas yra motiną 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas liąas, 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 pasiusi' 
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 Kast 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavieniu.
IŠ senų padarai 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpt 
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir-> 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaip.tL. 
skausmo ir nesmagumo priežasčiai*' 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica,^ 

! Neuralgia, Nervų Įdegimas, ChronišyC 
: Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk**- 
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligąS£ 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligo 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite koki 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pas]

• jūs 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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 Uk^al'pasIkfauskitrmTnęirir 'jus* 
ir su draugais pasikalbėti. Bus ska- nesveikumas bus jums išaiškintas. * 
nių valgių, gėrimų ir gera orkestrą 1 
šokiams. Taipgi bus laimėjimas rū- Mano Išlygos Yra Prieinamos 
kytos hamės—10 sv.

Komitetas.
(95-96)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskričio moterų 

komitetas kviečia visas Clevelando 
moteris į susirinkimą penktadienį 
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 ii’ keletas kitų svar
bių dalykų. Atsiveskite ir savo drau
ges pasiklausyti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Komisija. I MES KALBAM LIETUVIŠKAL**

Nors čia, palyginus su 
vietų potviniais, buvo ti| 
matūrinis potvinis, bet 
pridarė nuostolių biednuome- 
nei, kuri gyvena prie Dela
ware ir Lehigh upių. Dau
giausia nukentėjo prie Lehigh

pe. , daugumoj ūkiamai. Nęt galinių mums padėti padaryti šį ne-..

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopa rengia “Penny 

Sale,” nedėlioj, 10 d. gegužės (May), 
po No. 376 W. .Broadway, 7 vai. 
vakare, čia bus galima gauti daug 
naudingų ir brangių dalykų už labai 
mažas kainas — už keletą centų. 
Taipgi prašome kuopos narių ir pa-
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Cnvn I m’flinia Camwi TJdomu buvo iš^irsti» kad Ame“ UdVU LeiUiinįį UegllZl-| rikos valdančioji klasė yra 

~ t pasiryžus išdeportuoti 3,500,-
000 ateivių. Nutarta Ateivių 
Gynimo Komitete palaikyti 
delegatą ir užsimokėti $3 me
tinę duoklę. Jis taip pat ra
portavo iš Tarpt. Darb. Apsi
gynimo N. Y. Distrikto 8-tos 
konvencijos. Visi d. pasižadė
jo remti TDA.

Drg. K. Klimas raportavo 
iš bedarbių konferencijos. Ra
portas priimtas su pagyrimu.

Pasirodo, kad Br. ir Ap. 
Liet. Bendro Veikimo Komite
tas veda eilę svarbių darbų ir 
palaiko gerus ryšius su tarp
tautinėmis darbininkų organi
zacijomis. Tokiame komitete 
pareiga ir garbė kiekvienai 
draugijai turėti savo atstovus.

nes Paradui Fifth Ave
Griausmingas Pirmos Gegu

žės maršas šį metą girdėsis 
puošnioj Fifth Avenue. Ben
dros Gegužinės Komiteto sek
retorius Amicus Most prane
ša, kad galų gale policija nu
sileido organizuotų darbinin
kų spaudimui, leido martuoti 
5th Avė.

Maršavimo Keliai

Susirinkimo vieta bus Wa
shington Square ir apielinkėje 
prie 5th Avė. ir 4th St. Iš ten 
bus martuojama ant Waverly 
Place j vakarus iki 7th Avė., 
paskiau į šiaurius iki 30th St.

ir ja maršuos iki Broadway ir 
23rd St., tada maršuos Broad
way iki Union Square, kur bus 
mitingas.

Taipgi gautas special is lei
dimas adatos industrijos uni
joms susirinkti ant 35th, 36th 
ir 37th Streets tarp 7th ir 8th 
Avenues ir iš ten tiesiai mar- 
Šuot 8th Avė. iki 30th St., kur 
susilies su visu paradu.

• £ Konferencija Šeštadienį

Paskutiniam prisirengimui 
unijų ir organizacijų delegatų 
konferencija įvyks šeštadienį, 
25 šio mėnesio, 1:30 dieną, 
viešbutyje Delano, 108 West 
43rd St., N. Y. (vakar dienos 
pranešime buvo klaidingai pa
žymėta, kad minėta konferen
cija būsianti sekmadienį.).

Tikimasi 300,000 Dalyvių
Ši gegužinė, kurioj nuo pa

saulinio karo laikų pirmu kar
tu socialistai ir komunistai 
maršuos sykiu, tikimasi, su
trauks ne mažiau 300 tūkstan
čių maršuotojų. Apskaičiuoja
mi, kad apie šimtas su virš 
skirtingų unijų organizuotai 
dalyvaus parade.

Kailiasiuviai, kurių indus- 
. trija dirbdavo Pirmą Gegužės, 
šaukia specialius narių susirin
kimus šiandien ir ketvirtadie
nį. Juose bus diskusuojama 
skelbti industrijoj stapičių Pir
mą Gegužės ir visiem kartu 
dalyvauti parade.

Pamylėjo Vik. Janušką
Pereitą subatvakarį pas P. 

ir J. Palkauskus, Richmond 
Hill, šauniai ir draugiškai pa
mylėta d. V. Januška, jo gim
tadienio proga. Virš 50 drau
gų ir kaimynų linkėjo geriau
sios kloties Viktorui ir jo žmo
nai Bronislavai.

Vaišių surengimu labiausia 
rūpinosi P. Palkauskas, jo 
žmona, Jurgelienė, Paškevi- 
čienė ir kitos draugės.

Trumpas prakalbėles pasa
kė Velička, Prūseika, Klimas, 
Kuodis, Juodzevičius,-Roy Bo
nnet, R. Fernandez, Norbuta, 
Šimkevičius, J. Steponavičius.

Besilinksminant ir aukų 
“Vilniai” gauta ir užrašyta 
“Laisvė” keliem draugam.

Geriausio pasisekimo drau
gams Januškams.

Vienas iš Dalyvių.

Karo Atmosferoje
Balsas už Taiką

Trečiadienis, Bal. 22, 1936 w

Kvos Jaunąjį Parkerį

Unijistai Traukia Teisman 
Edisono Kompaniją '

Trys New Yorko ir Queens 
Elektros šviesos ir Pajėgos 
kompanijos darbininkai ap
skundė kompaniją atmokėti 
jiems po $408.25, kuri suma 
jiem priklausanti sulyg pačios 
kompanijos taip vadinamo 
“retirement” plano, įsteigto 
22 liepos, 1935. Tie trys dar
bininkai tapo atleisti iš darbo 
po šešių metų tarnybos kom
panijai ir turėtų gauti tą pa
žadėtą “pensiją”. Procedūra 
paliestų 1,000 del įvairių prie
žasčių atleistų darbininkų.

Koncertas Ir Šokiai
šeštadienį, gegužės 9, Ame

rikos Lietuvių Piliečių Kliube, 
įvyks ALPM Sąjungos ir Aido 
Choro koncertas ir šokiai.

Koncertinę programą tvarko 
komp. L. B. šaknaitė. Kiek te
ko sužinot—koncertinė progra
ma bus labai įvairi. Ją išpildys 
Aidbalsiai (mišrus sekstetas). 
Tos pačios grupės nariai dai
nuos ir solus, ir duetus, ir trio, 
ir kt., dainuos įvairias 
kas dainas: lietuviškai, 
kai ispaniškai, itališkai.

Šo parengimo pelnas 
mas siuntimui delegatų 
MS suvažiavimą, 
Rochester, N. Y.

Šokiams ir koncertui įžanga 
35c. Tikietų galima gaut pas 
aidiečius ir “Laisvės” raštinėj.

šokiams grieš Kazakevičiuko 
radio orkestrą.

Kviečiam dalyvaut visus, l

liaudiš- 
angliš-

skiria- 
į ALP 

įvykstantį

Netikėta Pažintis 
Ir Mirtis

Is Lietuvių Bendro Veikimo 
Komiteto susirinkimo

Balandžio 19 d. posėdyje 
Brooklyno ir Apielinkės Ben
dro Veikimo Komitetas pada
rė daug naudingų tarimų.
- Nutarta paimti gegužinės 
ženklelių ir juos pardavinėti 
iš anksto ir laike demonstraci
jos. Pagamint 1,000 lapelių 
lietuvių kalboje gegužinės 
klausimu ir paskleisti tarp lie
tuvių. Nutarta Pirmą Gegu
žės susirinkti 10 vai. ryto prie 

.Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainės, 80 Union Avė., Brook
lyne, ir iš ten pradėti marša- 
vimą. O vakare toje pat sve
tainėj bus prakalbos su kon
certine programa ir šokiais.

- ♦ Drg. K. Levanas išdavė 
raportą iš tarp, konferencijos 
prisirengimui Pirmai Gegužės, 
pažymėdamas, kad didžiau
sias pasaulyje unijos lokalas, 
ILGWU 22-ras, pasisakė ben
drai dalyvauti gegužinės ap- 
vaikšČidjime. Jisai turi 30,000 
narių.* į
į. Drg. J. Siurba pranešė, kad 

stropiai rengiamasi prie Lie- 
Amerikoje.

Šiandien New Yorko mies
tas pasipuoš iškilminga taikos 
veikla, nors kapitalistai bando 
išjudinti sentimentą už ka
rą, prie kurio visos imperia
listinės šalys rengiasi beprotiš
ku greitumu.

Taikos pranašais ir vyriau
siais už ją kovotojais šiandien 
bus 100 tūkstančių New Yor
ko miesto studentų. O plačioj 
šalyje tikimasi streike daly
vausiant bent 350,000 studen
tų. New Yorke streikas pa
lies veik kiekvieną mokyklą. 
Studentų didžiausios demons
tracijos įvyks Borough Hall, 
Brooklyne, Madison Square 
Parke, prie Columbia Univer
siteto, N. Y. Miesto Kolegijos, 
ir prie Washington© Square, 
taipgi kituose žymesnių mo
kyklų distriktuose-

Tgatvėj, ties Linden Blvd. Ona 
Scanlonienė išlipo lauk ir lai
kė atidaras duris seseriai Mil- 
dredai išlipti. “Džentelmenas” 
tuo tarpu nubraukė Onos ran
ką nuo durų, užtrenkė duris ir 
paleido mašiną pirmyn 
veždamas Mildreda.

Tragedija

Penketui valandų praėjus, 
apie šeštą vai. šeštadienio ry
tą, tūlas vyriškis, eidamas 
107-ta Avė., patėmijo ant ša- 
lygatvio vejos, ties numeriu 
105-10, keistą kupstą. Artyn 
priėjęs pamatė, kad ten guli 
moteriškė, kruvinu veidu ir 
sutaršyta galva; drabužiai su
draskyti ir galvos link suvers
ti. Tuoj atsirado daugiau 
žmonių ir pašaukta policija.
• Paaiškėjo, jog tai Mildre- 
dos McCabe lavonas. Galva 
keliose vietose sutriuškinta, 
veidas sumuštas; apatiniai 
drabužiai nudraskyti; viršuti
nio ploščiaus, skrybėlės nei 
čeverykų visai nerasta.

Tuo laiku Ona Scanlonienė 
surado “džentelmeno ” duotą
ją biznio korčiukę, su jo var
du ir adresu. Tai buvęs John 
Thomas, 29 metų amžiaus, 
gyvenąs num. 146-20, 116th
Road, t. y., tik keturi blokai 
toliau toje pat gatvėje, kul
tos dvi seserys gyveno. Kor
čiukė įduota policistams, ku
rie,x nuvažiavę tuo adresu, ra
do Thomasą mazgojau! kruvi
ną savo švarką. Kambariuose 
rado pritaškytą kraujo, o 
skiepe rado pečiuje bedegina
mą moters ploščių. Jo auto
mobiliu j e irgi rado kraujo dė
mių. Thomas prisipažino mo
teriškę parsivežęs, ir ji būk 
sutikusi pas jį važiuoti, o pas
kui pasipriešinusi, tai jis biskį 
sudavęs jai per veidą ir tuo
met ji leidusi jam viską da
ryt. Paskui jiedu vėl susiba
rę ir, jai reikalaujant, jis ją 
išvežęs ir gyvą paleidęs toje 
vietoje, kur atrasta jos lavo
nas. Iki antradienio jis dar 
neprisipažino moteriškę už
mušęs, nors tame jokios abe
jonės nėra.

John Thomas seniau tarna
vęs marineriu, dabar dirbo 
vienoje Jamaicos krautuyėje. 
Jis yra vedęs ir turįs porą vai
kų, bet jo moteris išvažiavusi 
pas savo gimines Georgia Val
stijoj. Policija sako, Thomas 
du kartu eąs teistas už vagys
tes su įsilaužimu ir buvęs ka
lėjime. Dabar jis laikomas be 
užstato ir bus teisiamas kaipo 
žmogžudys.

nusi-

J. B.

Del Kriaučių Sutarties

Sulaikė Nuo Deportavimo

17 d.), sesutės 
atsigavėti, nes 
jos mėsos ne- 

(taip Ona vėliau
Užėjo valgyklon

■K tuvių Kongreso 
Brooklyne prisirengimui prie 
to kongreso yra šaukiama 
konferencija 3 gegužės, 10 v. 
ryto, L. A. P. Kliube, 80 
Union Avė. Nurodė, kad vi
soms organizacijoms svarbu 
turėti atstovus toje konferen-

t, t; rijoje.
į# A. Mureika raportavo iš 

ieivių Gynimo Komiteto.

Ateivių Gynimo Komiteto 
advokatui Irving E. Epstein 
pavyko galutinai paliuosuoti 
darbininką (Raimundo Estradą 
nuo deportavimo į Puerto Ri
co. Prieš jį visi kaltinimai 
panaikinti. Estrada išbuvo El
lis saloje 10 ir pusę mėnesių, 
kol komitetas apie jj sužinojo 
ir išgavo jo pilietybės įrody
mus. Estrada dėkingas komi
tetui.

sukinasi padegė- 
sekmadienio po

vai and ų bėgiu

Bronx 
jas, kuris 
pietį triji 
padegė šešis apartmentinius
namus. Daugelis vos išven
gė mirties, o 22 šeimos liko tik 
su tiek, kiek turėjo ant pečių. 
Padegėjas nepagautas ir bile 
dieną tikimasi vėl gaisrų.

Na, tai ir Queens apskritis 
susilaukė romantiškos užmu- 
šystės; ne vis tik New Yorkui 
Tittertonienės misterija ir ki
tokiomis žudynėmis didžiuo
tis. Štai kas mūsų save ger
biančių “sitizenų” kaimynys
tėje įvyko.

Atsigavę j imas
Ramioje Jamalcos gatvėje, 

116th Road, gyveno dvi sese
rys, viena našlė, kita nevedu
si. .Našlės vardas-pavardė Otya 
Scanlon, o nevedusioji vadinos 
Mildred McCabe. Mildreda 
buvo jau 39 metų, o Ona dar 
senesnė.

Vėlai pereito penktadienio 
vakarą (bal. 
sumanė eit 
penktadieniais 
valgydavusios 
pasakojo).
netolimai Jamaicos gelžkelio 
stoties ir kai tik pasibaigė 
dvylikta nakties valanda, jie
dvi užsisakė kokio tai mėsiško 
valgio.

Tuo pat laiku valgykloj pa
simaišė tūlas vyrukas, kuris 
kaip matai su dviem seserim 
susipažino. Tai buvęs jaunas 
ir “džentelmeniškas” vyras, 
net savo biznio korčiukes tu
rėjęs, kurių vieną Onai įda
vęs. Visi trys valgė ir gėrė; 
“džentelmenas” net po kelis 
stiklelius vyno seserims užfun- 
dijęs. Paskui pasisiūlė jiedvi 
savo automobilium parvežt į 
jų namus.

Pradėjus . važiuot, seserys 
patėmijo, jog jų vežėjas labai 
neatsargiai važiuoja, ir tai vi
siškai ne ten, kur jų nąmai. 
Pradėjo jos reikalauti, kad at
sargiau važiuotų arba kad 
tuoj jas išleistų.

Automobilius sustojo 139-toj

Vakar dienos “Laisvėj,” po 
antgalviu “Bendra Sutartis...” 
tilpo ACW of A Lietuvių 54-to 
Skyriaus Kriaučių Apsigynimo 
Sąjungos ir Kriaučių Vienybės 
Lygos išrinktų komitetų bend
rai išdirbtas vienybės projek
tas. Minėtų organizacijų nat
riai raginami su juo gerai su
sipažinti ir išspręsti kriaučių 
ir viso darbininkų judėjimo 
naudai.

Talpinant projektą nepažy
mėta, kad tai yra dar tik ko
mitetų pagamintas ir paduo
tas narių visapusiškam susipa
žinimui ir svarstymui projek
tas, o ne galutina, visų narių 
užgirta sutartis.

V AID YLŲ D OM EI!
“ Amerikos Pirtyje” kome

dijos vaidintojai būkite šį va
karą, (bal. 22) “Laisves” raš
tinėje 8-tą vai. vak. Mes esa
me vienos organizacijos už
kviesti vaidinti šią komediją 
16-tą dieną gegužės, Lietuvių 
Piliečių Kliube Brooklyne.

Ba-a-a-as.

Apskričio prokuroras Geo- 
ghan būk gavęs davinių, kad 
garsaus detektyvo Parker , sū
nus dalyvavęs pagrobime 
Wendcl ir išgavime iš jo “iš
pažinties,” būk jis, o ne B. 
Hauptmannas esąs Lindber- 
ghų vaiko pagrobėju. Jaunasis 
Parkeris liuosnoriai gelbėjęs 
savo tėvui, kuris dėjo pastan
gas išgelbėti Hauptmanną. j

I

Tūlas Martin Schlossman, 
būk jau prisipažinęs draiveriu 
automobilio, naudoto Wendcl; 
kidnapinime. Taipgi sakoma, 
kad Schlossmano namuose, 
3041 Woorhies Ave., Brookly
ne, Wendell buvęs laikomas ir 
kankinamas, kad “prisipažin
tų” Liiįidbergiuko kidnaperiu.

Kuomi baigsis šis pagarsė
jęs teišdarybės cirkas—sunku 
pasakyti.

Sekmadienį sugrįžo Now Yor- 
kan mokslininkas Ellsworth iš 
Pietų Ašygalio, kur jis su eks
pedicija išbuvo metus laiko. Sa
koma, jo ekspedicija suradus J. 
Valstijoms lig šiol buvusį neiš
tirtą 350,000 ketvirtainių mylių 
plotą žemės.

PRAMOGOS

1

LDS 1-MOS KUOPOS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos pirmas šių metų parengi- 

mas-šokiai įvyks 26 balandžio (ne-
dėlioj). 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.
ALDLD. 138 ir LDD 2 kp. susivie

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- 

Turėsim visokių užkandžių, 
ir kitų pasilinksminimų.

mus.
gėrimų
Įžanga tik 50 centų.

Kviečia Komisija.
(95-96)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Susirinkimas
Ši ketvirtadienį, 23 balandžio, 8 

vai. vakaro, “L.” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, įvyks lietuvių 
moterų susirinkimas, į kurį kviečia
me ne tik ALDLD ir LDS nares, bet 
ir visas lietuves merginas-moteris. 
Svarstysim, kaip Brooklyno moterys 
šį metą pasirodysim gegužės parade: 
kaip apvaikščiosim Motinų Dieną: 
taipgi girdėsim moterų suvažiavimo 
raportą ir tarsim, kaip tvarkysimos 
toliau.

ALDLD Mot. Komitetas.
(96-97)

BROOKLYN, N. Y.
Kraučių 54 skyriaus mėnesinis 

sirinkimas įvyks seredoj, 22 d. 
landžio, 7:30 vai. vakare,

su- 
ba- 

Piliečių 
Kliube, 80 Union Avė. Visi skyriaus 
nariai pribūkite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

K. Nečiunskas.
(95-96)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

prie farmų darbų. Su mokesčia susi- 
taikysim. Greitai atsišaukite seka
mai: Superintendent, 2522 Bedford, 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(96-98)

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, 
rių linijos, 
kaina $3,000. 
lengvai susitart. Vieta randasi Mas- 
pethe. Atsišaukite pas: Trace Bros., 
66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Atdara nedėliomis. (94-100)

1 blokas nuo gatveka- 
Del greito pardavimo 

Del mokesčių galima

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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
k '

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 SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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

t gertuve ir restauracija
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

Mūsų 
tad iš

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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.




