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KRISLAI
Nervai ir Baime.
Net Lehman.... 
“Rinkimai” Lietuvoj. 
Mussolinio Karalystėj.

Rašo L. PRŪSEIKA

Yra tokia mėlynakraujė po
niučių organizacija, kaip “Duk
terys Amerikos Revoliucijos.” 
Jos žvalgyba visur jieško ko
munistų ir surado jų net.......
kongrese ir savo locnose eilėse.

Sako, tūli komunistai pasis
lėpę po demokratų ir republiko- 
nų kauke. Jie “gręžia iš vi
daus”. Kongresmanas Marcan- 
tonio norįs nuversti valdžią. 
Rooseveltienė beveik komunis
tė, nes ji buvo nusifotografavus 
su dviem negrais profesoriais.

Ir dar blogiau. Artinanties 
metodistų bažnytinei konvenci
jai, susekta, kad ir tarpe meto
distų atsirado kramolninkų, ku
rie Jurgį Washingtona lygina 
■prie Lenino, Tarną Jeffersoną 
prie Stalino ir norį panaikinti 
“profito sistemą.”

Karaul! Verkite 
aniuolai! Reikės per didelį rėtį 
perkošti visus metodistus, nes 
kitaip jie valdžią sugriaus. . . .

dangaus

Net New Yorko gubernat. 
Lehman pateko į “komunistų” 
surašą. Mat, jis pasisakė už vai
kų darbo panaikinimą; o tam 
priešinasi “Revoliucijos Dukte
rys,” katalikų vyskupai ir 
Smith’o Liberty Lyga.

Ar tas nerodo, kad patriotie- 
riams ne 
ir kinkos 
tikroj ar 
jiems vis 
palovėj.

r .

tik nervai suiro, bet 
dreba. Komunizmas, 
įsi vaizduotėj formoj, 
prieš akis, sapne ar

Smetona rengia manifestą.
Rinksią seimą ir greitu laiku, j Ithacoj, N. Y., 
Kandidatų surašą parūpins ne 
laisvos partijos (nes jos ka
puose), bet tautininkų smegenų 
trustas.

Surašys paeilėn šimtą-kitą 
smetonininkų ir tars gerbia- 
majai: “rinkitės iš jų kuriuos 
norite.” Ir kur tik dursi pirštu, 
vis pataikysi į ordenuotą ka
valierių.

Mussolinis krykštauja: “Ita
lija vieninga ligi paskutinio 
žmogaus.” Meluoja besarmatis 
ir neparausta.

Vien tik per sausio ir vasa
rio mėnesius nuteista ištremti 
į Sicilijos salas (tai itališkas 
Sibiras) 163 darbininkus, pro
fesorius, daktarus, meninin
kus, rašytojus.

Apie tai kazionoj italų spau
doj nei žodelio. Bet italai turi 
savo laisvą spaudą užsieniuose, 
kuri paskelbė visų nuteistųjų 
vardus.

“Už trijų dienų italai bus 
Addis Ababa”. Taip skelbė pra
nešimai pereitą savaitę. Dabar 
jau sako—nereik perdaug rizi
kuoti. Nebus vėlu ir už trijų 
savaičių.

Jau daugiau pusmečio tęsiasi 
karas, o sakė, kad jį pabaigs 
į kelis- mėnesius.

Ethiopai iškirto italams ne 
vieną supryzą, iškirs jų dar 
daugiau.

re- 
del 
tie 

vienijasi

Juo toliau demokratų ir 
publikonų vadovybė riejasi 
politinių fikcijų, tuo labiau 
patys politikieriai 
prieš darbo žmones.

Žiūrėkit New Jersey valsti
joj. Hoffmano republikonai ir 
Jersey City majoro Hague de
mokratai eina ranka rankon. 
Kas jiems galvoj, kad keli šim
tai tūkstančių neturi nei darbo, 
nei pašelpų.

Ar girdėjote, kad Italija pies
tu stoja prieš Dardanellų for
tifikaciją?

Tai jau vien del to Darda- 
nellai reikia fortifikuoti.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Prieš Karų Išstojo
Šimtai Tūkstančių
Studentų Amerikoj

STREIKIERIAI STUDENTAI PASMERKĖ KARĄ 
IR KARIŠKĄ MUŠTRĄ MOKYKLOSE

s-New Yorko Times skait
liuoja, jog pereitą trečiadie
nį Jungtinėse Valstijose pu
sė miliono studentų nėjo į 
klases, o demonstravo bei 
laikė mitingus prieš karo 
pavojų.

Vien Brooklyne, 
prieškariniuose išstojimuo
se dalyvavo 5,500 studentų 
iš universitetų, kolegijų ir 
vidurinių mokyklų.

H a r v a rdo Universiteto 
studentų demons tracijoj 
prieš karą kalbėjo negras 
komunistas kovotojas An
gelo Herndon.

Texas Universitete 2,000 
studentų streikavo prieš ka
rą; Chicago j išėjo į prieš
karinį streiką 6,000 studen
tų Northwestern ir Chica
go Universitetų.

Philadelphijoj 1,000 Tem
ple Universiteto studentų 
demonstravo prieš karą;

2,200 Cor
nell Universiteto studentų 
turėjo vienos dienos prieš
karinį streiką su <_____
traci jomis.

Smerkdami b e s i r e n gi
mus imperialistiniam karui, 
"tudentai visur priėmė re
voliucijas prieš kariškas 
pamokas universitetuose ir 
kitose mokyklose.

Ro™a, bal. 22. — Smar- 
kūa lietūs pietiniame fron
te labai trukdo italų žygia
vimą linkui Hararo.

Išgelbėjo Du Iš Įgriu
vusios Aukso Kasyklos

MOOSE RIVER, Cana
da, bal. 22.—Po 10 dienų li
ko išgelbėti dr. D. E. Ro
bertson ir Alf. Scadding iš 
užgriuvusios aukso kasyk
los. Trečias užgriūtasis H. 
Magil tuo tarpu numirė.— 
Dr. Robertson yra dalinis 
kasyklos savininkas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Budapest, Vengrija, bal. 

22. — Suimta penki asme
nys. kad jie perdirbinėję 
dvidolerines Amerikos bu- 
maškas į šimtadolerines bei 
skleidę taip suklastuotus pi
nigus.

Paryžius, bal. 22. — Ve
žėjų unija paskelbė streiką 
protestui, kad valdžia nu
mušė kainas važinėjimo ta- 
xi-cabais. Tai sykiu pro
testas ir prieš gazolino pa
branginimą.

Maskva, bal. 22. — Per
nai šiuo laiku Sovietų pilie
čiai turėjo pasidėję i ban
kus 1.800,000.000 rublių, o 
dabar jau 2,725,000,000 rub
lių. j.

Francija Nepriešinga 
Kaizeriukui Austrijoj?

PARYŽIUS, bal. 22. — 
Francijos užsienių reikalų 
ministeris Flandin esąs ne- 
priešingas sugrąžinimui ka
raliaus valdžios Austrijoj 
su Ottonu Hapsburgu ant 
sosto. Tai. girdi, būtų “ge
resnis užtikrinimas” prieš 
Austrijos prijungimą Vo
kietijai.

NAZIŲ KARIAI SPIEČIAS
PRIE AUSTRŲ RUBEŽIAUS

PARYŽIUS, bal. 22. — 
“Liberte” laikraštis rašo, 
kad Vokietija jau atsiuntus 
daugybę karių ir nazių 
smogikų į Austrijos pasienį. 
Numatoma, kad hitlerinin
kai vėl darysią sukilimą’ 
prieš Austrijos valdžią; tuo
met galėtų desėtkai tūks- 

demons- tančių ginkluotų nazių per
simes! iš Vokietijos į Aust
riją ir padėt austrų hitleri
ninkams padaryt pervers
mą. O tai būtų žygis pri
jungimui Austrijos prie Vo
kietijos.

Anot Fašistu, Jiem Telikę 
70 Mylių j Addis Ababą

ROMA, bal. 22. — Italų 
komanda praneša, kad jie 
užėmę Debra Brehan, ir fa
šistam telikę tik 70 mylių 
iš šiaurės į Ethiopijos sos
tinę Addis Ababą. 20,000 
italų tūkstantyje trokų va
žiuoją į tą miestą.

Bedarbiu Sesijos New 
Jersey Seimo Rūme

TRENTON, N. J., bal. 22. 
—Nuo antradienio bedar
biai tebelaiko užėmę New 
Jersey valstijos seimo atsto
vų rūmą. 200 bedarbių su
organizavo savo “seimą”; 
jo pirmininku išrinko John 
Spainą, valstijinį sekretorių 
Amerikos Darbininkų Susi
vienijimo, ir per visą naktį 
laike savo posėdį; svarstė 
bedarbių reikalus ir kovą už 
juos.

Jų išrinkta delegacija nu
nešė gubernatoriui Hoffma- 
nui bedarbių “seimo” reika
lavimus. Delegatai dvi va
landas su juom kalbėjosi. 
Bedarbiai spiria guberna
torių tuoj aus sušaukt vals
tijos seimą, kad paskirtų 
reikalingą sumą pinigų be
darbiams šelpti.

Vis daugiau atmaršuoja 
bedarbių iš Newarko, Cam- 
deno, Passaico ir kitų N. J. 
miestų.

PALESTINOS ARABŲ 
VISUOTINAS STREI
KAS PRIEŠ ANGLIJA
JERUZALĖ, bal. 22. — 

Anglijos policija nušovė dar 
aštuonis arabus ir sužeidė 
34-ris išvakarėse arabų ge- 
neralio streiko, kuris jau 
paskelbtas Jeruzalėj, Jaf- 
foj, Haifoj ir kituose mies
tuose.

Arabai valstiečiai ir dar
bininkai tuom streiku nori 
priverst anglų valdžią, kad 
sustabdytų žemės pardavi
nėjimą žydų buržuazijai ir 
kad nepriimtų daugiau žy
dų iš kitų šalių į Palestiną. 
—Per paskutinius trejus 
metus 25,000 arabų valstie
čių buvo išmesta iš žemių, 
kurias jie per gentkarčių 
gentkartes 
dauninkai. 
dvarininkų 
buržujai.

Jeruzalėj areštuota 10 žy-1 
dų kaipo komunistai. Pale
stinos komunistai šaukia 
žydus ir arabus darbo žmo
nes išvien kovot prieš Ang
lijos imperializmą ir prieš 
jo agentus, sionistus žydus.

Bėgyje savaitės susikirti
muose su policija ir su bur
žuaziniais žydais buvo nu
kauta 10 arabų ir sužeista 
56. Kovoj užmušta 18 žydų 
ir sužeista 56.

dirbo kaip ran-
Tas žemes iš 
nupirko žydų

Sovietų Obalsiai Pirmajai Gegužės
_____________ 0--------------------------------

MASKVA, bal. 22. — So
vietų Komunistų Partija 
■paskelbė obalsius šiemeti
niam apvaikščiojimui Pir
mosios Gegužės; tarp jų yra 
šitokie:

“Taikos priešai darbuoja
si slapta; karas gali išsi- 
veržt netikėtai. Visų šalių 
proletarai ir darbo žmonės, 
vienykitės ir kovokite prieš 
karo kurstytojus, už taiką 
ir už socializmą.

“Raudonarmiečiai ir rau
donieji jūrininkai, šaudyki
te taip, kad pataikytumėte; 
būkite patyrę artileristai, 
bebaimiai lakūnai, narsūs 
submarinų jūreiviai!

“Sveikiname I s p a n i jos 
darbininkus, kurie bendru 
frontu sėkmingai atakuoja 
fašizmą ir reakciją! Bro
liškai sveikiname Mongoli
jos Liaudies Respubliką, ku
ri gina savo šalies laisvę ir 
nepriklausomybę.

“Siunčiame proletarinius 
pasveikinimus mūsij klasės 
broliams, fašistinio teroro 
aukoms, kapitalizmo kali
niams.”

Amerikos Automobiliai 
Fašistu Karui

WASHINGTON, bal. 22. 
—Valdžios skaitlinėmis, 
pernai kovo mėnesį iš Ame
rikos į Italiją buvo išvežta 
automobilių ir kt. mašinų 
už $67^,891, o šiemet tą pa
tį mėnesį—už $1,057,256.

JAPONŲ PROVOKACI
JA PRIEŠ SOVIETU 
SįJUN. ATSTOVYBĘ
TOKIO, bal. 23.—Japoni

jos kapitalistų laikraštis 
“Hochi” spausdina provo
kacijas, būk Sovietų atsto
vybė užlaikanti “puikiai vei
kiančią šnipų sistemą prieš 
Japoniją.” Išmislioja, būk 
Sovietų- atstovybės samdo
mi japonai vertėjai šnipinė
ję bolševikų naudai.

Japonijos žvalgyba š. m. 
vasario 28 d. suėmė 17 tokių 
vertėjų ir kankina juos, 
idant išgaut “sovietinius se
kretus.” Jie, be kitko, kal
tinami, kad rinkę faktus 
apie darbininkų ir valstie
čių neramumus Japonijoj ir 
kad bandę išnaujo perorga- 
nizuot Japonų Komunistų 
Partiją, o už tai galį būt 
mirčia nubausti.

N. Y. Times koresponden
tas H. By as rašo, jog suim
tieji vertėjai pamatiniai 
persekiojami už tai, kad jie 
vertė į rusų kalbą tam tik
ras žinias ir straipsnius iš 
viešosios japonų spaudos!

Tientsin, Chinija, bal. 22. 
Japonija čia stato kazer- 
mes, kur galėtų sutalpint 
dar 10,000 kareivių. Tai ir
gi dalis prisirengimų karui 
prieš Sovietus.

Teisia 6 žmogžudžius
Puerto Rico Policistus

SAN JUAN, Puerto Rico, 
bal. 22. — Prasidėjo teis
mas prieš policijos galvą J. 
R. Vasouezą ir penkis kitus 
policininkus, kurie pačioj 
policijos nuovadoj nušovė 
du jaunuoliu tautininku. 
Tiedu jaunuoliai buvo suim
ti del to, kad jie būk prisi
dėję prie tautininku, kurie 
vas. 23 d. nušovė žiaurūną 
policijos viršininką Riggsą. 
Pastarasis buvo pagarsėjęs 
kaip šaudytojas tautinių 
studentų, demonstruojančių 
už Puerto Rico pasiliuosavi- 
mą nuo Jungtinių Valstijų.

Italu Karas Lėšuoja 
Jau 10 Biliony Lirų

ROMA, bal. 22.—Fašistų 
valdžia paskyrė dar 1,440,- 
500.000 lirų karui. Taigi ka
ro lėšos su Ethiopiia siekia 
jau 10.065.000.000 lirų. Gi
riasi, būk Italijos valstybės 
ižde dar esą 3,000,000,000 li
rų aukso.—Liros vertė da
bar yra apie 8 amerikoniš
ki centai.

Vandalia, Ilk, bal. 22. — 
Iš 605 kalinių valstiiinėj ka
lėjimo farmoj 100 serga 
škarletina ir influenza. Far- 
ma užkvarantinuota, kad 
tos ligos plačiau nepasklis
tų.

K

Suėmė Du Tūkstančiu 
Demonstrantų ir Ko

munistų Lenkijoje
SMARKĖJA ABLAVOS PRIEŠ BEDARBIUS IR VI

SUS KOVINGUS DARBININKUS 4^31 
—7——7--- 7------------- 0 VARŠAVA, bal. 22.—Per .J 4

kelias paskutines dienas su- ; • 
imta 2,000 bedarbių demon- ' 
strantų ir komunistų, po 
kruvinų susikirtimų su po
licija Lwowe, Pozrtaniuje ir į 
kituose Lenkijos miestuose. 
Ir tolyn daroma vis smar- . 
kesnės ablavos prieš kovin
gus darbininkus.

Ministeris p i r m i ninkas 
Koscialkowski išmetė iš vie;
tos Krakovo gubernatorių j 
Switalskį, kaip atsakomin- 
gą už riaušes, įvykusias ko- ■* J 
vo 21 d.; taipgi pavarė seL > j 
mo finansų komisijos pir
mininką Natuszewskį ųz 
priešingumą finansinei Val
džios politikai.

Prezidentas Moscicki su 
savo ministeriais žada ati
daryt plačius viešus darbus, 
idant apramint bedarbius. |

Naziai Pažemina Garsų 
Zeppeliną Komandieriy

BERLYNAS, bal. 22. — 
Pirmiau viena gatvė buvo 
pavadinta vardu Hugo Eck- 
nerio, garsaus Zeppelinų 
inžinieriaus ir jų lakūno. 
Dabar naziai tą gatvę per
krikštijo Hitlerio vardu. 
Eckner jiems nusikalto, kad 
pastaruosiuose “rinkimuo
se” atsisakė raštu bei gyvu 
žodžiu agituot už Hitlerį.

ITALŲ SUKURSTYTAS MAI
ŠTAS PRIEŠ H. SELASSIE?

rimtas sukilimas 
Ethiopijos armi- 
sukurstę fašistų

ADDIS ABABA, bal. 22. 
—Neoficialiai pranešta, kad 
prasidėjęs 
šiaurinėse 
jose. Jį 
agentai.

Imperatorius Haile Selas
sie iš karo fronto parsiuntė 
savo sosto įpėdinį į sosti
nę Addis Ababa vadovaut 
valdžiai, iki sugrįš jo tėvas.

Pats Haile Selassie trau
kia didžiausias savo armi
jos iėgas į Shoan kalnus, 
pietuose nuo Dessve, idant 
užkirst italams kelią į Ad
dis Ababą. Jo kariai dau
žausi a susispietė i 9 000 r»ė-

Hailu.

Ethiopai Dinamitu Ardo 
Fašistam Kelią

Addis Ababa, bal. 23. — 
Ethiopai dinamitu sprogdi
na vieškelį; tuom nori su
trukdyt italų tankams ir 
trokams važiavimą į Ethi- 
onijos sostinę iš šiaurės pu
sės.

30,000 Eethiopų į žūt-būti- 
nę Kovą

Addis Ababa, bal. 23. — 
Ethiopų imperatorius bai
gia mobilizuot 30,000 armi
ją, kad žūt-būt užkirst fa
šistams kelią į Addis Aba
bą.

Tariasi Prieš Karo Pavojų 
Iš Nazių Pusės

Paryžius, bal. 23.—Fran- 
cijos užsieninis ministeris 
Flandin tariasi su Sovietų 
ambasadorium VI. Potiom
kinu apie tikrus bendro ap
sigynimo planus, jeigu Hit
leris užpultų Franci ją arba 
Sovietus.

Paryžius, bal. 23. —Fran
cija sutinka leist Turkijai 
apginkluot Dardanellų pro
taką tarp Juodųjų ir Vidur
žemio marių. Italijos fašis
tai griežtai tam priešinasi, llo miestelyj.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Iš! aim ėsite 
Pasauli!
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Kiek Karo Orlaiviu Tu- i j 
ri Įvairios Šalys

WASHINGTON, bal. 22. 
—Orlaivinės Prekybos Rū
mas skaitliuoja, kad šių me
tų pradžioj Anglija turėjo 
3,600 kačo orlaiviu. Fran- 
cija 3,400, Sovietų Sąjunga 
3,300, Italija 2,800, Jungti
nės Valstijos 1.900, Janoni- 
i n 1.800 ir Voki «t5 i a 1 600.

London, bal. 22. — Angli
jos valdžia nustatė šiemet 
pakelt 23 nuošimčiais mo
kesčius i valstybės iždą 
(d ° u "i av si a ginki a vi muisi).

Hitlerio “Mein Kampf ’ 
Kiekvienai Naujai Porai

BERLYNAS bal. 21.-- 
Nazių vidaus reikalų minis
teris Frick įsakė, kad visi 
miestai ir miesteliai veltui 
duotų no egzemnliorių Hit-- 
lerio knygpalaikės “Mein * 
Kampf” kiekvienai" apsive* 
dąnčiai porai, i eigų tik y Va 
bent kiek pinigų tų mieštų | 
ižduose. ‘ŪKS

Anglu Bankieriai Stebis 
Iš SSRS Nuveikimy

LONDON, balandžio 22. 
—Lloyd’s bankininku “Moih 
thlv Review” žurnalas prj- 
pažįsta, jog Sovietų Sąjun
goj sėkmingai veikia socia
listinis pramonės ir ūkio su
tvarkymas. Tas didžiųjų 
kapitalistų žurnalas stebisi, 
kaip Sovietai trumpu laiku 
iš buvusios atsilikusios Ru* 
sijos padarė tokia pramo- 
niškai pažangią šalį.

Addis Ababa, bal. 21. — 
Italai bombomis iš lėktuvų 
užmušė dvi moteris Moga-

J
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ji socialistai sakė, kad ji rengiasi socia
listų balsus paaukoti Rooseveltui.

Hillmanas ir jo kolegos iš “senosios 
gvardijos” prasižengia prieš darbininkų 
klasę, kuomet jie unijos įtaką atiduoda 
ne steigimui Farmerių-Darbo Partijos, 
bet Demokratų Partijai. Jie apgaudinė
ja unijos narius ir tvirtina kapitalizmo 
viešpatavimą. Jie pasunkina darbinin
kų klasei atsipalaiduoti nuo kapitalisti
nių partijų ir susiorganizuoti savistoviai

Chicagos Draugijų Atstovų Konferencijos 
Rezoliucija del Amerikos Lietuvių 

Kongreso

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Valdininkai Nepabėgs
New Jersey valstijos seimelio atstovų 

butas pertraukė sesijas šioms dienoms, 
kuomet išgirdo, kad bedarbiai rengiasi 
maršuoti į Trentoną ir reikalauti pašal
pos. Ponai bando pabėgti nuo alkanų be
darbių.

Bet bedarbiai nutarė apsigyventi at
stovų buto kambaryje, kol ponai sugrįš 
atgal ir svarstys bedarbių reikalus. Be
darbės moterys neeina laukan, budi die
ną ir naktį.

New Jei*6ey valstijos lietuviai privalo 
dalyvauti šioje bedarbių kovoje. Tai ko
va už duoną ir gyvybę. Du šimtai tūk
stančių darbininkų su šeimomis juk ne
gali sudėję rankas sėdėti, kuomet jiems 
atimtas paskutinis duonos kąsnelis. New 
Jersey kapitalistai turi pinigų ir galėtų 
aprūpinti kiekvieną bedarbį pragyveni
mu, bet jie to nedarys, jeigu bedarbiai 
tylės ir nereikalaus.

Lenkijoj Areštai ir Teroras
“Čia suareštuota daug komunistų pa

stangose pastoti kelią kylančiom Lenki
jos bedarbių nepasitenkinimo bangoms,” 
sako pranešimas iš Varšavos. Užpuoli
muose ant bedarbių sulaikyta du tūks
tančiai žmonių. Visus juos valdžia vadi
na komunistais.

Prezidento Moscickio kabinetas laikė 
specialį posėdį ir svarstė susidariusią 
rimtą padėtį. Fašistiniai valdininkai 
mato, kad areštais bedarbių: nepasotin
si. Lenkijos proletariatas įsidrąsino ir 
nepasiduos. Savo vadu jis turi tvirtą 
Lenkijos Komunistų Partiją.

Apie Lenkijos socialistus nieko nesi
girdėt. Kur jie stovi ir ką jie veikia 
šiame bedarbių bruzdėjime?

Komunistinių Partijų 
Suvažiavimai

Apie vidurį šio mėnesio įvyko trijų ko
munistinių partijų suvažiavimai—Čecho- 
slovakijos, Švedijos ir Danijos.

Čechoslovakijos Komunistų Partijos 
suvažiavimas buvo jubilėjinis, nes suėjo 
15 metų nuo partijos įsikūrirpo. Suva
žiavime dalyvavo 496 delegatai. Svar
biausiais dienotvarkio punktais buvo tie 
punktai, kurie paliečia bendrą veikimą 
ir kovą prieš fašizmą. Partijos įtaka 
miniose neabejotinai auga, jos susisieki
mas su socialistais darbininkais darosi 
vis glaudesnis. Bet, anot raporto d. Got- 
valdo, partija vis dar neturi ganėtinai 
įtakos tarp valstiečių ir smulkburžuazi- 
nės liaudies miniose.

Partija žymiai paaugo nariais ir par
tijos spaudos įtaka pasidarė platesnė. 
Partija pilnai užgiria ir savo darbuose 
vaduosis Septinto Kongreso tarimais. 
Pasireiškęs dešinysis nukrypimas šalies 
gynimo klausime esąs apgalėtas.

Švedijos Komunistų Partija taip pat 
gerokai užaugo. Trys-keturi metai at
gal Švedijoj buvo gana stipri “Komunis
tų Opozicija,” bet dabar iš jos beliko tik 
šipuliai. Dešinieji opozicionieriai susi
liejo su Socialistų Partija, o visi kiti lai
kinai pasiklydę elementai iš eilinių na
rių tarpo pamatė, kad jų vieta Komunis
tų Partijos eilėse. Per pastaruosius me
tus partijos narių skaičius paaugo tri
mis tūkstančiais, o laike pastarųjų mu
nicipalinių rinkimų partija gavo trigu
bai daugiau balsų, negu 1934 metuose.

Partija jau sukūrė savo gana įtakin
gą spaudą. Šiais metais dar įsteigta du x gas”—kuo smarkiausia dar

Kadangi Chicagos lietuvių veikėjų susirinkimas šių metų 
kovo mėn. 12 d. nutarė atsišaukti į Amerikos lietuvių visuome
nę, raginant ją padėti Lietuvos žmonėms jų kovoje del atstei- 
gimo demokratinės tvarkos, “kuriai pagrindus buvo padėjęs vi
suotinu balsavimu išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas”;

Kadangi to susirinkimo išrinktas laikinis Lietuvos Demo
kratijos Gynimo Komitetas pakvietė Chicagos ir apielinkių lie
tuvių draugijas atsiųsti savo atstovus į Konferenciją apsvarsty
ti sumanymą, kad aukščiaus paminėtu tikslu būtų sušauktas 
visos Amerikos lietuvių Kongresas ir, jei Konferencija tai nu
tars, paruošti tokio Kongreso sušaukimo planą,—tai

Tebūnie nutarta, kad ši Draugijų Atstovų Konferencija, 
apsvarsčiusi Kongreso šaukimo sumanymą, šiandie, balandžio 
19 d. 1936 m., .vienbalsiai pasisako už tai,, kad šių metų birže
lio 20 ir 21 dd. būtų sušauktas Clevelande KONGRESAS LIE
TUVOS DEMOKRATINEI TVARKAI ATSTEIGTI, kurio už
daviniai bus:

1. Visų laisvę mylinčių Amerikos lietuvių vardu parei
kalauti, kad be atidėliojimo būtų sušauktas Lietuvos Sei
mas, išrinktas visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu

pagal proporcionalinę rinkimų sistemą.
2. Pakelti protesto balsą prieš žodžio, spaudos, susi

rinkimų ir organizacijų laisvės slopinimą Lietuvoje, prieš
karo lauko teismus, kurie nežmoniškomis bausmėmis bau
džia ūkininkus, ir prieš kitokius tautininkų vyriausybės 
smurto žygius;

3. Pareikalauti amnestijos politiniams kaliniams, nu- 
kentėjusiems kovoje dėl demokratijos atsteigimo Lietu
voje, del piliečių teisių ir darbo žmonių gerovės;

4. Surasti būdus, kaip Amerikos lietuviai galėtų su
teikti moralinę ir materialinę pagelbą Lietuvos liaudžiai, 
idant jį greičiau nusikratytų fašizmo jungu ir įgytų lais
vę. Ir, pagaliau,
Tebūnie nutarta, kad ši Konferencija išrenka iš įvairių 

draugijų atstovų Komitetą ir įgalioja jį šiuos nutarimus vy
kinti. *

kinimų dienraščiui jubile- 
jui ir prisidėjo gražiom do
vanom. Dalį certifikatus 
įsigijusiųjų paskelbiame šio
je dienraščio laidoje, o ki
tus paskelbsime vėlesnėse 
laidose. Ypač gražiai pasi
rodė montelliečiai ir phila- 
delphiečiai. Gerai pavyko 
“Laisvės” bankietas Phila- 
delphijoj ir gerai pavyko 
Montello j jubilė jiniai pa
rengimai. Tokie parengimai 
turėtų būt ruošiami kiek
vienam mieste. Turime daug 
vilties, kad darbininkiško 
judėjimo veikėjai tuo reika
lu pasirūpins visur.

P. Buknys.

Redakcijai Pastaba
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Jubilė jaus Mėnuo Tik Už Kelią Dieną
Skubiai ruoškimės minėti “Laisvės” Sidabrinį Jubiie- 
jų. Pirmadienį, Balandžio27, paskutinė diena jubilč- 
jinėm prenumeratom ir Gegužes mėn. pasiskelbimam.

Draugai! Sekančiom 
dviem dienom, šeštadienį ir 
sekmadienį, “step on the

I Kruvinos Riaušes Palestinoje
♦Anglijos globojamoje Palestinoj vėl 

užvirė žiaurus vulkanas. Arabai protes
tuoja prieš žydų imigraciją ir prieš par
davimą žydams žemės. Jeigu Palestinoj 
būtų Sovietų valdžia, visas šis žiaurus 
konfliktas būtų greitai ir sklandžiai iš
rištas, kaip panašūs rasiniai susikirti
mai tapo prašalinti Sovietų Sąjungoje. 
Prie caro Rusijoj ėjo pogromai ant po
gromų, rasiniai sukilimai ir skerdynės. 
Dabar tai visa atsidūrė istorijoj ir šian
dien Sovietų Sąjungoje gražiausiai su
gyvena beveik du šimtai skirtingų tautų.

Pasidalinimas ir kruvinos peštynės 
tarp arabų ir žydų eina naudon Angli
jos imperialistams. Kuomet tie žmonės 
riejasi ir vieni kitus žudo, tai anglai ga
li jiems visiems kailį lupti ir pasilaikyti 
ant jų sprando.

Amai g ame it ą Rūbsiuvių Unija ir 
ĮįĮKvRooseveltas
1 H. "Daily Worker” praneša, kad Amalga- 

meitų rūbsiuvių unijos Generalė Taryba 
nutarė remti Demokratų Partijos kandi
datą Rooseveltą į prezidentus. Tai uni
jos lyderio Hillmano tokia politika. Tai 
pirmais toks unijos žygis visoj jos gyve
nimo istorijoje. Paprastai ši unija rem
davo Žocialistų Partijos kandidatus, arba 
tylėdavo.

Tąsi pats pranešimas sako, kad tik vie
nas Joseph Schlossberg, unijos sekreto
rius, kalbėjo prieš šitą Hillmano politi
ką ir j balsavo prieš indorsavimą Roose- 
velto ‘kandidatūros. “Visi kiti tarybos 
nariai, tame skaičiuje ir keli 'senosios 
gvardijos’ socialistai,” sako “Daily Wor
ker.” ^‘balsavo už Rooseveltą.”

Taip, visai be reikalo “senoji gvardi- 
' fa” Pyko, kuomet Thomas ir kiti kairie-

nauji savaitraščiai. Tokio dUlykb; /kaip 
“Komunistų Opozicija” Švedijoje dabar 
nebėra.

Danijos partija dar silpna, bet pasta
raisiais metais jos įtaka irgi sustiprėjo.

Visuose trijuose suvažiavimuose kon
statuota, kad Septinto Kongreso tari
mai, išpopuliarizuoti plačiose miniose, 
randa didžio atgarsio. Nors Čechoslova- 
kijos ir Švedijos partijų vadovybės labai 
kratosi nuo bendro fronto ir pasidi- 
džiuodamos giriasi, kad visos minios ei
na su jomis, bet ir tose šalyse nesulai
komai bręsta mintis už vienybę ir už re- 
voliucioniškesnę vadovybę.

“Chiniška siena” tarp komunistų ir 
socialistų bus pralaužta ir tose šalyse.

Organizuojasi nuo Palvinio 
Nukentėjusieji

214 delegatų, atstovavusių darbo uni
jas, fraternales organizacijas ir organi
zacijas žmonių, nukentėjusių nuo potvi? 
nių, susirinko Pittsburghe ir nusitarė iš
statyti valstijos ir federalei valdžioms 
greitus reikalavimus, kad nukentėju
siems nuo potvinių tuoj aus būtų suteik
ta pagelba. O tokių žmonių vien tik 
Pittsburghe ir apielinkėse yra virš 
80,000.

Spauda ir radio jau užmiršo apie pot- 
vinius. Ta tragedija jiems ir buvo tik 
sensacija. Apie Raudonojo Kryžiaus tei
kiamą pagelbą daugelis delegatų atsilie
pia su aštriausia kritika. Iš pradžių dar 
RK agentai kiek darbavosi, o dabar jau 
apie juos nieko negirdėti. Nuo scenos 
prasišalino ir kiti “geradėjai.”

Kongresmanas Matt Dunn prižadėjo 
padėti konferencijai ir įnešti kongresan 
bilių, kurį pagamins konferencijos iš
rinktas komitetas.

Išrinkta atstovai, kurie vyks į Wash- 
ingtoną ir į Harrisburgą pareikalauti 
greitos pagelbos.

Nukentėjusieji nuo potvinio tiktai tuo
met gaus kiek žmoniškesnę pagelbą, jei
gu jie vieningai ir urmu kovos už savo 
reikalavimus.

Šiame atsitikime, kaip ir visur, kur 
tik reikia kovoti už biednų žmonių rei- -

listinės priespaudos. “Lais
vė” yra mokytojas ir vadas 
Amerikos lietuvių darbinin
kų, ji rodo,kelią į socializ
mą. Kaipo takiau ji užsitar
nauja materialūs ir moralės 
paramos iš plačiųjų pirmei
viškosios lietuvių visuome
nės sluoksnių.

Tuo pačiu kartu mes no
rime žinot profesionalus ir 
biznierius, kurie yra simpa- 
tikai ir rėmėjai darbinin
kiškos spaudos. Ne tik mes 
iš “Laisvės” personalo nori
me tai žinot, bet ir tūkstan
čiai dienraščio skaitytojų 
nori to paties. Tad pasvei
kinimai aukomis bei įdėji
mai skelbimų į Jubilėjines 
laidas bus puikiausias pa
rodymas simpatijos “Lais
vei” ir visam darbininkiš
kam judėjimui.

Taipgi norime pranešt, 
kad “Laisvės” namo viršų-

buokimės gavimui jubilėji- 
nių “Laisvei”' prenumeratų. 
Pirmadienį, balandžio 27, 
visos prenumeratos turi 
būt išsiųstos “Laisvei.” Ne 
vėliau antradienio visas 
prenumeratas turim turėt 
ant rankų, taip, kad galėtu
me prirengt ekspedicijai 
antrašus, kad su pirma die
na gegužės visi prenumera
toriai gautų “Laisvę.” Taip 
pat prašome “Laisvei” sim
patingų biznierių ir profe
sionalų prisiųst “Laisvei” 
savo biznių bei ofisų paskel
bimus jubilėjinėse “Lais
vės” laidose. Kartu su skel
bimo tekstais, prašome 
siųst ir pinigus.

Tinkamą biznišką skelbi
muką per visą gegužės mė-|
nesį kasdien išspausdinsim tinę siena, kuri buvo išlin- 
už $10. Didesnio formato kusi, kaip jau esame rašę, 
skelbimas, kasdien spausdi- dabar jau baigiama taisyt, 
nant, $15 į mėn. Gražaus Pataisymas kaštuos virš 
formato skelbimas, kasdien1 $1,500. Prie sienos pataisy- 
skelbiantis per visą mėnesį, mo aukomis prisidėjo šie 
$25. Tai puiki nuolaida draugai: Jonas Vaškys, iš 
kainose. Profesionalai ir, Quincy, Mass., nupirko 100 
įvairūs biznieriai, pasiskelb- plytų, paaukodamas . $2.00. 
kite savo biznius “Laisvėj” i Jurgis Rindzevičius, iš Buz- 
Sidabrinio Jubilėjaus laido-1 zurds Bay, Mass., nupirko 
se. — gegužės mėnesį. Tai T5 plytas, paaukodamas $1.- 
yra svarbios istorinės lai- 50. . Ona Degulienė, brook- 
dos, kurios bus laikomos ar- lynietė, nupirko 50 plytų, 
chyvuose tūkstančių “Lais- paaukodama $1. Mes ma- 
vės” skaitytojų. Tuomi pa- nome, kad tuo reikalu pa
remsite pirmeiviškąjį lietu
vių dienraštį, prisidėsite 
prie platinimb apšvietos A- 
merikos lietuvių išeivijoj, 
prisidėsite prie kultūrinio > 
pakėlimo savo tautos, o1

sirūpins ir daugiau draugų.
Turime džiaugsmo pra

nešt, jog jubilėjiniais pa
sveikinimais šiom dienom 
^pasirodė labai didelis skai
čius draugų ir draugių, 

svarbiausia tai paremsite Daugelis pašelpinių draugi- 
darbininkų klasės kovas už jų, kliubų ir apšvietos or- 
pasiliuosavimą iš po kapita- ganizacijų atsiuntė pasvei-

kalus, labai svarbu pabrėžti reikalingu
mas savos Darbo Partijos. Jeigu, pa- 
vyzdin, iš tokio Pittsburgho kongrese 
būtų Darbo Partijos atstovai, jeigu Dar-

Amerikos Indijonai
Pradžioje 17 amžiaus tuo

se plotuose, kuriuos dabar 
užima Jungtinės Valstijos, 
indi jonų buvo pri skaitom a 
apie 800,000. Tūli istorikai 
mena, kad jų buvę dar dau
giau ...

Šiuo laiku pilnakraujų 
indi jonų tėra tik 350,000. 
Iš to skaičiaus 110,000 gy
vena Oklahomos valstijoje.

Indi jonų mirtingumas du 
kartu didesnis, negu baltų
jų-

Kol Oklahomoj neatrado 
gausingas žibalo versmes, 
tai indijonai turėjo daug 
žemių ir neprastai gyveno. 
Dabar visai kas kita. Tur
tingas žibalo žemes indi jo
nams atėmė. “Nacionalė As- 
sociacija Indi jonų Reika
lams” skelbia, kad jiems 
buvo atimta 97 nuošimčiai 
jų nuosavybės. Tokios tau
telės, kaip Seminole, Choc
taw, Chickasaw, Cherokee, 
skaudžiausiai nukentėjo.

1934 metais kongresas 
priėmė įstatymą, kuriuo 
draudžiama konfiskuoti in
di jonams priklausančias že
mes, bet tas įstatymas pasi
liko ant popieros.

žibalo magnatų agentai 
tyčiomis girdo indi j onus 
degtine, kad greičiau iš
kraustyti juos iš šio pasau
lio.

John Collier, valdžios pa
skirtas komisionierius, per
eitais metais štai kaip api
būdino indijonų padėtį: 
“Skaudu žiūrėti į indijonų 
padėtį šiandieną. Vargo 
prislėgti, didelio mirtingu
mo naikinami, beveik netu
rinti galimybės šviestis, vil
ties netekę žmonės...”

Amerikos lietuviai turime 
padėti Lietuvos žmonėms 
įsigyti civilines laisves ir 
demokratines teises.

“Laisvės” redakcija pri
dėjo prierašą prie mano ra
šinio korespondentų suva
žiavimo klausimu, kuriame 
sakoma, kad aš pasakęs 
drūtesnį žodį ir išėjęs, ne
laukdamas suvažiavimo pa
baigos.

“Drūtesnio žodžio pasa
kymą” suprantu keiksmą. 
Ir tas išeina, kad užkeikęs 
visą korespondentų suva
žiavimą ir juos visus išėjau 
namo, ko pas mane visai ne
buvo. Kad išėjau namo, tai 
tiesa, bet iš kur išlindo tas. 
drūtesnis žodis—nežinau.

Dar daugiau. Kuomet su
važiavime buvo daug kalba
ma apie “Laisvės” padary
mą liaudies mylimu laik
raščiu, tai tame klausime 
kalbėjau visai trumpai, pa
reikšdamas savo nuomonę, 
kad su liaudiškumu kartais 
neišeitum į patriotiškas ba
las, tai ir viskas. Veik tuo 
pačiu klausimu kalbėjo ir 
patersoniškis d. J. Bimba. 
Jis man ant rytojaus suti-

“Tu vakar išėjai namo, 
tai aš vienas turėjau atsi
imti kritiką ir už save ir už 
tave. Palaikyti kritiką netu
rėjau draugo.”

Tai pagal redakcijos pa
stabą išeina, būk esu prie
šingas ir dienraščio suliau- 
dinimui, nes pasakęs “drū
tesnį žodį” išėjau namo. 
Kam ta pastaba buvo rei
kalinga—nesuprantu.

Ar Saulė Gali Šaltyje 
Nudeginti Žmogui Veidą?

Gali, ir labai. Šalčiausių 
'šiaurės kraštų keliautojai 
tatai yra gerai patyrę. Pa- 
'būk ten kelias valandas ant 
kalno piv.š skaisčią saulę. 
Veidas ir ausys svils tau 
nuo šalčio, tačiaus saulė 
taip nudegins odą, kad ji
nai sklypais nusilups nuo 
veido dar pirm nueinant 
gulti.

Žmogus įdegąs ne nuo 
saulės karščio kaipo tokio, 
bet nuo ultravioletinių jos 
spindulių. Jie lygiai veikia, 
kaip šiltame, taip šaltame 
ore. Skirtumas tik tame, 
,kaip stačiai tie spinduliai 
/‘krinta.”

Žiemą mes Jungtinėse 
Valstijose neįdegame veidų 

i to del, kad tuo laiku saulės 
spinduliai įžulniau, lėkščiau 
siekia žemę, negu vasarą, ir 
'todėl, kad žiemos metu sau
lė trumpiau tesirodo.

Milicistas saugo maistą, kuris atgabentas nuo audrų 
nukentėjusiems žmonėms Gainsville, Ga. Miestelis pu
sėtinai apgriautas.

bo Partija turėtų savo žmones valstijos Rašinėk įJ'Laisvę” kores- 
legislatūroj, tai juk būtų nepalyginamai pondencijas, būk jos nuola- 
lengviau iškovoti didesnį pagelbos šmo- tiniu bendradarbiu. Rašyk 
tą. teisingai, be perdėjimų.
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UŽSISAKYKITE “LAISVĖS” 
JUBILEJINES LAIDAS

Visą gegužės mėnesį “Laisvė” bus leidžiama 8 pus
lapių. Tilps gerų raštų iš įvairių mokslo sričių. Tai 

bus minėjimas “Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus.

Puslapis Trečias.
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gijos į metus. Kartu šių mies
tų elektros energijos vartoji
mas didėja, plečiamos tų mies
tų elektros stotys.

Lietuva bus elektrifikuota, 
bet tik kai ji taps Sovietinė, 
kai bus panaikinta gamybos ‘ 
įrankių privatinė nuosavybė. 
Elektrifikavus Soviet. Lietuvą, 
Lietuvos ūkis žymiai pasikeis- \ 
tų, išsivystytų jos promonė ir 
kaimo ūkis, atsirastų naujos 
gamybos šakos. Smėlingose 
vietose išaugtų stiklo fabrikai, 
o molingose-plytnyčios, akme
ningos vietos liktų derlingo
mis dirvomis ir tt.

Išaugtų gelumbių dirbtuvės, 
padidėtų linų sėjimas. Išsivys
tytų gyvulininkystė, 
kystė, paukščių ir bičių 
su elektros pagelba.

Sovietų Lietuva būtų elek-' 
trifikuota hidro-elektros 
gijos pagelba, nes Lietuvos 
upės: Nemunas, Neris, švento- 1 
ji, Minija, Jura ir kitos leidžia*: 
statyti hidro-elektros stotis ir 
pagaminti energijos apie 1800 
mil. klwh. į metus, šitoji ener
gija paliuosuotų šalį nuo kuro 
sandėlių, gelžkelį nuo 94 tūkst. 
vagonų (anglies pervežimui), 
nereiktų pirkti anglies 1.5 mil. ’ 
tonų pagaminimui virš minė- ' 
tos energijos.

Sovietų Lietuva galėtų paga
minti elektros energijos 2250 *: 
mil. kwh į metus, jos kwh sa- _ 
vikaina būtų labai pigi, kuo- 
met fašistinėj Lietuvoj kainuo- < 
ja 1 kwh 1.35 lito.

Reik pasakyti, kad juo elek
tros stotis didesnė, tuo elek
tros energija pigesnė. Užtat • 
Sovietų Sąjungoje stovi klau
simas, kad suvienyti visos ša-." 
lies aukšto voltažo linijas į-^ 
vieną liniją ir perduoti elek- -» 
tros energiją 400 tūkst. voltų 
galingumo. Pasaulinė techni
ka tokio didelio voltažo dar '? 
nepasiekė.

Visa eilė specialistų sako,"44 
kad elektros gamybos vysty-• • 
mas reikalauja naikinti rūbe-“ 
žius tarp valstybių. Holandi- '? 
joj nethbuvo siūloma organi- *- 
zuoti bendrą tarpvalstybinę ■ 
elektros stotį, bet kapitalistai . 
bijo, kad kilus tokioj elektros 
stotyj streikui, gali sustoti vi
sų įmonių darbas, kurtos gau
na energiją iš tokios stoties.

Sovietų Rusijoj ir būsiančio] 
Sovietų Lietuvoj streikai ne
baisūs, nes darbininkai ir vals
tiečiai yra šalies ir elektros 
stočių šeimininkai.

Be Melo ir Šmeižto dar “Naujienos” 
Nežengia Nė Žingsnio

“Naujienų” No.
^20 d.) skaitome 
šlykštų raštą:

“Laisvė” No. 53
Sovietų Sąjungoje mirusį Pet
rą Saženį taip: “Ir 1927 m.

* jis atvažiuoja į. Sovietų Są
jungą. Bet neilgai jam tenka 
džiaugtis nauju laisvu gyve
nimu Sovietų Sąjungoje. 1928 
m. jis susirgo širdies liga, at
sigulė ligoninėn.” O toliau sa
koma: “Ir taip nelemta buvo 
Petrui pagyti, nes badas prie
glaudose, badas Kaukaze.”

* Štai kaip lengvai išlindo yla 
iš maišo!

Po tuo Saženio nekrologu 
pasirašo net 19 Leningrado 
darbkorų (darbininkiški ko
respondentai). Sakoma, me
luok melą, bet išvesk galą. Vi
same tame būryje komunis
tiškų avinų neatsirado nė vie
no, kuris būtų turėjęs nors

• kiek senso. Kaip gali žmogus 
džiaugtis “laisvu gyvenimu,” 
kada jis priverstas badauti 
prieglaudose, badauti Kauka
ze?

Kada “Naujienos” rašė, jog 
Sovietų Sąjungoje siaučia ba
das, tai visi mūsų komisarai 
ir komisarukai draskėsi, kad 
♦ai esąs didžiausias melas. Gir
di, “Naujienų” dienraštis esąs 
Hearsto didlapių antrininkas. 
O dabar jų pačių rabkorai ra
šo, kad Saženiui tekę ilgą lai

šką badauti.
“Laisvės” šėrininkų suva

žiavime buvo perskaitytas pa
sveikinimas, kurio dalis skam
ba.... “socializmo laimėji- 

« mas Sovietų Sąjungoje, kuris 
atidarė plačiai duris darbo 
žmonijai į naują, laimių kupi
ną pasaulį.”

Kada žmonės badauja prie
glaudose, tai mūsų ’ laisvie- 
čiams vaizduojasi laipiių ku

mpinąs pasaulis! Tikrai matyti, 
kad jų protas už razumo už
eina, kai jie pradeda kalbėti 
apie bolševikišką rojų.
Išeina taip, kad Sovietų 

Sąjungoje nuo pat 1927 me
tų buvo ir tebėra badas! 
Girdi, “N.” sakė, kad ten 
badas yra, o “Laisvė” už- 

•ginčino. Ir da tvirtina, kad 
draugai, kurie rašė draugui 
Saženiui nekrologą, būk tai 
pripažįstą.

Nė krislelio teisybės. Iš- 
tikrųjų, tiktai “protas už 
razumo užėjęs” gali tokį 
dalyką rasti tame nekrolo
ge.
• Kas tam nekrologe pasa
kyta? Pasakyta, kad Petras 
^aženis gimė 1901 metais 
Petrograde. Tėvas mirė ir 
motina Petrą atidavė caro 
valdžios užlaikomon prie
glaudom Jis ten kentė alkį.

Dvylikos metų amžiaus 
(tai bus apie 1913 metus) 
Petras patenka Lietuvon. 
4915 metais su karo pabėgė
liais vėl atsiduria Petrogra
de ir patenka pabėgėlių 
įieglaudon. Dar vis viešpa
tauja caro Saldžia.

1918 metais, po revoliuci
jos, kaip žinoma, užėjo bai
siai sunkūs laikai Rusijoj, 
del nualinimo krašto per 
imperialistinį karą ir civi
lį karą ir javams neužderė
jus, daug žmonių turėjo ba
dauti. Tais metais Petras 
atsiduria Kaukaze, bet 1919 
metais vėl išvažiuoja Lietu
von ir išbūna iki 1927 metų. 
Lietuvoje per tą laiką taip 

♦pat gyvena didžiau šiam 
varge, pusbadžiai. Ir tas 
jam pakerta sveikatą. Tuo 
būdu, kai jis 1927 metais at
važiuoja Sovietų Sąjungon, 
jau be sveikatos, jau nebe
gali džiaugtis nauju gyveni- 
mu.

Akivaizdoje šių faktų, ne-

94 (bal. 
sekamą

krologo rašytojai sako: 
taip nelemta buvo Petrui 
pagyti, nes badas prieglau
dose [nuo 1902 iki 1913 m. 
ir 1915, laike karo, prie ca
ro valdžios, Petrograde], 
badas Kaukaze [1918 m.], 
badas Lietuvoje, nuolat 
įtempti nervai, beeinant 
sunkias atsakomingas par
eigas Lietuvoje — visa tai 
nualino silpną Petro orga
nizmą iš prigimties ir pa
greitino jo mirtį.”

Matote, “Naujienos” su- 
fušeriavo šį sakinį, nukirs- 
damos visą tą dalį, kur kal
bama apie Lietuvą ir tvir- 
tindamos, kad prieglaudose 
d. Saženis buvo prie Sovie
tų valdžios, o kuomet jis jo
se buvo prie caro valdžios.

Mat, “Naujienoms” terūpi 
vienas dalykas: niekinti ir 
šmeižti Sovietų Sąjungą ir 
darbininkišką tvarką. Tam 
tikslui jos pateisina visas 
priemones.

Bet jos vadinasi save 
cialistiniu laikraščiu 1

I. P. Pavlovo Laiškas 
niem Sovietų Mokslininkam

Neužilgo prieš savo mirtį 
įžymusis rusų mokslininkas 
I. P. Pavlovas, prašomas 
vieno Sovietų žurnalo pasi
sakyti apie jaunųjų moksli
ninkų ir apskritai besimo
kinančios jaunuomenės už
davinius, parašė žemiau de
damą laišką.

L P. Pavlovas parašė:—
Ką aš norėčiau palinkėti 

savo šalies jaunimui, pasi
šventusiam mokslui ?

Pirmiausia — “nuoseklu
mo. Apie tą svarbiausią mo
kslinio darbo sėkmingumo 
sąlygą aš niekada negalė
jau kalbėti nesijaudinęs. 
Nuoseklumo, nuoseklumo ir 
dar kartą nuoseklumo. Jau 
iš pat darbo pradžios įpras
kite prie griežto nuoseklu
mo didinant savo žinias.

Išmokite mokslo abėcėlę 
prieš bandydami užkopti į 
jo viršūnes. Niekada, nesi
imkite sekančio dalyko, kol 
dar nesate ištyrę prieš jį 
esančio. Niekada nebandy
kite pridengti savo žinių 
trūkumą, kad ir drąsiau
siais prileidimais ar hipote
zėmis. Nors ir labai džiu
gins jus savo žiburiavimu 
šis muilo burbulas, tačiau 
jis neišvengiamai plyš ir 
jums neliks nieko daugiau, 
kaip tik sarmata.

Įpraskite būti kantrūs ir 
santūrūs. Išmokite dirbti 
juodąjį mokslo darbą. Tir- 
kite, gretinkite, rinkite fak
tus !

Nors ir koks tobulas pau
kščio sparnas, tačiau jis nie
kada negalėtų pakelti pauk
ščio aukštyn, jeigu neatsi- 
remtų į orą. Faktai—tai 
mokslininko oras! Be jų jūs 
niekada negalėsite pakilti 
aukštyn. Be faktų jūsų “te
orijos”—tuščios pastangos.

Tačiau tirdami, eksperi- 
m e n t u o d a mi, stebėdami 

j stenkitės nepasilikti faktų 
paviršiuje. Nevirskite fak
tų archyvininkais. Stenkitės 
įsiskverbti į faktų atsiradi
mo paslaptis, atkakliai jieš- 
kokite juos valdančių dės
niu.

Antra — tai kuklumas. 
Niekada nemanykite, jog 
jūs jau viską žinote. Ir nors 
kažin kaip aukštai jus ver
tintų, visada turėkite vyris- metus vienos hidro-elektrinės 
kūmo pasakyti sau—aš ne
mokša.

Neleiskite išdidumui jus 
nugalėti. Del jo jūs būsite 
užsispyrę ten, kur reiks nu
sileisti ar sutikti, del jo jūs 
atsisakysite priimti naudin
gą patarimą, del jo jūs pra
rasite objektingumo mąstą.

Tame kolektyve; kurį va
dovauti man tenka, viską 
daro atmosfera. Mes visi 
įkinkyti į vieną bendrą dar
bą, ir kiekvienas jį stumia
me kiek pajėgiam ir kiek 
turim jėgų. Pas mus dažnai 
ir neišskirsi, kur čia “ma
no,” kur čia “tavo,” tačiau 
del to mūsų bendras darbas 
tik išlošia.

Trečia — tai aistra. Atsi
minkite, kad mokslas iš 
žmogaus reikalauja viso jo 
gyvenimo. Ir jeigu jūs tu
rėtumėt net du gyvenimus 
—tai ir jų jums nepakaktų. 
Didelio įsitempimo ir- milži
niškos aistros reikalauja iš 
žmogaus mokslas. Būkite 
aistringi savo darbe ir savo 
jieškojimuose!

Mūsų • tėvynė mokslinin
kams atveria plačius akira
čius, ir reikia pripažinti,— 
mokslas gausiai skerbiasi į 
gyvenimą mūsų šalyje. Ne
paprastai gausiai!
, Kągi galima pasakyti 

apie jaųrio m o k s 1 i n inko 
būklę pas mus? Čia juk ir 
taip viskas aišku. Jam daug 
duodama, bet iš jo, bus 
daug ir reikalaujama. Ir 
tiek jaunuome nei, tiek 
mums yra garbės klausi
mas—pateisinti tas didžiu
les viltis, kurias skiria mok
slui mūsų tėvynė.

I. P. Pavlovas.

Ar Gali Būti Elektrifi 
kuota Lietuva?

Senos ir Mažos Elektros Į13-20 mil. kwh elektros ener-

Už paliuosavimą Tom 
Mooney, Scottsboro jaunuo
lių ir visų politinių kalinių.

Lietuvos fašistai kalba apie 
šalies elektrifikaciją. Tuo rei
kalu daug posėdžiauta, disku- 
suota ir išdirbtas šalies elek
trifikacijos projektas. Elektri
fikavus Lietuvą, anot fašistų, 
žymiai pagerėtų šalies padė
tis, mažiau reiktų Lietuvai lė
šų išvežti užsienin (o kas me
tai tenka įvežti Lietuvon kuro 
daugiau kaip už 23 mil. litų). 
Arti Prienų ant Nemuno upės 
esą reikia tik pastatyti didelę 
elektros stoti, kuri, pasak jų, 
kainuotų apie 36.5 mil. litų, 
jos eksploatacinės išlaidos į 
metus sudarytų 5.7 mil. litų, o 
elektros savikaina būtų 5.7 
centų už vieną kwh, kai dabar 
1 kwh kainuoja apie 1.35 lito.- 
Tuomet būsią sunaudota 100 
mil. kwh elektros energijos į

stoties (o dabar sunaudoja 
[ 13.5 mil. kwh visa Lietuva).

Ypač Lietuvoj dabartinio 
krizio laikotarpiu, jeigu ir sta
to ką, tai tik tokias statybas, 
kurios reikalauja mažų kapi
talo įdėjimų ir kurios per 
trumpą eksploatacijos laiką 
duoda didelį pelną.

Kiek Tikrai Lešuotų?
Sulyg mūsų apskaičiavimo, 

tokios stoties pastatymas Ne
mune kainuotų 97-100 mil. li
tų, o ne 36.5 mil. litų 
mano inž. Smilgevičius, 
70 mil. litų, kaip mano 
gevičiaus oponentai).
Prienų užtvankos pastatymas 
kainuotų 27-40 mil. litų. O 
stoties pastatymas, turbinų 
įtaisymas, generatoriai, laidai 
aukšto ir žemo įtempimo ir ki
ti įrengimai (transformatoriai) 
kainuotų apie 60 mil. litų. O 
elektros energijos sunaudotų 
30 mil. kwh į metus, o ne 100 
mil. kwh, kaip mano fašistai.

Jeigu sutikti, kad stotis 
veiks 40 metų, tai amortizaci
ja į metus sudarytų 2.5 mil. 
litų. Tai tik dalis (apie 18 
nuoš.) metinių stoties eksploa
tacijos išlaidų. Bendros me
tinės eksploatacijos išlaidos 
bus 14 mil. litų. Tokiu būdu 
1 kwh savikaina būtų 46.6 
centų, o ne 5.7 centų, kaip 
tvirtino fašistai. Prie tokios 
kwh savikainos reiktų parduo
ti 1 kwh nemažiau, kaip po 80 
centų.

Masinis elektros energijos 
vartojimas būtų tik esant pi
giai elektros energijai.

Ar Mases Gaiety Naudotis?

, Valstiečiai, amatininkai, 
miesto ir kaimo bėdnuomenė, 
darbininkai ištisai tik tuomet 
naudotųsi elektros šviesa, jei 
jį būtų jiems prieinama savo 
kaina, pigesnė už žibalą ir ba
lanų šviesą. O Nemuno hidro
elektros stoties energija kapi
talistinėj Lietuvoj būtų darbo

Belgijos kariniai manevrai pri sirengimui prie naujo karo.

masėms neprieinama, brangi. 
Be to, daug kainuotų ir elek
tros laidų pravedimas į namus 
ir kiti įrengimai.

Brangiai kainuotų žemo vol- 
tažo linijų pravedimas į tuos 
kaimus, kurie randasi nuo 
aukšto voltažo linijos daugiau 
vieno kilometro. Tokios lini
jos pravedimas ir transforma
toriaus įrengimas kainuotų 
10,000 litų, nes elektros ener
gijos 
žas. 
šistai 
tisai.

Lietuvos fašistai negali pa
siekti svarbiausio ir pamatinio 
elektros stoties eksploatacijos 
tikslo: pigiai gaminti elektros 
energiją, o elektros energijos 
pigumas atsiliepia ir į fabri
kų gaminių pigumą, kai fabri
kai, dirbtuvės vartoja pigią 
elektros energiją gamybai.

Jeigu naujos hidro-elektros 
stoties pastatymą ir remtų at
skiri kapitalistai, tai kitai jų 
daliai, dabartiniams smulkių 
stočių savininkams ji reikštų 
smūgį jį pelnui.

Durpės, ar Anglis?
O gal fašistai galės elektri

fikuoti šalį su šiluminių elek
tros stočių pagelba, nes šalyje 
yra upių ir durpynų. Pasta
tymas šiluminių elektros sto
čių nereikalauja didelių kapi
talų, galima statyti nedideles 
elektros stotis ir jas plėsti su- 
lyg elektros energijos parei
kalavimu.

Sulyg mūsų apskaičiavimo, 
fašistinė Lietuva gali statyti 
šilumines elektros stotis 800- 
1500 kwh galingumo, nes di
desnėms stotims nėra ekono
minės dirvos ir nėra .tokių di
delių durpynų, kurie galėtų 
aprūpinti kuru dideles elek
tros stotis. Sulyg fašistų, Lie
tuvoj yra apie 200 durpynų su 
35,000 hek. bendru plotu, ku
riuos eksploatuojant galima 
būtų pagaminti apie 147 mil. 
tonų normaliai sausų durpių, 
aprūpinti darbu dalį bedarbių.

Nors Lietuvoj durpių yra( 
nemažai, bet nesant durpy
nams sukoncentruotiems vie
noje vietoje, visų durpių ir 
durpynų išnaudojimas elek
tros energijai nėra galimas.

O kokia būtų durpių savi
kaina? Pagaminti mechaniš
ku būdu toną durpių kainuotų, 
apie 50 litų, atvežti toną dur
pių iš durpynų į elektros sto
čių sandėlius (tolis 15-20 kilo
metrų) kainuotų apie 20 litų 
(o jų atvežimas arkliais kai
nuotų apie 65 litus toną). To
kiu būdu 
gelžkeliu 
nuotų 70 
115 litų,
glies toks pat kiekis kainuoja 
70 litų; Reiškia pirkti užsie
nio anglį pigiau, kai lietuviš
kos durpės, be to anglis duoda 
daugiau šilumos.

O jeigu arti durpynų ir elek
tros stočių nebūtų gelžkelio li
nijos, tai reiktų pravesti nors 
siaurą gelžkelį, pastatyti kuro 
sandėlius, kas vėl sudarytų iš
laidų.

Tokiu būdu šiluminių elek
tros gamyklų 1 kwh savikaina 
būtų 60 centų, o šita kaina 
darbo masėms neprieinama. 
Šiluminės elektros stotys apsi
moka statyti ten, kur pramonė 
yra arti durpių ir kur yra tin
kamo vandens pakankamas 
kiekis.

Fašistinės Lietuvos elektros 
stočių blogumas yra tame, kad 
apie 45 nuoš. jų energijos ei
na šviesos reikalams. O vasa
rą šviesos naudojimas sumažė
ja, kas atsiliepia neigiamai į 
elektros stotis.

Durpynų eksploatavimo sun
kumai verčia fašistus naudotis 
malkų kuru, .kad gaminti elek
tros energiją.

Lietuvoj 
tros stotys 
dauguma jų primityviškos, jos 
randasi koncesionierių ranko
se. Apie 16 elektros stočių, 
pastatytų dar caro valdžios, 
po 2-3 metų perstos veikę. Vo
kiečių okupantai pastatė 38 
elektros stotis, kurių dalis taip 
pat greit perstos veikę, šitas 
paaštrins elektros energijos 
badą. Fašistai nepajėgs elek
trifikuoti Lietuvą, ■ bedarbių 
skaičius fašistinėj Lietuvoj ne
sumažės, nesumažės ir nuolati
nis lėšų išvežimas į užsienį, o 
bus priešingai. Net mažų elek
tros stočių statymas laikinai 
padidintų lėšų išvežimą į už
sienį, nes naujoms elektros 
stotims reiktų mašinų, turbinų, 
generatorių, transformatorių, 
garo katilų, garvežių, vagonų 
ir tt. Reiktų ir užsienio an
glies, kuri reikalinga gelžke- 
liams, kaimo kalviams, reiktų 
ir užsienio žibalo, kuris būti
nai reikalingas, ypač kaimui.

Lietuvos fašistai netik kad 
negali elektrifikuoti Lietuvą, 
bet ir pakankamam eksploa
tacijos lygyj išlaikyti veikian
čias elektros stotis. Elektrifi
kuoti Lietuvą ypač negalima 
del privatinės nuosavybės bu
vimo, del kapitalistinės Lietu
vos prigimties, šita yra svar
biausia kliūtis, del kurios ne
galima elektrifikuoti Lietuvą.

Ką Padarytų Sovietinė 
Lietuva ?

Elektros energija yra pi
giausia ir patogiausia energi
jos rūšis. Ją galima perduoti 
toli ir tokiam kiekyj, kurio 
reikalauja bent kuri gamyba, 
kaimo ūkis ir tt. šalies elek
trifikacija lošia šalies ūkio bei 
kultūros gyvenime svarbią ro
lę. Elektros energija žymiai 
keičia kaimą, nes su elektros 
energijos pagelba galima kul
ti, žemę arti, karves melžti, 
perėti viščiukus, skalbti balti
nius, apšviesti butus ir tt.

Bet kol Lietuva bus kapita
listinė, tol šalies elektrifikaci
ja neįmanoma, tol elektros 
energija bus brangi, bus elek
tros badas ir tt.

Visa dabartinė Lietuva su
vartoja apie 13.5 mil. kwh 
elektros energijos į metus, 
kuomet Sovietų Rusijos vienas 
miestas, neturintis stambios 
pramonės, su 80-100 tūkstan
čių gyventojų (Kurskas, Vi
tebskas, Mogilevas) suvartoja

UŽ VIENĄ DOLERĮ
Viso gegužės mėnesio “Laisvės” laidos ir knygą Mor

tos Vilkienės Divorsą duodame už $1.00. Kurie 
nesate nuolatiniai “Laisvės” skaitytojai, tai užsisa
kykite “Laisvę” gegužės mėnesiui už $1.00 ir gau
kite dovanų knygą, apysaką iš Amerikos lietuvių 

gyvenimo, pavadintą Mortos Vilkienės Divorsas.

• • •

UŽSISAKYKITE TUOJAU
“Laisvės” Jubilėjinių, gegužės mėnesio laidų užsa
kymus turime gauti iki 27 d. balandžio. Tad lai
kas labai trumpas, todėl prašome tuojaus siųsti už

sakymus ir mokestį—vieną dolerį, šiuom antrašu:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St., BROOKLYN, N. Y.
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22.30 20.56 26.62

6.84 • • • • 22.05
53.37 20.78 • • . .
26.36 17.77 26.55
44.54 40.06 38.49
30.72 • • • • • • • .
18.15 21.73 26.28
35.91 47.02 25.19
25.42 8.28 13.97
12.42 17.38 12.03
• • • • 18.59 10.21
6.40 4.26 8.51

42.36 65.54 52.21
23.33 27.56 27.66
15.70 16.36 23.00
21.98 23.85 31.03

5.96 8.84
10.51 10.35 17.10
20.23 20.79 20.20
41.88 67.44 110.04
34.69 45.25 24.81
29.97 • • • • 49.98
21.05 19.86 33.64

2.68 21.22 • • • •

10.08 10.22 18.08
• • • • 10.80 13.80
• • • • 26.70 14.89
12.97 13.21 8.38
13.17 10.30 6.32
15.00 25.30 27.28
5.92 21.94 13.26

22.23 41.61 42.47
24.33 27.85 50.08

7.83 8.02 11.57
11.88 12.28 17.44
44.25 25.84 22.00
24.36 29.20 27.46

6.81 • • • • 6.88
71.21 48.60 75.56
35.34 34.92 25.55
83.93 56 86 87.03
42.95 21.29 36.56
42.73 33.59 57.74
56.27 31.75 115.51
26.04 17.39 33.49
14.76 • • » • 15.92
42.69 36.47 48.90
• • • • 5.96 • • • •
13.27 30.29 24.42
18.69 5.61 17.04

D r. .
i 18.67

Už Sausį, Vasarį, Kovą, 1936

26 J. Urbonavičius 300.00 M. Shermano mortg.
27 K. Samitauskas 25.50 išlaidos 2.50
38 V. Ujinskienė 61.00 Ludwig mortg. nuoš 52.50
39 V. Tereškevičius 49.00 Peoples Pitts trust Co.
51 P. Evaška 13.50 nuoš. 28.95
51 K. Salasevičius 32.00 Farmers Dep. Nat. Ban-
55
12

A. Višniauskas
I. Norkevičius org.

29.00
1.00

ko nuoš. 51.53

47 Kaucija 7.50 Viso turtas padid. 1,479.20
41 M. Tenikaitis sugr. Bal. iš gruod. 31,

duok. 1.20 1935 34,175.40
Sekr . J. Gasiuno alga 75.00

Dabar turtas siekia 
Inventorius

35,654.60
941.25Viso išmokėta 885.70

men.

nelanko susirinkimų. Draugi
jos turėtų pabarti delegatus, 
kad jie lankytųsi ant kiekvie
no susirinkimo.

Tarpdraugijinis Komitetas 
rengia didelį balių 25 d. ba
landžio, 1936 m., šv. Kazimie
ro Parapijos svetainėje, 339 
Green St., New Haven, Conn.

Kviečiame visus dalyvauti.
Radio.

Norwood, Mass

V 1310.97 1225.39

Išmokėjimai Sausio 

Kp.
men.

59 
<11 
<12 
12 
19 
29 
35

541 
*49 
55 
55 
25

Kiek 
159.00 
186.00 
96.00 
17.00 
18.00 
34.00

fee

Kam
J. Banionis 
A. Peteliunas 
V. Urbonas 
V. Salokas 
V. Baronaitis 
E. Buškevičius 
V. Belskis 
J. Dubelinskas 
J. Dičmonas 
J. Kazla 
A. Višniauskas 
G. Kaulius 
J. Delininkaitis 
P. Krizinauskas org.
J. Snizevičius org.

Centro komiteto ir rastinės 
Išlaidos

org.

76.00
18.50 
67.00 
38.00
46.50

1.50
. .50

.50

Elrm. J. Gataveckas 21.87 
y.ice Pirm. C. Stašinskas 10.50 
Sekr. J. Gasiunas 
į. Yesadavičius 
£►. Lekavičius 
X. žvirblis
ŽO kp., J. Namovich grąž. 
••duok. 4.83
C. Kom. ir kp. kauc. 76.82 
J&ivokatui už patamav. 75.00

477.53
63.18
10.50
8.38

Viso išmokėta 1,567.41
E-.s Centro Komiteto išlaidos 

už pra- 
Apima

į* raštinės išlaidos yra 
eitus šešis mėnesius.

i algas ir kitas išlaidas.
I

i Išmokėjimai Vasario
Kam

Ona čirvinskienė 
K. Levickas 
A. Sliekienė 
Ign. Raškinis

3

men

Kp.
9

14
19
24
27
29
41

4

Išmokėjimai Kovo

Kam
J. čiuplevičius
A. Kizienė
K. Stasiškis
V. Buzinskas
J. Kitrikas
K. Sarpalius
Wrn. Mid
J. Mičiuik

53 J. Ragu 
Sekr. J. Gar

viso išmokėta

alites

Abelna Sutrauka

Kiek
8.00 

36.00 
10.00 
18.00 
10.00

Viso per tris mėn.
įplaukų 4,186.33

Tuo pačiu sykiu iš
laidų 2,852.61

Lieka per tris mėn.
G. Urbono mortg.

nuoš.

1,333.72

10.00

Montello, Mass.
Laisvės” Sidabrinio Jubilė- 
jaus Paminėjimas Puikiai

Pavyko

d. balandžio, Montello-

ateity- 
apart 

kokios 
publi-

19
je įvyko parengimas paminėji
mui “Laisvės” 25 metų Jubilė- 
jaus. Publikos buvo virš 300. 
Buknys ir Mizara pakalbėjo 
apie tai, kokią rolę Amerikos 
lietuvių išeivijoje vaidina “Lai
svė”. Priminta “Laisvės” pra
eitis ir jos uždaviniai 
je. Apgailėtina, kad 
prakalbų daugiau nė 
programos nebuvo. Gi
koje matėsi žymioji daininin
kė Adelė Mickevičiūtė ir pla
čiai pagarsėjęs dainininkas ir 
komikas Ignas Kubiliūnas. Jie 
išsireiškė noro sudainuoti, bet 
parengimo komisija siaurino 
programą, kad daugiau davus 
laiko svečiam pasišokti, pasi
vaišinti ir kad daugiau pada
ryti nuo parengimo pelno.

Padedant drg. William Am- 
susirinku- 

Jubilėjinius 
Gegužines 

su knyga

brosui kalbinome 
si uosius užsirašyti 
Certifikatus i r 
“Laisvės” laidas
“Mortos Vilkienės Divorsas”. 
22 asmenys užsirašė Certifika
tus, 11 asmenų užsisakė Gegu
žines “Laisvės” laidas. Drg. 
J. Šimaitis mano, kad paren
gimas duos gražaus pelno.

P. Buknys.

Mojitel1©, Ma
sirinko pas 

ir čion įteikė d. 
rašomą plunks- 
kaipo atmintį 

Tautiško Namo

Draugų burei 
dd. čereškus 
J. Tautvaišai 
ną ir paišelį, 
nuo Lietuvių
Draugovės narių ir simpatikų. 
Draugas Tautvaiša, būdamas 
L.T.N. Draugovės pirmininku 
per daug metų, daug pasidar
bavo minėtai draugovei, todėl 
ir surengta jam toks simpatiš
kas vakarėlis.

Nuo šio parengimo liko $10. 
Draugo Tautvaišos vardu ski
riama $5 Lietuvos politiniams 
kaliniams, kitus $5 vakaro ko-

Kiek
150.00
58.00 misija skiria Agitacijos Fon- 

1-00 dui.
82.00 Viena iŠ Atsilankiusių.

Visas APLA turtas su
kovo 31, 1936 36,595.85

Per pastaruosius tris mėnesius 
išmokėta pomirtinės 
miems mirusioms

J. Banionis, 4 
doah, Pa.

A. Peteliunas,
I Kensington, Pa.

Ona čirvinskienė, 3 kuopa, 
' Carnegie, Pa.

J. Urbonavičius, 26 kp., Gi-

seka- 
nariams:
k p., Shenan-

9 kp., New

išTuo pačiu sykiu pašelpų 
nnkėta 30 sirgusių narių.

J. Gasiunas,
APLA. Centro Sekr.

APLA. Centro Iždo Globėjai 
peržiūrėjome visą APLA. tur
tą bal. 19 ir suradome taip, 
kaip viršuj pažymėtą, tuomi 
ir pasirašome:

D. Lekavičius,
A. Žvirblis,
J. Mažeika.

New Haven, Conn
Iš Vytauto Draugijos 

Susirinkimo

gaunu 
žinote,

nelai-

Vietos Socialistai—Senos 
Gvardijos Pasėkėjai

Komunistų .kvietimą del ben
dros Gegužinės socialistai igno
ravo ir Gegužinę rengs atski
rai. Tas parodo, kad vietos so
cialistai dar neįvertina darbi
ninkų vienybės reikalingumo 
prieš išnaudotojus. Jeigu drau
gai socialistai gerai pagalvotų, 
tai turėtų permatyti, kad Nor- 
woode, tokioj mažoj kolonijoj, 
darbininkų spėkų padalinimas 
yra negeras dalykas. Tas tik 
parodo išnaudotojams, kad dar
bininkai dar tiek yra nesąmo
ningi, kad negali suprasti dar
bininkų vienybės reikalingumo. 
Gaila, įet ką padarysi, kad bro
liam socialistam dar “garbinga” 
pasirodyti, kaip savo maža sek-, 
telė.

Komunistai su simpatingo
mis organizacijomis rengia 1 d. 
gegužės paminėjimą. Įvyks Lie
tuvių Svetainėje, 8-tą vai. va
karo. Bus keletas gerų kalbėto
jų, taipgi ir muzikos-dainų pro
grama. Norwood© visi darbi
ninkai dalyvaukit parengime. 
Socialistai savo Gegužinę rengs 
kitą dieną.
Komunistų Partijos Lietu

vių Frakcija Veikia
Įstojo vienas draugas į Par

tiją, ir yra permatoma greitai 
gauti daugiau naujų narių. Da
bar Distrikto Biuro nutarimu, 
frakcija rengia teatrą “TAMY
LĄ.” Lošėjai bus iš Montello, 
Mass. Įvyks subatoj, šeštadienį, 
25 d. balandžio, Lietuvių Svetai
nėje, 8-tą valandą vakaro. Kvie
čiam kaip Norwoodo, taip ir iš 
artimos apielinkės atsilankyti ir 
pasigėrėti istorišku teatru. Man 
teko matyti, kaip Montellos ak
toriai lošia “Tamylą”—tai ištik- 
rųjų verta kiekvienam pamaty
ti. Norwoode ne tankiai tenka 
matyti dideli ir istoriški veika
lai. “Tamyla” yra 5-kių aktų 
didelis veikalas, reikalaujantis 
daug gabių spėkų. Montello 
kolonija jų turi pakankamai, ir 
veikalą tikrai perstato kaip ir 
turi būt perstatytas, todėl bū
kim visi. Įžanga 35c ypatai.

Draugai darbininkai, jei no
rim sustiprinti vietos darbinin
kų judėjimą, tai turim pirmiau
sia sustiprinti Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakciją. Nuo 
frakcijos veiklumo ir stiprumo 
priklausys ir viso judėjimo stip
rumas. Todėl, draugai darbi
ninkai, buvusieji ilgų metų sim-

■ kurie atstovavo 65 tūkstančius 
įvairių organizacijų narių, ku
rie buvo išrinkti LDS šauktam 
pereitų metų liet, kongrese, 

; Cleveland, Ohio? Tai kaip 
publika gali suprasti, kas ga
vo tuos medalius—ar darbi
ninkų delegatai, ar fašistai?

Antros temos kalba buvo 
puolimas komunistų, kad jie 
per 18 metų klydo, bet tų klai
dų neparodė. Sakė, būk ko
munistai jau dabar atsižada 
proletarinės diktatūros. Ko
munistai sakė ir sakys, kad 
nei jokia buržuazinė demokra
tija nepaliuosuos darbininkų 
nuo priespaudos, ir tai teisy- 

. bė: Michelsonas prisiminė, kad 

. Vokietijos komunistai įvykdė 
fašizmą ir komunistai patrau
kė 5 milionus balsuotojų nuo 
socialistų. Taigi ir buvo pa
klausta Michelsono, kodėl so- 
cial-demokratai nesidėjo prie 
bendro fronto su komunistais 
prieš visus reakcionierius ir 
pastatyti iš savo pusės, o so

cialistai balsavo už Hinden- 
burgą. Pats Michelsonas prisi
pažino, kad socialistai neturė
jo geresnio žmogaus, kaip 
Hindenburgo ar Hitlerio ir &r 
vėliaus, ar an|$s^iaus vistiek 
Hitleris atėjo. Taigi, kas buvo 
priežastimi įsigalėjimo fašiz-, 
mo—komunistai, ar socialis- 

j tai ? Tikrumoj tai socialistai, 
sulyg paties Michelsono išsirei
škimo. Buvo ir daugiau klau
simų ir tas pisorius meluoja, 
būk 
m u s 
Net 
tino

komunistas tuos klausi- 
buvo susirašęs į knygutę, 
patys socialistai pasipik- 
^lirmininko pasielgimu, 
uždarė susirinkimą ir ne

davė klausimų statyti. Publi
kai atrodė, kad “Keleivio” re
daktorius pabėgo nuo estra
dos. Ar netaip? Aš daug 
nekaltinu Michelsoną, daugiau 
kaltas pirmininkas, kad taip 
pasielgė.

L. K. Biuras.

Cleveland, Ohio
Ruoškimės prie Pirmosios 

Gegužės

Clevelando Tarptautinis 
Darbininkų Komitetas prisi
rengimui prie Pirmosios Ge
gužės visa energija darbuoja
si, kad sumobilizavus kuo pla
tesnes minias ir surengus de
monstraciją, kuri būtų daug 
didesnė, negu pereitų metų 
demonstracija.

Mes visi išanksto turim mo
bilizuotis prie gegužinės de
monstracijos. Mes turim paro
dyt dirbančiųjų masių tarp
tautinį solidarumą. Lai ši de
monstracija bus istorinis įvy
kis Clevelando iąĮorijoj.

Mes, lietuviai, taip pat tu
rime stoti darban. Reikia 
skatinti ir dirbančius ir be
darbius, kad kuo skaitlingiau
siai dalyvautų demonstracijoj.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja šaukia Clevelando lietuvių 
veikėjus ir si m p atikus 
tų susirinkimą, kuris 
sekmadienį, balandžio 
1:30 po' pietų, Lietuvių
ninku Svetainėj, 920 E. 79th

Į šį susirinkimą kviečia- 
atsilankyti visus dclega- 
kurie esate išrinkti drau- 
susirinkimuose, dalyvauti

Projektų darbininkus bosai 
šimtais mėto iš darbų stačiai 
į bado nasrus. Netekę darbų, 
pašelpos taip pat negauna. 
Tie, kurie dirba ant projektų, 
bosų aštriausiai persekiojami. 
Draudžia darbininkams orga
nizuotis į uniją. Su šnipų pa- 
gelba visur sekioja veiklesnius 
projektų darbininkus. Nužiū
rimus mėto iš darbo. K.

Neužmirškite Lietuvos 
revoliucinių politinių kali
nių ir jų šeimynų.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys už 
civiles laisves ir demokra
tines teises Lietuvos žmo
noms.

į Pla- 
įvyks 

26 d., 
Darbi-

■St. 
me 
tus, 
gijų 
tarptautinėj konferencijoj. Ne-
kurie delegatai negalėjo, del 
tam tikrų priežasčių, dalyvauti 
tarptautinėj konferencijoj. To
dėl, draugai delegatai, būti
nai atvykite į mūsų susirinki
mą balandžio 26 d. Taip pat 
kviečiame ir draugus iš LDD 
kuopos. Komisija.

Atleidžia iš Darbų

Clevelande daugelis darbi
ninkų, kol kas, turi darbus, 
bet bosai rengiasi nukapoti ir 
taip jau mažą uždarbį. Taip 
pat gręsia atleidimu iš darbo.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligų, Hemofjrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— S'Z
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

Iš-

Atnaujinimas Operetės Tamylos-
PENKIŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SU 13 DAINŲ <

BUS SUVAIDINTA

Nedėlioj, Balandžio 26 April
VENTA HALI 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 v 

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

kavalkų scenerijom mainant.

Susirinkimas įvyko 19 d. ba
landžio. Susirinkimas ėjo ga
na ramiai ir tvarkiai, kas yra 
pagirtina. Baigiant susirinki
mą, pirmininkas J. Kunca pra
neša, kad susirinkime randasi 
senas draugijos narys J. Plau
šinis, kuris per du metus sir
go ir dar sergantis. Jo pašel- 
pa jau seniai pasibaigė ir at
sikreipia į draugiją prašyda
mas pagelbos. Minėtas narys 
pakviestas, kad plačiau paaiš
kintų apie savo nelaimingą gy
venimą. J. Plaušinis atsikrei
pė į draugus, prašydamas fi
nansinės pagelbos. Sako: “Ma
no sutaupintas fondas jau se
nai pasibaigė, o iš miesto pra
gyvenimui su motere 
tiktai $3.00 iš ko, visi 
negalima pragyventi.”

Draugai, apkalbėję
mingo nario padėtį, liuosnoriai 
sumetė kiek kas galėjo ir pri
davė $5.00, už ką J. Plaušinis, 
visiems taria ačiū.

Brangūs Vytauto Draugijos 
nariai, mes turime gana daug . .
šioj draugijoj senelių ir ligų j stokit dabar į partiją
nuvargintų narių. Mes visų 
aukomis negalėsime pagelbėti 
ir maitinti. Sukruskime orga
nizuotai kovoti už pravedimą 
Socialūs Apdraudos, Senatvės 
ir Bedarbės Biliaus. Prisidė
kime prie organizavimo Far- 
merių Darbo Partijos ir tiktai 
taip dirbdami mes išsikovosim 
teisę gyventi.

šiame Vytauto Draugijos su
sirinkime vienas senas narys 
K. Blažaitis, paklausė: “ką 
mes darysime su Visuotinu 
Am. Lietuvių Kongresu, kuris 
įvyksta šią vasarą, Cleveland, 
Ohio? Mūsų kolonijai būtų 
didelė gėda, jei nepasiųsime 
atstovo į tą taip svarbų suva- 

Tai pagirtinas K.
Įsakyta

ir būkit pirmose eilėse darbi
ninkų judėjimo. Tas, draugai, 
reikia padaryti be atidėliojimo. 

žvalgas.

Lawrence, Mass.

žiavimą”.
Blažaičio įnešimas.
draugijos delegatams, kad jie 
tą darbą smarkiau varytų pir
myn Tarpdraugijinio Komite
to susirinkimuose. Nors New 
Havene jau nuo pereito rudens 
randasi Tarpdraugijinis Komi
tetas, bet kol kas labai slab- 
nai veikė. Daugelis delegatų

“Keleivyje” num. 14 tūlas 
rašytojas aprašo drg. Michel- 
sono prakalbas. Pirmą dalį 
aprašo teisingai, kad agitavo 
už Amerikos lietuvių kongre
są. Jeigu tam “Vietiniam So
cialistui” rūpi teisybė, tai ko
dėl nerašyti taip, kaip kalbė
jo ? Pirmutinėj kalboj Michel- 
sonas sakė, kad reikalinga 
šaukti visų Amerikos lietuvių 
kongresą ir prisiminė, kad bu
vo pasiųsti atstovai Kaunan ir 
Kauno politikieriai nedavė iš
tarti teisybės žodžio. Davė 
balsą tik tiems, kurie gavo 
nuo Smetonos medalių ir gar
džios arbatėlės pagėrę. Kodėl 
“Keleivio” redaktorius nepa
sakė teisybę, kad buvo pasiųs
ti į tą kongresą ir komunistai,

AME

Perstatyme atvaizduojama, kaip Francijos Valdomoje kolonijoje—Algerijoj—Francijos im
perialistai su vietiniais valdovais palaiko ten barbariškus kabulų tautos įstatymus, sulyg ku
rių moteris yra tikras vyru 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, Tamylą parduoti senam ir žiauriam maurui, Lakrašui, bet, Tamyla susimyli su francū- 
zų kariuomenėj atsitarnavusiu vaikinu Akli.

Užkviečiam visus kurie jau matėt ir kurie dar ne. Linksmai 
bus šokiai.
ĮŽANGA TIK 35c.

laiką praleisime. Po lošimui

VILUOS CHORAS.

4

i• I



< Puslapis Penktas

Pagerint Savo Būvį Galima Tiktai
Priklausant Savo Darbo Unijoje

Didelis pritarimas 
ir iš smulkios bur- 
linkui budavojimo 
darbininkų unijos. 

& S. W. 239 lokalo 
mitinge balandžio 

,, kuriame dalyvavo

Susivienijus Mine Workers’ 
Union of Canada su Interna
tional Mine Mill and Smelter 
Workers, po Amerikos Darbo 
Federacijos čai-teriu, tarpe 
darbininkų kilo didelis susido
mėjimas, 
apsireiškė 
žuazijos 
m ai n i erių 
I.U.M.M. 
šauktame 
mėn. 7 d
virš 600 mainierių, kilo nepa
prastų klausimų.

Kas nedirba, tam atrodo, 
kad su juo visi darbininkai 
kartu miega kapitalistinės sis
temos supuvusiame lopšyje ir 
nieko nedaro prie pagerinimo 
savo ir darbininkų būvio, bet 
lauks kol kas išvaduos.

International Nickel 
mainierių darbininkų lūpos 
buvo surakintos ir tylėdami 
vilko baisiausi jungą ir terorą. 
Reikia neužmiršti, kad toje 
pagarsėjusioje pasaulyj nike
lio gamyboje laike pereito 
karo ir po karui nekurį laiką 
dirbo tik vergai—įvairūs kri
minalistai, nuteistieji ilgiems 
metams ir juodveidžiai darbi
ninkai. Dėka septynių metų 
ekonominiam kriziui, kuris 
nuplakė ir plaka šimtus tūks
tančiu darbininku bado ir šal
čio rykštėmis, priversti buvo 
lysti į tuos gyvųjų lavonų ur
vus. šie laisvieji darbininkai 
liko tikrais vergais pasiduo
dami pilnai globai nikelio ga
mybos administracijos, kuri 
buvo pastatyta prieš krimina
listus.

Administracijos žiaurumas 
dar labiau paaštrėjo. Tam 
priežastis, tai nepaprastas im-

perialistų ginklavimasis, kuris 
nikelio gamybai atidarė pla
čiojo pasaulio rinkas.

Įvesta nepaprasta skubini- 
mo sistema. Diskriminacija, 
gaujos šnipų, kurie seka kiek
vieną darbininkų krustelėji
mą. Antra, nikelio viešpačiai 
pasirūpino įvesti bonų siste
mą, tam tikslui, kad ir patys 
darbininkai save spaustų, čia 
kompanija parodo nesusipra- 
tusiems darbininkams savo ge
rumą. Kartais darbininkai 
gauna bonais daugiau, negu 
alga ir kai kurie apsvaigsta iš 
to džiaugsmo, kad tokia malo
nė iškrito iš dausų. Štai bose
lis paaiškino, kad kompanija 
nenori jus skriausti. Daugiau 
uždirbat, daugiau ir gaunat, 
ji gatava su jumis pusiau da
lytis pelnu.

Per tą beprotišką skubi- 
nimą, kasdiena vyksta bai
siausi sužeidimai ir užmuši
mai.' Daktarų elgimasis su li
goniais chuliganiškiausias. La
bai dažnai pasitaiko, kad dar
bininkas gauna sulaužyti ko
kią kūno dalį, bet tenka tik 
tą dieną užsiregistruoti, o to
liau turi laukti savo eilės. Ne
svarbu, kaip greit tau toji eilė 
prieis, diena anksčiau ar vė
liau, o tu kentėk. Apgydo 
kiek, tuojaus varo prie darbo, 
bet čia irgi parodo savo ge
rumą—pastatydami prie leng
viausio, o galų gale ir nieko 
gali nedirbti, bet jau skaitosi 
darbininkas ir prabėgus kiek 
laiko išduoda jau pilną “dip
lomą,” kad jau pilnoj sveika
toj.

Darbininkų širdyse tvaksi 
keršto kraujas, galvose suka
si mintys, tik vienybės reikia,

bet lūpoms praskirti ir paleis
ti mintis į orą atsimuštų į šim
tus šnipų ausiu ir štai tave iš
mes į bado nasrus. Revoliuci
niai darbininkai nenusigando 
tos budeliškos administracijos, 
bet stojo į organizacinį darbą, 
taip greitai, kaip tik įlindo į 
tuos vergų urvus.

Mine Workers Union of 
Canada veikė slaptai. Kovin
gų darbininkų skaičius didėjo 
ir didėjo. Sustiprėjus jėgoms 
vienokiu ar kitokiu keliu turė
jo viešai veikimą parodyti ir 
kad darbininkai tik per kovą 
galės pagerinti būvį.

Sausio mėn. 26 d. Sudbury 
buvo šaukta mainierių konfe
rencija, vadovaujant drg. Tom 
Ewen, kur buvo planai išdirb
ta pereiti į viešą veikimą.

Štai kaip darbininkai mo
kėjo pogrindinį unijos veiki
mą išbūdavote ant tvirtų pa
matų. Dabar tik lieka visų 
mainierių darbininkų parei
ga statyti ant tų pamatų ga
lingą uniją. Pirmieji retežiai 
sutraukyti. Siaubūniškos du-! 
rys atidarytos ir viešai galit (katrą išpildė jauni, gabūs mu- 
stoti į l.M.M. & S. M. uniją. [ zikantai. Laike vakarienės 

buvo pasakyta kelios trumpos 
prakalbėlės už vienybę, ir ką 
reiškia vienybė darbininkų 
klasei. Taipgi prisižadėta 
dirbti bendrai, kad būtų ištai
sytos visos klaidos, padarytos 
praeityje. Dabar pas Wor
cesterio draugus ūpas nepa- 

vietoj dės j prastas ir aš prašyčiau, kad 
| jis pasiliktų ant visados. Pel
nas nuo vakarienes skiriamas 
šiaip: pusė ALDLD 11 kuo
pai, o kita pusė Komunistei 
Partijai. Taipgi laike vakarie
nės, prisiminus “Laisvės” ju- 
bilėjinį suvažiavimą, nutarta 
pasiųsti pasveikinimas ir $10 
auka. Ant vietos drauge Kar- 
sokienė su d. 
aukų. Ypatos, 
po 50 centų c 
Dovidonienė,

aukoti visas savo jėgas unijos 
budavojimui, kuri atneš darbi
ninkams pagęrinimą būvio 
(didžiausi aplodismentai).

Kas mums lieka daryti, ku
rie dar nestovim unijoj,? Vie
nas tiesus kelias—maršuot į 
darbininkei uniją ir tęsti kovą 
lig laimėsim.

J. Vabalas.

Worcester, Mass
Pasveikinimai

Brangūs draugai! Atleisit, 
kad biskį pasivėlinau, nes 
mes tiek dabar turim darbo, 
kad nė pamiegoti nėra laiko, 
čionai prisiunčiu čekį ant 
$10. Tai yra worcesteriečių 
auka “Laisvės” šėrininkų su
važiavimui.

Balandžio 4 dieną įvyko 
vienybės vakarienė, rengiama 
bendrai išrinktos komisijos. 
Vakarienė buvo gera. Buvo ir 
turtinga muzikalė programa,

SO. BOSTON, MASS.—

žalimai, Karsokai, F. Petraus- 
jikai, J.Lukas. Po 25 centus: P. 
Bacevičius, J. šalaviejus, J. 
Kiela, J. Skeltis, M. Norkienė, 
M. Mazurkienė, J. Petkunas, 
M. Kižienė, M. Petkunienė, 
U. Tumanienė, J. Paliones, F. 
Petkunas, J. Green, Jr., Lat
vienė, P. Jucius, B. Suodeikie- 
nė, J. Raulušaitis, J. Motiejai- 
tis; 30 centų—Norvaišai; 15 
centų—J. Pocius; po 10 centų 
—J. Vaškus, Bačauskas, Yen- 
čienė ir Lietuvninkienė. Iš va
karienės pelno pridėta, kad 
padarius $10.

Varde “Laisvės,” tariu vi
siems aukotojams ačiū.

J. Žalimas.

Kas Buvo Water būryje 
14 Balandžio?

Laučka ir Leimonas. Tad atei
ty kas pirmi žinosit apie to
kius svečius, informuokit vi
suomenę, o visuomenė žinos 
kas daryti. Ten Buvęs.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Drg. Ten Buvęs. Waterbury. 
Draugo korespondenciją talpi
name kiek sutrumpinę, nes tū
los vietos perdaug asmeniškos. 
Statomą klausimą vargoninin
kui Aleksiui, apie jo baigimą 
mokslų, netalpiname. Mums, 
rodosi, kad tas netaip svarbu, 
ar jis baigęs kokius mokslus, 
ar ne; taipgi ar atlikęs kokius 
kompozitoriaus darbus.

Draugui sekasi vartoti 
plunksna, prašome tankiau ra
šinėti, taip iš lietuvių veikimo, 
gyvenimo, ,apie visus svarbes
nius įvykius, taipgi ir iš abel- 
no Waterburio darbo žmonių 
gyvenimo. .

Penktadienis, Bal. 24, 1986
..... r-rrjį ]

čėnas yra “Laisvės” skaityto
jas if rėmėjas.

Cortlamdt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7 •
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA .,
Susisiekimo ir Ištyrimo

Neužmirškit, kad pereitame 
susirinkime pats miesto ma
joras W. J. Cullen kuo drau
giškiausiai sveikino šią uniją 
ir kvietė visus mainierius dar
bininkus prisirašyti.

Amerikos Darbo Federaci
jos brolis I. L. Truax pasiža^ 
dėjo, kad pirmoj ' j 
visas pastangas visiškai su
daužyti International Niekei 
Co. diskriminavimus prieš dar
bininkus.

Trades and Labor Coun
cil sekretorius J. S. Clement 
ir prezidentas J. Hackett pa
sižadėjo visais galimais būdais 
remti mainierių uniją.

Drg. E. Sommers liekasi I. 
U. M. M. & S. W. sekretorium 
ir paimdamas į savo rankas 
čarterį iškilmingai pasižadėjo

žalimu parinko 
katros aukavo 
A. Granickas,

J. Skliutas, J.

---SO. BOSTON, MASS.

METINIS KONCERTAS
RENGIA A. L. P. MENO SĄJUNGOS II APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužės (May) 3 Dieną
LIETUVIŲ SALĖJ, Kamp. E & Silver Streets, So. Boston, Mass.

štai kaip kurie laikraščiai 
rašė ir dar rašo gėrėdamiesi, 
kad atvyko iš Lietuvos garbin
gi svečiai būtent d-ras Leimo
nas ir adv. Laučka. Dabar vy
čių kliubai tokiais svečiais su
sidomėjo, o ypatingai dvasiški 
tėvai. Ir štai Waterbury 14 
balandžio buvo surengtos 
jiems prakalbos, bet iš tų 
prakalbų buvo padaryta tikra 
šienapjūtė, žmonių buvo atsi
lankę pusėtinai. Įžangos bi
lietai buvo 25c asmeniui.

Ir ką gi pasakė svečiai iš 
Lietuvos? Aš neišmanau dar, 
kaip juos tikriau pavadinus: 
ar advokatais, ar daktarais, 
ar tikriau Lietuvos piemeni
mis. Gyrėsi, kad jie šiuos ti
tulus turi įgiję legaliai ir per 
mokslą. Bet jų kalba nepa
rodė, kad jie yra to verti.

Kalbėjo Laučka, ir ką gi 
jis pasakė? Išėjus jam ant 
scenos, pamaniau, kad gal ir 
gero ką jis pasakys. Sako, 
dovanokit man, kad šiandien 
kalbėti negaliu. Nes geri po
nai Kupstai perdaug privalgy
dino mane, tai apsivalgęs esu 
ir kalbėti nebegaliu. Jeigu 
kas atsitiks, atsakomybę su
verčia ponams Kupstams.

Nepasakė nieko naujo, tik 
kiek pamarmėjo ir tęsė: 
“Sveikinu dūšių ganytojus ir 
dėkuoju už nuoširdų vaišini
mą, kad surengė šį vakarą, 
dėkuoju abelnai visiems, o 
ypatingai kompozitoriui pro
fesoriui A. Aleksiui.

Pats save 
demokratu. 
20 minutų.
giau pasakęs, bet, stebėjom, 
ant vietos nustovėti nebegalė
jo ir tik stengėsi, kad kuo 
greičiau tą viską užbaigus, 
nes, matyt, jam ištikrųjų ne- 
sisveikavo: visą laiką tik pil
vą spaudė. Ir jeigu kas iš 
publikos būtų ką užklausę jo, 
be abejo, būtų buvęs su juo 
nelaimingas atsitikimas. . . .

Pasirodė scenoj Leimonas. 
Jis nors juoko padarė. Ir Lei
monas sakė, kad reik visiems 
vienytis. Tas nudžiugino, nes 
mes Amerikoj senai keliam tą 
klausimą, kad nuo vienybės 
priguli viskas. Bet Leimonas ( 
suko į kitą pusę; sako: dirb
kim dievui ir tėvynei, nes Lie
tuva, tai tauta nuo dievo leis-, 
ta! Ir kad katalikai, tai tik 
esą geri lietuviai! Paskiau 
pradėjo sveikinti visus, pir
miausiai dūšių ganytojus, o 
vargonininką A. Aleksį 
lavo kompozitorium ir 
šoriu m.

Tai taip ir beveik 
baigėsi.

Tik mūsų kunigai ir kiti try
nė rankas iš gero biznio, ku
ris jiems 14 balandžio neblo
giausiai pasisekė.

Gerai būtų, kad visuomet 
prieš tokius monkibiznio daly
kus kas visuomenę
muotų, ypač per radio, 
laikraščius ne visi skaito, 
ypač jaunimas, 
viškai kiek gali, 
tyt tai ne visi, 
tuviškų valandų
visi. Nieks nebuvo informa
vę Waterburio lietuvių, kokiais 
tikslais atvyksta šienapjūviai

Binghamton, N. Y

Tel. Stagg 2-0788 NOTAR1
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS '
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite’
107 Union Avenue*

Brooklyn, N. Y. •
Kas Remia Lietuvos Politinius 

Kalinius

Tarp Forest City ir Scran
ton, Pa., surinkau aukų Lietu
vos politiniams kaliniams 
$3.50.

Forest City aukavo sekami: 
K. Kepuraitis, 40c., W. Miliau
skas, Konchar Meat Market 
ir Giants Meat Market po 25c., 
J. Kavaliauskas, C. Bucmoll, 
A. P. Meng, J. Kalasiunas ir 
Sutkienė po 10, A. Žilinskienė 
ir J. žalauskas po 5c., P. 
Thompson, Simpson, Pa., 25c.

Scrantoniečiai aukavo: But
kus, Mankauskas, Janušaitis, 
Grudis ir Buzienė po 25c., Ru- 
seckas, Klekunas ir Grušelio- 
nis, wilkesbarrietis, po 10c., 
J. K. N., binghamtonietė, 5c. .

Tai graži parama. Draugas, 
Kepuraitis pasisakė esąs be
darbių eilėse, bet vistiek nusi
pirko štampų už 40c., kas yra 
stambi auka, kaipo iš bedar
bio.

Varde Lietuvos politinių ka-; 
linių tariu širdingiausį ačiū 
pirkusiems per mane virš mi
nėtas štampas.

J. K. Navalinskienė.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS) '

Lietuvis Graboritis
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Kop'yfią 
ir salę dej po šermenų pikių. 
Teikiam nemokamai vėliauaos 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Newark, N. J

and
CARPENTERS

I f'-

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 -

pasisakė esant 
Kalba truko apie 
Gal būtų ir dau-

Sunkiai serga Kazys Bačė- 
nas.
412 15th Avė., ant 3-čio augš- 
to.
nėkite aplankyti. Draugas Ba-

Randasi savo namuose,

PRADŽIA 2 VAL. PO PIET Ų. — ĮŽANGA 40 CENTŲ

Laisvės Choras iš So. Boston, Mass.

Koncerto Programa: V. Putvinskaitė-Balkienė, lyrriška soprano; J. Sukaskas, smuikos solo; Young Russian 
Dancing Group, po vadovybe Sanya Russakoff; Laisvės Choro vyrų grupė, iš So. Bostono; Worcesterio Aido 
Choras; Gardnerio Jaunimo Choras; Haverhill Laisvės Choras; Lawrence’o Liaudies Choras; So. Bostono 
Laisvės Choras; Norwoodo L. L. R. Choras; ir Liuosybės Choras, iš Montello. Kviečia Komisija.

Po koncerto galesite pasilinksminti apatinėj svetainėj. Bus valgių ir gėrimų. Prašom atsilankyti.

ištitu- 
profe-

viskas

painfor- 
nes 

o 
kalbėt lietu-
bet jau skai- 
O radio lie- 
laiku klauso

Draugai ir giminės malo-

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių Tfi 
Muskulų Prasalinimui jE 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio \

ANCHOR - I

I IT.i «. U,», iJlOV

PAIN - EXPELLERIO g 
kuris suteikia greitą ir tikrų l 

palengvinimų

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS’

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir anie- 
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Lietuviiį Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



BOSTONO ŽINIOS
- VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Sekmadienį, kovo 19 Massa
chusetts demokratai turėjo va
karienę Statler viešbutyje, ku
rioj dalyvavo arti 300 politi
kierių po $100 įžangos kiek
vienam, sukėlimui rinkiminio 
fondo ateinantiems prezidento 
rinkimams. (Kodėl taip ilgai 
neparašėt ?--Red.) Svarbiausiu 
vakaro kalbėtoju buvo guber
natorius Curley. Išgyrė pre
zidentą Rooseveltą, kaipo 
Amerikos žmonių (suprask, 
darbininkų) geradėją ir kovo
toją už jų gerbūvį. Pabriežė, 
kad demokratai kovojo ir ko
vos pž penkių dienų 
savaitę su šešių dienų 
kesčių ir tt.

Gana gerai skamba, 
kad

darbo 
užmo-

ar ne ?
Tik gaila, kad tikrenybėje 
pas tuos ponus atbulai: šešias 
dienas dirbti, o už keturias 
gaut Lmokėt. Mes darbininkai 
praktiškai gi esam patyrę, 
kad Visi demokratų ar repub- 
likohų manevrai siekia vieno 
dalyko, būtent: kaip daugiau 
iš darbininkų darbo išsunkti 
sau pelno. Pelnas gi yra pa
matinė priežastis visų darbi
ninkus smaugiančių nelaimių. 
Pelnei sistemą nei demokratai 
nei tepublikonai nemano pa
naikinti ir nepanaikins. Tą pa
darys tik vieninga revoliucinė 
proletariato partija.

Dejnokratai moka po $100 
į žangios sukėlimui savo fondo.

Ką* mes darbininkai darom 
del savo fondo organizavimui 
Farmerių-Darbo Partijos? Ką 
mes darom Bostone del 
ro Fronto ?

Bend-

radio
pro-

turi labai prastą dikciją, žmo
gus klausai lietuviškos dainos 
ir anei žodelio nesupranti, ką 
taria, rodos, kad dainininkas 
liežuvio neturėtų žodžiams iš
tarti. Kubiliūnas užtai užsi
pelno pagyrimo, nes kiekvie
nas žodis tai, kaip iškirptas.

Debeikietis.

liktų už mažesnių kolonijų 
skyrius.

dovanojo International Cafe 
savininkai S. Naudžiūnas ir B. 
Petruševičius, už ką rengėjai 
ir vietinės mūsų organizacijos 
yra labai dėkingos. Bankieto 
pelnas skiriamas padengimui 
kelionės lėšų delegatams, da
lyvavusiems suvažiavime New 
Yorke.

išveda iš vagos.
Atakos Prieš Ateivius

Gulbinas.

Maratoną Laimėjo Indėnas
Proletarų Meno Sąjungos 

Koncertas

Mieste ir vėl pradėjo atakas 
prieš ateivius darbininkus. Ko
vingas airis darbininkas Pa
trick Brennan sulaikytas de
portavimui. Taipgi suimtas 
dienas lenkas darbininkas, ku
rį taip pat nori deportuoti, nes 
jis būk nelegališkai atvykęs į

So. Boston, Mass
Ateinantį , sekmadienį, ba

landžio 26 d., 2 vai. po pietų, 
Piliečių Kliubas rengia margą 
parengimą, kur bus sulošta 
teatras, monologų, dialogų ir 
tt.

Vieta: 376 Broadway, So. 
Boston.

Paltanavičius, buvęs “Ame
rikos Lietuvio” leidėjas, labai 
serga, su paralyžuotas, negali 
pats apsirengti, nei pavalgyti.

Tik tuo jis dar laimingas, 
kad turi gerą dukterį Valan- 
tiną ir žentą—Steponą Minkų, 
kurie labai daug energi
jos padeda prie sergančio tė
vo.

Tylūnis.

Padarė Daug Gero

“Patriotų dienoj,” pereitą 
pirmadienį buvo 40-tas meti
nis Bostono A. A. maratonas— 
bėgimo rungtynės, kurias lai
mėjo indėnas Ellison Brown. 
Bėgikai pradėjo savo lenkty
nes Hopkintone ir baigė Bos
tone. Tolis—26 mylios, kurias 
Brownui perbėgti ėmė 2 va
landas 33 min. ir 40 4-5 sek. 
Rungtynių sąraše matėsi kele
tas lenkiškų ir lietuviškų pa
vardžių.

Nauja Piknikams Vieta

Bostone ponų Minkų 
Į pusvalandžio muzikalė 
| gramps dalis labai mažą pro

gresą^ daro. Priežastis turbūt 
, 1 neišteklius finansų kiek nors 
/ artistams atlyginti. Iš orkest- 

ru, manau, Keturių Karalių 
orkestrą atatinkamiausia lie
tuvių -dvasiai. Kiti gi dūdoriai 
ką saksafonais pirmą balsą, 
melodiją veda, o smuikomis 
akompanuoja, “well”, gal tas 

y gerai šiokių svetainėj, bet ant 
radio 4ai išeina tikra birbynė. 
Kitiems artistams, kaipo mė
gėjams, žinoma, yra atleisti
na. Kartais pasitaiko ir ne
blogų * dalykėlių.

Prie progos ne pro šalį būtų 
ebėti neatleistini dalykė- 
poniai Kubilienei už per 

>1|*' dramatizavimą savo 
navime. Daugiau naturalu- 

daugiau švelnumo, malo- 
o, kas daugiausia žavi 

mogaus ausį ir sielą. O juk 
onia turite augštai pralavin- 

balsą ir lengvai galite jį 
mtroliuoti pagal norą. Tad 
im Skraidyti padangėmis? 

Arčiau prie žemės, kas bus 
jums ir klausytojams ant nau
dos.

Beje, nekurie dainininkai

Pereitą sekmadienį įvykusi 
“Laisvės” korespondentų kon
ferencija So. Bostone buvo 
naudingesnė, negu kaip ki
tiems pirmiau atrodė. Dalyva
vo daug vietinių ir apylinkės 
draugų, kurie atydžiai išklau
sė drg. Mizaros pamokų ir da
bar žino, ką ir kaip rašyti. 
Daugiau, tokie susirinkimai 
suveda mūsų draugus rašė jus 
į glaudesnius santykius. Pir
miau mums atrodė, kad kores
pondentų susirinkimai yra be
veik nereikalingas dalykas.

Vienok nurodymai, kad ko
respondencijas reikia rašinėti 
Montellos pavyzdžiu—sukris- 
lintai—pas mus nerado besą
lyginio užgyrimo. Mes esam 
tokios minties, kad laikraštis 
turi paduoti ne vien faktus, 
bet ir komentarus su savikriti- 
kos ir diskusiniu tonu, žino
ma, neištęsiant per daug. Kuo
met prisieina atsiliepti į stam
besnių priešų užmetimus, raš
tas neišvengiamai pasidaro il
gesnis. Mano nuomone, kiek
viena žinutė turėtų būti su 
antgalvėliu, kas labiau pa
traukia skaitytoją ir pašalina 
iš laikraščio monotoniškumą.

Mūsų korespondentų biuras 
turi pusėtiną skaičių narių ir 
daugelis jų yra prasilavinę ra
šyboj, tik ne visi stengiasi daž
niau parašyti kai ką. Draugai, 
po šios konferencijos pasi- 
stengkit biskį dažniau rašinė
ti, kad Bostono skyrius neatsi-

Iki šiol mūsų didesnieji 
važiavimai-piknikai atsibūda
vo Maynarde. Kadangi tenai 
vieta dabar labai pabrango ir 
sunku ją gauti, nes dienos iš- 
anksto užimtos, tai vietinių or
ganizacijų veikėjai pradėjo 
rūpintis, kur kitur panašią vie
tą gauti. Betyrinėjant sužino
ta, kad p. V. Jankauskas-Jen- 
kins turi gerą vietą, prie eže
ro, South Duxbury, kurią jis 
pavadino Baltic Village, Tin
kertown Acres. Iš Bostono 
beveik tiek kelio, kaip į May- 
nardą, bet kelias geresnis ir 
vieta geresnė — turi didelę 
svetainę, įvairias kitas patal
pas ir patogumus. Šioj vietoj 
dabar S. Bostono Laisvės Cho
ras rengia pirmą savo vasa
rinę pramogą gegužės 23 d.

Iš kitų kolonijų, ypač nuo 
Haverhill-Lawrence pusės, gal 
biskį pertoli, bet bostoniečiam 
ir Montello - Norwoodo pusės 
lietuviam tas pat, kaip į May- 
nardą, o gal dar arčiau. To
dėl reikėtų mums bent vieti
nius savo parengimus šįmet 
turėti pas p. Jankauską, kuris, 
kaipo senas mūsų veikėjas, 
pilnai užsitarnauja lietuvių 
paramos.

Nariai Sudės Pinigus Del 
Svetainės

iš-

Keistučio Dr-ja nutarė, kad 
pastatymui piknikams svetai
nės Dedham darže pinigai bū
tų surinkti iš narių, po $5 nuo 
nario. Svetainė lėšuosianti 
apie $1,500. Pereitą vasarą 
ten Keistučio Dr-ja turėjo ke
letą savo piknikų ir kitos 
draugijos ten rengtų, jeigu 
būtų pastogė nuo lietaus ir 
vieta pasišokti. Draugijos val
dyba dabar deda pastangas šį 
sumanymą kuo greičiausiai 
įvykinti.

Aukos Politiniams Kaliniams

Iš kairės j dešinę: Vengrijos fašistų valdžios 
premjeras Goemboes, Austrijos p r e m j e ras 
Schuschnigg ir Mussolinis, karo kurstytojai.

i z <ET

Per chicagiečio drg. šar- 
kiūno prakalbas, balandžio 7 
d., Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube buvo surinkta $6.75 
aukų Lietuvos politiniams ka
liniams. Aukavo: A. Kvedara
vičienė $1; 
Alekna 50c; 
kusioji suma 
kių, kuriuos
dai nebuvo užrašyti.

Už prakalbų skelbimą per 
Lietuvių Radio programą iš
mokėta $3.00. Daugiau kito
kių išlaidų nebuvo. Likusieji 
$3.75 pasiųsti kalinių pagel- 
bai. Komisija.

J. Buzak - 50c; 
J. Šukys 25c. Li- 
susidarė iš smul- 
aukavusiųjų var-

Įvertinta Parama Mūsų 
Bankietui

Balandžio 19 vakare, 
Kliubo svetainėj, 376 Broad
way, įvyko bankietas, kurį su
rengė ALDLD 2 kuopa ben
drai su vietinėmis mūsų orga
nizacijomis. Programos iš
pildyme dalyvavo vaikų cho
ras ir drg. Rudokiūtė. šiam 
bankietui du pusbačkiu alaus

Pil.

A. L. P. Meno Sąjungos II 
Apskritis rengia metinį kon
certą gegužės 3 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, So. 
Bostone. Koncertinę progra
mą pildys V. Putvinskaitė-Bal- 
kienė, lyriškas sopranas, iš 
Montello; J. Sukackas, smui
kininkas, iš Worcesterio; Jau
nų Rusų šokikų grupė iš Bos
tono. Taipgi dainuos pavie
niai chorai: Aido Choras, 
Worcester; Jaunimo Choras, 
.Gardner; Laisvės Choras, Ha
verhill; Liaudies Choras, Law
rence; L. L. R. Choras, Nor
wood; Liuosybės Choras, Mon
tello; Laisvės Choras, So. Bos
ton, ir Laisvės Choro Vyrų 
Grupė.

Po koncertui pasilinksmini
mas apatinėj salėj, prie už
kandžių ir gėrimų. Apskričio 
komisija deda visas pastangas, 
kad atvykusieji svečiai iš vi
sos Naujos Anglijos būtų pil
nai patenkinti. Visi chorai ir 
svečiai prašomi pribūti laiku.

Komisija.

Ateivių gynimo komitetas 
šioj apielinkėj turi pradėti vei
kliau darbuotis. Reikia at
remt tokius puolimus 
ate i vi us d arbi n i n k us.

Nedirbs

prieš

George F. Lee maina, žemu- 
tinėj dalyj Plymouth, neišmo
kėjo algų savo darbininkams. 
Jie sustojo dirbę, pakol jų al
gos nebus išmokėtos.

Nuo projektų darbų prade
da atleisti darbininkus. Iš 
by’s projekto atleista visi 
bininkai. Sakoma, kad 
atleisti žmonės ir iš kitų 
pos darbų.

Kir- 
dar- 
bus

ŠYPSENOS
SO. BOSTONO

DIKTATORIAI

Wilkes Barre, Pa
Bombinės Provokacijos 

Pasekmės

Kaip jau buvo minėta, mū
sų mieste papildyta baisi pro
vokacija su tų bombų siunti
mu. Sprogusios bombos atė
mė gyvastis trims žmonėms.

žuvo Gallagher, Maloney 
sūnus ir patsai Maloney. Ma
loney duktė blogam stovyj ir 
randasi ligoninėj.
randasi ir Gallagher žentas.

Geltonoji spauda primeta tą 
bjaurią provokaciją komunis
tams. Bet d. Nelson, partijos 
organizatorius, davė tinkamą 
atsakymą tiems šmeižikams. 
Partija tokį terorą griežčiau
siu būdu pasmerkia ir griežtai 
kovoja prieš tokius teroristus.

Mieste pilna šnipų. Daug 
žmonių jau suimta del tyri
nėjimo. Tačiaus suimtųjų var
dai ir skaičius laikoma slap
tybėje.

Vienas lietuvis Antanas Da- 
mavičius pats save išsisprog- 
dino Buttonwood mainoj. Tai 
tuoj buvo paleista gandai, kad 
jis yra vienas iš tų bombų 
siuntėjų. Bet vėliaus pasirodė, 
kad jis su tuo suokalbiu nieko 
bendro neturįs. Jis atėmė sau 
gyvybę kokiu tai kitu jam ži
nomu išrokavimu.

Maloney laidotuvėse dalyva
vo apie 2,500 žmonių. Kai jo 
lavonas buvo pašarvotas pas 
graborių, tai tą vietą aplankė 
apie 10,000 žmonių. Laidotu
vėse dalyvavo daug buvusios 
naujosios unijos narių.

Plėšimai, Vogimai

Pavarčius vietos laikraščius, 
tai tik marguoja visokie blogi 
darbai—plėšimai, užpuolimai 
ant krautuvių, vogimai auto
mobilių ir panašiai.

Štai tik kelių dienų rekor
dai.

Trys jaunuoliai nuteisti už 
vogimą automobiliaus ir ap
šaudymą dviejų policistų. Jie 
gavo nuo 20 iki 28 metų. Kiti 
du gavo po 20 metų už viso
kius plėšimus. Jų amžius po 
20 metų ar kiek daugiau.

Tuoj po to du jaunuoliai 
gavo kalėjimo nuo 10 iki 20 
metų ir dar du nuo 5 iki 10 
metų. Beveik visus juos nu
siuntė į Eastern Penitentiary.

Tokių atsitikimų kasdien 
įvyksta. Ręikia dar pridurti, 
kad dauguma tų jaunuolių už
auginta religinėj dvasioj. Daug 
jaunuolių šioji netikusi tvarka

Miegančių brolių “susai- 
dėj” įvyko perversmas: il
gai miegoję broliai pabudo.

—Kažin kokia dabar ga
dynė ir laikas? — teiravosi 
krapštydamas akis brolis 
Bobauskas, kuris sapnuo
jant tapo išrinktas miegan
čių brolių prezidentu.

—Aš per sapną sužinojau,
— aiškino žiovaudamas se
kretorius Snaudulis,—dabar 
yra demokratijos atgyven
tas laikas ir nauja fašizmo 
gadynė.

—That’s right,—uatvirti- 
Ligoninėjino užsimerkęs brolis Glu

šas. — Dabar jau laikas i 
mums pabusti ir veikti del 
tautos labo.

—O ką gi mes veiksime?

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

8
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosejn- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulint) 
užeikite j vaistinę ir nusipirkitJ 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklvn. N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

—užklausė jo kolega Pur- 
pis, kuris, po stalu dar gu
lėdamas, tuojaus apsivertė 
ant kito šono ir pradėjo 
garsiai knarkti.

Ką veikti—tai' buvo mie
gančių brolių dienos klau
simas. Pirmiau jie miego
dami gynė demokratiją ir 
sapnuodami kovojo, kad 
tauta būtų demokratiška. 
Dabar, pabudę po ilgo mie
go, jie nori sapnuoti fašiz
mą, bet nežino kaip.

—Aš žinau!—sušuko per 
miegus brolis Glušas.— Su- 
rengkim prakalbas ir pa- 
kvieskim tokį kalbėtoją, ku
ris išaiškins, kaip ir ką mes 
turim veikti.

—Patvirtinu,—tarė Snau
dulis, sėdėdamas ir knark
damas, pasirėmęs ant abiejų 
rankų.

Prakalbos įvyko ir dienos 
klausimas tapo išspręstas:

LAWRENCE, MASS.

kalbėtojas patarė visiems 
miegantiems broliams tapti 

i diktatoriais ir užmiršti vis
iką, ką jie pirmiau sapnavo. 
įSako, tauta, turėdama to- 
ikius diktatorius, bus galin
ga ir stipri. O kad būtų 
dar stipresnė, liepė išgerti 
stipresnio štofo ir saldžiai 
vėl užmigti.

šššš! Diktatoriai jau 
miega! A. K.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

LAWRENCE, MASS.

“Vestuves Pušyne”
RENGIA LIAUDIES CHORAS

Subatoj, Balandžio (April) 25 d., 1936
L. U. KLIUBO SVETAINĖJ

41 Berkeley St., Lawrence, Mass.
Pradžia 7-tą vai. vakare

Seserys Kaškevičiutės—Loš Justės ir Nastutėg rolėse.

Operetė “Vestuvės Pušyne” yra naujausia, links
miausia ir gražiausia operetė. Joje vaizduojama Lie
tuvos jaunimo gyvenimas; vestuvių dainos, šokiai, pasi
linksminimai.

Šioj operetėj yra virš 20 naujų lietuviškų, gražiai 
skambančių dainų: dainuoja solo, duetai, kvartetai, 
sekstetai ir visas choras.

Kviečiami visi Lawrenco ir apielinkės lietuviai ateiti 
ir pamatyti šią puikią operetę, kurią Liaudies Choras 
prisirengė tinkamai perstatyti.

Įžanga iš anksto perkant tikietus bus 40 centų, o prie durų
50 centų. Vaikams 10 centų.

Kviečia visus LIAUDIES CHORAS.

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

m------------------------------------------------------------------------------------------------- ra

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
* r

čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

0------------------------------------------------- ------ ----------------------į
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ŽOLYNU ARBATA

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Delegatas.

HARTFORD, CONN

reformos

PV

512

Patrio

veikalą
Komisija

manifestą pasirūpino,

Disnos pav. Gubernatoriams

MUUMi

Trinity 8104

Boiler & Radiation

Komisija.
(97-98)

Komisija.
(97-98)

Rengėjai 
(96-97)

inžinieriškai atliekame 
darbą.

Komisija.
(97-98)

UMWA 1-me distrikte, po 
velykų, urmu vėl pradėjo dirb
ti kasyklos, kurios liuosos nuo 
užliejimo.

praleisti. 
\ alkams

Sekr. N. Dudonis.

Kviečia Rengėjai
(96-97)

agi- 
balan- 

vakare

nigų kompanijoj. O matomai, 
užteks iki minėtų metų. An
gliakasiams prisieis ilgai lauk
ti, kol jie pamatys savo senas 
darbavietes.

CLEVELAND, OHIO
Pamatykite Sovietų Judį 
i”. Bus rodomas nedėlioj 26 d.

Oak Pythian Temple, 706 
kampas St. Clair ir 

dviem atvejais—7 
Įžanga tik 25c. 
ir pamatyti šį

L.A.U. Kliu! 
savo svetainėje 
botoj, 25 d. ho 
š kiams grief- 
b. vesim skaiu.u

PHILADELPHIA, PA.
James Shaskas radio orkestrą ren

gia linksmus šokius subatoj 25 ji. 
balandžio, 6:30 vai. vakare, GiraM. 
Manor svetainėje, 909—15 W. GirSJJti 
Avė. Įžanga 35c. Kviečiame senusjfc* 
jaunus dalyvauti ir linksmai laTRĄ 
praleisti.

Greitas patarnavimas ir 
kiekvieną

balandžio
E. 105th St
E. 105th gatvių 
vai. ir 9 vai. vakare. 
Kviečiame visus eiti 
gražų

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas atsibus 

antradienį, 28 d', balandžio, 8 vai. 
vakare, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. šiame susirinkime bus 
svarstoma keletas labai svarbių klau
simų ir bazaro komisija išduos ra
portą. Tad visi nariai malonėkite da
lyvauti. Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti,

Sekr. B. Ramanauskienė.
(98-99)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 ir 11 kuopos stato 

scenon gražią, juokingą komediją 
“Žentai iš Amerikos”. Įvyks nedėlioj, 
26 d. balandžio, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Įžanga 35c. Kviečiam 
visus dalyvauti, nes prasidedant su 
pirma gegužės bus paskutinis šio se
zono parengimas—atsidarys Olympia 
parkas ir prasidės 
girnai. Tad visi 
linksmai praleisti 
daug juokų.

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas visiems na

riams šių draugijų—Liet. Sūnų ir D. 
D., L.D.S. 79 kp.; A.L.D.L.D.; Lais
vės Choro ir T.D.A. apskr. Draugai, 
pirma gegužės jau netoli ir šiuomi 
pranešame, kad gegužinės laidos 
Sunday Workerio bus galima gauti 
ant 57 Park St„ 24 d. balandžio. Visi 
nariai virš minėtų organizacijų atei
kite ir pasiimkite juos del platinimo 
ir atsiveskite savo draugus į talką. 
Pirmos Gegužės demonstracija atsi
bus ant South Green Parko, tai yra 
centras miesto, tad visi būkite šiose 
demonstracijose. *

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d', balandžio, 10:30 
vai. ryto, Liet, svetainėj, 29 Endicott 
St. Visi draugai malonėkite dalyvau
ti, nes bus daug svarbių dalykų ap- 
svarstoma, taipgi bus išduota rapor
tas iš “L.” šerininkų suvažiavimo. 
Nepamirškite ir duokles užsimokėti.

Fin. Sekret.
(97-98)

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.

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

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

Komisija.

UŽEIKITE ar KASYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street 

Phiiadclph
Arba šaukite

kompanija be pelno, 
darbu užsiims ir veiks 
mėn., 1941 m. Reiš- 
kompanija, be pelno 

kurios prez. yra valstijos ge- 
neralis prokuroras Margiotti, 
dirbs tiek ilgai, kiek ras s pi-

’i.ls vol sakoma, 
i o;.i< ija esanti šian- 

drūta, kaip niekad 
iūrint iš to atžvilgio,

šiurkščių policinių priemonių; vietomis 
reikėjo traukti kariuome'nę. Taip švel
niai skamba pranešimas. Ištikrųjų gi su
kilimai buvo gana skaitlingi ir rimti....

Sukilimų Bangos po Panaikinimui 
Baudžiavos

Kauno gub. žandaro viršininko prane
šime nuo 22-XII-1861 m. pažymėta, kad 
“sutarties lakštai niekur neįvesti, paga
lios vargiai ir bus kur įvesti geru noru. 
Valstiečiai, bijodami būti dvarininko ap
gauti, nesutinka jokiomis sąlygomis ir 
rodos laukia, kad visa jų naudojama že
mė, turi pereiti jų nuosavybėn be užmo
kėjimo.” Tas pat žandarų viršininkas 
23-11-1862 m. rašo, būk kažin koki pikta
dariai įtikinėjo Biržų valsčiaus valstie
čius, kad greitai bus duota kita laisve ir 
jeigu jie priims pastatytą valsčiaus vy
resnybę, tuomet nustos teisės gauti nau
jas lengvatas.

Valstiečiai baudžiauninkai priėmė lai
svės paskelbimą, “kad ir su džiaugsmu, 
bet be ypatingo džiūgavimo.” Troškimas 
laisvės, noras nusikratyti baudžiavos 
eksploatacijos buvo labai didelis. Mani
festas buvo iškilmingai paskelbtas, 12 
kovo, o jau 19 dieną iš Kauno eina pra
nešimai į caro kanceliarijos III skyrių 
4. y. į vyriausią žandarų kanceliariją, kad 
valstiečiai sukilo ii' Raseinių paviete pas 
dvarininke Kaisarovienę (Labgirių dva
re) ir Šiaulių paviete pas Komarą (Ke
palų dvare): “Valstiečiai atsisakė pil
dyti lažos priedermes ir reikalauja, kad 
tuč tuojaus pervestų juos ant činšo.” 
Į kelias dienas (balandžio men.) sukilo 
dar 12 dvarų Raseinių ir Kauno pavie
tuose “tarp upių Jūros ir Dubisos.” Tuo 
pat laiku įvyko sukilimai keliuose Zara
sų pavieto dvaruose (Paliepių dvare— 
Koscialkovskio; Mekštų dvare—Meišta- 
vičiaus). Balandžio pabaigoj sukilo dar 
7 dvarai. Balandžio mėnesyj įvyko Skait
lingi sukilimai Vilniaus gub. vietose bal
tarusių ir lietuvių apgyventose.

Sukilimų banga ėjo toliaus. Birželio 
mėn. sukilo 7 dvarai Kauno paviete/Juo 
toliaus juo geriaus orijentuojasi valstie
čiai tose pinklėse, kurias gamino jiems 
paliuosavimo taisykles, ir ima statyti 
jau grynai ekonominio pobūdžio reika
lavimus. Vienur stato reikalavimą suma
žinti baudžiavos dienų skaičių, kitur— 
kad dvarininkai laikytųsi inventorių nu
statyto baudžiavos dienų kiekio, arba, 
kad vestų atliktų dienų sąskaitas, kurių 
nedarė lig tolaik. Sukilimai privertė dva
rininkus griežtai laikytis inventorių, ves
ti teisingas atlikto darbo dienų sąskai
tas ir kas savaitė atsiskaityti su valstie
čiais už tuos darbus, kurie privalo būti 
apmokami. Kai kur dvarininkams prisi
ėjo net sumažinti kai kuriuos invento
riuose įrašytus priedinius-darbus. Kau
no pav. dvarininkai padarė nuolaidą toj 
prasmėj, kad įvedė visuose dvaruose po 
6 vyrų ir 4 moterų dienas, nuo kiemo 
savaitei. Bet valstiečiai sutiko dirbti tik 
3 vyrų ir 2 moterų dienas. Tiktai karo 
jėga ir plakimas rykštėmis privertė vals
tiečius nusilenkti; “prašė dovanoti ir pa
sižadėjo pildyti visas pareigas.” Bet va
sario mėn. 1862 metais žandarų viršinin
kas praneša, kad Zarasų pav. dvarinin
ko Koscialkovskio Paliepių dvare valstie
čiai atsisakė mokėti savininkui pinigus 
už linus ir sėmenis. Be to, reikalavo iš ! 
savininko mokėti maistpinigius už kelio
nes į Rygą; reikalavo, kad mokėtų ir už 
virš inventoriaus atliktas keliones į Ry
gą. Sausio pabaigoje Panevėžio pav. dva
ruose : Montegailiškiuose, Podgaičiuose, 
Batniūnuose, Panemunėj, Rimdaugiuose, 
Talkgeimėj ir Lunkėčiuose valstiečiai pa
liovė pildę savo priedermes dvarinin
kams. Be to, Montegališkiuose reikala
vo iš dvarininko mokėti maistpinigius 
už keliones į Rygą, kurias dvarininkas 
dagi nepriskaitydavo į baudžiavos die
nas. Pas varininką Renne Baltuose Plo- 
nėnuose valstiečiai atsisakė eiti baudžia
vą su arkliais, už tai, kad dvarininkas 
paliovė davęs žagarus iš miško kurui.

(Bus daugiau)

A. S. — Draugo straipsniu 
“Fašistų žingsniai” nepasinau
dosime, kadangi tais klausi
mais, kurie jame paliesti, 
“Laisvėje” buvo rašyta ir pa
darytos atatinkamos išvados.

J. Vabalui, Kanada.—Drau
go “Seni Papročiai,” kaipo 
korespondencija — nekonkre
ti, kaipo straipsnelis — per
si! pnas. Prašom rašinėti kon
krečiau.

Drg. K. Klioriui, Maskva, 
SSRS.—Laukiame apie d. Sta
liną straipsnio (iš Barbussės 
knygos), kurį draugas žadė
jote paruošti. Ačiū už “Tarp
tautinę Apžvalgą.”

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 ir Jaunuolių 201 kuopos 

bendrai rengia prieš-seiminį balių, 
nedėlioj, 26 d. balandžio, Liet. Darb. 
svetainėje, 920 E. 79th St. Pradžia 
4:30 vai. po pietų, įžanga 25c. Prie 
įžangos bus laimėjimas—Elgin laik- 
krodėlis. šokiams grieš gera orkes
trą, taipgi turėsim skanių valgių ir 
gėrimų.’ Tad kviečiam Clevelando ir 
apielinkės lietuvius dalyvauti.

Komisija.
(97-98)

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

vasariniai paren- 
būkite. Galėsite 
vakarą, nes bus

. '------ - ST. MATULAITIS —

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

ka.d uiiij. 
die taip 
pirmiau, 
kad ji turinti didelę įtaką val
džios sferose. Kadangi opera
toriai šiandie grąžina derybas 
suardyti, tai uniją tikinti gau
ti kongresinės komisijos pa
ramą, o jei ne, tai ir pačio 
Roosevelto. Parama būsianti 
tokia, kad senas kontraktas 
būsiąs prailgintas.

Kol kas, kaip matome, uni
jos pergalė yra tame, kad se
nas kontraktas tęsiasi, ir gal, 
su valdžios pagelba, bus pra
tęstas toliau. Kitaip kompani
jos ne tik nesiskaito ąu unijos 
reikalavimais, bet atbulai, rei
kalauja algų nusimušimo arba 
uždaro kasyklas—baronai su
streikuoja. Šiuo tarpu tiek 
naujo kontrakto darbuotėj te
pasiekta.

Kalbama, fcad užsemtos kie
tųjų anglių kasyklos bus iš
sausintos. Penna, valstijos 
gub. Earle gavęs federalės 
valdžios paskirtą sumą, $700, 
000, tam darbui. Sutverta tam 
specialė 
kuri tuo 
iki geg.

Vidurių užkietėjimas yra motini' 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne^ 
lemtas lięas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius.’ 
NATURAL - LAX. — HERB TEĄ. 
yra sutaisyta iš 12-kos Naturaluį 
žolelių ir šaknelių. New York® 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandę 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau* 
šių 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.-rn, 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON.
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Yr>

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y. '

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d. balandžio, 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland Gatvės. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstymui. Taipgi bus iš
duotas raportas iš Liet. Moterų susi
važiavimo ir “L.” šerininkų suvažia
vimo. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti.

rengia puikų balių 
* W. 22nd St., su- 
’žio, 7 vai. vakare. 

-a (i! id:a. Taipgi 
ka..a.,;ų ir gėrimų.

pi) a.a dovana $5,

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Federal Housing patvarkymo.

šventadienius 
kad ko m pa-

Telephone Stagg 2-4409 ,

A. Radzevičius ' 
GRABORIUS 

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

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Jau suėjo astuonios savaitės, 
kaip šio lauko anglies baronai 

j su UMWA daro naują kon
traktą, bet jokiu būdu sulipdyti 
neįstengia. Prisiėjo prailginti 
senąjį kontraktą vienam mėne
siui, kad suteikus daugiau lai
ko tam darbui, vienok tas mė
nuo, tai tik lašas jūroje prieš 
reikalingą laiką, kuris bus su
naudotas, kol naujas kontrak
tas gims. Per šį ilgą laiką 
nors iškalbėta, išgvildenta visi 
angliakasių reikalavimai, taip
gi ir kompanijų biznio pozici
ja, bet nei vienu klausimu ne
susitaikinta. Vietoje kokio 
nors progreso, einama atgal— 
prie derybų suardymo.

Šiomis dienomis atvirai kal
bama, kad laiko pčrmažai de
ryboms. O kas svarbiausia, 
tai nepasidavimas vieni an
triems. Unija nenusileidžia 
labai už savo reikalavimus, o 
baronai stato savo reikalavi-. 
mus su 23 nuošimčių algų nu- 
mušimu. Sakoma, baronai už 

'savo reikalus stoja ir laikosi 
taip, kaip niekad kontraktų | 
darymo istorijoj tiek atkakliai 
nesilaikydavo. Tokius unijos 
reikalavimus, kaip kad pusan-; 
tros algos už viršlaikį ir du-Į 
beitą algą už 
motyvuojamus, 
nijos gali nuo 
samdydamos kitus 
kus toms dienoms 
bo sulyginimą, 
griežtai, atmeta 
mos. 
s i d etų 
operavimo 
pini j u 
o .erų

ŠILDYMAS
OIL BURNERS

PLUMBING
YORK OIL BURNERS 

VHRTE1VIS

SO. BOSTON, MASS.
Ateinantį sekmadienį, 26 d. balan

džio, nuo 9:30 iki 10 vai. ryto iš 
Stoties W.H.D.H. (130 kils.) bus ve
dama Lietuvių radi© korporacijos 
programa. Dalyvaujanti artistai: A. 
Stevens orkestrą; Aušreles Choras iš 
Worcester)©, vadovaujamas G. Dir- 
velio; Elena Endžfe’liUtė, dainininkė ir 
Jonas Emkus, dainininkas.

Tylonis.

(Tąsa)
Lietuvos Dvarininkai ir Baudžiavos 

Panaikinimas
Tokios pat srovės buvo ir tarp Lietuvos 

dvarininkų. Tiktai Lietuvoj dvarininkai 
žiūrėjo savo siauro užkampio akimis. 
Jiems nebaisūs išveizėjo valstiečių suki
limai. Caro valdžia kiekvienu pareikala
vimu atsiunčia kariuomenę ir numalšina 
sukilėlius. 1857-1858 m. praktika valdžiai 
šitą parodė. Rusijos bajorijai pavojaus 
realybė ryškiaus stovėjo prieš akis. Ji 
dar nebuvo užmiršusi pavojingų Razino 
o ypač Pūgačiovo sukilimų. Beto, nuo
latos atsikartoją, didžiuliai valstiečių su
kilimai įvairiuose Rusijos kampuose 
vaizdžiai rodė jai, kad katilas verda, ir 
kad gali ateiti “pasiliuosavimas iš apa
čios”; kuomet “gali būti pavojus valsty
bei.” Taip išsireiškiamą minkšta kance
liarijų kalba, ištikrųjų jie turėjo ome
nyje baisesnį dalyką—revoliuciją, kuri 
jau ne vieną kartą žygiavo po Europą. 
Jie ir priėmė kompromisinę 
formą (paliuosavimą su žeme), “kad val
stiečiai tuč tuojaus pajustų, kad jų bui
tis pagerinta.” Teisingiaus sakant, jie 
nusprendė apgauti valstiečius. “Paliuo- 
suojamieji” buvo taip rūpestingai ap
krauti išperkamais mokesčiais, kad kai 
kur dvigubai užmokėjo ne tik už gauna
mą žemę, bet dagi ir už savo laisvę. Be 
to, jū\žemės paliko taip apkarpytos ir 
taip sutvarkytos, kad valstiečiai atsidū
rė prigulmybėj nuo savo buvusių’ ponų. 
“Jie taip “paliuosavo” valstiečius, kad 
penkta dalis žemės paliko atrėžta dva
rininkams. Jie taip paliuosavo valstie
čius, kad už pasilikusias po to grobimo 
valstiečiams žemes privertė valstietį tri
gubai mokėti. . . . Niekam nepaslaptis, 
kad 1861 m. išpirkimą sutvarkę taip, 
kad privertė tuomet išpirkti ne tik vals
tiečių žemę, bet ir valstiečių laisvę. Nie
kam nepaslaptis, kad valstybinio išpir
kimo “geradarystė” buvo tame, kad iž
das išlupo iš valstiečių daugiaųs pinigų 
už žemę (išperkamųjų mokesčių pavida
le), negu jis atidavė dvarininkams! Tai 
buvo broliška dvarininko ir liberalio val
dininko sąjunga, kad apgrobti valstietį” 
—rašo Leninas (T. XI pusi. 98): Bet nors 
ir gudriai apstatė “paliuosavimo” api
plėšimą, bet nujautė, kad valstiečiai vis
gi gali suprasti, ir nebūti patenkinti pa- 
liuosavimu.

Kaip Valstiečiai Pasitiko Caro 
“Malonę”

Dar prieš paskelbsiant “neapsakomą 
caro malonę 
kad visose vietose būtų sustiprintas ka
reivių skaičius, sustatyti sąrašai vietų, 
silpnai kariuomene aprūpintų. Kauno 
gub. tokia vieta buvo Zarasų pav.; Vil
niaus gub 
buvo duoti tam tikri nurodymai, kaip 
vartoti karo jėgą sukilimams numalšinti. 
Be to atidėjo manifesto paskelbimą, kol 
praeis užgavėnes, bijojo mat, kad, išsigė- 
rę Užgavėnių laiku, valstiečiai bus drą
sesni ir palankesni prie sukilimo. Pas
kelbus manifestą žandarai atydžiai se
kė dvarininkų, o ypačiai valstiečių ūpą, 
ir apie visą ką pranešdavo į trečiąjį 

caro kanceliarijos skyrių. Be to, į kiek
vieną guberniją buvo pasiųstas iš Peter
burgo specialus žvalgas, fligeladjutantu 
vadinamas. Jo pareiga buvo sekti “pa
liuosavimo” eigą ir vietinės administra
cijos elgimąsi ir apie visą ką betarpiai 
pranešti caro kanceliarijai. Jau 19 kovo 
Kauno gub. žandarų viršininkas praneša, 
kad “paskelbto 12 kovo po visas bažny
čias manifesto. įspūdis į dvarininkus 
daugumoj palankus,” o “dvarininkų val
stiečiai priėmė aukščiausiąjį manifestą, 
nors ir linksmai, bet be ypatingo džiaug
smo.” O vidaus reikalų ministeris prane
šė ministerių komitetui, kad vietomis 
ypačiai lietuvių ir baltarusių gub. ma
nifestas padarė į sodiečius negerą įspū
dį”; pavasary, esą, kuomet reikėjo išeiti 
į laukus dirbti, sodiečiai griežtai atsisakė 
eiti baudžiavos; administracija griebėsi

B.O.D.K. rengia balių naudai 
tacijos fondo, subatoj, 25 d 
džio, 57 Park St., 7:30 vai. 
Kviečiame visus draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti, nes agitacijos 
fondas yra svarbus dalykas, ir reika
linga parama.

CLEVELAND, OHIO
Pirmos Gegužes demonstracija 

prieš šią kapitalistinę tvarką atsibus 
3:30 vai. po pietų. Draugai mar
šuos nuo sekamų vietų: 22nd & Pros
pect St., 30th ir Woodland, 26th ir 
St. Clair Sts., W. 25th & Market 
Square, ir visi sumaršuos į vieną 
grupę ant Public Square kaip 4 vai. 
po pietų, kur bus keletas kalbėtojų 
ir suvienyta demonstracija. Visi lie
tuviai ir kitataučiai demonstruokite.

(97-98)

kompanijos 
motyvuoda- 

kacl tai tą pripažinus pri
pylė iškaščių kasyklų 

Kaip rodosi, kom- 
i r ūžusios kasyklas 

Ė i asčiu—be algu

olorado Karo Stovis prieš 
i i bius

Puslapis Septinto

“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS j 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau^ 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

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

Į ‘K . D ?. vO 1TUS ap- 
j. /1 _> u i n' j . ■/. visas sa- 

J. p.A'nas, kad ne- 
i iš kitur į Colorado 
p 11 va r geli ų (be darbių) 

vetimšalių.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES „į 

traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

■-<napn_ 1A senų padarėli1
■ naujus paveiksr-t 

*us ’r k™ javus - 
s u d a r a u Sti' 

an:erikoniškfti&«j 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio rageidauja-i 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įv*t-' 
riom spalvom n,

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadwąju 

biotope Avė., tarpe Eastern l'ar^ 
way ir Chauncey stočių BMT LAne.

' BROOKLYN, N. Y ““
Pel.: Glenmore 5-6191 k«
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Puslapis Aštuntas
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Tūkstančiai Studentų Dalyvavo 

Streike Prieš Karą
Sentimentas už taiką tarpe 

jdūnimo puikiai pasireiškė 
pereitą trečiadienį įvykusiame 
streike, kuriame dalyvavo tūk
stančiai studentų veik iš kiek
vienos augštosios mokyklos ir 
kolėgijos Didžiajame New 
Yorke, taip pat ir visoje ša
lyje.
’Tūkstantinės demonstraci
jos susibūrė visų didžiųjų mo
kyklų srityse. Vienoj Brook- 
lyno demonstracijoj dalyvavo 
5,500 studentų. Ją sudarė 
Bįtooklyno Kolegijos, Seth 
Low Junior Kolegijos ir Long 
ląĮąnd Universiteto studentai.

Vietomis studentų susirinki- 
mąi įvyko su pritarimu mo
kyklų administracijos ir buvo 
leista Am. Studentų Unijos 
kalbėtojams ir vadams daly
vauti.

Columbia Universiteto 3,500 
studentų atlaikė entuziastišką 
susirinkimą ant paties univer- 
sftteto žemės ir priėmė taip ne
mėgstamą karo rengėjams Ox
ford Priesaika.

F • *

Miesto Kolegijos 4,000 stu
dentų mitingavo kolegijos au
ditorijoj, kuri vos neplyšo nuo 
perpildymo ir aplodismentų. 
Jie* teko Lawrencui Noble, stu
dentų laikraščio “Campus” re
daktoriui, streiko mitingo pir
mininkui, kuomet jis pasiūlė 
prašalinti Dr. F. B. Robinson, 
reakcinį kolegijos prezidentą.

Viršininkai Baugino

Keletos augštesnių mokyklų 
viršininkai bandė sulaikyti 
studentus nuo streiko, baugin
dami disciplinavimu ir šauki
au policijos.

Dr. Brody, Seward High 
viršininkas, grasino

vo vaikus esant‘kuo nors, o ne 
mirštant 
Mes, motinos, remsime 
kovą prieš karą.
tymo, vaikai, ir 
kimo jums.”

Prie Borough
stracijos neoficialiai prisidėjo 
grupės studentų iš St. 
Kolegijos, Brooklyn© 
technic Institute ir iš 
Institute.

už pinigų plėšikus, 
jūsų 

Iki pasima- 
daug pasise-

Hall demon-

Johns 
Poly- 
Pratt

ILGWU Lokal. 9-tas Maršuos 
Pirmos Gegužės Parade

mitinge pereitą pirma-
Lokalo Tarybos nariai 

kad lokalas tedalyvau- 
Polo Grounds demons-

Gegužinės klausimas kilo šio 
lokalo 
dienį. 
siūlė, 
tų tik
tracijoj po pietų. Iš eilinių na
rių buvo pasiūlymas, kad da
lyvauti Bendros Gegužinės 
parade prieš piet ir Polo Gro
unds po pietų. Tuo klausimu 
ėjo ilgos diskusijos ir 400 bal
sų prieš 206 laimėjo Bendros 
Gegužinės šalininkai.

MASPETHO LIETUVIŲ DRAUGIŠKA SUEIGA
Įvykus vienybei tarpe Am. 

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 138-tos ir Lietu
vių Darb. Draugijos 2-ros kuo
pų, nutarta surengti draugiš
ką VIENYBĖS BALIŲ suka
toj, 25 balandžio, Logan 
Hall, 61-30 Grand Ave., tarpe 
Fresh Pond Rd. ir Willow 
Ave., Maspeth, L. I. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Atsilankiusieji bus pavaišin
ti užkandžiais ir gėrimais. Vis
kas kainuos tik 50 centų ypa- 
tai. Kviečiami dalyvauti mi
nėtų kuopų nariai, taipgi ir 
kiti Maspetho ir apielinkės lie
tuviai. Čion visi galėsime 
draugiškai pasilinksminti.

ALDLD 138 Kp. Komisija.

Kom. Protestas Prieš 
Bankierių Rėmimą

WPA Darbininkai Teisia 
Administratorių

Lo-Bronxo Projektų Unijos 
kalas suruošė masinį teismą 
WPA administratoriui Ridde- 
riui. Prieš jį pastatyti seka
mi kaltinimai:

Išmetimas iš darbo ir sykiu 
į bado nasrus 42,000 darbinin
kų su jų šeimynomis.

Organizavimas fašistų gru
pių ir kompaničnų unijų prieš 
WPA darbininkus.
Naudojimas mušeikų ir geng- 

steriškų metodų prieš WPA 
darbininkus, ginančius savo 
darbus.

Užkviestas ir patsai Ridde- 
ris ginti save darbininkų 
me.

School 
šimto streikavusių studentų 
vadams, kad jie tą žygį ap
gailestausią visą gyvenimą.’ 
Grūmodamas atėmimu piliety
bes, jisai pažymėjo studentų 
streiko “prasikaltimą” ant pa
stovios studentų rekordo kor
tos.
... Kitas viršininkas, Henry B. 
Hęfh, įkalbinėjo studentams," 
kad streikavimu prieš karą jie 
laužą mokyklos, miesto, vals
tijos ir dievo įstatymus. Bet 
kada dievas nestojo ginti savo Masinis Vaidinimas 
įstatymų, tai jis pašaukė poli-i 
eitą išblaškyti mitingą—400 
įtręikierių, kurie nepabūgo jo 
jįrąsinimų.
•V ‘James 
Clinton ir 
VirAininkai 
vėsti savo 
ItOS Studentų Unijos kalbėto
jais.
r '■Thomas Jefferson Augšto- 
joj Mokykloj mitinguose ir 
prieškarinėse programose kla
sių kambariuose ėmė dalyvu- 
mą 6,000 studentų.

DeWitt Clinton visi 7,500 
Studentų dalyvavo trijuose mi
tinguose už taiką.

* Hunter Kolegijos studentai 
dalyvavo Madison ' Square 
Streiko mitinge sykiu su minė
tos’kolegijos 32nd St. skyrium, 
Stt“*Miesto Kolegijos 23rd St. 
Skyrium ir Townsend Harris 
’Augštosios Mokyklos studen
tais.
Ū.7, Motinos Dalyvavo

“Brooklyn© Borough Hall 
sekcijos studentų demonstraci- 
M ir parade dalyvavo būrys 
moterų. Ant Borough Hall 
laiptų užėjo nedidelė, vidur
amžė moteriškė, studentų mo
tina, ir nedrąsiai priėjo prie 
garsiakalbio. Jinai pasakė se- 
kąmą: 
;;..“Mes atėjome matyti savo 
vaikelius gyvais, o ne miru
siais. Mes norime matyti sa-veltui.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto organizato-' 
rius I. Amter pasiuntė telegra
mą miesto kontrolieriui F. J. 
Taylor, reikalaujant sulaikyti 
milionus išmokesčių bankie- 
riams, o aprūpinti miesto rei
kalus. Telegramoj sakoma:

“Protestuojam pirmlaikinį 
išmokėjimą 50 milionų dolerių 
bankieriams. Pinigai reikalingi 
bedarbių šelpimui ir atsteigi- 
mui mokytojams algų. Nepa
prasta finansine padėtis nau
dojama nukapojimui fondų, 
reikalingų budavojimui mo
kyklų, ligonbučių ir namų. 
Liaudis, o ne bankieriai turėtų 
naudotis iš taksais padidėjusių 
Įplaukų.”

Darbininkam reiktu pagal
voti sekamuose rinkimuose. 
Būdami lauko pusėj, komunis
tai gali tik protestuoti -prieš 
netikusį naudojimą miesto 
fondų. Būdami įstatymdavys- 
tėse ir valdvietėse jie galėtų 
balsuoti ir nuspręsti, kad su
dėti pinigai būtų sunaudoti 
pačiu žmonių naudai, o ne 
bankierių.

P. Mačys Likvidavo Biznį

teis-

Coliseum Mitinge
pa-

Moterys Rūpinasi Minimum 
Algos Įstatymais

Naujo moterų žurnalo “The 
Woman Today” iniciatyva 
rengiama masinis mitingas at
einantį pirmadienį, Hotel De
lano, 108 West 43rd St., N. Y. 
Jame bus diskusuojama nese
nai New Yorko valstijos sei
melyje atšauktas taip vadina
mas minimum (mažiausios) 
algos įstatymas. Tuo įstatymu 
buvo šiokia tokia galimybė 
apsaugoti moteris nuo fakti- 
nai bealgio darbo .

Mitingui pirmininkaus gars1’ 
kovotoja 
Eleanore 
Gorman, 
cantonio
Skalbyklų darbininkės rapor
tuos, kaip panakinimas to įs
tatymo paliečia mažiausia 
mokamas darbininkes.

Motina Bloor. Kalbės
Herrick, Francis 

kongresmanas Mar
iu Margaret Cowl.

Rėmė Studentų Streiką

ap-

libera- 
moksli- 

su šio

lai-
tė-

ne-

žymūs New Yorko 
liški profesionalai ir 
ninkai stojo bendrai 
miesto Civilių Laisvių Komite
tu. Jie reikalavo vaikams 
leidimo apleisti mokyklas 
ke streiko už taiką, jeigu 
vai to pageidauja.

Toki leidimai buvo duoti
senai įvykusiai Scout-O-Rama, 
taipgi šv. Patrick© dienos pa
radui.

Po tokiu laišku mokyklų 
superintendentui Cambell pa
sirašė filosofas John Dewey, 
kultūrininkas J. L. Elliot, prof. 
H. P. Fairchild, kun. H. E. 
Fosdick, prof. W. H. Kilpat
rick, visuomenininke H. Hali, 
karininkas W. J. Schieffelin, 
kun. A. K. Chalmers, red. P. 
U. Kellogg, kųn. J. P. Jones, 
adv. O. K. Frankel ir F. Las
ker, Civilių Laisvių Komiteto 
pirmininke.

Liet. Studentų Kliubo 
Pramogėlė

Madison, DeWitt 
Thomas Jefferson 

leido studentams 
mitingus su Ameri-

Po Bendros Gegužinės 
rado, vakare, Komunistų Par
tijos Distriktas ruošia masinį 
mitingą didžiajame Bronx Co- 
liseume. čion kalbės Komu
nistų Partijos generalis sek
retorius Earl Browder ir kiti 
žymūs vadai, James Ford, ir 
James Casey. Pirmininkaus 
distrikto organizatorius I. Am- 
ter. • : -

Apart trumpų prakalbų bus 
masinis vaidinimas, kuriame 
perstatys bruožus iš gyvenimo 
Sacco ir Vanzetti, Austrijos so
cialistų karžygių, Tom Moo
ney, Eugene Dėbso, taipgi iš 
garsiojo Reichstago gaisro 
los.

Pijus Mačys, kuris ilgus 
metus turėjo forničių biznį 
ant Grand St., nesenai likvida
vo tą biznį. Sakosi, negalima 
buvo išsilaikyti del blogų lai
kų.

P. Mačys dar nėra galuti
nai nusitaręs kuo versis ateity
je. Gal būt eisiąs į kokį kitą 
biznį.

Bildingų Aptarnautojų 
Sutarties Paslaptys

šio-
ar-

by-

Komunisty Prakalbos
Šį vakarą, 24 d. balandžio, 

Komunistų Partijos 14-tto A. 
D. pirma kuopa turės įdomias 
prakalbas 6-tos sekcijos cent
re, 234 Broadway (antram 
augšte) Williamsburge.

Kalbėtojum bus “Daily 
Workerio” Redakcinės Tary
bos narys Verri Smith, kuris 
nesenai sugrįžo iŠ Sovietų Są
jungos. Kalbės apie Pirmos 
Gegužės reikšmę. Svarbu 
kiekvienam išgirsti. Įžanga

Bildingų aptarnautojai 
mis dienomis susilaukė iš 
bitratoriaus F. A. Silcox nuo
sprendį, kuriuomi « nustatoma 
algos ir darbo sąlygos. Tą 
nuosprendį J. J. Bambrick va
dina “laimėjimu”. Tai jis tą 
“laimėjimą” padėjo aptarnau
tojams sulaukti, atšaukdamas 
streiką be darbininkų sutiki
mo, be tarimosi su jais, ir pa
vedė LaGuardijos paskirtam 
arbitratoriui.

Tačiau darbininkai sakosi 
pasilikę laikyti tuščią maišą, 
kuomet “laimėjimai” nušliau
žė pro šalį. Jiem likosi se
kama padėtis:

Algos žemiau pragyvenimo 
lygmalos, nors kai kur pakel
ta iki 10%.
r Darbas nuo 60 iki 70 valan

dų į savaitę.
Atviros šapos sąlygos. Dar

bininkai to visko neskaito lai
mėjimu. Tikras laimėjimas 
būt galėjęs būt atsiektas, jei 
vadovybė būtų buvusi kovin-, 
gų eilinių narių rankose.

Alumnų ir Studen- 
turi pramogą šį 

bal., Barry Shalins 
patalpoj, 84-02 Ja-

Lietuvių 
tų Kliubas 
vakarą, 24 
(Šalinsko)
maica Ave., Woodhaven, L. I. 
Programoje įvairūs lošiai, 
taipgi šokiai ir užkandžiai-gė- 
rimai. Įžanga 50c.

Rep.

Liuterio Draugijos Bankietas
Martyno Liuterio Draugija 

šiemet apvaikščioja 30 metų 
sukaktuves. Ta proga rengia 
šaunų bankietą, kuris įvyks 
sekmadienį, 26 balandžio; Ša- 
palo-Vaiginio svetainėj, 
džia 4 vai. po pietų.
$1.

Apart gerų valgių, 
muzikalė programa ir 
bų. Kalbėtojais pakviesti L. 
Prūseika ir R'. Mizara.

Rp.

Pra- 
Įžanga

būsianti 
prakal-

MIRTYS-LAIDOTUVĖS

metų, 
York, 
21 d.

Izidorius Dirgila, 74 
24 E. Broadway, New 
N. Y., mirė balandžio 
Kūnas pašarvotas graboriaus
Garšvos koplyčioj. Laidos ba
landžio 24 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Kurie galite suprasti an
gliškai, skaitykite draugo 
Browderio knygą “What is 
Communism ?” L i e t u v ių 
kalboje turime išleidę .“Ko
munistų Programa Prašali- 
nimui Karų ir Fašizmo” ir 
“Kodėl Tures Įvykt Komu
nizmas?”

I

ras
Penktadienis, Bak 2^

No.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

telefonuokite

(98-100)

darbininkas

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

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

LATSN^htąs graborius
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

REIKALINGA AGENTŲ 
Vyrų ir moterų, po visus miestus 
Amerikoj ir užsienyj, ant vietos ir 
keliaujančiu, pardavinėjimui ir garsi-! 
nimui NATURAL-LAX-HERB-TEA.1 
Geras uždarbis. Rašykite tuojau del 
platesnių žinių:

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

(94-100)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Progressive Women’s Council 
13 rengia pavasarinį balių subatoj,
25 d. balandžio, Washington Palace, 
157 So. 9th St., Brooklyn, 8:30 val. 
vakare. Įžanga 39c. Bus visokių už
kandžių, gėrimų ir populiariška or
kestrą grieš visokius šokius. Kvie
čiame visus atsilankyti, paremti mo
terų organizaciją ir tuom pat kartu 
linksmai laiką praleisti.

Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga greitu laiku moteris 

ant farmos. Darbas labai mažas ir 
lengvas. Atsišaukite sekamu antra
šu: Basanavičienė, 786 East 84th St., 
Brooklyn, N. Y. arba 
Mansfield 6-6933.

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

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

(96-98)

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma, 20 akrų žemės, 

jaunas gražus sodas, 6 kambarių na
mas, elektra, bėgantis vanduo, ir visi 
namų rakandai. Taipgi yra karpen- 
terio darbynė ir visi įrankiai, yra ga- 
so inžinas del malkų ir kitų dalykų 
pjovimo,- automobilius, vištininkai su 
500 šimtais dedamų vištų; jauna 
Jersey karvė, tvartas ir banė. Vis-' 
kas parsiduoda pigiai, nes turi būt 
greitai parduota — savininkas mirė. 
Farma randasi White House, N. J. 
apie 40 mylių nuo New Yorko, ir 
15 minučių eiti nuo gelžkelio ir mies
telio. Del kitų informacijų kreipki
tės tiesiai ant farmos: A. Ripinskas, 
R. F. D. 1. Lebanon, N. J. arba 
kreipkitės pas: P. Litt, 109 Etna St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Applegate 
7-4470.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKŲ N AS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS .
New woYrk ir New JJersey 

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O E! p

KIRPIMAS

Mūsų 
tad iš

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Mau;er Sts.

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

GERTUVE IR RESTAURACIJA

TEL. STAGG 2-5043

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS ■

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto I

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




