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KRISLAI
“Eikit Ubagaut!” 
Workers Alliance. 
Skaitytojams. 
Tiešijasi.

Rašo L. PRŪSEIKA

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išiaimesite 
Pasauli!

New Jersey valstijoj labai 
neramu. Valstija atsisako šelp
ti bedarbius. Bedarbių rinkti
niai žmonės užėmė legislatūrą. 
Kova eina vis smarkyn.

Bet miestelis Ewing Town
ship jau “išrišo” socialį klausi
mą. Tam miestely yra 9,000 
gyventojų ir 450 šeimynų visai 
nutraukta pašalpa.

Susirinko miestelio načalstva 
ir įsakė beduoniams: “eikit 
ubagaut” (go out begging).

“Nelegaliai” Kūdikiai Turį 
Būt Lygūs su Legaliais

Jiems patiktų, kad žmonės 
būtų ubagai stone ir dvasioj.

Bet dabar bedarbiai turi vie
ningą stiprią organizaciją — 
Workers Alliance. Ji neišduos 
ir plės kovą ne tik New Jersey. 
Lai žino ponai, kad ta kova ne
bus burleskinė.

ALBANY, N. Y.—Guber
natorius Lehman reikalau
ja, kad New Yorko valsti
jos seimas išleistų įstatymą, 
pagal kurį gimimo liudijime 
nebūtų žymima, ar kūdikis 
yra “mergautas” ar “teisė
tos” poros vaikas. Sako, 
visi turi būt lygiai įrašomi 
į gimimų rekordus.

NAZIAI IŠLEIDO 4 
BILIONUS DOLERIU 
GINKLAMS 1935 M

DARBININKŲ TEISIU 
PRIEŠININKAI RĖKIA 

PRIEŠ RAUDONUOSIUS

Gelžkelią Kompanijos prieš 
Važinėjimo Piginimą

“Eden teirausis pas Hitlerį, 
ką jis mano apie kolonijas, Au
striją, Danzigą ir Klaipėdą.”

Juo labiau anglai strapalioja 
aplink Hitlerį su “klausimais,” 
tuo labiau jis atsikerta įvykin
tais faktais.

Per visą gegužės mėnesį 
“Laisvė” išeis pasipuošusi nau
jais įdomiais raštais ir per visą 
mėnesį ji eis aštuonių pusla
pių. Draugai, kurie skaitot 
“Laisvę,“ būtinai pasirūpinkite, 
kad visi jūsų kaimynai užsipre
numeruotų “Laisvę” bent tam 
mėnesiui. Už dolerį bus ir 
“Laisvė” ir graži dovana knyga.

Pasiskaitę gegužinę “Laisvę”, 
daugelis ją pamylės ant visuo
met.

J. Tysliavos antrininkas Vyt. 
Sirvydas špricuoja saviškei, 
sriovei optimizmo. Gerai, ge
riau, geriausia. Sekasi koncer
tai, minios eina klausyti auk
saburnio Juozo.

Reikia gyvent kur nors stra
tosferoj ir turėt labai abstrak
tišką “state of mind,” kad ne
matyt sužlugusios Tėvynės My
lėtojų Draugijos, merdėjančios 
Sandaros, parvirtusios Atstaty
mo Bendrovės ir kitų išlaužytų 
šonkaulių.

Ar didelė patieka kelt sau 
uodegą?

“Lietuvos žinios,” be jokių iš 
savo pusės komentarų, prane
ša apie šaukimą Amerikos Lie
tuvių Kongreso. Matyt, cenzū
ra neleidžia komentuoti.

Bet už tai skiltys ir varsnos 
Smetonos, Tūbelio ir kitų ponų 
prakalboms. Kad ir nenori, tu
ri jas talpint.

Ar nevertėtų “Naujienų” 
skaitytojams išsikovot sau de
mokratinių teisių “Naujienų” 
puslapiuose ir nuversti jų re
daktoriaus antisovietines dog
mas, kurios virto burnojimu 
ne tik prieš komunistus, bet ir 
prieš labai žymią socialistinę 
sriovę.

439 industrines, komercinės 
ir kitokios kompanijos užlaiko 
armiją šnipų ir provokatorių ir 
išleidžia jų užlaikymui šimtus

Italai Vis Dar Tiktai 
Rengiasi į Addis Ababą

DESSYE, bal. 23.—Italai 
turi prirengę 2,400 kariškų 
trokų ir 30,000 armijos žy
giavimui užimti Ethiopijos 
sostinę Addis Ababą. Bet 
jiems atrodo vis dar pavo
jinga pradėt tą žygį; ge
riau reikią apsisaugot iš 
šonų, kad ethiopai neper
ki rstų fašistų maršavimo.

Italų lėktuvai bombar
duoja ethiopus, kurie dina
mitu ardo vieškelį iš Dessye 
į Addis Ababą.

Pereitą savaitę ethiopai 
smarkiai atmušė italus pie
tiniame fronte, tarp Geledi 
ir Danane. Liūtys taipgi 
labai trukdo italus.

Nazią Pilys-Mokyklos 
“Vadams” Lavinti

BERLYNAS, bal. 24.— 
Hitlerio valdžia atidarė tris 
“pilis” mokyklas specialiai 
lavinti nazius į vadus. Stu
dentais parinkta 3,000 išti
kimiausių hitlerininkų. Tą 
“mokslą” išeisiantiems Hit
leris užtikrina vietas ir al
gas visam amžiui (žinoma, 
iki jie nenusikals prieš jo 
diktatūrą).

N. Y. Times korespon
dentas iš Berlyno rašo, kad 
nazių įtaka žmonėse vis la
biau nupuola. Todėl reikią 
priauklėti naujus tūkstan
čius hitleriškų “vadų.”

Žydai Reikalauja Neleisti 
Arabą j Jeruzalę

JERUZALE, bal. 23.— 
Žydų tautininkai kreipėsi į 
anglų vyriausybę, kad ne
leistų arabams mahometo
nams eiti bei važiuoti į Je
ruzalę per dabartines jųjų 
šventes. Žydai bijo kruvino 
užpuolimo iš arabų pusės.

Anglų valdininkai atsakė,
milionų dolerių, žmonijos iš-1 kad jie negali užkirst ara- 
matos tai deimantai kapitalizmo j bams kelią į miestą šiuo lai

ku, nes tai būtų varžymas 
jų religinės laisvės. •

karūnoj.’
Bet tą karūną nužiebs į iš

matas šios šalies organizuoti 
darbininkai.

Kur dingo Uptono Sinclairio 
EPIC? Visas tas burbulas “iš
naikinti skurdą Californijoj” 
patentuotu blofu pasibaigė tuo, 
kad Sinelairio armija išsibars
tė, o geroka jos dalis nudardė
jo pas demokratus. Didžiuma 
Californijos socialistų rėmė Sin
clairio blofišką utopiją. Deši
nieji Californijos socialistai da
bar jau pas demokratus.

Bet komunistai, kurie kovojo 
su ta utopija, šiuo laiku la
bai stiprūs.

43 Tautą Delegatai SSRS 
Kom. Jaunuoliu Kongrese

MASKVA, bal. 22. — Už- 
sibaigė 10-tas suvažiavimas 
Sovietų Sąjungos Jaunųjų 
Komunistų Lygos. Dalyva
vo atstovai nuo 4,000,000 
narių. 156 delegatai turėjo 
Lenino Ordenus ir kitus 
garbės ženklus už pasižymė
jimus darbe, Raudonojoj 
Armijoj ir kt. Delegatai 
buvo nuo 43 tautų, gyve
nančių SSRS ribose.

LONDON, bal. 23.—Win- 
ston Churchill, buvęs An
glijos ministeris, skaitlinė
mis įrodė seime, jog Hitle
rio valdžia vien pernai me
tais išleido 4 bilionus dole
rių ginklavimuisi. Churchill 
numato, kad naziai pradės 
karą už ketverto metų, jei 
ne greičiau.

Todėl jis ragino Angliją 
taipgi “neatsilikti,” o dar 
smarkiau ginkluotis.

Jeruzalė. — Arabų krau
tuves streikuoja prieš žy
dus, neparduoda jiem mais
to nei kitų reikmenų.

WASHINGTON, bal. 23. 
—Įvairūs “patriotiški” ka
pitalistai rėkia prieš raudo
nųjų pavojų todėl, kad jie 
galutinai nori atimti pilie
tiškas teises iš unijistų ir 
kovojančių darbininkų,—sa
kė narys valdiško Darbo 
Santikių Komiteto E. P. 
Smith. Senatinėj tyrinėjimo 
komisijoj jis liudijo apie 
bjaurią šnipijadą Amerikos 
fabrikuose pričš darbinin
kus. Jis pareiškė, kad jokioj 
Europos šalyj nieko pana
šaus nėra. Tai, girdi, “šim
taprocentinis Amerikos pro
duktas.”

WASHINGTON. —Penn- 
sylvanijos ir New York 
Central gelžkelių kompani
jos nesutinka numušt važi
nėjimo kainą iki 2 centų už 
mylią, kaip kad patvarkė 
valdiška Tarpvalstijinė Pre
kybos Komisija. Tos kom
panijos žada kreiptis į teis
mus.

Rooseveltas Nazią 
Olympiados Rėmėjas.

Sovietų Mokslininkai Atrado Šiltą Orą 
Virš Šalčiausių Vietų Tolimoje Šiaurėje

MASKVA, bal. 23. — Net 
virš šalčiausiu “amžinos žie
mos” kraštų augštieji oro 
sluogsniai yra šilti, kaip 
pranešė profesorius P. Mol
čanov Sovietų Mokslų Aka
demijai.

Sovietinė mokslininkų ek
spedicija Tichij užlajos sri- 
tyj, tolimoj šiaurėj, patyrė, 
jog oras ten augštyje vie
nos mvlios ir ketvirtadalio 
vra apie 10 laipsnių (Cent- 
igrado) šiltesnis negu virš 
žemės plotu, kur oras yra 
vidutiniai šiltas.

Prof. Molčanov baliūnais, 
be žmonių juose, yra išty
ręs augščiausius oro sluogs- 
nius. Tuose baliūnuose bu
vo moksliniai įrankiai, ku
rie patys savaimi užregist
ravo šalčio bei šilumos laip
snius įvairiuose augščiuose.

Prof. Molčauov išreiškė 
nuomonę, kad ten orą šildo 
ne vien saulė; jis sako, kad 
žemės sukimasis apie savo 
ašį taip pat gali šildyti 
šiaurės augštumų orą, blok- 
šdamas šiltesnes, srioves lin
kui žemgalių (polių).

WASHINGTON, bal. 23. 
—Prezid. Rooseveltas, karo 
ministeris Dern, laivyno mi
nisteris Swanson ir užsie
nių reikalų ministeris Hull 
yra davę savd vardus nau
dot Amerikos naziškam 
Olympiados Komitetui. Ant 
to komiteto laiškų Roosevel
tas pažymėtas kaip jo gar
bės prezidentas, o ministe
rial kaip vice-prezidentai.

Amerikos h i 11 erininkai, 
siuntinėdami laiškus su jų 
vardais, skleidžia palanku
mą nazizmui. Bet ministe
ris Hull teisina Rooseveltą 
ir pats teisinasi, būk tai 
“neturį jokios politinės 
reikšmės?’

Sukniasiuviai $100,000 
Remia Industrinę Uniją

Kunigai ir Rabinai Sy
kiu už Religiją Laisvę
NEW YORK, bal. 23. — 

Empire State Buildinge mi
tinguoja kataliku, protesto- 
nų ir žydų dvasiškiai, kaip 
apsaugot religijoms laisvę. 
(Bet jie rėkia prieš komu
nizmą ir yra priešingi davi
mui laisvės revoliuciniam 
darbininkų judėjimui.)

Pasipelnė $77,000 iš Senat
vės Pensiją Judėjimo

WASHINGTON, bal. 23. 
—R. E. Clements, Townsen- 
do bendradarbis judėjime 
už $200 mėnesines pensijas 
seniams, prisipažino kong
resinė j komisijoj, kad per

Anglija Klausia Nazius
Apie Klaipėdą, Austriją’

LONDON, bal. 23.—An
glijos užsienių reikalu mi- 
nisteris Eden siunčia Hitle
riui eilę klausimų: ką jis 
turėjo mintyj, reikalauda
mas Vokietijai kolonijų ir 
kokias intencijas naziai tu
ri linkui Klaipėdos krašto, 
Austrijos ir kt.

Sovietai Šaukia Angliją 
Prieš Naziy Karo Pavoją

MASKVA, bal. 23. — So
vietų spauda kritikuoja An
glijos politiką. Sako, Angli
ja reikalauja bausmių tik 
Italijai už karą prieš Ethio- 
piją; bet Anglijos valdžia 
duoda valią Hitleriui laužy-dvejus metus jis gavo $77,- a.uoaa niliei /. <000 iš to judėjimo, kaipo al-1 tarptautines sutar is ir

gą ir kitas įplaukas.
Tik darbininkų kontrolė 

tegalėtų panašius judėjimus 
apsaugot nuo grafto.

Paliuosuos Puerto Rico?

WASHINGTON, bal. 23. 
—Senatorius M. E. Tydings 
įnešė kongresui sumanymą 
visiškai paliuosuot Puerto 
Rico salą nuo Amerikos, tik 
dar ketverius metus pa
laukt, idant puertorikiečius 
“priauklėt” prie jų tautinės 
laisvės.

taip ginkluotis, kad naziai 
sudaro didžiausią karo pa
vojų Europoj.

Sovietai stipriai remia 
' baudimą Italijos už jos ka
rą prieš Ethiopiją; bet jie 
nori, kad būtų panaudota 
Tautų Lygos drausmės ir 
prieš nazius. Sako, Anglija 
turėtų pasižadėt, kad jeigu 
naziai pradės karą prieš bet 
kurią šalį, tai Anglija gin
kluotai išstos prieš nazius.

Viena, Austrija, bal. 23.— 
J Žydų Legioną įsirašė 163 
liuosnoriai važiuot į Pales*; 
tiną kovot prieš arabus.

NEW YORK, bal. 23. — 
Sukniasiuviu Unijos prezi
dentas D. Dubinskv laiške 
J. L. Lewisui prižadėjo, kad 
jo unija prisidės su $100,000

Bedarbiai Prispyrė N. 
Jersey Valdžią Rūpin
tis Alkanųjų Šelpimu
Kritikuot Vergija Atrodo 
Bosam “Pamišimas”

COLUMBIA, South Car- 
olina. — Wooford Kolegijos 
studentas P. Moode, 16 me
tų amžiaus, parašė eiles, 
kur sako: “Jūs numirėte, 
būdami šešiolikos metų, kai 
nuėjote dirbti į medvilnės 
verpyklą-audyklą.” Eilėraš
tis buvo išspausdintas stu
dentų žurnale.

Valstijos seimas , atsto
vaująs audimų fabrikantų 
biznį, pasmerkė tą studentą, 
ir nutarė pasiųst jį pas 
protligių specialistą ištirt 
jo protą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Hanover, Vokietija.—Ta

po įkalintas žymus protes- 
tonų kunigas Wm. Midden- 
dorf. Jis “nusikalto” tuom, 
kad laiškuose vietiniam na
zių partijos vadui pavadino 
“suktais” Hitlerio “rinki
mus.” ' ?.

Cripple Creek, Colo. — 
Užkliuvūs Eagle aukso ka
syklos keltuvui, tapo užmu
šti trys mainieriai.

industrinę uniją. Lewis yra.. 
Jungtinės Mainieriu Unijos 
prezidentas ir Industrinių 
unijų judėjimo vadas.

Rooseveltas Reikalauja 
$460,800,000 Pensijom

WASHINGTON, bal. 23. 
—Prezid. Rooseveltas krei
pėsi į kongresą, kad paskir
tų $460,800,000 kaipo rezer
vą senatvės ir bedarbių ap- 
draudos pensijoms. Tais pi
nigais centralinė valdžia 
prisidėtų prie socialės ap- 
draudos lėšų apmokėjimo 
tose valstijose, kur tokia 
apdrauda įvedama.

Steigia Darbo Partiją 
Conn. Valstijoje

I NORWICH, Conn., bal. 
22. — Platus specialis dar
bininkų ir inteligentų komi
tetas planuoja neužilgo su
šaukti viso Connecticuto 
uniju ir kitų organizacijų 
suvažiavimą įkūrimui Far- 
meriu - Darbo Partijos toj 
valstijoj, kad ši partija ga
lėtų dalyvauti jau šiemeti
niuose rinkimuosei 

_______ ?
Manila, Filipinai, bal. 23. 

—Viesulas užmušė devynis 
žmones.

SPECIALĖ SEIMO SESI
JA BEDARBIŲ PAŠAL

POMS UŽTIKRINT : .!

TRENTON, N. J., bal. 23. 
Šimtai bedarbių delegatų iš 
visų New Jersey valstijos 
kampų vis dar tebelaiko už
ėmę šios valstijos seimo rū
mą, iki valdžia pradės tik
rus žingsnius parūpinti pa
šalpas 300,000 bedarbių'. 
Naujais būriais atmaršuč- 
ja vis daugiau ir daugiai! 
bedarbių.

Ketvirtadienį jie privertė 
gubernatorių Hoffmaną ir 
valstijos seimo atstovų pir
mininką Marcų Newcombą 
sušaukt specialę seimo sesi
ją ne vėliau kain ant rytor 
jaus, jieškot būdų užtikrint 
bedarbiams pašalpas.

Valstijos senatas susi
rinks šį pirmadienį. Jo pir
mininkas J. Barbour tapo 
prispirtas prižadėt, jog se
natas tol posėdžiaus, iki bus 
kas nors tikro padaryta be
darbiu šelpimui.

N. J. bedarbiams šioj ko
voj vadovauja Amerikos 
Darbininkų Susivienijimas.

Amerikoj yra 150,000
Palaidą Žmogžudžių

Albany, N. Y. — Golden 
Bridge medžioklės kliubas 
užsimokėjo valstijai $8,000 
pabaudos už tai, kad jo na
riai nušovė 40 briedžių ne 
laiku.

Washington, bal. 23.— 
Areštuotas už pergreitą va
žiavimą automobiliu, demo
kratas kongresmanas M. 
Zionchek susikibo muštis su 
policininkais. Liko nubaus-

Preston, Md.—Per gaisrą 
sudegė farmerio H. Hollis 
10,000 jaunų vištų.

WASHINGTON, bal. 23. 
—Jungtinėse Valstijose yra 
150,000 nebaudžiamų žmog
žudžių,—sakė vyriau sia° 
valdiškos žvalgybos galva 
J. E. Hoover, kalbėdamas 
Dukterims Amerikos Revo
liucijos. Jis nurodė, kad dau
gybė valdininkų sandarbi- 
ninkauja su ' kriminalistais 
ir dalinasi piktadarysčių 
pelnais.

Lenkijoj Žydus Badu 
Marina, Terorizuoja

VA R ŠA V A, bal. 23.—Be-
Washington. — SausraTveįk visur Lenkijoj fašisti- 

nudžiovino javų daigus 30,- 
000,000 akrų plotuose Kan
sas, Texas, Arkansas ir Ok
lahoma valstijose. Tiršti 
pakilusių dulkių debesiai 
užtemdo ten saulę.

niai elementai plėšia, tero-1 
rizuoja žydus ir kruvinu» 
kerštu grūmoja lenkams 
biznieriams bei ūkininkams, 
jeigu jie bet ka parduos žy? 
dams. Daugelyj vietų del td! 
žydai jau kenčia tikrą badą.

Augusta, Ga. — Jaunas 
liūtas, laikomas klėtkoj R. 
F. Myerio dvare, sudraskė 
darbininką O. F. Lazarą, 
kada jis atėjo žvėrį apžiū
rėt.

Ginkluojasi Rumunija

Nori Akino Karpio Gyvo
WASHINGTON, bal. 22. 

—Teisdarystės mini steris 
Cummings pareiškė, jog jis 
norėtų, kad Alvin Karpis, 
garsus lietuvis plėšikas- 
žmogžudys, būtų suimtas 
gyvas. Už padėjimą jį 
areštuot skiria $5,000 dova
nų. ’

BUCHAREST, Rumunb 
ja.—Per paskutinius dvyli
ka mėnesių Rumunija iš
leido karo tikslam $15,600.- 
000. Sekančiais metais val
džia žada tam išleist $9,360,- 
000 daugiau.

RYTOJ VALANDA PIRMYN

New Yorko ir tūlose kitose 
valstijose nuo šio sekmadie
nio prasideda dienos šviesos 
taupymo laikotarpis — vieną 
valandą laikrodžiai pasukami 
pirmyn.
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tu prieš valstiečius ir teisinančiu Smeto
nos valdžios teroristinius garbus. Pa
teisinami areštai ir Jtrąto?. Straipsny
je “Stalupėnuose spausdintais atsišauki
mais kurstomą Lietuva” bandoma įrody
ti, kad Suvalkijos valstiečių visas judė
jimas buvo tik vpkiečių padaras ir todėl 
Smetonos valdžia labai geyai pasielgė, tą 
judėjimą kraujuose paskandindama. O 
kas begėdiškiausia, kad šis straipsnis 
imamas iš “Lietuvos Žinių,” visai nepa- 
br.ėžiant, kad tai yra Smetonos valdžios 
raštas, priverstai įbruktas į “Lietuvos 
Žinias.”

— ....------------------------------------------- ------------

Kaip Bus Renkami 
Lietuvos "Darbo 

Rūmai?”

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

of March 3, 1879. 
f*1; ' '

Pripažinimas apie Sovietą Sąjąn- 
n gos Atsiekimus

Tai jau ir kapitalistai priversti pripa
žinti'milžiniškus Sovietų Sąjungos atsie
kimus kūrybos srityje. Štai Anglijos di
džiojo banko Lloyd’s Bank leidžiamam 
žurnale “Monthly Review” tūlas Truptil 
rašo:- ” u'’'

•Ekonominė revoliucija, atsiekta Sovietų 
Sąjungoje, neturi sau lygios. Bėgyje pen
kiolikos metų—o taf/t^isinga rokuoti jos 
veiklą tik nuo pabaigos civilio karo—viena 
išobiedniausių ir toliau atsilikusių šalių pra
vedė paraleliškai pramonės įrengimą ir pil- 

, ną agrikultūros perorganizavimą. Keliu 
daugelio mainymų savo politikos bolševikai 
laipsniškai išplėtė socialę kontrolę ant visų 
gamybos, transportacijos ir apyvartos įmo
nių/..

Jų sistema yra socialistinė.. . Nors, tiesa, 
individual ę nuosavybę galima įsigyti formo- 
jer-susi taupymo, valstybės bondsų, stubos, 
autamobiliaus, ar keletas gyvulių. .. bet ne- 
gali'būti individuals nuosavybės ant gąmi- 
nimo įmonių (dirbtuvių) . ..

• V -Dar toliau, Sovietų Sąjungoje negalima 
gyventi iš neužpelnytų įplaukų, nes, viena, 
tokios įplaukos labai mažytės, antra—jos 
sunkiai aptaksuotos.

'"'Kaip dabar yra, ši sistema veikia ir vęi- 
kia 'tokioj šalyje, kuri turi 170 milionų gy
ventojų, kuri savo didumu, įvairumu ir na
tūraliu turtu gali prilygt tik Jungtinėms 
Valstijoms. Sovietų Sąjunga, tuo būdu, vir
sta vadovaujančiu faktorium pasaulyje ir 
būtų didžiausia klaida ją ignoruoti.

■g: ’■ '
Niekas negali Sovietų Sąjungos igno- 

ruųtl. Jinai yra galingas pasaulinis fak
torius visose gyvenimo -ąrikMSe—ne tik 
gamyboje, bet lygiai kultūroj, apšvietoj 
ir žmonių laisvėje.

Antras straipsnis pavadintas “Susek
ti Studentų kurstytojai,” kuriąme tyčio
jamasi iš kataįikiškų organizacijų bei 
įstaigų, kuriose smetonininkai nesenai 
darė ablavas ir areštavo žmones neva už 
tai, būk tie asmenys kurstę studentus 
prie riaušių prieš Smetonos valdžią.

Tuo tarpu tas pats ponas Vitaitįs da 
nė žodžio nėra įdėjęs “Tėvynėn” apie 
Amerikos Lietuvių Kongresą, kuris šau- 
kiąmąs pasmerkimui Smetonos diktatū
ros ir ręikalaviųiui Lįetūvęs žmonėms ci- 
vilių laisvių ir demokratinių teisių.

Mums atrodo, kad Vitaičiųi algą moka 
SLA nariai. Mums atrodo, kad jis netu
ri jokios teises SLA organą paversti 
Smetonos valdžios organu. Vitaitis daro 
gėdą visai tai organizacijai.

Karti Teisybė, bet Ką Veikia 
Popierius?

Chicagos “Draugas” rašo:
Etiopijos atstovas Tautų Sąjungoj, išgir

dęs, kad jo atstųvaujamos valstybės didžiau
sioj krizio valandoj Tautų Sąjunga atsako 
visokią pagalbą, apsiverkė. Ir kaip gi ne
verkti. Tą kraštą Italijos kariuomenė už
puolė, užkariąuja, išžudė dešimtimis tūks
tančių, ne tik kareivių, bet moterų ir vaikų, 
išnaikino turtą, • išdegino miestus. Mųšspli- 
ni pasielgė lyg Vagis,.’kuris įėjęs į svetimus 
namus viską išplėšia, o besipriešinantį na
mų savininką nužudo. Taip elgiasi visi im
perialistai.
Tai tikra, šventa teisybė. Bet kodėl 

“Draugas” nė žodelio nesako apie katali
kų bažnyčią ir popiežių ? Kodėl popiežius 
nepakelia balso prieš šitą nekaltų žmonių 
žudymą? Jeigu katalikų bažnyčia sų vi
somis įstaigomis, bū tų pasipriešinus, 'šitai 
kruvinai Mussolinio avantiūrai, tai jinai 
būtų senai sulaikyta.

Tatar Buvo Studentų Demonstra
cija prieš Karą

Balandžio 22 d. praėjo labai iškilmin
gai Amerikos augštosiose mokyklose ii’ 
kolegijose. Studentai pakėlė savo galvas ' 
nuo-'-knygų ir pareiškė savo protestą ' 
prieš'karo pavojų. Kiek ištikrųjų jų da
lyvavo prieškarinėse demonstracijose 
bei prieškariniam streike, negalima ap
skaičiuoti. Spėjama, kad buvo visa 
puse‘Yniliono.

TSį tikrai negirdėtas Amerikos moky- 
klų’”Sistemęj įvykis. Amerikos studen- 1 
tai Dūvo skaitomi paklusniausiais ir nuo- i 
lankiausiais sutvėrimais pasaulyje. Šim- ! 
taprocentiniai amerikonai didžiavosi, kad ■ 
šios salįes studentai niekados nesusidės 
su Komunistais-revoliucionieriąis. Well,

Tai buvo iš eilės trečias metinis stu
dentų streikas prieš karą, šiemet buvo 

visus penkis sykius didesnis, negu 
pernai ar užpernai. Studentų judėji
mas už tąiką taip išsiplėtė, kad šiemet 
jau nemažai ir mokytojų prisidėjo prie 
jų demonstrąęįjos.

Pk Prie šio streiko pasisekimo prisidėjo ir 
Has/fed nesenai socialistai ir komunis
tai 'Ątudentąį susivienijo ir sutvėrė vieną 
masinę Amerikos Studentų Uniją, Ta 

* unija; ąuga, kąię ant mielių. Jau dabar 
i’os įtaka smarkiai jaučiama visoj moky
čių "sistemoj. Augštesnieji valdininkai, 

mokyklų galvos, h.eąrstiniai fašistai ir 
kitJį^^ęakcijos sutvėrimai nervuojasi ir

► Jjapdo diskredituoti .Studentų Uniją. Bet 
studentai piaršuoja pirmyn ir mes juos 
karščiausiai sveikiname.

si <
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Ar “Tėvynė” Smetonos Valdžios 
Organas?

• Tai labai keistas klausimas, bet jis ne- 
jioromis išdygsta žmogaus galvoje, kuo- 
jnet skaitai SLA organą “Tėvynę,” pono

Vitaičio redaguojamą. Štai ba- 
Įasftžio 24 dienos numerio pirmam pus- . 
lapyje skaitome du straipsniu, nukreip

“Vieninga” Italija
Fašistų kontroliuojamoj spaudoj jūs 

nerasite teisingų žinių iš Italijos. Tokių 
žinių reikia j ieškoti emigrantų spaudoj.

Iš emigrantų spaudos patiriame, kad 
vasario pabaigoje Romoj įvyko slaptas, 
spaudoj negarsintas, teismas stambios 
grupės antifašistinių veikėjų. Rašyto
jas Antonicelli, inžinierius Foa, Dr. Mug- 
gia ir dar keli stambūs intelektualai nu
teisti “confino,” kas reiškia ištrėmimą į 
laukines Sicilijos salas. Toj pačioj byloj 
profesoriai Monti ir Gius nuteisti pen
kiolikai metų kąlėjinĮ.an. Visa eilė pro
fesorių iv mokytojų gavo po penkis me
tus kalėjimam

Apypilnė sfatįstika, kurią garsina ita
lųlaikrasČiąi, ęihanti Paryžiuje, ro’do, 
kūd’vien tik .(Jviejų mėnesių bėgiu, tai 
yra, sausio ir vasario mėnesiais, kalėji
mai! ir ištrčjpinįan nuteista 163 žmonės, 
daugiausia mokslo vyrąi. Tačiau s, tarpe 
nuteistųjų yra nemažas skaičius ir darbi
ninkų.

Nuteistieji dalinasi į komunistus ir so
cialistus, bet jų tarpe yra ir žmogių, ku
rie jokiai partijai neprigulėjo. Juos nu
teisė tik už tai, kad jie buvo nusistatę 
prieš kąrą. x

Jeigu net dabar, po daugelio metų fa
šistines diktatūros, Mussolinio justicijai 
prisieiną siųsti katorgon ir ištremlman 
šimtus veikėjų, tąi reiškia, kad “vienin
gos” Italijos, apie kurią blofina Mųsso- 
linįs, nėra. Ir jos netbus. s '

Italijos antifašistai iręatšiklaupė prieš 
j Musęp^iiį ir s lAttis. laikas

ir jie vieningu i liaudies f rbntų suaižys 
galvą fašizmo Hidraį.

Gerai įsitėmykitj kad 10 d. gegužės 
įvyksta “Vilnie^^ šėrininkų suvąžiąyi- 
mas. Mūsų organizacijos, būtinai Priva
lo susidonjeti sųvažiavimu ir. paremti 
“Vilnį” nuoširdžiai gausiom auįtom.

AtUJ<it, draugiai, savų priedermę!
• : r • ' , a

• ' 'V.-
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ko. Motyvų sužinoti kol kas dar 
nepasisekė.

Bet tą, ko vengia s. d. ir kt. 
—padarė Kauno dąrbinjnkai. 
Dirbtuvėse kandidatai buvo ski
riami be partijų ir srovių skir
tumų, kandidatais buvo statprųi 
darbininkai, daugiausia turį 
darbininkų pasitikėjimo. Taip 
kad į aukščiau minėtąjį darbi
ninkų vienybes sąrąšą įftjo yįsi 
be srovių skirtumo darbinin
kai. Ir už šį sąrašą agituoja 
pradedant fedęrantąįs — 
bįečiais,” s. d., liaudininkais, 
baigiant komunistais. Keliose 
vietose bandė drumsti tik sio
nistai socialistai.

Apie besimuosius rinkimus iš 
anksto spėlioti sunku. Bet kai 
ką tenka pastebėti. Darbininki
ja neturi jokių legalių agitaci
jos galimybių. Laikas trumpas. 
Bendras frontas faktinai nesu
darytas. Kai* kuriuose gana di
deliuose fabrikuose rinkiminė 
veikla labai susnūdus, mat vie
nur darbininkai del tamsumo 
numoja ranka, o kitur tebevei
kia senos, nenugalėtos nuotai
kos—neverta nė rankų tepti su 
visokiomis fašizmo pinklėmis.- 
Beto, rev. profsąjungos parodė 
nemaža apsileidimo—vėlai krei
pėsi į kai kuriuos fabrikus, vė
lai lajius parašams rinkti pris
tatė, vėlai paėmė iš darbininkų 
pasi žade j įmus — sutikimus būti 
kandidatais. Taip, kad viską’ 
kartu suėmus—neverta būtų 
stebėtis, jei darbo rūmus palip
tų fašistai, ko jie ir siekią. Pati 
rinkiminė kampanija jau paro
dys, ar bus lemta fašistų vil
tims įvykti.
9-1V-36.

(Nuo M imu Specialia
Korespondento}

Lietuvoje jau visai artėja 
darbo rūmų rinkimai. Iki Ve
lykų švenčių turi būti įteikti 
kandidatų sąrašai (už vieną 
kandidatą turi pasirašyti 30 
balsuotojų—ligonių kasos na
rių). Darbo rūmų taisykles fa
šistai paskelbė staiga, kad dar
bininkų organizacijos negalėtų 
pasiruošti. Kandidatų įteikimo 
terminą paskyrė prie svety kiniu 
laiku nuo 31 kovo iki 12 balan
džio, kada dalis darbininkų iš- 
važinėja švenčių. Tas skubumas 
ir laiko trumpumas jau pada
rė savo. Jūsų korespondentui 
rašant šias eilutes vieno fabri
ko darb. atbėgo su sąrašu, ku
riamu už kandidatą trūksta 
tik trijų parašų (surinko 27), 
mat, dalis darbininkų išvažia
vo (žydų velykbs), o dalis sio
nistų socialistų narių agitavo 
fabrike parašų neduoti už ben
drą darbininkų kandidatą. Ne
žiūrint į viską, Kauno darbi
ninkija išstatė šiuos kandida
tus :

Petroška Stasys (viešųjų dar
bų darbininkas), Skyrius Povi
las (batsiuvis), Jurkevičius 
Mečys (spaustuvininkas), Vai-, 
cekavičius Aleksas (metalistas), 
Zimka, Plostas Chai.kelis (mez
gėjas), šerinipkas Fridrichas, 
Kljmaitis Maksas (šoferis), Sa-, 
bakonytė Elena, Trofimovas 
Petras (vieš. d. darb.), Reime- 
ris Gustavas (tabako fabr. dar
bininkas), Jurkevičius Vladas 
(batsiuvis), Nedzviega (tabak. 
fąb. darbininkas), Chajetaitė- 
Stražienė Gode (darb.), žalnie- 
riūnąitė Emilija (audimo fab. 
darbininkė), Regis Leonas (bąt- 
siJvis), Mikalauskąs Stasys 
(spaustuvininkas), Klasauskas 
Kazys (viešųjų darb. darb.), 
Višpiauskas Juozas (šoferis), 
Morkūnas (batsįuvis), išeškevi- 
čius Stasys (šoferis), Neįma
nąs Emilis, Chajetaitė Dobė 
(mezgėja), Kujjrys Jonas (bat
siuvis), Kubeckatš Petras (bat
siuvis), Knopka Viktoras (šo
feris), Šiaučiūnas Pranas (bat
siuvis), Paradaūskas Antanas 
(batsiuvis), Ilinskąs Aleksan
dras (batsiuvis). t

Viso 29 kandidatai. Viso kan
didatų gali būti 90. Iš tų 90 
—trisdešimt bus išrinkti į dar
bo rūmus. Čia duotasis sąrašas 
nėra fašistų organizacijų ir 
įstaigų sąrašas, o bendrasis 
darbininkų sąrašas, pavadintas 
“Darbininkų Vienybės Kandi
datų Sąrašas.” Fašistų, sąrašo 
gauti nepasisekė: Reikia many
ti, kad vyriausioji rinkimų ko
misija iš Darbininkų Vienybės 
Sąrašo išbrauks ne vieną kan
didatą, rasdama “netinkamu” 
ir tt. Iš visų įteiktų sąrašų vyr. 
rink. kom. (į kurią įeina dar
bo inspektorius ir vid. reikalų 
ministerijos atstovai) sudarys 
vieną ištisą sąrašą ir duos 24 
geg. balsuoti už atskirus asme
nis. ' ,

Darbo rūmų rinkimai yra sa
votiškai svarbūs vienu politiniu 
atyęju—jie yra įvadds į visą 
eilę kitų fašistinių rinkimų, 
mat, fašistai jad skelbia žo
džiu ir spaudoje apie besiarti
nančius “tautas atstovybės” rin
kamus. “Tautos atstovybės” 
įstatymo projektas tebeguli mi- 
nistęrių kabinete, jos rinkimų 
budai dar nė patiems fašistams 
nėra žinomi. Jie darbo rūmų 
rinkimųos.e nori užčiuopti ma
sių) simpatijas ir nuotaikas ir 
iš to pasibarę išvadas—išleisti 
‘‘tautas atstovybės” rinkimų 
įstatymą. į Taigi, matomai, be, 
kitų ir iš šių sumetimų išeida
ma Koniunistų Partija stengėsi 
darbo pumų rinkimuose sudary
ti bendrą frontą, bet’, socialde
mokratai ir kt.- grupės nesuti- plačiausias dąrbinipkų minias. >

Pasveikinimai laisvės 
Sidabriniam Jubilėjui
Sveikina sekančios org. 

aukomis :
LDS 110 kuopa,. Lowell, 

Mass., $5; ALDLD 225 kp., 
Southbury, Conn., $1; LDS 93 
kuopa, Southbury, Conn., $1; 
ALP Meno Sąjungos Antras 
Apskritys, So. Boston, Mass.,, 
$5; Ą. Liet. Darb. Literątū^os 
D-jos 37 kuopa, Lawrence, 
$5; LDS 67 kuopa, Montello, 
Mass., $5; Aun. Liet. Piliečių 
Kliubas, Freehold, N. J., $5; 
APLA 51 kuopa, Wilkes Barre, 
Pa. $2; ALDLD 39 kuopa, 
Scranton, Pa., $5; ALDLD 190 
kuopa, cįeyeland, Ohio, $2; LD 
S 34 kp., Shenandoah, Pa., $£.

Shenandoah, Pa.
“Gerb. Administracija! LDS 

34 kuopa, laikytam susirinki- 
.mę, 5 d. balandžio, nutarė pa- 
aukot $2 ‘Laisvei/ pąsveikįnti 
25 metų jubilėjum, ir mes visi 
kuopos nariai linkime ‘Laisvei’ 
ir jos vedėjam ilgo gyvenimo ir 
eiti po komunistų yėlįavą. 
Draugiškai, 34 kuopos valdyba, 
ir nariai/’

Southbury, Cęnn.
“ALDLD 225 kuopa sveiki

nam ‘Laisvę’ su 25 metų jubi
lėjum aukodami vieną dolerį ir 
linkime darbuotis ir kitus 25 
mętus darbininkų gerovei ir' 
gįnti darbininkų reikąlus. Ta
riame didelį ačiū Už suteikimą, 
vietos “Laisvės” špaltose mūsų 
ALDLD reikalams.

ALDjLD 225 Kp. ųrganiz., 
Valeria' Ivanauskas.’*

Southbury, Conn.
“LDS 93 kuopą sveikina ‘Lai

svę’ su 25 metų jubilėjumi au
kodami vieną dolerį ir tariame' 
didelį ačiū už prijautimą ir pa
sidarbavimą del mūsų organi
zacijos. Taipgi linkime ir atei
tyje gyvuoti ir pasiekti kuo.

SU

“LDS 93 Kp. Prezidentas, 
aJ. Ivanauskas”.

Cleveland, Ohio.
“Brangūs draugai:—ALDLD 

190 kuopa, laikytam susirinki
me balandžio 9 d. nutarė paau
koti du doleriu ($2) paminėji
mui ‘Laisvės’ 25-kių metų jubi- 
lėjaus sukaktuvių. I. A. Vaup- 
šas aukoja vieną dolerį. Viso 
sykiu $3. Nors ir labai suvė
luotai, mes sveikinaip laikraš
čio ‘Laisvės’ štabą ir jos darbi
ninkus, linkėdami ‘Laisvei’ gy
venti ir kitus 25-kis metus ir 
skleisti klasinę . apšvįetą tarpe 
liętuvjų dirbančiųjų masių.

“Pasiliekąm draugiškai, 
A. Vaupšas.”

Cleveland, Ohio.
• * t . r

“Brangus drauge, Bukny! 
Sveikinam' ‘Laisvės* 25 metų 
jųbilėjų ir linkime, kad ‘Laisvė’

ir ant toliaus vestų apšvietos 
dąrbą tarp lietuvių darbininkų.

“Prisiųskit man certifikatus, - 
o aš perduosiu draugam: J. N. 
Simonauskas, už $2, po $1: F. 
Dilys, B. Rauba, M. Jasienė, 
N. Wilkelis, J. S. Mažeika.

“Draugiškai,
“5. C. Mažeikienė.

“P. S. Bandysiu gauti dau
giau pasveikinimų ir prenume
ratų.”

Širdingai ačiuojame aukš- 
čiaus suminėtam organizaci
jom, kurios sveikina “Laisvės” 
jųbilėjų ir tikimės paramos iš 
kitų organizacijų, kurios dar 
nepasirodė jubilėjaus reikale.

Prašome tėmyt ryt dienos 
“Laisvėj” ilgą surašą asmenų, 
įsigijusių “Laisvės” sidabrinio, 
jubilėjaus certifikatą.

Administraciją.

Siaubūnas Tornadas
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Tornadas yra baisaus 
smarkumo viesulas.

Užpereitą savaitę žėlęs 
tornadas penkiose pietinėse 
valstijose Amerikoj nešė 
paprastus namus kaip šipu
lius, išgriovė claug drūtų 
mūrinių fabrikų, nulaužė 
bažnyčių bokštus; ir torna
do atplėšti jų varpai, sve
riantį po 1,000 svarų, skrido 
oyu, kaip milžiniškų kanuo- 
Įių šoviniai. Plains villė j, 
Ga., tornadas, stvėręs vieną 
marmuro paminklą virš to
no . svorio, nunešė toliau 
kaip per pusę mylios.

Tuo būdu šis gamtos smo- 
'gįkas užmušė 450 žmonių ir 
sūžeidė virš 2,000; sutriuš
kino bei nunešė kelis tūks
tančius namų ir bendrai pa
darė $25,000,000 medžiagi
nių nuostolių.

Tornado “Stebuklai”
Tornadas daro šitokių' 

“stebuklu:” išrauna geleži
nius tiltus iš jų fundamen
tų, nupučia sunkiausius gar
vežius nuo bėgių. Perkūniš
ku smarkumu blokšda
ma? šiaudus, jis pervaro 
juos kiaurai per medžio 
lentas, mažiukais pagaliu
kais “peršauna” per storus 
medžius ir net per geleži
nes skardas, turinčias po 
šeštadalį colio storio. Nuo 
nešamų gyvulių tornadas 
nųskuta plaukus, nupe
ša naminiams paukščiams 
plunksnas taip grynai, lyg 
šęimininkę būtų juos apipli
kinus ir nupešiojus.

Tik stiprūs, su plieniniais 
rėmais ir balkiais pastatyti 
nąmai tegali atsilaikyt prieš 
tą siaubūnišką tornado šė
limą. Šiaip gį beveik vįe- 
nįntėlė vieta žmogui nuo jo 
apsisaugoti tai yra skiepe.

Iš I£ur jr Kaip?
Iš ko gi kyla ta žalingoji 

gamtos jėgą ir kąįp ji išsi
vysto? Ogi iš priešingai 
plaukiančių, skirtingų oro 
srięvių susidūrimo. Vieną, 
sakysime, šilto, drėgno oro 
srlovė (vėjas) sparčiai ne
šasi į šiaurę; kita šalto, 
sauso oro srįovė smarkiai 
plaukia p pietus. Kol kas 
tąrp tųdviejų priešingų4 
sriovių yra “bešališko” oro 
ruožas, kaip ir “frontas.” 
Bet dvi didžiosios sriovės 
-greitai sukriūšipa tą “fron
tą,” sueina krūvon ir susi
kimba. Viena plėšia į vie
ną pusę, o antra į priešin
gą pusę; taip ir susidaro 
oro , sūkurys (verpetas), 
pleškąs ton' ar kiton link- 
rnen. Toks sūkurys papras
tai prasideda viršuj, daug 
maž tokiaine augštyje, kaip 
debesiai, ir kartais būna

matomas, lyg kokia milži
niška leika.

Tornado Jėgos Sekretas
Tame sūkury j oras suka

si iki 50,0 mylių per valan
dą. O žinote, jog ir 100 my- • 
lių per valandą audra-vėjas 
pridirba skaudžių šposų. 
Bet neapsirikite, manyda
mi, kad oras, lėkdamas 500 
mylių per valandą, turi tik 
penkis sykius didesnę spė
ką, n.egu nešdamasis 100 
mylių per vai. Pagal fizikos 
įstatymus, 500 mylių per va
landą siausdamas, oras įgy
ja ne penkis kartus, bet 
dvidešimt penkis kartus di
desnę jėgą, negu švilpda
mas tik po 100 mylių per 
valandą.

Štai iš ko susidaro ta, sa
kytum, “pragariška” torna
do galybė. O jos ypatingas 
baisumas yra dar tame, kad 

•tornadas., išsivysto netikė-.. 
tai; "ir net geriausi oro ži
novai kol kas nepajėgia kiek 
tikriau numatyt, kada ir 
kur ūmai gims tas baisu- •• 
niškas gamtos gengsteris.

Jeigu dirbi dirbtuvėje, 
būk organizuotas, 'priklau
syk prie darbo unijos ir da
lyvauk jos veikloje.

ŠYPSENOS
Kuo Trumpiau, Tuo Gęriąų

Garsusis Amerikos hu-, 
moristas rašytojas Mark 
Twain, norėdamas pabrėžti 
reikalą kalbėti trumpai ir 
aiškiai, pasakodavo šį nuo- - 
tikį, neva tai jam pačiam : 
atsitikusį. •

Sykį nedėlios rytą nuėjęs 
Twainas bažnyčion, kuni
gas ėmęs jausmingą! mdst ' 
susirinkusiuosius aukoti at> 
vertimui stabmelužių į krik
ščionybę. Penketą minučių 
pasiklausęs, rašytojas, taip k 
susigraudinęs, kad. net 
verkt pradėjęs ir pasiryžęs 
aukoti penkiasdešimts dole*, 
rių. Pakalbėjus kunigui 
dar dešimtį minučių, jisai' 
sumažinęs savo žadamąją 
auką iki dvidešimt penkių - 
•dolerių. O kai dar pusva
landį kunigo iškalbingumas 
tęsėsi, Twainas sumažino 
savo auką iki penkių dole-/, 
rių. Bet kunigo graudeni
mas tęsėsi visą yaląndą, o. 
kąi po to darė rinkliavą, 
tai rašytojų ūpas jau tiek 
pasikeitė, kad jis ne tik nie
ko neaukojęs, bet pats du. 
dolerių iš aukų kasės pavo
gęs.

Surinko Juodvarnis. ■ ■

t



šeštadienis, Bal. 25, 1936
Puslapis Trečias.

Literatūra ir Menas
Paduokim Rusams Ranką

Road Gang”

Suaidėjo Balsai
• Suaidėjo balsai 

Darbininkų minios:
—Ei, į kovą, draugužės-draugai!
Mus naudojo gana,

• Neturėjom teisių,
Mes tik buvome ponų vergai.
Bet gana jau vergaut
Ir badauti, kentėt,

( Ir dėvėti menkais skarmalais!
• Viską mokame tvert,
» Tik negalim sudūrt

Mes galų su reikėtais galais.
Mūs darbe paskuba
Įtaisyta smarki—
Audeklų mes priaudžiame daug;
Gi alga taip maža, 
Kad bedarbės dienoj
Išbadėjęs—šuniu tiktai staugk !
Skelbkim streiką! Kovon!
Fabrikanto akis
Tepamato ir mūsų jausmus.
Tik vienybės, draugai!
Muskulinga jėga
Pakalbėti galės gi už mus.
Kas mūs kovą trukdys,
Tam nebus pagailos,

#Tai težino kiekvienas gerai!
Aidi, kįla balsai 
Darbininkų minios:
Tęskim kovą, draugužės—draugai!
1935. St. Jasilionis.

Apie Knygą Rašymą
(Ištrauka iš SSRS rašytojo M. Lidin© kalbos)

Išsiauklėjimas dailiosios literatūros rašy
tojo, įgijimas jo patyrimų ir sugabumų 
įvyksta sudėtingai, visai ne taip paprastai, 
kaip diskusijose tūli draugai norėjo atvaiz
duoti.

Kartais neganėtiną žinojimą gyvenimo 
e mes, rašytojai, pakeičiame protiniu įsivaiz

davimu. Mes atsidedame ant mūsų rašy
tojų jausmų, ant mokėjimo sutverti žmogktls

* vaizdą, nesirūpinant apie gyvenimo viešpa
tavimą. žmonės, santikiai tarpe žmonių, jų 
darbas ir gyvenimas tuomet aplenkia mūšų ' 
vaidintuvę. Tada ir reiškia, kad rašyto
jas nuo tikrojo kelio pasisuko į pašalinį. 
Gera, teisinga knyga dabar prieinama ne 
atskiriems asmenims, bet ištisos šalies gy
ventojams, kurie išmoko skaityti ir kurie 
už kiekvieną dailės džiaugsmą atydžiai at- 

sausiai, apie ką negali nei
.. bent kuris rašytojas kitos šalies.

Dažnai tikrą gyvenimo žinojimą, jo plė
timąsi, mes pamainome profesionaliu ra
šytojo žinojimu. Ir tada patys jaučiame 
spragas supintame mūsų darbo tinkle. O. 
tas ir būna tik todėl, kad neužtektinai su
sigyvenę su tikru gyvenimu, nemokame at-

* vaizduoti apysakoje tikrą gyvenimo paveiks
lą, įpilti į ją gyvenimo jausmus, kurie plau-

t kia patys iš gyvenimo.
Rašytojui pavyksta sutverti gerus ir ne

vykusius kūrinius. Nevykęs kūrinys nėra 
prasikaltimas, o nukenčia patsai rašytojas. 
Bt rašytojas negali prižadėti, kad jo nau
joji knyga bus jau liuosa nuo klaidų. Klai
dų jis turi visais būdais vengti, bet tą at
siekti galima ne pažadais ir ne prisipažini
mais padarytų klaidų praeityj, o reikala
vimu linkui paties savęs, išsidirbimu teisin
gos pasauliažvalgos, kurią mes tankiai pa
keičiame rašytojų — visai nepasitikinčiais 
jausmais.

Pilnai aišku, kad aš pradėjau rašyti apy
saką “Sūnus” su geriausiais tikslais. Aš no
rėjau toje apysakoje parodyti, kad klasi-

* niai prieštaravimai, kova priešingų veikian
čių jėgų yra ir tokiame pasaulyje, kaip

* žmoniški jausmai. Apysaką rašiau sunkiai 
ir labai ilgai. Paskui cielus metus svyra
vau pirm duosiant spaudai. Ir kas mane 
patį dabar nepatenkina po diskusijų, tai 
pirmoj vietoj, kad pamatinius charakterius 
iškalno sugrupavau. Gyvas pulsavimas bu
vo pakeistas formališkumu, apysaka nepa
vyko. Tada atėjo specialistas ir sugabia 
ranka vykusiai literatiniai aplygino. ...

Rašytojui parašyti knygą — jo amžiuje, 
tai bus lygu, kaip išbudavoti namą. Metai 
prabėga prisirengime, metai arba pusantrų 
jos parašyme.

Mes žinome, kad bile kuris judis, teatra- 
lis vaidinimas yra rezultatas kolektyvo. Ra-1 
šytojas gi dirba vienas. Savo dideliame dar
be tankiai nepastebi trūkumų, jo kūrinys 
dar be perspektyvos. Kaip svarbus ir reikalin
gas čia patarimas! Rašytojų bendradar

biavime, jie ne tik tarėsi vienas su kitu, 
bet ir davė skaityti vienas kitam savo raš
tus. Pasiskaitykite susirašinėjimus Puškino 
su Viazemskiu, Delvigu ir žukovskiu! čia 
patarimas tankiai buvo brangiausiu patari
mu. Ir tikrumoje, argi mūsų redaktorių 
rolė yra tik tame formalizme: priimti arba 
atmesti naują kūrinį? Rašytojas reikalauja 
geros kritikos gal būt daugiau, kaip jos duo
dama. Būna, kad veikale schematiškai iš
sikišę pamatinė idėja, neteisingai apibudinta 
visa eilė klausimų, yra daug nedateklių,— 
kaip dėkingas yra rašytojas, kada draugiš
ka ranka nurodo jam tą viską!...

Tikram rašytojui-dailininkui kiekvienas jo 
nepasisekimas — tai sprogstančioj i jėga, ku
ri stumia raketą pirmyn. Dalykas juk yra 
ne tame, kad mus vieną daugiau, kitą ma
žiau kritikuoja, o tame, kad mūsų kūrinius 
neskaitys skaitytojai, jeigu jie bus blogi.

Skaitytojus galima užkariauti tik geromis 
knygomis. ... žmogui tikra knyga prieina
ma ir suprantama, kaip ir gamtos grožė. 
Naujas žiūrėtojas atėjęs į judžius, arba tea
trą, ir jam nereikia įžanginėje prakalboje 
aiškinti, kad veikalas “Vestuvės,” tai tik 
formališkas judžių kūrinys, o veikalas “Če- 
pajevas”—realistinis; jis tą ir be įžangos 
supras, nes yra tiesa, ras kur vaizduojamas 
tikras gyvenimas ir jo kova.

Draugai, aš manau, kad visi šie klausi
mai bus kasdieniniai mūsų klausimai darbe 
ir auklėjimosi procese, o ne tik laikinais dis
kusijų laiko klausimais. Pergalėti—tai reiš
kia dirbti, o dirbti—tai reiškia, reikia pa
žinti gyvenimą. Aš manau, kad kiekvie
nam dailiosios literatūros rašytojui priešaky
je yra didelis darbas, nepaprastas gyveni
mas!

Vertė D. M. š.

T rupučiukai
Korespondentų ir “Laisvės” šėrininkų su

važiavimai jau praėjo; buvau jų abiejų da
lyvis,, girdėjau delegatų kalbas ir išsireiš
kimus, kuomet ėjo diskusijos apibudinimui 
koręspbndehcljų ir visokių skyrių, pasirodan
čių “Laisvės”\ ;sįęaitypiib/ ĮąjpuoseA< y ienok 
nei korespondentai, . nei j ų j ų su važiavimo 
Vedėjas nei Žoddjių/^prįšifninė apie Meno 
Sąjungoj įkyrių,/kad ji? ant tiek 
yra“ gotos, vi,štiš \ patenkinąntis, / arba ant 
tiek, blbgaš ir įsiprikHn^s, jog apie jį ne- 
apsimoka nei burną aušint. ; ;

; Meno/Skyrius .yrą svarbus; įl jį reikia to
bulinti,. laukai', iha^os vertės pole-
mizačijas, priekabiavimus, idant pasirodžius 
kritiku ir toj srityj dvasios Vadu, bebandant 
nupiešti k< . nors pjovenų krūva, - kuri yra 
paskirto ųžbarst^mui/pūHyno, kad jo vir
šumi galėtų/Vaikščioti sausais padais ambi
cijų pasipūtimo 'žmogiis.

Per daugelį metų lankiau įvairių orga
nizacijų susirinkimus ir ką turėjau pasaky
ti, tai kalbėjau trumpai ir, rodosi, supran
tamai, ir mano pareiškimas nuomonės buvo 
skaitomas kalba; dabar gi jau barniu. Tą 
bando papasakoti drg. Bovinas savo pole
mikoj. Pasirodo savo rūšies sirguliuoja ir 
nežinojimas už ko griebtis, laimėjimui prie
kabiavimo mūšio.

Bovinas nori pasirodyti dideliu komunis
tu, idealistu. Bet kas pas jį vakar buvo 
idėja, tai šiandien niekas. Tą parodė su 
“Vestuvėmis Pušyne.” Veikalų komisija, 
kiti centro biuro nariai ir pašaliniai draugai, 
kurie dalyvavo jų skaityme,—visi pripažino 
jų netikusią ideologiją. Man buvo pavesta 
komisijos vardu parašyti laišką autoriui, 
kad jas reikia taisyti. Drg. Jasilionis sa
ko, kad Mizara irgi rašė laišką tuo klau
simu (Lit. ir Meno Skyriuj.—Red.). Tai, 
vadinasi, jau bus du laiškai. Vienok Bovi- 
nui patiko miško scena, ir, nors autorius 
leido jas taisyt, jis išsiuntė svietan niekam 
nieko nesakęs. O dabar prie manęs prisi
kabino už panaudojimą rašinyj pasakiško 
žirgo, ir sako, būk aš tuomi ideologiją nu
stelbiau. Ar ne žiopla?

Manau, kad kas yra viršuj parašyta, tai 
bus ir atsakymas drg. Jasilionio pastabai 
“Vestuvių” klausimu, už centro narių nieko 
neveikimą, kuomet jos buvo priimtos.

Drg. Jasilionis senas literatąs ir gerai 
žino, kad yra leistina rašinyj panaudoti ir 
satyrą už neveiklumą, bet jis tyčia įdėjo 
atgal laikraštin, nepažymėdamas, kokioj 
formoj tas buvo pasakyta, tai išėjo trečias 
fe. .. . Pagaliaus, nuo kada jau visi , palikot 
toki davatkinai?

Drg. Greatneckietis prašo paaiškint: kiek 
nuošimčių kompozitorius turi įdėt savo kūri-
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nin originalumo, nes jis veik pralaimėjo gin
čą, bandydamas prirodyti, jog dainai “Svei
ki Broliai Dainininkai” muziką parašė M. 
Petrauskas. Apie tuos nuošimčius čia ne
kalbėsiu, nes jų nežinau. Tik tiek pasa
kau, jog minimos dainos muzika yra grynai 
bažnytinė ir jos kompozitorius, veikiausia, 
bus kokis anglas ar vokietis, nes kada An
glijos darbininkai (jau daug metų tam at
gal) išėjo streikan, bet neturėdami savos 
muzikos, prisidėjo tinkamus žodžius prie 
bažnytinės melodijos ir maršuodami daina
vo, reiškiant unijistų vienybę ir kovos lai
mėjimą. Taigi muzika negali būti M. 
trausko.

Dainos “Sveiki Broliai Dainininkai”
zika daugelį prigauna savo populiariškumu. 
Važiuojant į Sovietus 1932 m., sustojom 
Klaipėdos prieplaukoj išleisti lietuvius eks
kursantus, tai jų pasitikimo atplaukiančiam 
laivelyj griežė muzikantų benas čia 
mą muziką. Tuomet priėjęs prie 
vienas keliauninkas ir klausia :

“Nejaugi Lietuvos fašistai pritaria
tiniam judėjimui, kad griežia šitą melodiją? 
Ši daina yra kaip ir unijistų himnas.”

Jam paaiškinau, jog prie jos pridėti to
ki žodžiai, kurie nieko bendro neturi su uni- 
jizmu, ir tuomi klausimas užsibaigė.

Le

mu-

kalba
nt an ęs

(Mintis liberalo. Iš angliško)
Kada Sovietai įsitaisė sodnus,

Kad rudens metu duotų vaisius;
Bulvės ir žirniai žali ik’ valiai
Ir maži medeliai,

O dirvų kviečiai žada ragaišius.

Nereikia žagrių ir medinių akėčių,
Nes traktoriai gražiai aria,

O dalgiai iš mados,
Nes jie be vigados.

Mašinoms kulia ir sveria.

•to

A,

unijis-

čia laimės ir vilčių žemė,
Kuri buvo prakeiksmo pilna. . . . 

Mužikai giliai nudžiugo, 
Kad visokis skurdas žlugo;

Jie naujus dalykus padaro,
Kur upės elektros spėką varo

Į miestus ir kaimus, 
O jos galybe budavoja šalį. 
Pasakykite man, ar kas daugiau gali ?

Anais metais, kada Aido Chora vadovavo 
Korykora, tai mes jam padavėm dainą “Vie
nas žodis Ne šneka,” ant kurios kampuko 
parašyta — muzika S. Šimkaus. Koryko
ra paskambinęs ją pasakė:

“Tai francūzų muzika, o ne Šimkaus. Aš 
ją grajinau dar konservatorijos studentu bū
damas. Čia yra pakeisti kiti muzikos rak
tai, bet pats originalumas nepaliestas.”

Tai dabar ir žinok, .keno yra teisybė ir 
kiek nuošimčių originalumo kompozitorius 
turi įdėt savan kūriniu. Kalbant apie nuo
šimčius ir originalumą, tai geriausia pasakė 
Bruno Lensing, žymus buržuazinis beletris
tas, kad kiekvienas rašytojas kopijuoja ki
tą. Tas pats išeina ir su kompozitoriais ir 
architektais. Reiškia, vagia vienas nuo ki
to ir tveria naują kūrinį, o paskui žmonės 
paploja jiems rankomis už jųjų gąbumus.

J. N.

Kviečių miltai duonkepyj dulka, 
O jų merginos it kaladės, 
Nes jos vis valgo gardžią bulką.

Jų valdžia ant geros papėdės.

Geležinkeliai visur bus išvedžioti 
Per šalies.laukus ir girias. 
Garo inžinai galės bėgioti.

O laivai plaukios po marias.

Jų Maskva—spindulys
Kitų šalių darbininkams,
Tai Lenino žiburys

Kovas einantiems marksininkams.

t

Man vistiek, kur aš būčiau, yr’ gražu, 
Kad tos tautos darbo vyrai
Prisikėlė iš purvyno pamažu.

Moterys dirba, keisis ir tyrai.

Priešai tyko įsibriauti 
naują kūrybą,

Idant ją visai sugriauti.
Sergsti raudonoji taryba

I
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“Apskritimo Kvadratūra”
“Apskritimo Kvadratūra” — tai užvadini- 

mas trijų veiksnių dramatiško kūrinio (vo
devilio), išėjusio iš po plunksnos gabaus 
Sov. Riisijos rašytojo Valentino Katajevo.

Antgalvis skamba keistai: išrodo kas tai 
tokio geometriško; apskritumą, kvadratūra 
—geometrijos terminai.

Ar gi tame d. Valentino Katajevo dra
matiškos formos kūriny galima įžiūrėti, ar
ba bent jausmais užčiuopti, geometrijoje 
es^ąmų aksiomų (neginčijamų tiesų) atspin
džių? Taip.

Bile keturkampis, kvadratinis dalykas, 
gaunasi vienokioje ar kitokioje apskritumo- 
je. Jeigu, pavyzdžiui, kirsime apskritame 
dalyke, apskritumoje, ką nors tokio ketvir
tainio arba kvadratinio, tai apskritumoje, 
rate, vistiek dar liks formų apskritumo. Kad 
ir žemesnėse formose, pavidale atpjovų, 
skilčių arba segmentų, tėmijant į juos,— 
matysime, jog jie, segmentai, sykiu perkerta- 
skiria, o sykiu ir jungia-riša apskritumos 
pavidalą. Pagalios, geometrijoje yra ak
sioma (axiom), kad jeigu ką nors lygaus 
pridėsi prie lygaus,—gausi lygų, vienodą 
dalyką.

Pats gyvenimas, pati gyvenimo dinamika, 
iššaukia tam tikrus įvykius ir duoda jiems 
tam tikras formas. Valentinas Katajevas 
giliai visa tai įžiūri, gabiai sudramatizuoja 
ir pastato prieš mūsų akis tikrą, teisingą tų 
įvykių ir jų formų paveikslą. Ar tas pa
veikslas patinka mums ar ne,—Katajevas 
nekaltas. Jis rodo tikrovę; jis—realistas!

“Tai kur gi ta apskritimo kvadratūra?” 
kaikas, pagalios, paklaus. Prašom: žy
miausi tame V. Katajevo kūriny charakte
riai keturi (lotyniškai — quattour), būtent, 
Vasia, Abromas, Tone ir Liudmila. Visi tie 
keturi charakteriai randasi vienodoje aplin
kumoje, vienodos jų idėjos; jie, gyvenimo 
dinamikos sukami, vienodai vieni kitiems 
skerspainiauja ir sykiu vienodai rišasi-jun- 
giasi į tokią įvykių formą, kuri panaši į pro- 
porcionaliai apskritą vainiką, iš visų pusių 
turintį vienodą panašumą. Todėl, manau, 
V. Katajevas ir davė savo tam puošniam 
vodeviliui geometrinį pavadinimą — “Ap
skritimo Kvadratūra.”.

O gal mano išvados klaidingos? Būtų ge
rai, kad ir kiti tuo klausimu išsireikštų, tai, 
manau, prieitume 
supratimo.

prie geresnio to dalyko - 
Greatneckietis.

Japonijos plėšikai tuoj įsiraustų
Į Sibiro gausių turtų svirną,
O naziaį rusų krauju nusipraustų, 

Bet juos sulaikys ..Raudonarmiečiai!
• • .. ■' Kuršėnų S—ts.
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ONA KATKAUSKAIT£

Pereitą sekmadienio vakarą,

10 v., ji dainavo iš WEAF radio

stoties.

Puikus kontralto balselis, turi

ningas spalvomis. Sidabrinio bal

selio pagelba jai buvo lemta lai-

mėt Metropolitane vietą. Kitą

sezoną matysime . ir

Oną lošiant operas. •

kas atgal Ona labai

nuodavo ir puošdavo

ganizacijų koncertus.

girdėsime

Tūlas lai-

daug dai

mūsų or-

Linkime

geriausio pasisekimo jos karje

roj

ši filmą yra viena iš švares
niųjų. Ji jau senai pagaminta, 
bet ją mačiau tik šią savaitę. 
Savo turiniu labai panaši 
“Chain Gang.”

Du jauni studentai, paliesti 
nedarbo, ėmėsi rašymo. Jie sa
vo straipsnyj, pasiųstam Chi- 
cagos “Sun” laikraščiui, iškė
lė demokratų partijos graftą, 
supuvimą. Laikraštis “Sun” 
duoda jaunuoliui (Larrabie),...., 
darbą ir kviečia atvykti į Chf 
cagą. Vaikinas, uždegtas džiaug-..__į
smu, nubėga atsisveikint savo 
mylimos. Bet josios patevt&rf 
taipgi įveltas į virš minėtą 
graftą. Patėvis bando papirkti . 
jaunuolį, siūlydamas jam pely1 
ningą darbą, kad tik šis nekeltų1’ 
jo negražių darbelių į viršui*» 
Jaunuolis nesutinka parsiduoti 
ir vyksta Chicagon su savo •• ■t 
draugu Gordon. Virš minėtos*-#* - 
partijos grafteriai sudaro 
“frame up.” Jaunuoliams be*? 
važiuojant Chicagon, pasiveja 
juos policistas ir sulaiko. Prie
stato juos kalėjiman. Kalėjimą.! 
sargas, atrakindamas klėtkos. 
duris, gauna per galvą nuo vie-u. 
no pirmiau užrakinto jame ka*f 
linio. Atima revolverį ir prie-“ 
varta įsako jaunuoliams, kad- 
jie vežtų savo automobiliu ka-~ 
Įėjimo Sargo užmušėją.

Bėgančius iš kalėjimo pašto- 
bėjo tas pats policistas ir ėmė,, 
vytis. Sargo užmušėjas nušaifc,, 
na besivejantį policistą. Reiškįfo* 
sujudino mėlynsiūlių lizdą. Ną_ 
ir nuo čia prasideda jaunuolių 
apkaltinimas, būk jaunuoliai—’ 
Larrabie ir Gordon užmušę ka
lėjimo sargą ir policistą. hieį^ 
paisant įvairių nekaltumo 
dymų—jaunuolius nuteisia 
lėjiman penkiems metams.

Čia jaunuoliai prisimena 
kyklos, studentavimo dienas .ir 
lygina kalėjime pergyventųą 
nuotikius prie saldžių demokrą- 
tinės laisvės pasakų, bet jokiu 
būdu jos neatatinka realybe^'/

Nebūtų Hollywoode garnių^ 
filmą,- jei užbaigoj neateitų pa? 
geibo n mergina. Pagaliau pa-r.oį 
veikslas baigiasi laimingai. Lar-v 
rabie paliuosuojamas, bet Gor
don negrįžo iš kalėjimo, nes jį 
nužudė, kuomet jis norėjo 
bėgti. !

Donald Woods (Larrabie) 
negalėdamas pakęst kalėjimo; 
skaudžių vaizdų, surinka: ’/'S

—Išėjęs iš šios bastilijos pra*’ 
nešiu visam pasauliui, kad 
vilizuotoj, laisvoj šalyj, Ame- -j 
rikoj, praktikuojama viduram- 
žiu inkvizicija! • r „* ’

Paveikslas baigiasi su Larra* - \ 
bie paliuosavimu iš kalėjimo.

Parodoma kapitalistinės siste
mos supuvimas, bet nei žodžio 
prieš ją, nei žodelio apie jos 
pakeitimą; išeities iš to supu?* '. 
vimo nėra.

žiūrovas išsineša tiktai šiui*-”?‘ 
pius, skaudžius vaizdus, bet ne-r";” 
išsineša nei mažiausios kibirkš- 
tėlės vilties ateičiai.

Pranas.'”’

Iš Įvykusiu Vaidinimą.'* 
So Bostone

Balandžio 19 d., Lietuvių Jau- ' 
nimo Ratelis statė scenoj dttz 
veikalu: “žentas iš Amerikos 
(komedija) ir “Prakeikti Pini- 
gai” (drama), “žentas iš Ame- 7. 
rikos” vaizduoja, kaip seni 
valieriai amerikonai parvažiuok 
ja Lietuvon, kad gauti sau jau
ną pačią, bet bej ieškant tos pą? 
čios papuola bėdon. Veikalas / 
juokų pilnas, bet, kad aktoriai“4' 
silpnai kalbėjo ir be energijos, • • * 
ir be ūpo lošė, tai mažai ir juo
ko buvo.

Veikalas “Prakeikti Pinigai” 
buvo sulošta pusėtinai gerai# 

Geriausiai lošė, tai merginos* 
ir iš vyrų geriausia pasižymė
jo tėvo rolėj. Aktorių vardų pg* 
turėjau progos sužinoti.

Visi aktoriai buvo jaunuolis 
dar nesenai atvykę iš Lietuvos.

Publikos buvo mažai, tai 
pelno rengėjams neliks.

' Tylūnit^ ’

.0:
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Laisvoji Sakykla
Atsakymas Niekintojams
; WORCESTER, Mass. — 

Nuo to laiko, kaip Strazdo- 
jankausko ko. užvaldė 
“Nauj. Gadynę,” tas laik
raštis pavirto šlykščiausiu 
barškalu. Gerai, kad niekas 
nepolemizuoja su ja. Aš 
taip pat nei nebandysiu at
siliepti į jos koliojimus, bet 
kad ji atkartotinai kabinė
jasi į didžiulę Worcesterio 
lietuvių koloniją, kur pilnai 
įvykinta vienybė tarpe AL 
DLD ir LDD, tai reikia 
duoti atsakymas.

.Antrą sekmadienį sausio 
men. So. Bostone įvyko spe- 
cialė LDD apskričio konfe
rencija. Ten diskusuota vie
nybės klausimas. Iš Brook- 
lyįo atvyko Jankauskas. Jo 
prjbuvimas ir akcija buvo 
tikru įrodymu, kad jis 
gtiežtas vienybės priešas. 
Jis labiausia puolė Kuodį, 
Pfruseiką ir kitus, kad jie 
yna “parsidavėliai Centro 
BiOrui.” Tačiaus nepaisant 
to- profesionalio agitato- 
riShs ^įrodinėjimų,” kuopų 
d&egatai (dirbtuvių darbi
ninkai) didžiumoj nubalsa- 
voTužgirti sutartį.
. Stjlsono-Butkaus gelbėji- 
mX klausimas buvo svarsto
mas rūpestingai. Kuopų 
delegatai sumetė apie $15. 
Iš " apskričio iždo paskirta 
C20. Jankauskas, kaipo vie
nybės priešas, visas pasek
mes ir duosnumą konferen
cijos užtyli per “N. G.” 
‘ «Worcestery susidaro ben
drą komisija ir rengia dide
le^ prakalbas Stilsono gel
bėjimui. Prieš pat prakal
bąs ,(27 d. vasario) “N. G.” 
įtalpina pranešimą apie 
prakalbas, bet prideda re
dakcijos pastabą, Xad Jos 
prakalbos rengiamos* be 
cejntro komisijos žinios. Tai 
lyg tyčia pirštu duria į pub
liką ir lyg sako, kad neitų 
į prakalbas ir neduotų aukų

tik dėl to, kad kalbėtojais, 
buvo Pruseika ir Bimba. 
Kalbėtojum buvo apsiėmęs 
ir Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, bet nepribuvo. ■ 
Tai vis darbuotasi, kad tas 
prakalbas susabotažavus.

Kaip kalbėtojai, taip ir 
d. Skliutas (pirmininkas) 
pabrėžė, kad kiek atliks au-1 
kų nuo lėšų padengimo, tai 
jos bus pasiųstos komite
tui, taip pat ir rezoliucijos 
kopija. Jei ne tas praneši
mas per “Gadynę’, kad tos 
prakalbos nėra autorizuo
tos, tai aukų būtų buvę su
rinkta daug daugiau.

“N. G.” Steponavičiaus 
skelbiamose atskaitose ma
tau, kad nuo worcesteriečių 
prakalbų gavo $7. Kiek vė
liaus per “N. G.” koks tai 
asmuo, kad pila, tai pila 
piktas tiradas prieš draugą 
Skliutą, kur jisai padėjęs 
aukas. Esą, daugiau 
surinkta.

Nejaugi tas asmuo 
giau žino apie aukas,
aštuoni aukų rinkėjai? Te
gul “N. G.” pati save kalti
na, kad nedaug aukų buvo 
surinkta. Ji pati pranešė, 
kad prakalbos “nekošer.”

Dabar vėl Jankauskas sa
vo “aštriose pastabose” ne
va gązdinančiai kabinėjasi 
prie worcesterieciu del tų j 
aukų, kurias pats susabota- 
žavo.

Tegul jis žino, kad wor- 
cesteriečiai duosnūs, bet tik 
ne jankauskinei politikai. 
“Nauj. Gadynės” bosai vie
toj šmeižti mus geriau pa
darytų, kad atsiteistų už 
mūsų Šerus. Juk woi?ceste- 
riečiai labiau negu kuri ki
ta kolonija rėmė “Gadynę”, 
o dabar mes su ja labiau
sia nesutinkam ir nieko 
bendro nenorim turėti.

Worcester ietis.
Bal. 16 d. 1936 m.
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Demokratiškiausia
Tvarka Pasaulyje

Apie “karalystę tyrosios 
demokratijos,” apie “as
mens laisvę” ir lygybę tur
tingųjų ir biednųjų įstaty
mų akyse per daugelį metų 
saldžiai čiulbėjo menševi- 
kiškos lakštingalės. Ir tos 
dainos darosi tuo daugiau 
atkaklios, kuo daugiau 
smunka buržuazinis surė
dymas, kuo labiau darosi 
nepakenčiamas darbo žmo
nėms kapitalistinis išnau
dojimas, kuo drąsesni ir 
žiauresni mūšiai vystosi 
tarpe buržuazijos ir prole
tariato. Pamatiniu menše- 
vizmo uždaviniu, kaipo sa
vo agentūros darbininkų 
klasėje, buržuazija statė 
tą, kad pridengti tikrąjį 
charakterį buržuazines val
stybės, tikros kapitalistų 
klasės diktatūros aparato, 
toį-išnaudojimo ginklo prieš 
išnaudojamuosius.

Z Prieš marksizmo-leniniz.- 
mo idėjas apie begailestin- 
gaš proletariato klasines 
kdVas prieš kapitalizmą,ia

i
mSnševizmas pastatė skel- 

klasinės santaikos. Ir 
kada Rusijoje pergalingai 
suplasnojo socializmo revo
liucijos vėliava, tai menše
vikų caklžios giesmės pa
sikeitė į gyvatišką šnypš
ti ūią. Menševikišjki apaš- 

su Kautskiu priešaky-

bUhą klasinės santaikos. Ir

je panaudojo ištisas bačkas 
juodylo nuodų tam, kad ap
melavus proletariato pa
gimdytą naują visuomeninę 
tvarką, kad išaugštinti bur
žuazinę demokratiją sta
tant ją prieš proletariato 
diktatūrą.

Leninas ne kartą tyčio
josi iš Kautskio ir kautskie- 
čių raštų apie “tyrą demo
kratiją”, apie “nereikalin-. 
gumą diktatūros”, iš to, 
kad prie buržuazinės demo.- 
kratijos būk yra “lygybė iš
naudojamojo su išnaudoto- 
jum.” Numaskuojant bur
žuazines menševizmo idė
jas, atmušant jų užpuoli
mus ant revoliucijos pagim
dytos Sovietų respublikos, 
Leninas rašė 1918 metais, 
kad “proletarinė diktatūra 
milioną kartų yra demo
kratiškesnė už kiekvieną 
buržuazinę demokratiją; 
Sovietinė tvarka milioną 
kartų yra demokratiškesnė 
už pačią demokratiškiausią 
buržuazinę respubliką.”

Aštuoniolikos metų So
vietų eros gyvavimas teikė 
ir duoda vis daugiau pui
kiausių prirodymų teisin
gumo šio Lenino tezio. Di
džioji proletariato revoliu
cija Sovietų Sąjungoje išva
lė kelią ir sudarė sąlygas 
taip plačiam, tikrai visos

•liaudies demokratizmui, ko- bo visų valstybinių įstaigų, 
kio pasaulis nežinojo ir ne- Draugas Stalinas sakė, kad 
galėjo žinoti, net gadynėje “visuotini, lygūs, slapti rin- 
žydėjimo buržuazijos demo
kratijos. Sovietų tvarka 
pašąukė prie valstybės val
dymo ir išmokino to suga- 
bumo milionus dirbančiųjų 
žmonių. Sovietinė tvarka iš
vilko iš politinio atsilikimo 
ir pastatė prie aktyvaus 
valstybinio veikimo milio
nus vyrų ir moterų, paliuo- 
suojant juos nuo kapitalis
tinio išnaudojimo, padarė 
džiaugsmu jų darbą, pa- 
liuosuoja jų protą nuo kie
tai besilaikančių visokių se
novinių prietarų, įsitikini
mų ir tikėjimo, pagimdytų 
išnaudojimo tvarkoje.

Už “asmens laisvę”, ne
va žydinčią prie kapitalistų 
tvarkos ir neigiančią prie 
socializmo, k r y ž i a v ojosi 
menševikai ir kiti buržuazi- 
nia rašytojai. Nekartą Le-_ 
ninas ir Stalinas numaska- 
vo tikrąją buržuazinę “lais
vę.” Mūsų partijos progra
moje įrašytas klasinis bol- 
ševistinis for m u lavimas: 
“kiekviena laisvė yra apga- 
vysytė, jeigu ji prieštarau
ja paliuosavimui darbo nuo 
kapitalo.” Ir argi šiandien 
nematom dar daugiau, kaip 
bent kada anksčiau, mela
gingumą buržuazinių “lais
vių” !

Apie asmens laisvę klau
sė draugo Stalino ir Roy 
Howard nesenai atsibuvu
siame pasikalbėjime. Tame 
klausime slėpėsi ta mintis, 
būk socialistinė visuomenė 
atmeta asmens laisvę. Drg. 
Stalino atsakymas į šį klau
simą yra klasinis, aiškus ir 
išplaukiantis iš socializmo 
pergalių, turinčio pirme
nybes socialistinės tvarkos 
ant kapitalistinės tvarkos. 
Socialistihę visuomenę,— 
sakė d. Stalinas^—mes išbū
davo jome ne tam, kad su
mažinus asmens laisvę, o 
tam, kad žmoniška asmens 
laisvė jaustų save tikrai lai
sva. Mes išbudavojome ją 
tik asmens laisvei, laisvei 
be svetimženklių. Man sun
ku sau persistatyti, kokia 
gi gali būti “asmens laisvė” 
pas bedarbį, kuris vaikšti
nėja išalkęs ir negali nie
kur susirasti sau darbo. 
Tikroji laisvė yra tik ten, 
kur yra panaikintas išnau
dojimas, kur nėra vienų 
žmonių išnaudojimo kitais, 
kur nėra nedarbo ir skur
do, kur žmogus nedreba dėl
to, kad lytoj u jis gali ne
tekti darbo, gyvenamio, 
duonos. Tik tokioje tvarko
je galimą tikroji, o ne po
pierinė, asmens ir kiekvie
na kita laisvė.”

“Tokią tikrą laisvę gavo 
tik visa liaudis mūsų dide
lės tėvynės (Sovietų Sąjun
gos), kur išrauta ir šaknys 
išnaudojimo žmogaus žmo
gumi, kur panaikinta išnau
dotojų klasės ir visuome
nė susidaro išimtinai iš lai
svų darbo žmonių miestų ir 
sodžių—darbininkų, vals
tiečių ir inteligentų”, sakė 
Stalinas. Tikru atspindžiu 
ir to patvirtinimu yrą pa
gaminta nauja Sovietų Są
jungos Konstitucija. Drau
gas Stalinas pasikalbėjime 
su Howardu davė davinių 
apie ją, apie naują sistemą 
rinkimų (“visuotini, lygūs,' 
vieši ir slapti”), apie rinki
mų kovą, reiškiančią naują 
laipsnį darbe visų Sovietų 
valdžios valstybės organų.

Konstitucijos dėsniai pa
skelbti d. Stalino reiškia 
pirm visko besiartinantį 
patikrinimą iš visos dirban
čiųjų masės praktiško dar

kimą buržuazines demokra
ti jos. Kaip nereikalingą 
daiktą, buržuazija numeta 
nuo savęs demokratinį ap- 
siautalą, kaip tik to reika
lauja klasiniai reikalai ko
vai su proletariatu. Tas 
procesas likvidavimo liku
čių buržuazines demokrati
jos jau toli nuėjęs daugely
je kapitalistinių šalių. Bur
žuazijos diktatūra, pavyz
džiui, Kautskio tėvynėje 
(Vokietijoj) jau nepriden
giama figos lapu “tyrosios 
demokratijos,” ne! Fašisti
niu kirviu vokiškoji buržu
azija atvirai galvas kapoja 
pirmeiliniąms proletąrams. 
Bet ir tęsė kapitalo šalyse, 
kur buržuazijos diktatūra 
dar neįgavo fašistinę for
mą, nublanko, nušuto demo
kratinis apsiautalas ir prie 
minimumo pavaryta net. 
formalės konstitucinės dar
bo masių teisės.

Tiktai mūsų, Sovietų, 
lyje visas pasaulis mato 
girną tikrojo sovietinio
mokratizmo. Naujoji Sovie
tų Konstitucija, kuri bus 
“pati demokra tiškiausįa 
konstitucija iš visų esančių 
pasaulyje,” patarnaus pra
džiai tokio žydėjimo tikros 
visos liaudies demokratijos, 
apie kurią anksčiau tik mą
styti galėjo geriausi žmoni
jos protai.

(Iš “Pravda”)

kimai Sovietų Sąjungoje 
bus bizūnu liaudies rankose 
prieš blogai veikiančius val
džios organus.” Šis pareiš
kimas mūsų partijos ir 
liaudies vado reikalauja 
daug nuo partijos ir val
džios įstaigų. Pirm visko 
reikalauja nelaukti, rankas 
sudėjus, gyveniman įvedi
mo naujos Sovietų konstitu
cijos. Tas reikalauja nuo 
kiekvienos partijinės ir val
stybinės įstaigos su pagelba 
masių jau dabar pradėti 
gilų tyrinėjimą, kaip dirba 
ant vietos Sovietų organiza
cijos, kaip jos patenkina 
“tuos ar kitus skaitlingus 
ir vis beaugančius reikalus 
miestų ir sodžių darbo žmo
nių.” Tas reikalauja nuo 
kiekvienos partijinės ir val
stybinės organizacijos tuo- 
jaus, šiandien energingai 
pagerinti savo darbą.

Nauja Sovietų Konstitu
cija ir rinkimai jos pama
tais, kuriuose ims aktyvų 
dalyvumą ir mūsų partiji
nės organizacijos, suvaidins 
milžinišką rolę visame gy
venime ir veikime mūsų 
gimtinės. Iškils dar naujos 
dešimtys ir šimtai tūkstan
čių žmonių, kultūriniai ir 
politiniai išaugę ir tinka
mi užimti didelius valstybi
nius darbus. Iškils aikštėn 
ir kitos rūšies žmonės—su- 
biurokratėję, nenorinti ar
ba nemokanti dirbti val
džios įstaigose taip, kad 
“padaryti mūsų darbą dau
giau našių, o mūsų gyveni
mą daugiau- kultūringu”, 
sake Stalinas. Laike rinki
mų 
kaip dirba Sovietų valdžios 
organai tuom pat kartu bus 
ir partijos patikrinimas 
kiekvienos partijinės orga- gitart gu Anglija

masių patikrinimas,

nizacijos, patikrinimas to, 
ant kiek artimai ta ar kita 
organizacija yra susirišus 
su masėmis, ant kiek tinka
mus žmones ji pastatė į tas 
vietas, ant kiek ji moka pa
rinkti tinkamus žmones į 
valdymo kadrus, vertus sta
lininės gadynės ir žydėjimo 
socializmo mūsų šalyje.

Sovietų šalis, mūsų tėvy
nė, atsistoja prieš pasaulį 
vis daugiau savo grąžoje. 
Patyrimas visų metų revd* 
liucijos jau parodė pasau
liui,.kad nėra tos tvirtumos, 
kurią negalėtų paimti bol
ševikai, nėra tokio uždavi
nio, nors ir pat kebliausio, 
kurį vadovaujama genijaus 
Sovietų liaudis negalėtų 
sėkmingai išrišti. Patyri
mas visų metų socialistinės 
revoliucijos parodė, kaip 
pilniausiai išsipildo Lenino 
ir Stalino nurodymai. Argi 
šių dienų didelė ir galinga 
mūsų šalis nėra tikras gy
venime įkūnijimas tų idėjų 
ir uždaviniu, kuriuos 'iškėlė 
Leninas ir Stalinas 15-20-30 
metų atgal! Argi ne di- 
džiausis patvirtinimas Leni
no ir Stalino mokinimo lai
ke proletarinės revoliucijos 
yra dabartinis Sovietų žy
dėjimas, tikros ir didžiau
sios pasaulyje demokratijos 
masių viešpatavimas! Argi 
Sovietų Sąjungoje, kur jau 
galutinai ir neabejojančiai 
pergalėjo socializmas, įvedi
mas visuotino, lygaus, viešo 
ir slapto balsavimo laike 
rinkimų nėra pravedimas 
gyveniman mūsų progra
mos pareiškimo laike revo
liucijos 1917 metais!

Taip pat pilniausiai pasi
tvirtina Lenino ir Stalino 
mokinimas apie kelius ir li
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Jugoslavai ir Rumunai Pikti
nasi Francijos Politika

PARYŽIUS, bal. 21.— 
Jugoslavija ir Rumunija 
yra nepatenkintos Prancū
zų valdžios pataikavimu 
Mussoliniui prieš Ethiopi- 
ją. Francijos vyriausybei 
yra pranešta, kad tos šalys, 
todėl, gales atsimest nuo 
sutarties su Franci j a, o su

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j vaistinę ir nusipirkitj 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Ęop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėllaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliayojam 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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Ncdėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

NAUJOJE VIETOJE

LWUV£M
DUONA 

<^\SCHOLES BAKING
Grand St., Brooklyn^^^^

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuve* 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) j 

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

s
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Lietuva Prieš 75 Metus
1— ST. MATULAITIS - =====

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

(Tąsa)
Be to, Renne palikdavo šventomis dieno
mis darbininkus ir darbininkes prižiūrė
ti gyvulius ir kitokiai priežiūrai ir dagi 
neįrašydavo tas dienas į baudžiavą. Lie
pos men. Zarasų pav. Pelikanų dvare 
valstiečiai atsisakė pildyti kai kurias in
ventoriuje įrašytas priedermes ir pareiš
kė, kad dirbs tiktai po 4 dienas savaitei. 
Be to pareiškė, kad jeigu juos vters pil
dyti visas inventoriaus priedermes, tuo
met jie visiškai neis į darbą ir nevalys 
javų nuo laukų.

Teisingai įkainavo valstiečiai ir palik
tas dvarininkams policijos ir teismo tei
ses, o taipo gi ta£ galimybes veikti į val
stiečius per įvedamas savivaldybes. Po 
manifesto Kauno gub. buvo nustatyta 
įsteigt 153 valsčių valdybas ir 1033 so
džių bendruomenes, kurių kiekvienoj tu
rėjo būti valstiečių išrinkti viršaičiai ir 
seniūnai. Valstiečiai į šitai reagavo tuo 
bū,du> kad atsisakė rinkti viršaičius ir 
seniūnus. Taip, Vilnijos dvaro valstiečiai 
pareiškė (spalių mėn. 1861 m.), kad jie 
ųenori įsteigimo valsčių ir kaimų valdy
bų. “Pirma, bijo, kad įsteigimas bendruo
menių nepririštų jų prie žemės ir nepa
darytų vėl baudžiauninkais; antra, kad 
jiems buvo pareikšta taikos tarpininko, 
kad viršaičiai ir seniūnai renkami daboti 
baudžiavos atlikimą ir pasiųsti į ją dar
bininkus, delei to jie nelaiko sau privalo
mu užlaikyti viršaičius savo lėšomis.” 
Kai kur “atsisakė pasirašyti rinkimų 
lakštus ir nutarimus, bijodami palikti 
apgautais ir vėl palikti dvarininko val
džioj.” Kitur kaip va Plungės dvare sau- 
vališkai išrinko sau viršaičiu Vaišvilą. 
Panašus nusistatymas, tęsėsi ir 1862 m.

Valdžios Agentai Skundžiasi del 
Valstiečių Nepaklusnumo

Štai ką rašo Kauno gub. žandarų vir
šininkas 1862 m. vasario' pabaigoj apie 
Biržų dvaro valstiečius: “Iš laikinai pri
deramųjų Biržų dvaro valstiečių, apie 
14,000 dūšių abiejų lyčių nutarta sudary
ti du valsčių: Biržų ir Salamiesčio. Bir
žų valsčiaus valstiečiai išgirdę iš taikos 
tarpininko, kad per du metu jie privalo 
pildyti dvarininkui pirmiau buvusias 
priedermes ir išąiškinę sau, kad įsteigus 
valsčius jie gali vėl palikti baudžiaunin
kais, atsisakė rinkti valdiškus asmenis ir 
pareiškė, kad tik tuomet imsis steigti 
valsčius, kuomet bus visiškai laisvi, gaus 
dabar jų atliekamų priedermių paleng
vinimus.” Taip pat buvo ir su Salamies
čio dvaro ir su kitų apylinkių dvarų 
valstiečiais. Taip štai Montegailiškių ir 
Padgajaus dvarų valstiečiai 6 mėnesius 
atsisąkinėjo rinkti valsčiaus viršaičius. 
Tiktai pastatyti kaimuose kareiviai, ku- 
rius valstiečiai privalė maitinti su ark
liais, ir išplakimas rykštėmis viešai 10 
valstiečių Biržų dvare privertė aplinki
nių' dvarų valstiečius išpildyti valdžios 
įsakymą—išrinkti viršaičius.

Negeriaus buvo nusistatę valstiečiai ir 
kas link taikos tarpininkų, kuriems pa
vesta buvo tvarkyti ekonominius valstie
čių reikalus, su buvusiais ponais, steigti 
valsčius ir kaimų bendruomenes, susta
tyti vądinąmųč sutarties lakštus, kurie 
galutinai turėjo nulemti žemės paskirs
tymą, ir gulinčios ant valstiečių išmokė
jimo naštos dydį. Tarpininkai renkami 
dvarininkų ir iš dvarininkų, aišku, veikė 
dvarininkų naudai. Valstiečiai tuojaus 
pastebėjo ken.o naudai veikia tie tarpi
ninkai, kad jie yra tik dvarininkų pasta
tyti, valdžios įgalioti dvąrininkų agentai. 
Atsinešimas prie jų buvo didžiumoj nei
giamas; neigiamas buvo atsinešimas ir 
prie taikos tarpininkų daromų sutarties 
lakštų. “Taikos tarpininkai buvo vals
tiečių sutikti daugumoj su nepasitikėji
mu”, rašo Kauno gub. žandarų viršinin
kas 30 liepos 1861 m. “Valstiečiai nepa
tenkinti, kad tarpininkai išrinkti iš dva
rininkų luomo ir mano, kad jie būtinai 
turi veikti dvarininkų naudai. Deliai to 
taikos tarpininkų įtaka į valsčius svar
biuose atsitikimuose lig šiol menjka. Kai

kuriose vietosę vąlstįęčiai parodė dągį 
aiškų jiems ųepaklusnumą. Taip Kau
no pav. dvaruose: Velione j—dvarininko 
Zaleskio, Raudonėj—našlės Kaisarovie- 
nės ir Pernarave—kamer-junkerio gra
fo Benedikto Tiškevičiaus taikos tarpi
ninkai negalėjo įvykinti paklusnumo dva
rininkams ir prašė komandiruoti į tuos 
dvarus kareivių komandas. Zarasų gi 
pav. valsčiuje, sudarytame iš kelių smul
kių dvarų miestelyje Dujėtai, 14 liepos 
valstiečiai skaičiuje 200 žmogių, susirin
kę valsčiaus valdyboje, grubijoniškai pa
sielgė taikos tarpininkui poručikui Piza- 
ni už tai, kad nubąudė (įu vajstįępįu už 
nepaklusnumą dvarininkui Npvogonskiūi 
ir pareiškė, kad nepildys inyęntpriuje 
nustatytų pavarymų; o kuomet piząnį 
negalėdamas numalšinti juos, išvažiavo 
iš Dūkštų, puolė valsčiaus kanceliariją, 
sunaikino joje visas popieras ir knygas”. 
Baltųjų Plonenų dvare Panevėžio pav. 
“kuomet antstolis sulig taikos tarpinin
ko Liansbergio nusprepdimo norėjo nu
bausti rykštėmis valstietį Dumbrą... 
tuomet, buvusieji sueigoj valstiečiai, ne
leido įvykinti tą bausmę ir, išplėšę Dum- 
brą iš tūkstantininko ir seniūno rankų, 
sauvališkai išėjo iš sueigos, vesdami su 
savim Dumbrą ir balsiai kolįodąmi ant
stolį ir tarpininką plėšikais ir kitais ne
padoriais žodžiais”. Apie kitus neigia
mo prie taikos tarpininkų atsinešim,o at
sitikimus neminėsime ir šito pakanka, ir 
taip aiški tarpininkų rolė ir valstiečių 
prie jų atsiųešimas.

Valstiečiai Suprato Priešų šunybes
Nemaža buvo susidūrimų ir darant 

sutarties lakštus. Valstiečiai gerai su
prato visas dvarininkų ir jų agentų tai
kos tarpininkų machinacijas, kad juo 
daugiaus piniginių išmokėjimų užkrauti 
valstiečiui. Valstiečiai, neturėdami ki
tokios išeities, kai kur darė taikią de
monstraciją: štai dvare Pįtarai Šiaulių 
pav., kuomet taikos tąrpinipkas norėjo 
perskaityti jiems sustatytą sutarties lak
štą “nenorėjo klausyti, griežtai atsisakė 
priimti jį ir sauvališkai išsiskirstė”. Bir
žų valsčiaus Astravos ir Geruliškių kal
nių bendruomenės valstiečiai, kuomet 
taikęs tarpininkas paragino juos susi
rinkti Astrąvos dvare, kad patikrinti su
tarties lakstą, sauvališkąi susirinko vals
čiaus valdyboj, atsisakė išpildyti minėtą 
tarpininko reikalavimą. Kaip atsinešė 
valstiečiai prie sustatytų sutarties lakš
tų matyti iš to, kad per yisą laiką iki 15 
balandžio 1863 m., t. y. beyeik per du me- 1 
tu Kauno gub. valstiečių reikalams ko- < 
misija užtvirtino 'sustatytų pę visų gų- 1 
berniją 1067 sutartis, apimančias 1063 
dvaruš su 115,403 galvų (revizijos dū
šių) .valstiečių: iš jų valstiečiai pasira
šė tik ant 89, reiškia kitus nepripažino 
teisingais. Sulig 318 tų iš užtvirtintų 
lakštų valstiečiai, girdi,' sutiko eiti as
mens darbo priedermes t. y. baudžiavą, 
o sulig 715 pereina ant činšo. Beto tuo 
laiku buvo patiektų, bet komisijos dar 
neužtvįrtintų 123 lakštai. Delko valstie
čiai taip atkakliai priešinosi ir atsisaki
nėjo priimti tuęs lakštus, vaizdžiai paro
do aprašymus to pasipriešinimo eigos ir 
priežasčių Zarasų pav. dvare Pelikanai. 
Valstiečiai griežtąi atsisakė priimti su
tarties lakšto nustatytas jiems prieder
mes.

Valstiečiai patiekia ir priežastį savo 
nusistatymo, bųtent, kad “turėdami men
kos vertės žemę, jie nepajėgia išmokėti 
činšą sutarties lakštų pustatytą, ar pil
dyti mišrias priedermes jiems taikos tar
pininko paskelbtas, be suirimo galutinai 
jų ūkių; kad skiriamos jiems dabar prie
dermės aukštesnės tų, kurias jie lig šiol 
pildė ir delei to jie negali tikėti, kad anos 
teisingai suskaitliuotos, ir, kad, jeigu 
juos vers pildyti tas naujas priedermes, 
tuomet jiems priseis palikti savo gyveni
mas ir turtas dvarininkui ir jieškęti sau 
p rasi n tai tinimo kitoj vietoj”.

(Bus daugiau)

Savaitės Įvykiai

Balandžio 12 dieną, atsikė
lęs iš ryto, išėjau pasivaikščio
ti. Velykų diena, žmoneliai 
tik bęgą, skubina į bažnytėlę, 
dįūziupioj gražiai apsirengę. 
Stovių ir matau daug pažįsta
mų veidų. įtaiga užgirdau 
savo pąyąrdę ir “Sustok!” Ap
sidairęs pamačiau pažįstamą 
žmogų, kuris nekaip atrodę. 
Jis manęs užklausė: “Kas yra 
bosas stpboj — vyras, ąr mo- 
tęris?” As, būdamas vyras, 
atšakią,ų, kad yyras. Jisai su
ko; “As ir taip maniau, bet 
taip nėra.” Praėję pasakoti 
S^iyp istoriją; “Atiduodu mo
teriai ‘pėdę,’ užmoku už stu- 
bą ir vakar norėjau pasilinks
mint su moteriškę, kaip ir visi 
gėrį katalikai, bęt šjtai kas at
sitinka; sūnus pašaukė ppl.i.c- 
maną"ir pųvežė mane į belan
gę ir taip per Velykas turė
jau prabūti. Pąrgryžęs ną- 
mon racląu drabužius sudėtus 
už durų su no,ta, kad turiu 
kraustytis. Padėk man su
rast gerą policiątą, kuris tą 
viską galėtų sutvarkyti.”

Apgailestaudamas žmogų 
nelaimėj, stebėjausi, kaip tas 
galėjo atsitikti. Jisai pasa
kė: “Aš esu našlys, o jinai 
divorsuota męteris.”

Balandžio 13 d. įvyko Lie
tuviu Piliečių Kliub.o mėnesi
nis susirinkimas ir buvo gana 
triukšmingas. Mat, buvęs iž- 
dininkas negrąžįna kliubui 
virš $1,000. Buvo teismas, bet 
klįubas per neapsižiūrėjimą 
pralaimėjo. Dabar einame 
prie naujo teismo. Tas, žino
ma, neina kliubui ant sveika
tos. Visi nariai turėtų virši
ninkus geriau kontroliuoti.

Buvo prisiųstas laiškas nuo 
“Laisvės” reikale 25 metų su
kaktuvių, tai nekurie mėgino 
‘.‘Laisvę” pašiepti, užvadinda-l 
mi šlamštu ii’ kad mes nieko 
neturime ąu ; ją,. ųors kliubas 
“Laisvę” prenumeruoja ir na
riai skąįto. Keista tas, kad 
mes ten turime savo žmonių 
ir tie neatsistojo ir nepaaiški
no dalykus.

Tą patį vakarą įvyko pasau
lio Čampiono Mahoney risty- 
nė.s. žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir sumokėjo gerus pi
nigus. Mahoney laimėjo. Ka7 
žin kur mūsų lietuviai ristikai, 
kad šiemet dar nebuvo jų ris- 
tynių ?

Balandžio 14 d. Lietuvos 
§»Ūnų ir Dukterų susirinkime 
nutarta rengti vakarienę ati
darymui Olympia Parko, ge
gužės 3 dieną. Tai bus pir
mas šio sezono parengimas. 
Malonu būtų matyti worceste- 
riečius ir svečius iš visos apie- 
linkės.

certas ir šokiai įvyks Darbi
ninkų Centre, 8 vai. vakare. 
Dainuos Aido Choras. Būkime 
visi, kaip miesto sode, taip ir 
svetainėj. Iškilmingai pami
nėkime darbininkų šventę.

Korespondentas, J. J.
* ’ • i, A / * ■ .

Rochester, N. Y.

kpn- tis pąą Kosęįąnską, o gausite

Aš Juozapas Są.unoras dė- 
kavoj.u lietųyiškam kriaučių 
lokalui už 5 dolerių auką irj 
už gerą širdį, kad man, bėdoj 
esant, suteikia pagęlbą. Jau 
treti metai, kaip es.ų sergantis 
ir esu “pųrauzėj”. Dękavoju 
.tieins, kurie sųjpąpę sušelpei

gerą patarnavimą.
Su augšta pagarba,

Juozas Saunoras
ŽOLYNU ARBATA

Neužmirškite Lietuvos 
revoliucinių politinių kali
nių ir jų šeimynų.

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SO. BOSTON, MASS.

A.L.P. Meno Sąjungos 2 apskritys 
rerigid.’ mėtinį koncertą, kuris įvyks

ipane ir taipgi draugam Dyų-'nedėlioj, 3 d. gegužės (May), Lietu- 
sęikąį ir Ląstą,uskųi už atv.ę^i- ‘viŪ svpainėje, kampas E ir Silver 
mą dovanos. Dėkavoju draugui pŽ*’ 2wvaJi •?? P^tų. Įžanga 40c., b Programą išpildys keletas gabių so-
Vaisnorui U Z pusės ų.oįęyio au- lis.tų ir chorai iš visų Naujos Angli- 
ką, draugui Švedui už cigare- J°s miestų. Po koncertui bus šokiai 
tųs ir draugui Balaišiui už do- . gero-t %k.estros .“w bu» * T • • i ■' • • skanių užkandžių ir gėrimų. Tad
vapas. Šie VISI draugai Lais- kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
vės” skąitytojaį ir atjaučia išgirsti gražaus koncerto ir linksmai 
darbinųikus.

Aš, būdamas sveikas, visadą 
atjausdavau d^rbipųikus. Aš 
iš to džiaugsimo net kartais 
apsiverkiu, kad draugai ma
nęs nepamiršta.

Rochesterio ‘ 
dar nauja, t” ' 
vietoj ir sykiu ligoninė. Pas- Gegužės bus masinis mitingas ant 

t' milionus “Peutches Haus”, kuriame visi turė
tumėte skaitlingai dalyvauti.

A. V.
(99-100)

pasišokti.

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius, 
NATURAL-LAX. —HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko. 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė' 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su* 
tvarkymui pairusius vidurius. Pi
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mor, 
ney Order už vieną arba tris pa-* 
kelius, o mes jurris už tai pasiųst-1' 
me per paštą NATURAL-LAX.-rri 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON i < 
P. O. Bok 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Komisija.
(99-I.OP)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 k 

rinkimas' jvyks dieną pirmiau negu
Lad yra laikomas, tai yra ketverge, 

purauzė77 yra baląndzio, 7*30 vai. vakare, 
, v. . 3014 Yemaiis St. Mitingas šaukia- 

aiaeie n gražioj irias anksčiau, nes pirmą dieną

tatymas kainavo 4 
dolerių, žmonių yra visokių, 
t.autų. Iš lietuvių yra šeši. 
Gaunam vieną laikraštį “Lais
vę” ir visi pasidalinam.

Dėkavoju ir Daktarui Kos- 
ciariskui, nes jis man daug pa
gelbėjo ir. kitiem lietuviams 
yrą daug pagelbėjęs. Jis sve
timtautis ir geras daktąras. Aš 
patariu, esant reikalui, kreip-

NEWARK, N. J.
Antras Juokų Vakaras! Rengia 

Sietyno ’Choras, nedėlioj, 26 d. ba
landžio, Jurgineje svetainėje, 180 
New York Avė. Pradžia 6 vai. vaka
re. Kviečiam visus ateiti ir pilnai 
prisijuokti, nes bus pilnas juokų va
karas.

Komisija.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 1 
GRABORIUS 1

• (Undertaker) K.
Vedu šermenis ir palaidoju tin-A 

1 karnai ir už prieinamą kainą.*
I Parsamdau automobiliu* vcstuvėm.^F 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. ,

402 Metropolitan Ave.W 
(Arti Marcy Avenue) U

Brooklyn, N. Y. W

.............. - —......  --.....

FOTOGRAFAS •
LICENSES

BEER, WIJiE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A' 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
488 Harman Street, Borough of Brooklyn, 

Į County of Kings to be consumed off the 
, premises.

LINUS SEUFERT 
488 Harman St., Brooklyn, N. Y.

. ------------------ ------------ 1--
NOTICE is hereby given .that License No. 
A' 10712 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ■ of Klings to bo' consumed off the 
premises. " '
ALBERT SCHOENFELD & PHILIP SIEGEL 
17 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

------------------ ------- --  • i 
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4016—18th 
County of 
premises.

4016—18th
NOTICE is hereby given that License No.1 
L 426 -has been issued to -the undersigned 
to sell wine and liquor at’ retail Under’■ Seo I 
tion 132 - A of the Alcoholic Povcrhge Con-1 
trol Law at 8423—3rd AvbnuC, Borough of i 
Brooklyn, Coxinty of Kings, to be consumed 
off' tho prefriises.

SAM HABERMAN
8423—?rd Ave., ’ ’ ' 1 r' Brooklyn, N. Y. 1
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6741 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liqudr nt retail' undet 
Section 132-A of the Alcoholic leverage Con
trol Law at 407—7th AVenue.' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on ’ the premises'. (

VINCENZO CQNA
407—7th Avo., Brooklyn. N. Y.• .............  ■ ............ •.* .
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w.ine and liquor at retail uncleVf 
Section T82-Ą' '6f''the Al<JOh.o)ic Beverafco Con
trol Law at 38 Washington Ave., ęorough of 
Brooklyn, 'County df KidK3> to be' consumed 
on' the premises.

' > EDWARD O’BRIEN
38 Washington Ave., Brooklyn, N. X<

. 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. Ramanauskiene.
(98-99)

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, vea. 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių* 

Iš senų padarau, 
naujus paveiks
lus ir krajavus’ 
sudarau su, 

amerikoniškais. ~ 
Reikalui esaųt> 
ir padidinu ti 
kio dydžio, ko
kio r.ageidauj*% 
ma. Taipgi at-r 
maliavoju į v *4*'
riom spalvom /J

AS STOKES u;
512 Marion St., kamp. Broadway^ 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT 

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

*

Control Law
Avenuo, Borough of Brooklyn,
Kiilga; to .be consumed on the

SAUL FORTŲNOFF
Ave., • Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbąlžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; p.ar- 
samdo automobilius ir karietas 
vesėlijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
£31 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Balandžio 15 d. turėjo įvyk
ti Aido Choro pamokoj, bet 
mokytoja neatėjo. Mąt, sa
vaitę atgal choras turėjo baj- 
s^yiip^, kokią turėsim mokyto
ja, jei susivienysime. Buvo 25 
baisai ,ųž naują mokytoju, to
dėl Meškięnę ir neatėjo, 
žvaigždės choras turės savo 
susįrinkimą 21 d. balandžio— 
lauksime rezultatų.

Balandžio 16 d. svetainės 
direktorių susirinkime nutar
ta turėti pikniką gegužės 24 
4., Olympia Parke. Nutarta 
numažinti chorui rajidą už 
kambarį — viętoj $10 į mėne
sį, bus $7.5Q. Tvanas mūsų na
mui padarė $50 nuostolių. 
Turėjome vandenį pumpuoti 
kelias dienas, kad visai namo 
neapsemtų. 

i

Balandžio 17 d. Darbinin
kų Cen,tre įvyko susirinkimąs 
ptisirėngimųi prįe Pirmos Ge
gužės. Susirinksime miesto 7 *» • t . /

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis SavipinĮcas
PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS 

skutimas 158 
Prielankus Patarnavimas ■ 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten JEyęk ir Maujet Sts.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk 
raus”-—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

I “LAISVĖS” ANTRAŠAS 
|427 Lorimer $t., B’klyn, N. Y.

----------------------------------------- ■ -

Sergančių Vyry ir Motery: 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ,Ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, SkilyioAV' 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų. 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių.’' 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica^,. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk*- 
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite koki^ ’ 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi» 
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų - 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamo*,.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Ii* * 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir ...

Čiepų {leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 Si, S. f.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. .<.eU4

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. > 
Sekmadieniais 9 A. M, iki 3 1$.,,

MES KALBAM LIETUVIŠKAI^,,,

*
J

..........r *............y.......rm*   ,*■■■■ ■' 
<» t • •....... 4............................... . r • • •.....-

Juozas
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersęy Valstijose
Keystone—Main 9669

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

niahęs Sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street
' PHILADELPHIA, PA.

•1
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Puslapis Šeštas. šeštadienis, Bal. 25, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Populiarėm Kainom Opera

Sutverta ALDU) Moterą 
J Kuopa Williamsburge

Lietuviai Kriaučiai Švęs Pirmą Gegužės

Brooklyn© lietuvių moterų 
susirinkime, sušauktame per 
ALDLD Moterų Komitetą, 
ketvirtadienį, veik vienbalsiai 
nutarta sutverti Amerikos 
lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Moterų Kuo- 
pąj' Apie tai, delko ji 
inums atrodė reikalinga, bus 
plačiau rašyta Moterų Skyriu
je, ateinantį trečiadienį, šiuo 
sykiu galima pasakyti tiek, 
kad ant vietos įsirašė dvi nau
jos 5 narės: Julia Stankaitienė 

Marcelė Purvėnienė, viena 
prisižadėjo įstoti vėliau, o 
&-nios persikėlė iš kitų kuopų, 
kad dirbti pastatymui ant ko
jį ir subudavojimui stiprios 
moterų kuopos.

• Ant vietos išrinkta valdyba, 
kurion įėjo dd.: Stankaitienė, 
Lazauskienė, Mikalauskienė, 
Sasna. Taipgi išrinkta dd. 
Depsienė ir Mikalauskienė į 
gegužinės komitetą.

Nutarta minėti Motinų Die
ną,-surengiant prelekciją, aiš- 
kinimui moterų sveikatos rei
kalų ir reikšmę Motinų Die- 

Kviesim visų mylimą 
ąvęįkatos patarėją Dr. Kaš- 
kiaučių ir vieną iš geriausių 
moterų kalbėtojų.

Moterų Suvažiavimo nakvy- 
nių-komisija, dd. Depsienė ir 
Kazakevičienė raportavo, kad 
brooklyniečių draugų ir drau
gių kooperacija buvo širdin
ga. Vietų gauta tiek, kad ne
užteko nakvotojų. Biskį nema- 

$ i lonumo buvo dd. chicagie- 
čiams ir bostoniečiams, kurie 
pribuvo nakties valandomis ir 
nebuvo kas nurodo nakvynes, 
nors jų buvo.

Vakarienės komisijos vardu 
raportavo Purvėnienė, kad 
sėkmingai pavyko aprūpinti 
delegates ir buvusius svečius 
užkandžiais tik už $11.08.

mums sutaupino Varpo 
kepyklos savininkai Balčiūnai, 
ktirie aukavo arti desėtko ba- 
kanų duonos delegačių vaka
rienei. Komisijoj dirbo dd. Ja- 
ruŠienė, Vižliauskienė, Ado
maitienė ir Purvėnienė.
Svetainės puošimo komisijos 

vaftiU raportavo . Depsienė, 
kad aukų draugės sumetė 
$2«L5, iš ko buvo padabinta 
Svetainė ir pagaminta didelė, 
graži iškaba—sveikinimas su
važiavimui. Gal būt iš kuklu
mo ,d. D. nepriminė, kad tą 
didelį iškabos pagaminimo 
darbą atliko jos dukrelė Al
bina Depsiutė. Suvažiavime 
*bUyo ALDLD leidinių paroda, 
kuriai pastolį padarė d. Alek
synas, o knygas pristatė d. 
Solomskas.

< Puošimo reikalams aukojo: 
Kazakevičienė, Baltulioniutė, 
Vasiliauskienė, Sinkevičienė, 
Depsienė, Mary, Adomaitienė, 
Stankaitienė, j, Jarušienė, Sas- 
iia.ir pora kįtų draugių.
--'Abelnai iš suvažiavimo 
draugės išsinešė gerą įspūdį ir 
pasiryžimą dirbti moterų la
bui, kas aiškiai atsispindėjo 
šiame susirinkime. Moterys 
dėkingos visiems kuo nors pri- 

t ^(tėjusiems suvažiavimui.
Narė.

Seredos vakare, 22 d. ba
landžio, Liet. Piliečių Kliube, 
Amalgameitų Unijos, Lietuvių 
Kriaučių 54-tas skyrius turėjo 
paprastą mėnesinį susirinki
mą. Nors dabar kriaučių siu
vimo pavasarinis sezonas jau 
pasibaigęs, pasilikę ilgesni ry
tai pamiegojimui. bet susirinr 
kiman atsilankė neperdau- 
giausia žmonių. Kažin kodėl

L.D.S. Pirma Kuopa Ry
toj Turės Grąžą Vakarą

nijimo 1-mos kuopos vakaras, 
kuris buvo atkeltas iš 12-tos 
šio men. del taisomos svetai
nės, tikrai jvyks šį sekmadie
nį, 26 balandžio. Svetainę 
baigia taisyti šią savaitę.

ALDONA KLIMAITĖ

dainuos LDS kuopos vakare 
sekmadienį.

Koncertinės programos dalį 
išpildys dainininkai solistai, 
A. Klimaitė ir A. Velička. 
Publika visuomet laukia jų 
dainų, čia taip pat bus ir to
limų svečių, nes 25-26 d. įvyk
sta LDS Centro posėdis. Aną 
syk buvo rengtasi margu
čiams, bet jie likosi už iš ar
dytos “Laisvės” namo sienos, 
tačiau kas liečia užkandžius, 
komisija pagamins atatinka
mų sezonui. Tiek galima pri
minti, kad margučiai ar ne 
margučiai, bet šis balius turi 
būt sėkmingas, nes artinasi 
suvažiavimas ir nuo šio ba
liaus priklausys, kaip mes pa
sirodysim suvažiavime, kuria
me brooklyniečiams netiktų 
užimti paskutinę sėdynę.

Įžanga tik 25 centai. Tikie
tai, kuriuos buvot pirkę 12-tos 
parengimui, bus geri šiam. 
Kuopiečiai ir visi kiti kviečia
mi dalyvauti.

Komisijos Narys.

daugelio yra nupuolęs ūpas 
lankyti susirinkimus?

Pildančios Tarybos sekre
torius pranešė, kad Kasperc- 
kas nubaustas $25 už tai, kad 
apsiėmė 12 centų pigiau siūti 
žiponą už kitą kontraktorių ir 
numušė darbininkams algas, 
šitas Kaspercko-Karaliavi- 
čiaus prasižengimas buvo pa
darytas dar rudeniniam sezo
ne.

Atkočaitis didina šapą, per
tveriant ją į dvi dalis: vienoj 
siūs sekotus, o kitoj overko- 
tuš. Tad nutarta pasikviesti 
Atkočaitį ir jo pusininką pasi
kalbėjimui, kaip jie mano 
tvarkyti tą visą biznį, kad 
paskui nepasidarytų kokis ne
susipratimas. Tai tiek iš 
bos veikimo.

Nutarta už $10 įdėti 
skyriaus vardą 142-ro 
riaus programe.

Skaityta nuo Lietuvių 
kiančio Komiteto laiškas-šau- 
kimas konferencijon, prisiren
gimui prie ateinančio Ameri
kos Lietuvių Kongreso, šau
kiamo atsteigimui Lietuvos 
liaudžiai demokratinių teisių, 
ir išrinkta 15 delegatų. Kon
ferencija bus 3-čią dieną ge
gužės, Piliečių Kliube.

. Kadangi jau nėra toli Am
algameitų unijos 11-toji kon
vencija, įvykstanti Clevelande, 
tai Pild. 
zoliucijų 
skaitė 9 
Valandų
mum Algos; Paliuosavimą Po
litinių Kalinių; Tvėrimą Dar
bo Partijos; Organizavimą In
dustrinės Unijos; Gelbėjimą 
Scottsboro Berniukų; šventi
mą Pirmos Gegužės; Lavini
mą Jaunimo Unijizme; Sporto 
ir Kultūros klausimu, irgi jau
nimo reikalais. Visos šitos re
zoliucijos priimtos vienbalsiai 
ir bus pasiųstos konvencijos 
sprendimui.

Daryti atskirai kiekvienos 
rezoliucijos apibūdinimą ir 
kodėl jos buvo reikalingos 
priimti, manau, jog skaityto
jas aiškiai supras, kad užimtų 
daug laiko rašymui ir laikraš
tyj vietos. Prie to, kelios re
zoliucijos priimtos jau ne pir
mu sykiu ir kriaučiai žino jųjų 
prasmės vertę.

Mūsų skyrius ir šį metą 
švęs Pirmą Gegužės ištisą die
ną. Tai tokis padaryta tari
mas šio susirinkimo. Gal būt 
kam nors atrodys keistokas 
skyriaus tarimas, aiškinant, 
kad smalgameitai drūčiai or
ganizuoti, visados šventė Ge
gužinę, tai kam buvo reika
lingas specialis balsavimas, 
kėlimas rankų augštyn ? Juk 
vistiek niekas 
tuviai neturi

tary-

54-to 
sky-

Vei-

Tarybos išrinktoji re- 
gaminimo komisija 
rezoliucijas: Už 30 
Darbo Savaitę; Mini-

nedirbs, nes lie- 
darbo.

k Šiandien Gegužinės 
Konferencija

t

Balandžio 25, 1:30 dieną, 
Hotel Delano, 108 West 43rd 
St., N.'Y., įvyks paskutinė 
konferencija p r i s i r e ngimui 
Pirmos Gegužės Bendram pa
radui. Dalyvaus apie pusant
ro tūkstančio delegatų. Lietu
vių organizacijoms taipgi 
svarbu turėti atstovus.

Kovos prieš Vaiky 
Persekiojimą

kame: arnalga-

Gegu-Bendros Darbininkų 
žinės Vaikų Sekcijos pirminin
kas, Walter Lustig, išleido į 
visus mokytojus atsišaukimą, 
kad praneštų apie kiekvieną 
pasireiškimą diskrimnacijos 
prieš vaikus, išlikusius iš mo
kyklos dalyvavimui gegužinės 
parade. Yra sudarytas žymių 
žmonių komitetas, kuris ves 
kovą prieš tokias diskrimina
cijas.

Aną dieną tas komitetas 
lankėsi pas mokyklų viršinin- 
ninką Campbell, su reikalavi
mu vesti švietimo Tarybos tuo 
klausimu sušauktą mitingą 
viešai, kad komitetas galėtų 
įrodyti, delko vaikai turėtų 
būti paliuosuoti iš mokyklos 
Pirmą Gegužės jų tėvams pa
reikalavus. Toks leidimas bu
vo duotas Skautų ir St. Patri
ck© dienomis. Ponai viršinin-rų.

Dalykas ve 
meitai šią Gegužinę gatvėmis 
nemaršuos atskiroj demonstra
cijoj, nemaršuos iš praktiško 
patyrimo, kad buvusių metų 
maršavimai parodė, jog visą 
paradą veik nuo pusės eisenos 
pabaigia tik muzikantų benas 
ir žymesni unijistai. Paprasti 
kriaučiukai išvaikščiodavo sa
vais keliais, tankiausiai tais 
keliais, kurie veda į Union 
Square aikštę, kur susirenka 
kairesnio nusistatymo demon
strantai. Dabar gi, visas amal
gameitų gegužinis paradas 
bus Polo Grounds Parke, kur 
grieš 150 muzikantų orkestrą, 
dainuos Metropolitan Operos 
dainininkai, bus geri kalbėto
jai, tai kad sutraukus daugiau

kai turbūt bijodami patys sa
vo silpnų argumentų, atlaike 
savo mitingų prie uždarų du-

unijistų, nes ten sutelpa apie 
60,000 žmonių, unijos įstaigos 
leido dirbtuvėms dirbti pusę 

> dienos, idant iš dirbtuvių galė
tų tiesiai važiuoti minimon

■ vieton.
Mūsų skyrius nėra priešin

gas surengimui gegužinio pa
rado Polo Grounds Parke, bet

■ yra priešingas dirbimui pusės 
dienos, nes mes taip daryda
mi einam prie panaikinimo 
Gegužinės Šventės, delei ku
rios įsteigimo, kad parodžius 
darbininkų tarptautinę vieny
bę, daugelis unijistų, bekovo
dami už tai, atidavė ir savo 
gyvybę. Tad mūsų skyrius ir 
nutarė laikytis tarptautinių 
principų, nedirbant visą die
ną !

Ant vietos reikia pakartoti, 
kad mūsų skyrius yra nuta
ręs dar pereitam susirinkime 
dalyvauti Polo Grounds gegu
žinėj demonstracijoj ir dabar 
jau yra dalinami tikietai vi
siems skyriaus nariams. Gau
kime tikietus pas šapų pirmi
ninkus ir dalyvaukime visi! 
Nes išlaidas šios demonstraci
jos turės padengti ir atskiri 
lokalai.

Iš Suvienytos Tarybos (Jo
int Board) pranešimas sakė, 
kad jųjų susirinkiman buvo 
atsilankę Arkansas valstijos 
žemės randauninkų komisija, 
prašymui finansinės paramos 
tolesniam rendauninkų orga
nizavimui. Davimas pinigų pa
vesta finansų komisijai.

Apie randauninkus pranešė
jai aiškino, kad atgal porą 
metų jųjų komitetas susitvėrė 
tik iš 18 žmonių, o dabar jau 
turi suorganizavę 10,000 ran
dauninkų kovai už duoną to
dėl, kad kiek jiems apmoka 
reikmenimis, grūdais, už dar
bą žemės savininkai, tai jie 
negali pragyvepti. Dirba ir 
bada kenčia. *• ‘. I

Iš Amato Tarybos (Trade 
Boardo) pranešė,- kad po ve
lykinių švenčių susirinkime 
nebuvo jokių skundų. Buvo 
tik manadžeriaus raportas, 
pagal kurio pranešimą,—dau
gelis firmų išeina iš kriaučių 
biznio.

Iš kitų unijos įstaigų rapor
tų nebuvo—šventės 
susirinkimus laikyti.

Nors jau pasenęs, 
nau, jog daugeliui 
bus ir naujas dalykėlis tai tas, 
kad 24 d. kovo, Amato Pil
dančios Tarybos (Trade Exe
cutive Board) susirinkime bu
vo svarstomas muštynių klau
simas. Jaunas ir karšto ūpo 
vyrukas, italų tautybės, dro
žė sprandan šapos savininkui 
Urs ir delei tos priežasties ne
teko darbo. Minimoji įstaiga 
jau neturėjo jokios galios su
grąžinti jį prie darbo, nes šis 
jau nebuvo pirmas jo nusižen
gimas.

šitą tyčia įrašiau, nes kiek 
mūs Pild. Taryba turi žinių, 
ir tas susirinkime buvo pra
nešta, tai ir mūs vienoj lietu
vių šapoj kėsinasi kai kam 
“išlupti skūrą.” Saugokitės, 
jeigu nenorite gauti sezono 
laiku atostogų! Naikinkite 
blogumus organizacijos ir ben
dro veikimo keliu!

Pagal Jankaičio pranešimą, 
tai jau veik visos lietuvių ša
pos pabaigę darbą. O jeigu 
kokia šapa ir turi biskiuką, 
baigiant arba pradedant “pa
sikrapštyti” prie kelių žiponų, 
tai yra maža darbymetė. Da
bar visi laukia overkotų siuvi
mo sezono, bet kada jis pra
sidės,—sunku atspėti.

Skyriaus Korespondentas,
J. Nalivaika.

Metropolitan Opera turės 
kelių savaičių pavasarinį se
zoną, kuriuo tarpu pradės da- 
lyvumą vaidinimuose ir nese
nai parinktieji artistai, žino
ma, šalę dalies senųjų artistų, 
čion pirmu sykiu vaidins-dai- 
nuos ir mums jau žinoma lie
tuvaitė dainininkė Anna Kas- 
kas (Katkauskaitė) operoj 
“’Rigoletto.”

Bus vaidinamos ir kitos ži-' 
nomos operos. Kainos būsian
čios nuo 25c. iki $3. Pirmas' 
perstatymas bus 11 gegužės 
su opera “Carmen”.

Maspetho Lietuvius 
Reiktą Paremti

ir L.D.D. 2-ros 
nariai apvaikščios įs- 
vienybės smagiu ban- 
kuris įvyks šį vakarą, 
šeštadienį, 25 balan-

Suėjusieji vienybėn 
L.D. 138-tos 
kuopos 
teigimą 
kietu, 
tai yra
džio, Logan Hall, 61-30 Grand 
Ave., Maspethe. Užkandžiai, 
gėrimai ir šiaip pasilinksmini
mas. Įžanga 50c.

Minėtas būrys darbščių 
žmonių yra pasiryžę įsteigti 
lietuvių apšvietos ir kultūros 
centrą Maspethe, kas yra ne
lengvas darbas naujojoj kolo
nijoj. Tad šis jų pirmas žy
gis reikalingas nuoširdžios pa
ramos iš visų brooklyniečių.

Sumušė Negrą Darbininką

neleido

bet ma- 
kriaučių

Rašinek į “Laisvę” kores
pondencijas, būk jos nuola
tiniu bendradarbiu. Rašyk 
teisingai, be perdėjimų.

dalyvavo 
Phillips, 
Virginia

Dėlto, kad jis 
streike, Benjamin 
keltuvo darbininkas 
apartmentiniam name, 226 E.
12th St., įskųstas vagišium, 
nugabentas policijos stotin ir 
ten muštas guminėm paipom. 
Jo namus išgriozdė be varan- 
to. Po to visko, pasirodė, kad 
Phillips nekaltas vagystėje. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas pasiuntė protestą po
licijos 9-tos stoties kapitonui, 
pasmerkiant tokį žiaurumą 
prieš nekaltą darbininką ir 
reikalaujant nubausti kalti
ninkus.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

PARDAVIMAI
Parsiduoda arba pasirandavoja na

mas su 18 kambarių ir Storas 25 X 
75 pėdų didumo. Gera vieta del res- 
tauranto arba “beer garden”. Vieta 
randasi prie keletos fabrikų, skersai 
gatvę yra statoma per 12 blokų nau
ji namai. Biznis geras ir yra daug 
kostumerių. Atsišaukite po sekamu 
antrašu: 137 Leonard St., arti Me- 
serole St. arba šaukite Nevarre 8- 
0769. Atsišaukite tarpe 10 ir 12 vai. 
dieną.

(99-101)

Gera proga pirkti: 2-jų šeimynų 
mūrinis namas, 9 kambariai, 2 mau
dynės, šiluma. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Del greito pardavimo 
kaina ?3,000. Del mokesčių galima 
lengvai susitarti. Vieta randasi Mas- 
pethe. ^Atsišaukite pas: Trace Bros., 
66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Atdara nedėliomis. (99-100)

REIKALAVIMAI
Reikalingų greitu laiku moteris 

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

(98-100)

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

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

(94-100)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi iigas.

Vai.: nuo 10:80-8; Sekmad. j 11-1 dien«
Tel.: Alronquin 4-8294

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas '

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

• GERTUVĖ IR RESTAURACIJA ** <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i 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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS t
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.
M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL

324 Devoe Street, O Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




