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New Yorko “Times” kores
pondentas iš Maskvos rašo, kad 
Lietuva jau norėtų daryt tarp
savinės pagelbos sutartį su So
vietais, bet, girdi, Sovietai da
bar nesą tam palankūs.

Turbūt, Smetona nori
vienpusiškos sutarties, Sovietų 
lėšomis, be prideramos talkos 
užtikrinimo Sovietams iš 
tuvos pusės.
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Lietuva ir SSRS 
Prisimena Kerenskis 
Ubagavimo “Teisė” 
Ethiopų Didvyrybė 
Sov. Ukraina ir Naziai 

Rašo 5. B.

Lie-
Nuslopintas Honduras 
Sukilimas prieš Valdžią?

pa-Revoliuciniai Ispanijos 
bėgėliai, komunistai ir socia
listai, grįžta atgal. Jie buvo 
priversti bėgt nuo fašistų kru
vino keršto, kuomet darbinin
kai ir valstiečiai pralaimėjo 
savo sukilimą užpernai rudenį.

Keli desėtkai ispanų socia
listų sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos, kur buvo radę prieglaudą. 
Jie dabar skelbia kovą už so
vietinės tvarkos įsteigimą Is
panijoj.

Ar šis ispanų revoliucionie
rių grįžimas iš užsienių nepri
mena mums bolševikų, grįži
mą į Rusiją Kerenskio laikais?

TEGUCIGALPA, Hondu
ras, bal. 24. — Centralinės 
Amerikos respublikos Hon
duras© prezidentas Carias 
skelbiasi, kad jau nuslopi
nęs generolo I. Dueno vado
vautą sukilimą prieš dabar
tinę valdžią. Šimtai suki
lėlių perbėgę į Nicaragua.

800 Italy Nukauta bei 
Sužeista Pietiniame 
Ethiopijos Fronte

Galima sutikti su lietuvių 
klerikalų “'Draugu” tame, kad 
bendras frontas Ispanijoj sėk
mingai veikia.

Ewing miestelio valdyba, 
New Jersey, davė leidimą be
darbiams ubagauti maisto pas 
krautuvininkus.

Savotiškas “teisių praplati
nimas” alkaniesiems.

Tokias “teises” turės priim
ti ir bedarbiai šimtuose kitų 
New Jersey miestų, jeigu jie 
neprivers valstijos seimą ap- 
taksuot kapitalistus 
biams maitinti.

bedar-

ROMA, bal. 26.—Italų ko- 
mandierius gen. Graziani 
praneša iš pietinio fronto, 
jog per dviejų dienų įnirtu
sią kovą ties Dega Modo, 
30 mylių į rytus nuo Saša 
Baneh, tapo užmušta bei su
žeista apie 800 italų ir 1,000 
ethiopų karių. Tai buvęs 
kruviniausias ir atkakliau
sias iki šiol mūšis. Jame, 
be kitko, buvo nukauta 11 
fašistų oficierių ir sužeista 
93 paoficieriai.

Italai garsinasi, kad ap
supsią Saša Baneh, svarbią 
ethiopų tvirtumą ir kelių 
mazgą.
Verne’s armija, pagaliaus, 
užėmus Dega Modo.

Ties Hamanlei prie Fafan 
upės pereitą penktadienį iš
tisą dieną siautė įtūžusi ko
va, daugiausia durklais. Ita
lai sakosi čia atstūmę atgal 
ethiopus. Bet. pagal prane
šimus iš Londono ir Addis 
Ababos, ethiopai atmušė už
puolikus.

Fašistų generolo

N. J., 
rūmą.

republikonai ir demo-

Bedarbiai Trenton, 
užėmė valstijos seimo 
Bijodami akis akin su jais su
sitikti, seimo atstovai ir sena
toriai,
kratai slapta pabėgo ir suva
žiavo į Newarką, 
bažnyčioj.

Vienas ir kitas žygis atrodo 
lyg pirma repeticija būsi
moms griežtesnėms, pagaliaus, 
revoliucinėms kovoms už poli
tinę galią.

seimavot

Alkoholis Vietoj Žibalo

JAPONŲ AMBASADORIAUS P0K1LYJ SSRS 
KOMISARAS VOROŠILOVAS PAREIŠKĖ, JOG 

TAIKA PRIKLAUSO NUO JAPONIJOS
JAPONIJA TURI SUSTABDYT SAVO

KARIŲ ĮSIVERŽIMUS Į SOVIETŲ SIBIRĄ

MASKVA, bal. 26.—Japo
nijos ambasadorius A. O ta 
bal. 22 d. iškėlė puota pa
gerbt savo pulkininką Hatą, 
grįžtantį atgal į Japoniją, ir 
priimt pulkininką Kavema- 
tą Osatą, atvykusį užimt jo 
vietą.

Į puotą buvo pakviesti So
vietų apsigynimo komisaras 
Vorošilov, Raudonosios Ar
mijos maršalai Budionny 
Jegorov ir kiti jos koman- 
dieriai.

Japonijos ambasadorius 
Ota savo kalboj pasakė, kad 
šiokius ar tokius ginčus 
tarp Sovietų ir Japonijos 
galima išspręsti taikiu bū-

du; ir jis sveikino Voroši- 
lovo pareiškimą, kad Sovie
tų Sąjunga nenori karo, bet 
jo ir nebijo.

Komisaras Vorošilov pa
brėžė, jog Sovietai veikliai 
kovoja už taikos palaikymą 
visame pasaulyje. Jis primi
nė, kad jeigu Japonija pa
geidauja taikos, tai turėtų 
sustabdyt savo karių nuola
tinius įsiveržimus i Sovieti
nį Sibirą. Drg. Vorošilov 
pabrėžė, jog Sovietų rube- 
žiaus sargai dar nei kartą 
nėra įkėlę kojos į svetimą 
žemę, nežiūrint japonų-man- 
džūrų skaitlingų įsibriovi- 
mų į Sovietų pusę.

Garsus Rašytojas Sinclair Lewis Prieš 
Verstiną Amerikos Vėliavos Sveikinimą
BARNARD, Vermont, 

bal. 26. — Pasauliniai žino
mas rašytojas Sinclair Le
wis per United Press žinių 
agentūrą pasmerkė Massa
chusetts valstijos įstatymą, 
reikalaujantį, kąd mokyto
jai ir mokiniai sveikintų 
Amerikos vėliavą. Jis sako, 
kad Amerikos vėliava ilgai 
buvo ženklas laisvės, o da
bar atgaleiviai politikieriai 
nori iš jos padaryt ženklą 
“tironijos, fašizmo ir mir
ties,” panašiai kaip nazių 
svastikinę vėliavą.

Šitaip Sinclair Lewis at
siliepė apie baudimą trijų 
Opielouskio vaikučių Bel- 
chertowne. Mass. Kadangi 
jie atsisakė sveikinti Ameri
kos vėliavą, tai iš viešosios 
mokyklos^ tapo perkelti į 
baudžiančiąją pataisos mo
kyklą. Jų tėvas gi nubaus
tas $20. Jis priklauso reli
ginei “Jehovos Liudytojų” 
sektai, kurios 
tinka atiduot 
kiam “žmonių 
rui.”

nariai nesu- 
pagarbos jo- 
rankų pada-

Šilko Dažytojai Remia Audė
jus Kovoj už Čarterį

PATERSON, N. J.—šilko 
Darbininkų Unijos Dažyto
jų lokalas remia paprasto 
šilko audėjus kovoj už at- 
griebimą čarterio. Unijos 
centras suspendavo tą čar- 
terį todėl, kad šie audėjai 
atmetė netinkančią, jiems 
brukamą sutartį su bosais.

Latvijos ir Estonijos 
Generally Štabą Pa

siuntiniai Maskvoje
MASKVA, bal. 26.—Atvy- 

ko “pasįsvečiuot” Latvijos 
ir Estonijos armijų genera- 
lių štabų augšti oficieriai. 
Estonijos generolas N. Reek 
viešės pas Sovietų generalio 
štabo maršalą A. L Jegore- 
vą.

Tie kariniai Latvijos ir 
Estonijos pasiuntiniai bus 
Maskvoj ištisą savaitę ir, 
suprantama, pasitars su So
vietų vyriausybe apie grę
siantį karo pavojų iš Hitle
rio pusės.

Sovietai turi padarę ne
puolimo sutartis su Latvija 
ir Estoniia. Spėjama, kad 
dabar gal kalbėsis ir apie 
tarpsavinės pagelbos sutar
tis.

33 Nauji Naziy Teismai 
Prieš Darbininkus

Darbininkai Visų šalių> 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

50-60 Komunistų Yra 
Išrinkta Į Francijos 
Seimo Atstovų Rūmų 

------------------------------------------ s _______________

Grūmoja Austrijos Fašistą 
Milicijos Priešams

SOCIALISTAI TAIPGI 
DAUG LAIMĖJO; ..

FAŠISTAI PRAKIŠO
VIENNA, Austrija, bal. 

26. — Laike parado 12,000 
fašistinių milicininkų, vi
ce - ministeris pirmininkas 
Starhemberg pag r u m o j o 
rūsčiai nuslopint visus tuos, 
kurie bus priešingi palaiky
mui tos fašistinės milicijos, 
esančios jo komandoj.

Italai Jau “Rimtai” 
Maršuoją į Addis Ababą

DESSYE, Italų Štabas.— 
Fašistų komandierius Bag- 
dolio, sakoma, jau “rimtai” 
pradedąs žygiavimą linkui 
Ethiopijos sostinės Addis 
Ababos. Trokais važiuoją 
15,000 fašistų karių.

Addis Ababa dar už 180 
mylių į pietus. Ethiopai di
namitu išsprogdino vieškelį; 
fašistai stengiasi ii pasitai- 
svt; kitaip negalėtų prava
žiuot per milžiniškas duo
bes.

Addis Ababa, bal. 26.— 
Priruošta nauįi desėtkai 
tūkstančių ethiopp karių 
sostinei apgint nuo italų.

Vėl reikia stebėtis iš ethio
pų atsparumo ir karžygiško 
apsigynimo nuo įsiveržėlių.

Fašistų pasigyrimai, kad jie 
užimsią Addis Ababą į “tris 
dienas,” tapo pasauliniu juo
ku. Jų pagyrai buvo 200 my
lių iš šiaurės ir tiek pat iš pie
tų pusės pralenkę jų tikruo
sius žygius.

ELIZABETH, N. J., bal. 
26. — Pakraščio sargybiniai 
užgrėbė buvusį žibalo laivą 
“Leffler,” kuriuo dabar 
šmugelninkai gabeno alko
holį. Alkoholis buvo iš lai
vo pumpuojamas ilgu pože
miniu vamzdžiu.

Ispanijos Socialistą Vadas ir Anglijos Seimo 
Komunistas Atstovas Sveikina Suvienytą 
Pirmosios Gegužės Minėjimą New Yorke

Žiniomis iš Berlyno bal. 26, 
naziai supranta, kad Anglija 
neužleis jiems jokių savo ko
lonijų. Todėl hitlerininkai dai
rosi į keturias puses: atpirkti 
arba atimti kolonijas iš silpnos 
Portugalijos; užgrobti savival- 
dišką negrų respubliką Liberi
ją Afrikoj; atėjus laikui, su
mušti Franciją ir pasiglemžti 
jos kolonijas Afrikoj; bet 
svarbiausia—prijungt Sovietų 
Ukrainą Vokietijai.

Gal dar Hitleris nesupranta, 
jog kariškas pasimojimas ant 
Sovietų Ukrainos galėtų būt 
grabas nazių diktatūrai ir pa
čiam buržuazijos viešpatavi
mui Vokietijoj?

Automobilyj Pagimdė 
Dvynukes Mergaites
MILWAUKEE. Wis., ba- 

landžio 26.—Arnold de Ford 
vežė savo moterį į ligoninę 
gimdyt kūdikį. Bevežant 
moteris automobilyje pa
gimdė dvynukes, sverian
čias po 5 svarus. Motinos 
ir dukterų sveikata gera.

New York.—Largo Caba- 
rello, karžygiškas Ispanijos 
socialistų vadas, atsiuntė to
kią sveikinimo kablegramą, 
kuri buvo perskaityta kon
ferencijoj Suvienyto Pirmo
sios Gegužės Minėjimo, per 
eitą šeštadienį:

“širdingai sveikinu ben
drą konferenciją socialistų, 
komunistų ir unijistų. Te
gyvuoja darbininkų vieny
bė !—Largo Caballero.”

Kita sveikinimo kablegra-

d.ma iš Europos buvo nuo 
W. Gallacherio, Anglijos 
seimo komunisto atstovo. Ji 
šiaip skamba:

“Tik išvysčius bendrą vei
kimą darbininkų ir taiką re
miančių organizacijų, tega
lima bus apsaugot žmoniją 
nuo naujo karo baisenybių. 
Tikiuosi, kad jūsų susirinki- 
mas padarys žingsnių pir
myn kovoj už pasaulinės 
taikos palaikymą.—William 
Gallacher.”

BERLYNAS, bal. 26.— 
Vokietijoj įsteigta 33 vadi
nami “darbo fronto” teis
mai. Jie skiriami ypač 
baust nepritariančius na- 
ziams darbininkus. Hitle
rininkų organas “Angriff” 
rašo: kas tik pasirodvs ne
pritariąs Hitlerio valdžiai, 
bus išmestas iš “darbo fron
to,” ir tuoj neteks darbo.

Sekančios gi bausmės y?a 
kalėjimas, koncentracijos 
stovykla bei galvos nukirti
mas.

Kokios Naziy Intencijos 
Linkui Lietuvos?

{VAIRIOS žinios

KALGAN, Chinija, bal. 
26.—Šimtai japonų šnipinė
ja “savivaldiškąja” Chaha- 
ro provincijos dalį. Matyt

PARYŽIUS, bal. 27.— 
Sekmadienio balsavimuose į 
Franciios seimą tapo išrink
ta 50 iki 60 komunistų at
stovų, sprendžiant pagal su
žinotas iki šiol pasekmes. 
Jie gavo visišką balsų di
džiumą.

Kitą sekmadienį bus per*, 
rinkimai 411 iš 618 apskri
čiu, kur įvairių partiių kan
didatai negavo visiškos bal
sų didžiumos bal. 26. Iš tu 
apskričiu taipgi būsią dar 
išrinkta komunistu atstotų.

Daugely! vietų komunis
tai rėmė socialistų kandida
tus. Nors tikru skaitlinių 
dar trūksta, tačiaus aišku, 
iog socialistai pravedė dide
lį savo atstovų skaičių į sei
mą.

Priskaitant liberalus, va
dinamus “radikalius social
istus” su Herriot priekvie, 
kairieji lengvai sudarysią 
seimo atstovu didžiumą 
prieš fašistus ir dešiniup- 
sius.

Tarp išrinktų komunistu, 
vra Maurice Thorez ir Vall
iant Couturier, žvmūs revo
liuciniai darbininku vadai.

w Fašistai vietomis blivo 
prisirengę su revolveriais.ir 
smarvės bombomis prieš 
darbininkų susirinkimus 
balsavimų dienoj. Bet vie^, 
ni iu tapo išvaikyti, kiti 
areštuoti.

Rinkimų Dienoj Ispanų (Lietuva Linkstanti prie

10 piuvincijub Ūdų. ividiyL, y • - 
rengiasi ją taipgi prijungt I Varines Atvirutes Musso-
prie Manchukuo. linio Karui prieš Ethiopus

LIMA, Peru.—Armijos ka
pitonas N. Barrantes šoko 
ant lėktuvo propellerio birz- 
giančių sparnelių ir taip nu
sižudė.

Tiltų Kompanija Turi 
Atmokei Nusuktas Algas

San Francisco, Cal., bal. 
26. — Kompanija, statanti 
San Francisco-Oakland til
ta, nemokėjo 149-ms darbi
ninkams nustatvtų viduti
nių algų. Tuo būdu jiems 
nusuko $15,410. Dabar vals- 
tijinis darbo komisionierius 
isakė atmokėt darbinin
kams visą nusuktą sumą.

Fašistai Nušovė 5-kis 
Liaudies Frontiečius
MADRID, bal. 26.—Laike 

rinkimų Ispanijos fašistai 
šaudė į darbininkų mitin
gus. Tris Liaudies Fronto 
šalininkus nušovė ir dešimt 
sužeidė. Buvo balsuojama 
prezidento rinkikai, kurie 
suėję gegužės 9 d. išrinks 
naują prezidentą.

Fašistai ir šiaip dešinieji 
beveik niekur nedalyvavo 
rinkimuose. Jie matė, jog 
vis tiek nieko nepeš prieš 
Liaudies Fronto kandida
tus.

BERLYNAS, bal. 26.— 
Pranešama, kad Hitlerio 
valdžia neatsakys į Anglijos 
užsienių reikalų ministerio 
Edeno klausimus, iki galu
tinai sužinos Franci jos sei
mo rinkimų pasėkas. Eden, 
be kitko, klausė: kokias in
tencijas Vokietija turi lin
kui Lietuvos ir Austrijos?

NEW YORK, bal. 26.— 
St. Michael Ligoninėje per 
katarakto operaciją tapo 
suteiktas regėjimas Samu- 
kui Mvdash, 7 metų vaikui, 
kuris buvo gimęs neregys.

NEW YORK. bal. 26 — 
Italu fašistu “Tūkstančio 
Komitetas” laiškuose siunti
nėja varines “atvirutes” na- 
žistamiems ir nanažista- 
miems į Italija. Skleidžia 
agitacija, kad Amerikoj gy
venantieji italai pasiusti 
miliona tokių “atviručiu 
Jos Ttaliinj vra nervedarilO 
valdžiai, kuriai trūksta f/a 
rio šoviniams ir kitiems'ka 
ro pabūklams.

♦

I

Tarpsavinės Pagelbos 
Sutarties su SSRS

KAUNAS.—Lietuvos val
džia pašaukė savo diploma
tinius atstovus iš visų svar
besnių šalių į konferenciją, 
kuri dabar yra laikoma 
Kaune. Svarsto Lietuvos 
nusistatymą santikiuose su 
įvairiomis šalimis.

Suprantama esą, kad Lie
tuvos valdžia linksta daryt 
tarpsavinės pagelbos sutartį 
su Sovietų Sąjunga.

POONA, Indija, bal. 26.— 
Per dviejų dienų susikirti
mus tarp mahometonų su 
kitais indusais, du asmenys Ltada, kai daugiau žydų pri
liko užmušti ir 200 sužeisti, važiuosią į Palestiną (?).

JERUZALĖ, bal. 26.—A- 
rabų vadai pagrąsino degin
ti tas krautuves bei biznio 
vietas, kurios neužsidarys 
ir tuomi laužys visuotiną 
streiką prieš žydus.

Šaukia Daugiau Žydų į 
Palestiną del “Ramybės”

.Inrininkai Reikalam iš 
Valdžios Sauvumo Laivuose

WASHINGTON, bal. 21. 
—Pas Roosevelto ministe- 
rius Roperi ir Perkins atvy
ko anie 70 delegatu nuo 
streikuojančiu 3.800 iūri- 
ninkų iš New Yorko. Dau
gelis jų buvo 
medalius, gautus už did
vyriškumą ant jūrų.

šie laivakroviu atstovai * 
reikalavo, kad valdžia, pri
verstu komnaniias samdyti 
reikiama skaičių darbinin
ku ir kad valdiški inspekto
riai tikrai prižiūrėtu sau<m- 
mo laivuose. Nes dabar lai- ■ 
vai taip apleisti, kad nuolat
gresia pavojus jūrinirikų 
gyvybei.

PARYŽIUS, bal. 26. — 
Pranešama, kad Graikijos 
armijos generalis štabas nu
tarė statyti tvirtoves ant 
Lemnos ir Samotrakiios sa
lų ties įplaukimu į Darda- 
nellų peria ją.

kitos pa

valdžios, 
kraštas, JERUZALĖ, bal. 26.—An

glų vyriausybė sumobilizavo 
savo policiją ir kariuomenę 
slopint arabų demonstraci
jas prieš žydus.

Iš Jeruzolimo kasdien atei
na žinios apie kruvinus mūšius 
tarpe žydų ir arabų. Daug už
mušama iš vienos ir 
sės.

Seniau, prie caro
Kaukazas buvo toks
kur del tautinių vaidų kraujas 
liejosi upeliais. Atėjo Sovietų 
valdžia ir tautos broliškiausia 
sugyvena.

NEW YORK, bal. 27.— 
žydų Agentūros Palestinai 
pirmininkas Chaim Weiz- 
mann per laikraščius šau
kia suaukoti $150,000 žy
dams, nukentėjusiems per 
susidūrimus su arabais Pa
lestinoje. Jis sako, būk 
“ramybė ten įvyksianti” tik

TRENTON, N. J., bal. 26. 
—New Jersey valstijos tei
sių komisija svarsto suma- 
nvmą, reikalaujantį panai
kint indžionkšinus prieš 
streikus bei unijas. Demo
kratų “bosas” Frank Hague 
deda visas pastangas, kad 
sumanymas būtų atmestas.
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' * Jaunieji Komunistai
Vienybė, Entuziazmas ir Laimė

Drausmingai ir entuziastiškai praėjo 
Maskvoje dešimtasis suvažiavimas Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos. Sovietų 
šalies jaunoji gentkartė demonstravo sa
vo oįdžiausią lojalumą Lenino-Stalino 
Partijai. Ji pilna pasiryžimo dirbti ir 
kurt? naują gyvenimą. “Gyvenime mums 
nieko nėra brangesnio, kaip mūsų didin
ga komunistine bolševikų partija”—pa
reiškė Komunist. Jaunimo Sąjungos sek
retorius d. A. Kosarevas. Gi Partijos 
vadą^d. J. Staliną sovietinis jaunimas 
myli* kaip savo tikrą tėvą, kurio nuro
dymais ir mokosi ir vaduojasi.

Sveikindamas suvažiavimą, Maksimas 
Gorįįs rašė “Izviestijose,” kad “aštuo
niolika metų Lenino partijos darbo su
teikę milionams pionierių ir jaunųjų ko- 

. muųfetų plačiausių galimybių patapti 
žmonėmis, kokių dar nebuvo ant žemės.” 
Ir jaunimas, iš tikim jų, darosi tokiais 
žmonėmis. “Jaunųjų Komunistų Sąjun
ga tai neišsemiamas partijos rezervas, 
kuris jau parodė pasauliui savo kūrybi
nes spėkas darbuose, kaip budavoti soci
alistinę valstybę.”

Sovietinio jaunimo energiją M. Gorkis 
teisingai apibūdina didvyriška.

K$ip partijoj dabar viešpatauja geleži
nė \ftenybė, sako “Pravda,” taip viešpa
tauji ji ir Komun. Jaunimo Sąjungoj, 
o ta^ vienybė “išmėginta kovose ir dar
buose.” Jaunųjų Komunistę Sąjunga su- 
gebeįo išauklėti milionūtysė vaikinų ir 
merginų neribotą ištikimybę socializmui 
ir karštą meilę partijai. Jaunimo dabar
tis gyaži be trūkumų, su plačiausiom per
spektyvom dirbti ir mokintis. Jos atei
tis dar skaistesnė.

S B >
• Iš Drg. Kosarevo Raporto

“Sovietinis jaunimas iškilo negirdėton 
aukštumom Nei viena iš buvusių jauni
mo gentkarčių neturėjo tokių galimybių 
pražydėti fiziniai ir dvasiniai, kaip so
vietinis jaunimas. Niekuomet jaunimas 
negyveno tokioj aplinkumoj, kad valsty
bė rodytų tiek susirūpinimo, susidomėji
mo nr meilės.”

'“lįįūsų šalyj ant visuomet panaikinta 
santvarka, kuri dar viešpatauja užu 

_,>SSRS rubežių—santvarka kapitalistinės 
vergijos ir priespaudos.” Visoj ūkio sis
temoj jau nauja socialistinė santvarka.

SSyietinis jaunimas nežino tokios pro
blemos, kaip bedarbė. Drg. Kosarevas 
printena, kad Amerikoj, vien tik jaunuo
lių, ęenki milionai be darbo. Vokietijoj, 
kurlnaziai žadėjo išnaikinti bedarbę, 
penki milionai bedarbių. Anglų ekono
mistas Harry Edien apskaito, kad “da
bar ^bedarbių, visam pasauly, yra dau- 
giau~ negu buvo kareivių pasauliniam 
kare.”

Vįsais dabartinio krizio metais badu 
mirį 2>,400,000 žmonių, o saužudyste bai
gė į200,000 žmonių.

Dabar Jau Neatsilikę
A. Kosarevas primena prakalbą, kurią 

partijos vadasJ d. Stalinas pasakė 1931 
metais ir kurioje jis nustatė' Sovietų ša
liai milžiniškas užduotis. Štai ištrauka:

“Mes atsilikę nuo pažangiųjų šalių ant 
50-100 metų. Mes turim prabėgti tą ke
lią į dešimtį metų. Jei mes tą nepada
rysime, tai mus sulamdys... štai ką dik
tuoja mums mūsų atsakomybė prieš SS
RS darbininkus ir valstiečius.”

Dabar to atsilikimo jau nėra. Sovie
tų šalis—galinga industrinė valstybė. Jos 
žemdirbystė kolektyve. Jos technika 
naujovinė. Ir visas šalies ūkis pertvar
kytas nauju technikiniu pagrindu.

Ar' jaunieji komunistai daug prisidė
jo prie tos milžiniškos industrinės revo
liucijos?

Atsakymas
Pradžioj 1936 m. skaičius žmonių, ku

rie gimė nuo Spalio revoliucijos, sudarė 
jau 43 nuošimčius viso gyventojų skai
čiaus, taigi beveik pusę gyventojų.

SSRS yra 7,000,000 jaunų darbininkų 
i- (iki 23 metų amžiaus). Iš to skaičiaus 

3,140,000 dirba industrinėse įmonėse, 
700,000 gelžkelių transporte ir 700,000 
statyboje.

Žymiausiuose Sovietų Sąjungos fabri
kuose milžinuose jauni darbininkai su
daro nuo 42 iki 58 nuošimčių. “Ir fabri
kai jauni ir darbininkai jauni.”

Komunistinio Jaunimo Sąjunga pa
siuntė ligi dviejų milionų savo narių sta- 
tybon didžiųjų įmonių.

1,000 komsomolcų pasiųsta Rytų Sibi
ran prie aukso gamybos.

1,500 komsomolcų mobilizuota Arkti- 
kon (šiaurės leduotam okeane).

2,000 komsomolcų pasiųsta Sachalinan 
tirti tos šalies turtų.

7,000 komsomolcų būdavo j o Stalingra
do traktorių dirbtuves.
. 20,000 komsomolcų pasiųsta į miškų 
pramonę.

36,000 komsomolcų pasiųsta į Doneco 
anglies kasyklas. Panašias skaitlines 
galima tęsti ir tęsti.

“Komsomolcų rankomis pabudavota 
stambiausi fabrikai — pasididžiavimas 
mūsų šalies.”

Nepaprastai didelių nuopelnų turi jau
nieji komunistai stachanovietiškam judė
jime, kurio tikslas pakelti darbo našu
mą. • - t ''r1

Toliaus d. Kosarevas pasakoja apie 
jaunuolių darbo spartumą ir smarkiai 
padidėjusius uždarbius. “Mūsų jaunimui 
negręsia bedarbė, badas ir vargas. Mums 
netenka rūpintis juoda diena.”

“Didesnė pusė jaunuolių, baigusių spe- 
ciales aukštąsias mokyklas Vokietijoj, 
Anglijoj, Francijoj ir Amerikoj, negali 
gauti atatinkamo darbo.” Sovietų Są
jungoj nieko panašaus nėra. Tik išmok, 
o darbas tave laukia.

Toliau d. Kosarevas apsistoja ant būk
lės sovietiniam kaime. 1,200,000 Jaunų
jų Komunistų yra kolektyvių farmų na
riai. '

“Kolchozų gyvenimas sudarė kaimų 
jaunimui tokių jau plačių progų dirbti, 
šviestis ir lavintis, kaip ir miestų jauni
mui.” Auga naujas valstiečių tipas—drą
sus, kultūringas, veiklus. Gyvenimas ko- 
lektyvėse farmose naikinte naikina seną 
psichologiją.

Savo raporte d. Kosarevas paliečia 
dar daugelį, daugelį temų. Jis kalba apie 
žymiai pagerėjusį sveikatingumą, apie 
lavinimosi reikalus, apie fizinę kultūrą, 
apie jaunimo rolę Sovietų šalies gynime, 
apie tarptautines pareigas ir t.t, Bet 

-- apie tai vėliau.

Į Darbininkus SLA Narius
Švedus skaitlines SLA 71 

kuo^s balsavimo, turime štai 
kokijs rezultatus:

j^Ant Prezidento:
" Bagočius.................. 1,701

Rastenis........................811
. Ant Vice-Prezidento;
|‘MJ-žukna ................ 1,466

Šalna ........................1,005
A- lAnt Sekretoriaus:

Jųfrgeliūtė ........ 1,328
įftjfcfkas .................... 1,108

Ant Iždininko
Gugis....................... 1,572
Lopatto .................... 961

Ant Iždo GJobejy:
Mikužiūtė .................1,496
Miliauskas ............. 1,206
Mockus.................... 1,150
Zalatorius .....................921
Ant Dąktaro-Kvotėjo:
Stanislovaitis.......... 1,461

Mikolainis ................. 861
liki šiol visi pažangieji dau

giau gavę. Bet reikia žinoti,

kad ne visose kuopose yra kam 
pranešti mums; pranešta dau
giausia iš tų kuopų, kur pažan
gieji skaitlingai veikia.I

Kita, vėlesni pranešimai ro
do, kad Vinikas pasiveja Jur- 
geliūtę, o Mockus pasiveja Mi
liauską. *»

Taigi, kuriose kuopose dar 
nebalsuota, pažangieji privalo 
smarkiai padirbėti, kad pažan
gus sąrašas juo daugiau balsų 
gautų. Taipgi rinkti pažangius 
delegatus į SLĄ seimą.

Kurie dar nepranešė savo 
.kuopos balsavimo pasekmių, pa- 
sistengkite tuojau pranešti.
Darb. SLA Narių Komitetas 

2931 So. Emerald Ave., 
Chicago, Ill.

Dar Kam Reikalingas 
Amerikos Lietuvių 

Kongresas?
Kaip atrodo, tai Ameri

kos Lietuvių Kongresas šią 
vasarą įvyks. Jau prasidė
jo lokalinės prisirengimui 
prie kongreso konferencijos 
ir jos tą idėją užgiria. Chi- 
cagos lietuvių organizacijų 
didžiulė konferencija vienu 
balsu pasisakė už kongresą 
ir išrinko platų komitetą, 
bendrai su kitais panašiais 
komitetais, tokį kongresą 
šaukti ir mobilizuoti Chica- 
gos organizuotus lietuvius 
kongrese dalyvauti. Nėra 
abejonės, kad ir Didžioji 
New Yorko ir New Jersey 
konferencija, kuri įvyks šį 
sekmadienį (geg. 3 d.), pa
našiai pasielgs.

Kongreso vyriausias tik
slas, kaip jau keliais atve
jais buvo “Laisvėj” ir ki
tuose laikraščiuose pabrėž
ta, bus pasmerkti Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje ir paža
dėti Amerikos lietuvių var- 

" du Lietuvos žmonėms para
mą jų kovoje už civiles lais
ves ir demokratines teises. 
Bet ar to ir užteks? Šį klau
simą “Laisvė” jau senai sta
tė ir nurodė, kad to neturė
tų užtekti. Mes manome, 
kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas neturėtų pasi
tenkinti vien pasmerkimu 
Smetonos diktatūros ir pa
sisakymu už civiles laisves 
Lietuvoje. Tiesa, ir šis vie
nas tikslas yra labai svar
bus ir reikšmingas. Galin
gas Amerikos lietuvių pro
testas prieš fašistinę dikta
tūrą Lietuvoje ir išreiški
mas jų pageidavimo, kokią 
ir kaip sudarytą vyriausybę 
jie norėtų matyti Lietuvo
je, turės labai didelės isto
rinės reikšmės. Šis balsas 
pakels Lietuvos žmonių 
ūpą ir paakstins juos prie 
smarkesnio bruzdėjimo už 
pasiliuosavimą.

Bet tai būtų ne viskas, ką 
kongresas galėtų ir turėtų 
padaryti bei reikšti. Jeigu 
jis pasitenkintų tik rezoliu
cijomis, protestu ir pageida
vimu ir išsiskirstytų, tai at
liktų tiktai vieną pusę savo 
darbo bei misijos. “Laisvė” 
jau senai nurodė, kad reikė
tų eiti toliau, būtent, kad 
tos rezoliucijos, tie pagei
davimai ir pasižadėjimai 
nepasiliktų palaidoti keno 
nors archyvuose.

Mes manome, kad Ameri
kos Lietuvių Kongresas tu
rėtų sutverti plačią nacio- 
nalę tarybą kongreso idea
lus ir troškimus vykdyti. 
Kaip ir kokioj formoje to
kia taryba turėtų būti su
daryta, tai bus paties kong- 

; reso dalykas.1 Svarbu, kad 
šita idėja dabar pasiskleis- 
tų ir prigytų tose organiza
cijose, kurios1 siųs delega
tus ir tuose žmonėse, kurie 
bus renkami delegatais. Šis 
klausimas reikia plačiai iš- 
diskusuoti spaudoje dabar 
ir rimtai svarstyti vietinėse 
organizacijų atstovų konfe
rencijose, idant paskui nie
kas negalėtų sakyt, kad 
kongreso promotoriai nepa
rodė visuomenei visų kong
reso tikslų, jeigu kongresas, 
daleiskime, imtų ir tokią 
idėją užgirtų,

Kol kas, jeigu mes nekly
stame, šis svarbus klausi
mas kituose laikraščiuose, 

• kongresą remiančiuose, ap
art “Laisvės”, nebuvo svars-

tomas. Taip pat nesimatė 
Chicagos konferencijos ap
rašymuose, kad ji šį klausi
mą būtų visapusiai ir rim
tai išdiskusavus. Tiesa, tos 
konferencijos r e z o liucijos 
ketvirtas punktas sako, kad 
Kongreso tikslas bus “sura
sti būdus, kaip Amerikos 
lietuviai galėtų suteikti mo
ralinę ir materialinę pagel
bą Lietuvos liaudžiai, idant 
ji greičiau nusikratytų fa
šizmo jungą ir įgytų lais
vę.” Bet, mums atrodo, ir 
pati konferencija galėjo ir 
turėjo pajieškoti tų būdų.

Jeigu dabar spauda ir vieti
nės konferencijos pradės 
jieškoti, tai ir pačiam kong
resui bus daug lengviau 
juos surasti.

Kaip jau sakėme, mums 
atrodo, kad arba pats kon
gresas turėtų išrinkti plačią 
pastovią tarybą arba išdirb
ti planus del panašios tary
bos sudarymo, kurios tiks
las būtų teikti tą moralinę 
ir materialinę pagelbą Lie
tuvos liaudžiai. Be to, mū
sų supratimu, tokia taryba 
dar galėtų patarnauti kitam 
labai svarbiam tikslui, bū
tent, apvienijimui tam tik
riems bendriems tikslams 
Amerikos lietuvių pažangio
sios visuomenės. Ar reika
lingas toks tos visuomenės 
apvienijimas? Taip, labai 
reikalingas. Ar yra tokių 
bendrų tikslų ir darbų? 
Taip, yra, nemažai.

ŠYPSENOS

Sovietų Sąjunga ir Ja 
ponijos Imperialistai
Sovietų Sąjungos užsienio 

politika yra taikos politika. 
Kas tik nori gražiai sugy
venti, tas Sovietų Sąjungoje 
ras gėriausį taikos palaiky
toją. Sovietų Sąjungos va
dai šimtus kartų tą pareiš
kė ir savo darbais įrodė.

To negalima pasakyti 
apie jos kaimynus vakaruo
se — Lenkiją ir Vokietiją. 
Šių fašistinių šalių spauda, 
organizacijos ir vadai nuo
latos seilę ryja, žiūrėdami į 
milžiniškus Sovietų Sąjun
gos plotus. Jie prakalbas 
sako apie jos žemių užka
riavimą, rašo knygas, vaidi
na veikalus.

Iš rytų pusės hiekšiškiau- 
siai elgiasi Japonijos impe
rialistai. Nėra tos savai
tės, kad Japonijos imperia
listai neiškirstų vienos ar 
kitos šunystės prieš Sovie
tus ant Mandžurijos sienos, 
arba prieš Mongolijos Liau
dies Respubliką. Bet pas
kutiniu laiku jiems tie “špo
sai” labai nesiseka. Už kiek
vieną japonų įsiveržimą už
puolikai mokėjo gyvastimis.

Tas sudomino Japonijos 
gyventojus. “Times” kores
pondentas Frank H. Hedges 
praneša iš Tokio, Japonijos 
sostinės, kad Japonijoje gy
ventojai pradeda bijoti ka
ro, kad Japonijos imperiali
stų nuolatinės provokacijos 
gali prie to privesti. O dau
gelis gudresnių žmonių jau 
supranta, kad Japonija ka
rą prakištų. Jis rašo, kad 
net pusiau karo šalininkai 
bijosi Sovietų orlaivių ir 
submarinų. Jie sako, kad 
Maskva ir Mongolija jau 
kietai kalba su Japonijos 
imperialistais.

Japonijos imperialistai 
paskyrė užsienio ministeriu 
Hachiro Aritą, diplomatą. 
Jis daug yra prikalbėjęs 
“gudriai.” Ir Šiuom kartu 
užreiškė, būk Japonija ne
norinti su Sovietais karo ir 
jo nebus. Bet tuom pat 
kartu atpasakojo Japonijos 
fašistų pasaką, būk ant 
Mandžurijos sienots inciden
tai yra tik todėl, kad Sovie
tai ten turi galingą armiją. 
Ką gi tas reiškia? Tas rei
škia, kad jeigu ne ta armi
ja, tai japonai galėtų grob
ti, o dabar gauna mušti. 
Jiems nesulaukti,- kad ta ar- 
mija ten būtų sumažinta.

Maskvoje Japonijos am
basadorius Ota surengė 
bankietą,kuriam buvo ir So
vietų Sąjungos Apsigynimo

komisaras drg. K. Voroši- 
lovas. Vorošilovas sakė 
prakalbą ir pakartojo, kad 
Sovietų Sąjunga nori tik 
taikos, to nori su kitais kai
mynais, to nori ir su Japo
nija. Jis nurodė, kad jau 
keli metai atgal Sovietai 
siūlė Japonijai pasirašyti 
nepuolimo sutartį, bet Ja
ponijos imperialistai, trokš
dami karo, to pasiūlymo 
nepriėmė. Jis kartu nurodė, 
kad jeigu Japonija nori tai
kos, tai ji turi tuojaus su
laikyti karo provokacijas 
Mandžurijos pasienyj. Kar
tu užreiškė, kad Sovietai 
dar kartą sutinka rubežiaus 
stulpus ir kitus ženklus at
naujinti, kad nebūtų jokių 
pasiteisinimų, kad būk ru- 
bežiųs neaiškus.

Sovietų Sąjungos taikos 
politika aiški. Japonijos im
perialistai gailėsis, jeigu 
jie, pasitikėdami Vokietijos 
fašistų galiai ir pagalbai, 
taiką sugriaus.

Amerikos Karo Orlaiviai
Kas sako, kad Washing- 

tono ponai nesirengia ka- 
ran? Admirolas William H. 
Stanley sako, kad karo lai
vynas jau turi 1,200 karo 
lėktuvų, iš kurių 570 yra 
ant karo laivų, o kiti prie
plaukose. Šiemet karo lai
vynui bus dar išbudavota 
250 naujų karo lėktuvų. Iš
ėmus nusenusius, sekamais 
metais karo laivynas turės 
1,400 lėktuvų, o už keturių 
metų 1,910 lėktuvų.

Armija, pagal “Aircraft 
Year Book for 1936,” jau 
turi pirmoje eilėje, tai yra, 
gatavų karo lėktuvų 1,200. 
Šiemet armijai bus išbuda
vota nuo 500 iki 800 naujų 
karo orlaivių. Sausio mė
nesį, 1937 metais armija tu
rės 2,200 lėktuvų. Už ke
turių metų armija turės 
4,000 karo orlaivių. Prie to 
dar Nacionalė Gvardija turi 
1,100 lėktuvų, kurie yra 
kiek senesni arba netaip 
greiti ir mažesni.

O karininkai vis daugiau 
pinigų reikalauja iš kong
reso karo orlaivių budavoji- 
mui.

Amerikos Lietuviu Kon
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys pž 
civiles laisves ir demokra
tines teises Lietuvos žmo
nėms.

LIETUVOS PONIJA IR 
KAIMIEČIAI

Lietuvos ponija, ypatingai 
kunigėliai, labai pyksta, kad 
kaimiečiai, ypač jaunimas, no
ri ir stengiasi gražiau apsi
rengti, smagiau gyventi. Jie 
nori, kad kaimiečiai pasiliktų 
tamsūs, nekultūringi ir pasi
tenkintų purvuose braidžioti, 
melstis ir visus raskažius ati
duoti ponams ir valdininkams.

Parodymui to, žemiau talpi
name eiles iš “žemaičių Prie- 
teliaus” (No. 12, 1936), kurio
se smetoninis poetas pliekia 
kailį kaimiečiams.

APIE MADAS
Jau ir mūsų mielam kaime 
Daugel lankosi nelaimių, 

J Daugel ko negero dedas, 
Daugel blogo neša mados. 
O mūsų seniems žmoneliams 
Į tai žiūrint širdys gelia. 
Jie tikrai, tikrai patyrė, 
Kad liaudis su protu skirias. 
Ir iš tikro nebegera,
Kad ir kaimas jau išgvero — 
Nors gyventi baisiai riesta — 
Madas vaikosi iš miesto.
Nors kaimą ir spaudžia bėdos, 
Bet vis miestiškai jis rėdos. 
Čia jau, turiu pasakyti, 
Kad bloga mada, Brolyti. .. 
Pažiūrėkit, va, mergelės 
Perka šilkines sukneles, 
Su šilkais jau visos rėdos, 
Nors ir spaudžia krizio bėdos. 
Josios drobeles pamiršo 
Visur šilkas ima viršų, 
“Juk naminiai ne mada’’— 
Sako sesės visada.
Ir ištikro nūnai, mieli, 
Maža matos čerkesėlių, 
Maža audžia kas milų, 
“Nes nebėra tų madų.” 
Geriau noriai visi perka, 
Nors ir pakulinį, švarką — 
Kad iš krautuvės tiktai 
Ir nešioja jį mielai: 
Kaimas žiūrį į miestietį, 
Per tai ima jis liesėti— 
Mat apsikrėtė nuo jų 
Epidemija madų.
Va, antai, Budrių Marytė 
Pradėjo suknes karpyti. 
Aš nustebęs klausiu jos: 
“Bene kraustais iš galvos?” 
O ji man tuojau išdėjo: 
“Tokia mada jau atėjo, 
Dabar sunkės be rankovių 
Visas miestas jau nešioja”. 
Arba, vėliau, Katarina 
Kerpa plaukus su mašina, 
Dažo veidelius, lūpytes, 
Sako: “Mieste taip matytis!” 
Ir bernelis jauns iš kaimo 
Į bažnyčią nebeeina, 
Per pamaldas pas žydelį 
Praleidžia tą šventės dalį, 
Sako: “Va, šitai, miestietis, 
(O jis žmogus apsišvietęs) 
Į bažnyčią visai neina, 
Mat tokia mada ateina”. 
Daug blogų madų į kaimą 
Iš mūs miestų jau ateina, 
Daug jaunų žmonių apsėdo, 
Daug jos kam padaro bėdą. 
Taigi matot mūsų kaime, 
Daugel lankosi nelaimių, 
Daugel ko negero dedas, 
O juk viską neša mados. 
Skaisčios Sesės, Mieli Broliai! 
Susipraskime nuo šioliai. 
Meskime madas vaikyti 
Ir save kvailais laikyti!
Mados neneša mums gero, 
Tiktai blogo daug padaro. 
Daug jaunuolių sugadina, 
Jeigu jas vaikytis ima. 
Nežiūrėkime miestiečio, 
Kurįs nosį aukštai riečia; 
Gavęs mėnesinę algą 
Į madas jis tesižvalgo. 
Ne, o mes plačiame kaime 
Turim rūpesčių, nelaimių, 
Turime apsčiai vargų, 
Tad venkim miesto madų. 
Puoškimės geriau naminiais.... 
O centukais paskutiniais 
Nepirkime škarmalų 
DėliaiJ smerktinų madų. 
Ir puoštis taip nepritinka, 
Jeigu plikos rankos, kinkos. 
Juk mes Lietuvos kaimiečiai 
O ne tamsūs afrikiečiai.

I. Najulis, Luokė.



^Antradienis, Bal. 28, 1936 Puslapis Trečias.

Politinės Pastabos Wilkes Barre, Pa. pustuzinis draugų? Draugu- 
čiai, stengkitės daugiau lanky
ti susirinkimus.

* Sovietų Sąjungos valdžia 
#apdovanojo r a u d onarmie-
čius, kurie 30 d. kovo su
mušė įsiveržusį Japonijos 
imperialistų kareivių būrį į 
Sovietų šalį. Vieni iš jų bu- 

♦vo apdovanoti Lenino ženk
lu, kiti Raudonos Vėliavos 
ordenais.

4 Kartu buvo apdovanoti ir 
Tolimųjų Rytų Raudonojo 
Karo Laivyno atsižymėję 
kovotojai, kurie dieną ir 
naktį saugoja Sovietų Są-

* jungą nuo Japonijos užpuo
limo iš jūrų. Raudoni jū
rininkai prisiuntė savo pa
reiškimą Jaunųjų Komuni-

<stų suvažiavimui, kuriame, 
tarp kitko, sako :

“Raudonasis L a i v y n as 
Ramiojo vandenyno, o kar
tu ir jo jūreiviai, pilniau-

* šiai atsidavę savo brangiai 
tėvynei, Lenino-Stalino sie
kiams, atydžiai saugoja So
vietų rubežius ir pasirengę 
bile laiku atmušti ir sunai
kinti priešus, iš kur jie ne
bandytų užpulti mūsų bran
gią sovietinę žemę.”

> “Pravda” ir Raudonosios 
Armijos organas “Krasna- 
ja Zvįezda” pareiškė, jog 
nepaisant to, kad Sovietų 
Ramiojo vandenyno karo

* laivynas yra jaunas, bet jis 
jau galingas.

Tik milžiniškas pasiseki
mas Sovietų Sąjungoje bu- 
davojime socializmo, galin
ga Raudonoji Armija ir So
vietų Sąjungos taikos politi
ka kol kas sulaiko Japoni
jos imperialistus nuo karo.

laike piliečių karo Čepajevo 
du sūnai tarnauja Raudono
je Armijoje. Vienas yra 
tankistų tarpe, o antras, Ar- 
kadij — orlaivininkų tarpe.

Piliečių karo metu Čepa
jevo sūnai, dar būdami ma
ži, buvo su tėvo vadovauja
ma divizija prie gurgolinin- 
kų. Jau tada Čepajevas 
juokaudamas Arkadijui sa
kydavo :

—Na, gurgolininke, ar 
greitai gelbėsi tėvui, būsi 
raiteliu ?

—Lakūnu būsiu, — atsa
kydavo sūnus.

—Matai, kokis kovingas, 
—juokėsi tėvas.

Čepajevas žuvo kovose, 
jam neteko matyti savo sū
nus darbininkų tėvynės ap
gynėjų eilėse, bet Sovietų 
Sąjungos liaudis džiaugiasi 
jais.

Raudonosios Armijos va
das N. A. Levicki parašė 
knygą vardu “Rusų-Japonų 
Karas 1904-1905 Metais.” 
Tai vienatinė pasaulyje pil
na to karo istorija, kuri tei
singai paduoda įvykius. So
vietų šalyje plačiai skaito
ma.

Wilkes Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

Wilkes Barre lietuvių frak
cija rengia labai gerą ir sma
gų parengimą, kuris įvyks ge
gužės 17 dieną.

šiame parengime bus gerų 
valgių. Taipogi turėsim ir 
programą tam vakarėly j. Vie
tos ir apielinkes drauges ir 
draugus kviečiame skaitlin
gai dalyvaut, nes šis parengi
mas labai svarbiam tikslui. 
Daugeliui žinoma, kad šią va
sarą įvyks lietuvių frakcijos 
suvažiavimas Brooklyne, tai 
stengiamasi ir iš šios apielin- 
kės pasiųsti reikalingą skai
čių delegatų į tą suvažiavimą. 
Todėl, draugės ir draugai, 
kviečiame visus iš arti ir iš to
liau skaitlingai atsilankyti. 
Savo atsilankymu paremsit su 
keletą centų šį taip svarbų 
reikalą. Iš kalno užtikrinam, 
kad atsilankę bus viskuom pa
tenkinti, kaip tai su maistu, 
programa ir kitais dalykais. 
Laiko jau nedaug lig parengi
mo, todėl, draugai, visi reng- 
kimės prie to ir visus savo pa
žįstamus bei draugus ragin- 
kim dalyvaut. Tikietų galima 
gaut pas visus frakcijos drau
gus; kaina labai prieinama vi
siems.

Visus ir visas kviečia
Rengėjai.

ALDLD 50 kp. turėjo vaka
rienę 18 d. balandžio. Svečių 
buvo neperdaugiausia, bet gir
dėti, kad buvusieji patenkinti, 
nes buvo gardūs valgiai. Tu
riu duoti kreditą gaspadi- 
nėm, kuriom buvo gana dar
bo viską pagaminti. Virėjos 
buvo L. Bekešienė, E. Duo- 
bienė ir P. Barzdaitienė. Liks 
dar kiek ir pelno nuo vaka
rienės.

Waitkaitis.

sykį deklamuoja didesniuose 
mitinguose. Jaunuolis J. Bar
zda grieš smuiko solo. Taipgi 
ir mūsų jaunoji pianistė E. 
Undriejuniutė skambins pia
ną. Klasišką šokį šoks Olga 
Bauer.

Šio masinio ir didelės svar
bos mitingo įžanga tiktai 10 
centų ypatai. Dalyvaukite 
visi ir visos.

Kviečia Komunistų Partija.

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias iabai svarbias ir 

tik dabar išleistas knygas:

DARBININKŲ KALENDORIUS
1936 METAMS

Seattle, Wash.

, Chinijos p a r d a v i kas 
Chiang Kai-shekas, kursto

mas Japonijos imperialistų, 
buvo užprotestavęs prieš 
Sovietų Sąjungos ir Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
bendro apsigynimo sutartį. 
Tas tik dar kartą parodo, 
kaip Chiang Kai-sheko val
džia yra parsidavus užsie
nio imperialistams. Sovie
tų Sąjunga tinkamai į tai

♦ atsakė. Masinių protestų 
prieš Chiang Kai-sheką pa
sigirdo ir jo valdomoje Chi- 
nijoje.

Šiemet visoje eilėje mies
tų bus bendros komunistų jr 
socialistų Pirmos Gegužės 
demonstracijos. New Yor
ke teko kalbėtis su eile dar
bininkų; visi džiaugiasi, 
kad įvyko nors šiame klau
sime bendras frontas. Jie 
sako: “Viena darbininkų 
klasė, viena ir demonstraci
ja!”

Franci ja greitai rengiasi
* prie karo. Paryžiuje būda

vo jami nuo nuodingų gazų
* pasislėpimai po žeme. Vie

ną tik baigė tokį pasislėpi
mą. Jis yra apie SOj^ėdų 
gylio žemėje ir per 5 minu
tes gali priimti apie 8,000 
žmonių. Jame yra virš 10,- 
000 kubiškų metrų oro. 
Oras apvalomas ir žmonės

» gali nors ir mėnesį gyventi.
Net didžiausių orlaivių 
bombos negali jį sudaužyti..

Dienraščio “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimas jau vi
sai arti. Reikėtų, kad kaip 
centralinių - vakarinių, taip 
ir rytinių valstijų darbinin
kų organizacijos, ypatingai 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopos pa
sveikintų suvažiavimą nors 
su nedidele auka. Tiesiog 
reikia gėrėtis, kad per šešis 
metus baisaus nedarbo mū
sų dienraščiai išsilaikė ir 
kovingai rodė ir rodo darbi
ninkų klasės kovų už būvį 
ir pasiliuosavimą kelią.

Youngstown, Ohio.
Balandžio 11 dieną APLA 

24 .kuopa surengė parę pas 
draugus Buzinauskus, paminė
jimui 25 metų APLA gyvavi
mo. Parengimas davė $2.81 

pelno. ?
Ačiū draugei Buzinaus- 

kienei, kad davė vietą dykai. 
Vien nauji nariai buvo komi
sijoj ir jie atliko gerą darbą. 
Centrui pasiųsta .pares pelnas 
—$2.81 ir kuopa pardavė 4 
knygutes tikietų—$4.00. Viso 
pasiųsta centran $6.81.

APLA 24 kp. susirinkimas 
įvyks gegužės 3 dieną, 1 vai. 
po pietų, pas draugus Kerus, 
146 Central St., Struthers, 
Ohio. Visi nariai ir narės ži
note, kad dabar eina vajus, 
todėl gaukime nors po vieną 
narį.

LDS 9 kuopos susirinkimas 
irgi įvyks ten pat. Kviečiame 
visus narius ir nares dalyvauti, 
nes bus centro valdybos no
minacijos.

Y oungstownietis.

šiomis dienomis čia lankėsi 
Smetonos agentas ponas Baro
nas, pardavinėdamas Lietuvos 
didvyrių paveikslus, kaip tai 
LDK Keistučio, Vytauto ir Ge- 
demino. Tuos didvyrių paveik
slus tas ponas pardavinėjo po 
vieną dolerį. Turėjo ir kny
gų, kuriose buvo visi Lietuvos 
didvyrių paveikslai, o Smeto
nos paveikslas matėsi beveik 
ant kožno puslapio. Tas kny
gas jis pardavinėjo po $25, 
bet čia jis mažai ką laimė
jo. Kiek man žinoma, tai 
Seattle tik vienas tautietis nu
sipirko knygą už $25 ir keli 
kiti nusipirko po vieną paveik
slą, tai ir viskas. Jis būk ren- 
ka tuos pinigus įsteigimui Vy
tauto Muzėjaus Kaune. Man 
neteko sueiti tą poną, nes jį 
vienas tautietis vedžiojo po 
stubas ir pasakė, kad čia bol
ševikai gyvena, tai tas ponas 
atsisakė užeiti pas mus. Gerai, 
kad neužėjo, nes būtų nieko 
nelaimėjęs.

Senas Grinorius.

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

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Rochester, N. Y.

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

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA IŠ 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBE

Vokietijos fašistai baisiai 
greitai būdavo j a lėktuvus 
bombininkus. Jie daugiau- 

*siai budavoja “X-70,” kurie 
* turi motorą 700 arklių jė

gos ir į valandą gali daryti 
iki 390 kilometrų (260 my
liu). “J-86”, kurie turi po 
du motorus 750 arklių jė
gos kiekvienas ir gali išvys- 

į tyti iki 350 kilometrų (227 
mylių) į valandą. Bet dau
giausiai budavoja “J-52,” 
kurie turi po tris motorus, 
kiekvienas po 600 arklių jė
gos ir gali išvystyti 250 ki
lometrų į valandą, šie yra 
labai dideli, turi daug kul- 
kasvaidžių ir kiekvienas ve
ža nemažiau 1,200 kilogra
mų (3,000 svarų) bombų.

Garsaus Sovietų kovotojo

Turime vajų už naujus 
narius į Komunistų Parti
ją. Iki būsimo partijos su
važiavimo labai daug darbi
ninkų ir darbininkių turėtų 
savo simpatijas perkeisti į 
aktyvų veikimą partijoje. 
Ypatingai daug draugių ir 
draugų iš LDD, susivieniju
sių su ALDLD, galėtų įsto
ti į partiją.

Binghamton, N. Y.
Apvaikščiokime Pirmąją 

Gegužės

Vietinis Komunistų Partijos 
skyrius rengia masinį mitingą, 
apvaikščiojimui darbininkų 
šventės, Pirmosios Gegužės, 
šis masinis mitingas įvyks 
penktadienį, 1 d. gegužės, Lie
tuvių Svetainėj, 315 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Visi 
susipratę darbininkai žino, ką 
reiškia Pirmoji Gegužės darbi
ninkų klasei. Tad, kad jos ap- 
vaikščiojimas būtų sėkmingas, 
mūsų visų pareiga būtinai da
lyvauti tame mitinge.

Apart gero kalbėtojo, bus 
ir muzikalė programa, kurią 
išpildys vietos gabiausios spė
kos. Dainuos gerai išsilavi
nęs ir visiems žinomas Aušros 
Choro dvieilis kvartetas, vado
vaujamas drg. E. Pagiegalie- 
nės. Taipgi dainuos visų my
limas drg. S. Vaineikis. Iš jau
nuolių H. Žemaitytė sakys de
klamacijas. Ji jau ne pirmą

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del po šermenų pirty.
Teikiam nemokamai veliaus'os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 1

Woodhaven, L. I, N. Y. |
-----------ujassse

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygų 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METELIONIS.

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

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai. ,
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINĄ 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBĖ 
Ar ■ 

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

“Naujoji Gadynė” šaukia, 
būk apie Stilsono paleidi
mą išgalvojo “Laisvė” ir 
“Naujienos.” T i k rumoje, 
jie patys tą padarė. Juk 
laike “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo A. Jankauskas 
buvo apatinėje Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpoje ir visai eilei mūsų 
šėrininkų, kurie ten nueida
vo, kartojo: “Stilsonas grei
tai bus namie ir be bimbu- 
kų pagelbos.” Tūli tvirtina, 
kad jiems net kokį ten tele
gramą apie Stilsono paleidi
mą rodė.

Patys plepa, paskalus lei
džia, o paskui kitus kaltina.

D. M. šolomskas.

Čionai yra stambi mašinų 
išdirbystė vadinama Gleason 
Machinery ’Works ir šiuom 
tarpu ji gana smarkiai dirba, 
nes turi daug užsakymų iš So
vietų Sąjungos, šiomis dieno
mis išvažiuoja du minėtos 
kompanijos inspektoriai į So
vietų šalį mašinų statymui. 
Jų vardai — Rollo Ward ir 
Floyd D. Miles. Jie išvažiuoja į 
Gorky miestą, kuris pirmiau 
vadinosi Nižni Novgorod, ši 
kompanija išdirbo mašinas So
vietų šaliai iškirtimui “gyrų” 
automobiliams net prieš Ame
rikos pripažinimą Sovietų Są
jungos. Bet vėliau, kada bu
vo pradėję šios šalies fašistai 
labai užpuldinėti Sovietus, už
sakymai buvo sulaikyti, bet 
kuomet Sovietų Sąjunga liko
si pilnai pripažinta, tai dabar 
gauna gana daug užsakymų ir 
darbininkai džiaugiasi, kad 
gali užsidirbti duonos kąsnį. 
Jie gerai žino, kad jei ne So
vietų užsakymai, jie vaikščiotų 
gatvėmjs alkani.

Čia turiu pažymėti, kad A. 
L.D.L.D. 50 kuopos draugai ir 
draugės labai tingi lankyti su
sirinkimus. Ką gi galima nu
veikti, kuomet ateina tik apieJJ

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

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

Darbininkų Žurnalą

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

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

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

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

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, gražus 

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

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

da stebūklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus.

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

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

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

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

REIKALAUKITE JOS TUO JAUS.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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virš 200 darbininkų išėjo strei- 
kan, kad privertus kompaniją 
darbininką sugrąžint į darbą. 
Nujaučiama, kad kompanija 

i ‘%

■

Ketvirtas*

Waterbury, Conn

prieš

NEW BRITAIN, CONN

Landers B. & K. Darbininkai 
Streikuoja

Šaldytuvų gaminimo skyriu
je išvarytas iš darbo darbinin
kas už labai mažą klaidelę. 
Independent Union užstojo iš
varytą darbininką. Bosai gra
žumu to darbininko negrąži
na darban, tai unija paskelbė 
streiką. Balandžio 20 dieną

Inde- 
kom-

bando įvairius skymus 
darbininkus, idant būtų 
ma kaip nors suardyti 
pendent Uniją. Prie to,
panija taiso visiškai naują sis- 
teiną. Įrengia diržus, kuriais 
nešios darbus nuo vieno darbi- 
mnko prie kito. Reiškia, sku
bos sistema bus grynai pekliš
ka. Kompanija žino, kad dar
bininkai to nepakęs — reika
laus didesnės mokesties. To
dėl*- pradeda visokiais būdais 
uniją gnaibyti. Tačiaus darbi
ninkai vargu pasiduos. Jie ži- 
n<J£kad unija — tai botagas 
prieš blogas sąlygas dirbtuvėj. 
tStreikieriai dirbtuvę pikie-

tueįa.
T

B

L .^Balandžio 18 d. atsibuvo 
f,didoka šv. Onos Draugijos 

vakarienė. Laike užkandžių, 
pirmininkaujant Onai Jeny- 
nienei, buvo trumpa dainų 
programa. Dainavo C. žal- 
nieraitis, C. Kavaliauskas ir 
J.« Melinauskas. Moterys, pri
klausančios šioj draugijoj, tu
ri « eiti išpažinties. Tai var
žymas asmeninės laisvės.

St. Valausko sūnų Edmon- 
dą, 5 metų amžiaus, gatvėje 
netikėtai užgavo automobilius. 
Vaikas nuvežtas ligoninėn. 
Nelabai pavojingai sužeistas; 
sakoma, pasveiks. Valauskai 
yra ‘‘Laisvės” skaitytojai ir 
įbu rimti žmonės. Didelė už- 
ojauta Valauskam ir linkėji- 
nas jų sūnaus susveikimui.

Mateušas Naimonas, buvęs 
nesenai “Laisvės” skaitytojas 
ir ALDLD vietinės kuopos na
rys, suruošė purimėlį atžymė- 
jimui 15 metų savo vedybų. 
Jo draugai linkėjo jiem ilgo ir 
gražaus gyvenimo. Naimonas 
vis vien turėtų ne tik skaityti 

arbininkišką spaudą, bet 
rįžti j ALDLD eil es.

J. Kreivėnas su M. Gražu- 
levičiūte rengiasi tuojau apsi- 

Kreivėnas tik keletą n ' vmetų, kaip iš Lietuvos atvykęs. 
Jis, ištrukdamas nuo ilgų dar
bo Valandų, kaip kada užkliū
davo darbininkiškų

1 ei ją parengimuose.
Gm jų ateityje.

$ai tiek nuotikių 
ų laikotarpiu.

Naujokas.

organiza-
Laimės

r <

fifth annual tour
BBOOKWbGO

LAB ©« - v . .. ...
OLAYEfiS
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Tai grupe Brookwood darbininkų kole gijos studentų aktorių, kurie važiuoja 
busu Į kitus miestus veikalus lošti. Vir šuj parodomas busas, o apačioje scena 
iš vieno veikalo.

KLAUSIMA! IR ATSAKYMAI
Klausimas:

Paaiškinkite man, kokia 
grupe žmonių sudaro darbi
ninkų klasę. Pav., inžinie
riai ir technikai taip pat 
dirba, bet jie 
prie vidurines 
del?
Atsakymas:

Darbininkų 
moksliniai

priskaitomi 
klases. Ko-

klasc, kuri 
žinoma kaipo 

proletariatas, susideda iš al- 
ginių darbininkų, kurie ap
art galios dirbti, apart dar
bo pajėgos, daugiau nieko 
neturi. Jie tą savo pajėgą 
turi parduoti turgavietėje, 
tai yra, fabrikantui bei 
šiaip darbdaviui.

Natūralia dalykas, kad di
delė dauguma šios klasės 
susideda iš industrinių dar
bininkų ir žemės ūkio sam
domų darbininkų. Ji taip 
pat apima “baltakalnierius” 
darbininkus, kurie dirba 
ofisuose ir kurie ekonomi
niai randasi toj pačioj pozi
cijoj, kaip industriniai dar
bininkai, bet socialiai jie ga
li turėti artimesnius ryšius 
su vidurine klase.

Inžinieriai, technikai, ek- 
zekutyvai ir kiti profesiona
lai darbininkai, lošia skir
tingą vaidmenį, nors ir jie

dažnai priklauso nuo parsi- 
samdymo darbo markete, 
idant palaikius gyvybę. Jų 
darbas, abelnai imant, ats
tovai! t dirbtuvėje darbdavio 
interesus ir todėl jų socia
liai ir ekonominiai intere
sai arti surišti su darbda
vių interesais. Dauguma jų 
tebesitiki įsikuopti j buržu
azinę klasę, pralobti ir tt. 
Jųjų pozicija da vis daug 
pastovesnė, negu proletarų. 
Štai kodėl jie skaitomi vi
durine klase.

Vienok ekonominis krizis, 
nedarbas ir kitos kapitaliz
mo nešamos nelaimės pra
dėjo pakirsti šių elementų 
ryšius su valdančiąja klase. 
Jie pradeda pamatyti, kad 
jiems 'kapitalizmas negali 
duoti daugiau, kaip kad jis 
duoda darbininkams. Jie 
pradeda suprasti, kad jų 
ateitis yra surišta su dar
bininkų klasės interesais.

Šita transformacija pa
gimdo galimybę įtraukti la
bai daug šios vidurinės kla
sės žmonių į farmerių dar
bo partijos judėjimą. Tūks
tančiai tokių profesionalų 
atsimeta nuo republikonų ir 
demokratų.

likti. Tačiaus L.S. ir D. drau
gija kuopos pasiūlymą atmetė 
ir savivališkai su ne savo turtu 
pasielgė. Tai jau neteisingas, 
nedraugiškas elgęsis, nes minė
tos draugijos pirmininkas, d. 
Kindaras kuopos komisijai pa
sakė, ne susirinkime, kad girdi: 
mes nereikalaujam, kad kas 
mums padiktuotų, kur ir kam 
tuos pinigus paaukoti.
Kindaras “pamiršo” 
kas minėtu reikalu < 
panaudojo. ..

Tačiau 
pasakyti, 
diktatūrą

ar teisiu-Vietinėj parapijoj, 
giau klebonijoj įvyko didelis 
“progesas,” nes parapijonai iš
mainė aviną ant barono!

Jau nuo senai tarp parapi
jonų ėjo pusėtinas trynimasis. 
Prieš buvusį kunigą Stonį susi
darė iš pažangesnių parapijo
nų gana stipri opozicija, nes 
kunigas, vietoje dūšių ganymo, 
gaudė dolerius. Opozicionieriai 
kreipėsi pas vyskupą... na, ir 
“laimėjo”: vyskupas išmainė 
kunigą ant kunigėlio.

Apgailėtina, kad ir blaives
nieji gi parapijonai dar vis ne
pajėgia suprasti, kad tarp vieno 
ir kito judojo sutano nėra jo
kio skirtumo, nes kaip buvo ir 
yra kunigų dievas—doleris!

Senas Pijus.

ĮVAIRUMAI
Paterson, N. J

Pabaigoje balandžio laikytam 
ALDLD 81-tos kuopos susirin
kime įstojo į kuopą ir pasimo- 
kėjo metinę duoklę 4 nauji na
riai. Vienybei įvykus, kuopa 
auga.

Nutarta, jei bus galima, ben
drai su rusais ir lenkais turėti 
pikniką, birželio 28 d.

Gegužiniam darbininkų ap- 
vaikščiojime kuopa dalyvaus ir 
finansiškai prisideda.

Šaukiamam lietuvių kongre
sui prieš Smetonos režimą mes 
pilnai pritariam.

Nutarta duoti atsakymas “N, 
G.” į jos paliestus melus, šmiž- 
tus ant kuopos komisijos, kuri

rinko “Laisvės” suvažiavimui 
pasveikinimus, aukas.

Pries keletą metų iš vietinių 
kuopų bei draugijų atstovų bu
vo susidaręs priešfašistinis vei
kimo komitetas, tačiau, laikui 
bėgant, kelios draugijos savo 
atstovus atšaukė; pasiliko tik
tai Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos ir ALDLD kuopos at
stovai, ir iki šiam laikui buvo 
užsilikę pas minėto komiteto iž
dininką, d. Petronį, virš $10.

ALDLD 84 kp. pasiuntė savo 
atstovus balandžio 24 d. į L. 
Sūnų ir Dukterų draugijos su
sirinkimą, kad bendrai nutarus 
minėtus pinigus paaukot pu
siau: d. Stilsono gelbėjimui ir 
pusę Lietuvos politiniams kali
niams, nes šios dvi draugijos, o 
ne viena turi pilną galią tą at-

Sovietų Metalas ir Vokietija

tik trijų

£
i

fe *
Pačiuožės (sklis) Sovietų Sąjungoje yra svarbus sporto įrankis. Raudonoj 
Armijoj plačiai vartojamas sportas, šis paveikslas parodo, kaip čiužinė- 
tojai irž virvių prisirišę lekia paskui tanką.

Metalo srityje yra ypa
tinga rūšis rūdos, vadinama 
manganu (Manganese), ku
rios primaišius prie kitos 
metalo rūdos, pagaminamas 
ypatingai tvirtas plienas. 
Be mangano negalima pa
daryti nei automobilių me
talo, nei kanuolių, nei elek
tros gaminimo mašinų, or
laivių ir kitų tvirtų metalų.

Bet tos rūdos pasaulyje 
[-mažai kur yra. Jungtinės 
Valstijos jos mažai turi ir 
perkasi iš Sovietų. Anglija, 
Francija, Vokietija, Japoni
ja, Italija ir daug kitų ša
lių neturi, o kurios turi, tai 
labai mažai. Gi Sovietų 
Sąjunga Kaukaze turi daug 
ir dideles kasyklas.

1935 metais Jungt. Ame
rikos Valstijos iš Sovietų 
pirkosi 138,000 tonus man
gano rūdos. Vokietijos fa
šistai rengdamiesi prie ka
ro ir ruošdami visokias ma
šinas, pirko iš Sovietų ša
lies net 235,880 tonų man
gano rūdos. Bet nuolatinis 
fašistų priekabiavimas prie 
Sovietų Sąjungos ir ruoši
masis karan atvedė prie to, 
kad 1936 metais Sovietų Są
junga sulaikė Vokietijai 
pardavimą mangano. Tuom 
kartu Amerikai pardavė 
15,000 tonų ir Anglijai 6,000 
tonų mangano.

Antradienis, Bal. 28, 193

Drau>

Parapijonas.

var-

ii.

821

481

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

Pa.
Pa.
Pa.

VALDYBA ,VIENYBES DRAUG. 1934 M. 
Pirm. K. Ustupaa, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 266 Amea Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevicius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.

Avė.. E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th 8t 

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairia, 2435—33rd St.

Moline, III

, MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

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

Ižd. glcbZ jai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.
J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. 

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

sirinkimai atsibūna kas mėnesi, kiekvieną 
paskutini panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

'M '.*>■$*

Labai Negražu Taip Meluoti

Pereitą savaitę, rodos bal. 
12-13 dd., švento Juozapo 
Liet. Parapijos Auditorijoj 
buvo rodomi krutami paveik
slai, kaip Francijos buržuazi
ja sukriušinus Paryžiaus ko
muną, komunarams galvas 
kapojo, masėmis žudė darbi
ninkus, kurie sukilo pasiliuo- 
suoti nuo buržuazinės pries
paudos. Tai vietos lietuvių 
kunigai parapijiečiams darbi
ninkams aiškino, kad tas “da
rosi Sovietų Sąjungoj”, būk 
tas paveikslas “vaizduojąs da
bartinę Rusiją, kaip bolševikai 
kapoja darbininkams galvas.” 
Tai begėdiškas elgesys, taip 
apversti augštyn kojomis 
Francijos buržuazijos žvėriš
kumus ir primesti dabartinei 
Sovietų Sąjungai.

Daug parapijonų suprato 
paveikslo turinį, nes daugelis 
skaitę apie tai, todėl daug pa
rapijiečių pasipiktino tokiom 
melagystėm.

Bet atsirado ir tokių, kurie 
patikėjo, patys nesuprasdami, 
ir sako: “Ot, tai mačiau baisius 
dalykus Rusijoj”'. Užklausiau 
“ką žinai, kad tai yra Rusi
joj?” “Nagi kunigai taip išaiš
kino.”

Dabar aišku, kodėl kunigai 
taip draudžia skaityti darbi
ninkų spaudą. Aišku, kaip 
svarbu tokiais ir kitais klau
simais skleisti literatūrą tarpe 
parapijiečių žmonių. Parapi
jiečių žmonių negalima už tai 
kaltinti, kad jie nesupranta, 
bet tokiems “išaiškintojams” 
tai tikrai negražu taip per 
akis meluoti.

Kaip gi galima kitiems duo
ti griekų atleidimas, kuomet 
taip patys griešina ?

Pats esu parapijos nariu 
per daugelį metų, bet jau to
kio neteisingumo pradedu ne
mylėti.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ? 

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių kapinių Korporacijos Valdybos 

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

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

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

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

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

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

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

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH., 1934 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pirm. P. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vegeiiene, 7715 Dayton

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys

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

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

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

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

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

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

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

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

tė laiko susirinkimus pirmą panedė- 
Ij kiekvieną mėnesį.
Iždo Globėją!, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.

M. NarušeVičiUs, 2844 Vinewood Ave.

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

■Pinn. Stasys Liutkus, 53d Franklin Street 
Pirm. Pagelb. P. Grygotis, 146—4th St. 
Nutarimų Rašt. B. B'urkaurkas, 255 Pine St. 
Fin. Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave.

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

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

ir A. SaulSnas, 136 Fifth Št.
"Laisvės” organo rašt. D. Krūtis, 211 First 

St.
Maršalka J. Jotkojis, 269 Second St.

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

TEISYBES MYLĖTOJI VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

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

Fin. sekr. B. Daueenskas, 1552— lOtb 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. A 5th 
Avė., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

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

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulenka,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsonas,

10 Tyler St., Lowell, 
Ir A. Raudcliunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka, M. Uždavinis,

39 Pleasant St., Lowell,

Mais.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. i>o pietų, 338 Central St., Lowell, Mass, 
nesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas {vyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

LIETUVIŲ SŪNŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Sclokus. 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienė, 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 

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

PI.
Iždininkas. A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieną mėnesį, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. RasL J. Vasiliauskas.

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

Organizatorius M. Šleiva,
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis,
285 Pine St.

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

Iždininkas Mary Šliekis,
285 Pine St.

LDS Jaunimo Komite 
tas Prašo Paramos
LDS Jaunimo Naciona- 

lis Komitetas atsišaukia į 
visas LDS kuopas, prašy
damas finansinės para
mos savo darbui. Jis už
sibrėžęs bėgyje mėnesio 
laiko, nuo 15 d. balandžio 
iki 15 d. gegužės, sukelti 
mažiausia $100 savo orga
nizaciniam darbui. Būti
nai reikia tiek sukelti, 
kad Jaunimo Komitetas 
galėtų darbuotis organi
zavime naujų jaunuolių 
kuopų, kad galėtų vesti 
tinkamą apšvietos darbą 
tarp jaunimo.

Visos LDS kuopos ra
ginamos kiek galint pa
gelbėti Jaunimo Komite
tui.

Čekius bei “money or
der” išrašykite Jaunimo 
Komiteto iždininkės var
du H. Kaunas, ir siųskite 
šiuo antrašu: LDS Jauni
mo Komitetas, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

i

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

užsišaldę, kosėjrv 
dusulio užgulimu

Jeigu Jūs esate 
te, kenčiate nuo 
užeikite j vaistinę ir nusipirkits 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE
D-RO L. GRYCZ 

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

Kent Remedies, Ine.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSK AS) 

graborius
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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.

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Lietuva Prieš 75 Metus
— ST. MATULAITIS ----------

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

(Pabaiga)
(1) neteisingai pažymtas bendras kaimo 
žemės kiekis; (2) sutarties lakštuose ne 
parodytos netinkamos žemės; (3) atėmi
mas lankų ir suvaržymas varyklių; (4) 
neteisingas išskaitliavimas priedermių; 
(5) neįrašytos žemės, kuriomis jie nau
dojosi pirm taisyklių paskelbimo; (6) 
dvarininkų atėmimas iš valstiečių dar 
prieš taisyklių paskelbimą žemės, palikus 
valstiečius be žemės ir tt.
Nebuvo Valstiečių Organizacijos, Nei 

Susitarimo
Valstiečių pasielgime, kaip paprastai 

valstiečių sukilimuose nebuvo susitari
mo, kiekvienoj vietoj kilo gaivališkai; 
sukilimas turėjo savus vietinius reikalus, 
tiktai retkarčiais apimdavo platesnį ra
joną. Valdžios agentam dažnai pavykda
vo įnešti suirutę j jų eiles. Kai kur iš 
pradžių buvo labai griežtai nusistatę. 
Rozalimo valsčiuj, kuomet t. tarpininkas 
(30 liepos 1862 m.) liepė areštuoti Roza
limo valsčiaus viršaitį Staškūną, kaipo 
pakūrstytoją nepriimti sutarties lakšto, 
valstiečiai neleido areštuoti Staškūną, 
pareikšdami, kad jie juom patenkinti... 
ir nusivedė Staškūną su savim. Tuo pat 
laiku Pakruojaus valsčiaus valstiečiai 
užpuolę valsčiaus kanceliariją, esamą 
Mažo Pakruojaus dvare ir paėmę iš ten 
spintą su valsčiaus pinigais, popieromis, 
antspauda ir kitu turtu pervežė į Migu- 
tėnų kaimą. Dukštuose valstiečiai puolė 
valsčiaus valdybą, sunaikino joje visas 
popieras ir knygas. Papilės dvare (vasa
rio 1862 m.), kuomet antstolis sulig tar
pininko parėdymo atvyko į dvarą, kad 
išplakti rykštėmis 4 valstiečius, 3 jų pa
sislėpė, suimtas paliko vienas tik Aukš
takalnis. Susirinkę ties Dakurnių kaimu 
valstiečiai neleido suimti kitų kaltųjų, 
prie to sumušė vieną policijos dešimti
ninką. Po to valstiečių minia atėjus į 
dvarą, paliuosavo ir suimtąjį Aukštakal
nį....... ”

Lauksodžio dvare, kur valstiečiai anot 
žandarų viršininko pranešimo daugiaus 
metų neklausė dvaro, t. tarpininkas davė 
parėdymą pašalinti iš to dvaro valstie
čius: Tadą Muldarą ir Juozą Sudaugą, 
jo pastebėtus kitų pakurstyme ir stor
žieviškume prieš jį ir dvarininkes. Poli
cija atvykusi areštuoti juos, ir pasodyt 
į kalėjimą, suėmė Muldarą Žeimelio dva
re, pasodino apkaltą į areštą ir pastatė 
daboti 4 dešimtininkus. Naktį Laukso
džio valstiečių minia atvyko į dvarą, pa
liuosavo areštuotą Muldarą ir išsivežė 
su savim. Kad numalšinti valstiečius, 
pasiųsta buvo į Naciūnus, kur gyveno 
abu minėtieji valstiečiai, 30 kareivių su 
dviem karininkais. Priėjusi prie kaimo 
kareivių komanda rado padarytą bari
kadą; kelias buvo užverstas medžiu, už 
kurio stovėjo moterų minia; moters ėmė 
laistyti kareivius karštu vandeniu ir ber
ti pelenais, bet buvo prašalintos. Tuo 
pačiu laiku kaimo gatvėj su riksmu su
sirinko valstiečiai su mietais, šakėmis, 
spragilais ii’ kitu. Kareiviai nesiveržė 
į kaimą, bet apsistojo artimiausioj smu
klėj. Kaiman nuvyko patsai žandarų 
viršininkas. Beeinant kaiman, ten prie 
medžio vėl susirinko vyrų ir moterų mi
nia su mietais, spragilais ir kit. Paste
bėję, kad žandaras su isprauninku ir t. 
tarpininku, vieni be kareivių eina kai
man, minia kiek nurimo ir nuėmė ke
pures. Žandarui pavyko perkalbėti vals
tiečius; kas tačiaus neišgelbėjo jų nuo 
rykščių. Žandaro parėdymu 26 vyrai ir 
6 moters gavo rykščių nuo 50 iki 100. 
Daug drąsiau elgėsi Plungės dvaro vals
tiečiai, išrinkę sau viršaičiu Vaišvilą. 
Kuomet t. tarpininko buvo duotas parė
dymas areštuot Vaišvilą, šis su 50 vals
tiečių areštavo policininką, atėmė iš jo 
paliepimą areštuoti. Vaišvilos įtakoj 
buvo kelių apylinkių dvarų valstiečiai. 
Žandarų pranešimu, Vaišvila pasiskelbė 
tarpininku viso ploto tarp Plungės ir 
Baltijos jūrų, kad jisai įtikinėjo valstie

čius, būk caras nemyli ponų ir delei to 
juos galima išpjauti, kad jis manąs pa
daryti bendrą valstiečių sukilimą iTC tik 
prieš dvarininkus, bet ir prieš valdžią. 
Kai kur valstiečiai gaivaliniai priėjo prie 
kitos priemonės, prie streiko. Taip Pe
likanų dvare valstiečiai, pastatę savo rei
kalavimus dvarininkui, pareiškė, kad 
“nevalys javų nuo lauko, jeigu nebus iš
pildyti jų reikalavimai.”

Bet reikia pabrėžti, kad buvo atsitiki
mai, kuomet ūkininkų kaipo savininkų 
reikalai sutapdavo su dvarininkų reika
lais, kuomet ėjo dalykas apie darbinin
kus. Dvarininkai stačiai prievarta lai
kydavo tarnystėj savo bernus, o kai ku
riose kaimų bendruomenių sueigose ūki
ninkai nutardavo, kad “pirmais dviem 
metais po taisyklių patvirtinimo neduo
ti pasų bernams, davus jiems teisę dary
ti geru noru darbo sutartis su tais, iš sa
vo bendruomenės ūkininkais, kurie pano
rės.” Net valdiškoji gubernijos komisi
ja pripažino, kad toki nutarimai varžo 
bernų teises.
žiaurus Valdžios Malšinimas Valstiečių

Valdžios atstovai elgėsi su valstiečiais 
labai žiauriai. Tai ir suprantama. Ten 
centre ir caras ir jo ministerial bijojo 
“paliuosuotųjų,” tų kuriems caras, kaip 
veidmainingai buvo skelbiama, padarė 
malonę. Bijodami, žiauriai malšino su
kilimus prieš ponus. Plakimas rykštė
mis po 50 iki 150, viešai prieš surinktą 
minią, buvo paprasčiausia priemonė. 
Plakė net ir moteris: plakė ir tuomet, 
kuomet valstiečiai jau buvo nusiraminę. 
“Buvo suimti labiausiai neramūs ir įta
kingi valstiečiai, ir visų beveik valstie
čių akyvaizdoj nubausti rykštėmis nuo 
150 iki 50 smūgių.’’ Tai buvo Labgirių 
dvare. “Į 6 dienas buvo grąžinta pilna 
tvarka” — rašo žandaras apie valstiečių 
sukilimą Zarasų pav. ir Vilniaus gub. da
lyje: “be kraštutinių ir varžančių prie
monių, tik su nedideliu nuplakimu rykš
tėmis svarbiausių nepaklusnumo vadų, 
lygiai ir tų, kurie pareiškė storžievišku
mą policijos valdininkams ir dvarinin
kams.” Tas pats pasikartojo ir kituose 
dvaruose. Lauksodžio dvare, kur vals
tiečiai parodė didesnį revoliucinį pasirį- 
žimą—padarė net barikadą ir gynėsi nuo 
atėjusių kareivių, žandarų viršininko pa
rėdymu buvo nubausta rykštėmis nuo 50 
iki 100 smūgių 26 vyrai ir 6 moterys. 
Be to visur ėjo suėmimai, kalinimai va
dovaujančių asmenų su atidavimu jų tei
smui, už ką gręsė ištrėmimas arba ir ka
torga.

Be šitos priemonės valdžia labai pla
čiai vartojo karo jėgą. Paprastai statė 
po kelis kareivius į grįčią; valstietis pri
valė maitinti ne tik žmones, bet ir ark
lius, jeigu raitus kareivius pastatydavo. 
“Pripažinta buvo reikalingi tuč tuojaus 
pastatyti ekzekucijai t. y.: pramaitini- 
mui nuo gyventojų eskadroną ulonų ir 
30 pėstininkų.” Vilkijos dvaro valstie
čiams pastato ekzekucijai pėstininkų ro
tą. Panaši priemonė aišku negalėjo ne
paveikti į valstiečius. Galima įsivaizdin
ti, ką kentė sodiečiai, kokius materialius 
nuostolius turėjo nuo palaidų kareivių. 
Labgirių dvaro valstiečiai savo skunde 
carui (1861 m.) taip išsireiškia apie pa
našią ekzekuciją: “pastatė ekzekuciją 
šeimininkui po 4 žmones pėsčius ir 3 rai
tus, suvalgė duoną ir avižas, neturime 
ką valgyti ir kuom laukus apsėti, palie
kame be jokių daiktų.” Taip trumpais 
žodžiais išreiškė tą neapsakomą skriau
dą, kurią jiems padarė. Neišmanėliai jie 
skundžiasi tam carui, su kurio žinia ir 
leidimu visa tat buvo daroma. Skriau
džiamos avys skundžiasi tam pačiam vil
kui ir laukia iš jo pasigailėjimo. Kad 
Labgirių dvaro valstiečiai neperdeda sa
vo skriaudų, patvirtina ir Kauno gub. 
žandaro viršininko raportas. Tiktai šis 
rašo aplamai, nepažymėdamas, kiek ka
reivių maitinti teko kiekvienam valstie
čiui. Jo raportas perduoda tiktai faktą.

“Delei to dvi pėstininkų pulko kuopos ir 
Vienas dragūnų eskadronas buvo pasta
tyti pas Labgirių valstiečius pramaitin
ti kaipo ekzekuciją.” Tas pat atsikarto
jo su Lauksodžio dvaro valstiečiais: “de
lei to aš išreikalavau į Lauksodžio dvarą, 
kuriame apie 700 dūšių, eskadroną ulo
nų ir pastačiau juos, o lygiai ir invalidų 
komandos kareivius (30 žmonių) ekzeku- 
cijos tvarka gyventojams maitinti žmo
nes ir arklius, kaimuose Naciūnai, Ku
kiai, Gelčiai ir Jovaišai, kurių gyvento
jai veikliausiai dalyvavo sukilime.” Pa
našiai elgėsi visuose kaimuose, kur tik 
buvo rimtesnis valstiečių sukilimas. Tas 
pat matyti iš skundo Biržų ir Salamies
čio kaimų valstiečių žandarų šefui, 6 
rugpjūčio, 1861 m. “Už atsisakymą iš
rinkti viršaitį, 27 liepos atjojo pas mus 
ulonai, viens eskadronas—120 žmonių ir 
650 arklių; juos pastatė 30 valstiečių kie
mų, o dvarininkas liepė duoti jiems vi
są, ką jie tik reikalauja ar ima... Šian
dien 5 rugsėjo lygiai savaitė, kaip šie 
ulonai pastatyti pas mus, kaip kalba ek
zekucijai, o šiuo trumpu laiku, kareiviai 
jau išreikalavo iš mūs: 9 bulius, 2 kar
ves, 27 kiaules, 29 avis, 8V2 pūdų svies
to, o kiekvienas pūdas kainuoja pas mus 
10 rub. sidabru; šį, del to, kad tiek netu
rėjome, priversti buvome pirkti; degti
nės, kuri pas mus brangi, mes privalo
me duoti kiek reikalauja, o unteroficie- 
riui per vieną savaitę duoti ketvirtadalį 
svaro arbatos ir 5 svarus cukraus. Q 
pristovas Kuktert važinėjo iš kiemo į 
kiemą ir liepė, kad kiekvienas valstietis 
privalo duoti, ką tik ulonai reikalauja.... 
Be minėtų dalykų mes privalom duoti

šieno ir avižų...” Iš skundo matyti, 
kad neužilgo prieš tai dvarininkas Tiš
kevičius nubaudė po 60 rykščių 3 valstie
čius už tai, kad iš Vilniaus parsigabeno 
knygutę apie caro būsimų santikių nu
statymą.

Bet, neveizint Į visa tat, valstiečiai ga
na lojaliai atsinešė prie caro ir jo val
džios. Jų didžiausia apmauda buvo nu
kreipta prieš dvarininkus ir jų agen
tus taikos tarpininkus, ir prieš vietinę 
valdžią. Valstiečiai laukė kažin kokios 
kitos laisvės iŠ caro. Biržų valstiečiai 
siunčia du iš savo tarpo į Peterburgą pa
duoti carui skundą ir laukia “ypatingo 
augščiausio parėdymo”, arba atvažiavi
mo tardy to jaus iš Peterburgo nuo caro, 
neveizint, kad jų pasiuntiniai buvo Pe
terburge areštuoti. Net stovėdami ant 
barikados valstiečiai nusiima kepures 
prieš ateinančius valdininkus, rūpinasi 
sumokėti valdžios mokesčius. Ne be rei
kalo žandaras rašo apie Zarasų pav. val
stiečius: “jeigu laikinai valstiečiai ir pa
reiškia kai kuriose vietose nepaklusnu
mą dvarininkams ir taikos tarpininkams, 
verčiantiems juos pildyti baudžiavos pa
reigas, tai iš kitos pusės jie išveizi atsi
davę carui ir valdžiai, gerai pildo val
džios uždėtas priedermes ir nedalyvauja 
patriotiniuose šio krašto dvarininkų su
bruzdimuose.” Tą pat rašo vėliaus apie 
Žemaitijos valstiečius. “Laikinai pride
ramųjų valstiečių protų stovis politikos 
žvilgsniu gana palankus. Jie kaip ir pir- 
miaus vengia visokių manifestacijų ir 
pareiškia atsidavimą valdžiai.” Vilkijos 
valstiečiai pareiškė, kad jie niekuomet 
nesipriešino ir dabar nesipriešina val
džiai.

ŽOLYNU ARBATA

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street

Brooklyn, N. Y. •*»

Montreal, Canada
Drg. Vladas Daukšas

Balandžio 6 d. Brooklyne 
staiga mirė drg. V. Daukšas, 
36 metų amžiaus, nevedęs. Ki
lęs iš Mažeikių apskričio, Ak
menės valsčiaus, Dabeikinės 
dvaro. Taigi, velionis jau
nystės dienas praleido ver
gaudamas grafui Zubovui.

Į Kanadą, į Molitrealo mies
tą, atvyko 1926 m. Prigulėjo 
prie ALDLD 137 kuopos ir bu
vo “Laisvės” skaitytojas. Ve
lionis buvo linksmo būdo, tu
rėjo daug draugų ir pažįsta
mų ir su visais gražiai sugy
veno.

Montreale pagyvenęs 5 me
tus išvyko į Brooklyną, kur iki 
mirties ir gyveno. Velionis šį 
pavasarį buvo pasirengęs vykt 
į Lietuvą, bet žiaurioji mirtis 
nutraukė gyvenimo siūlą. Pa
liko brolį Stasį Montreale, Ka
zį Brooklyne ir sesutę Oną 
Lietuvoj.

Ilsėkis, Vladai, svetimoj ša
lelėj po juoda velėna. Mes, 
draugai ir pažįstami, liūdime 
netekę tavęs.

Draugas J. Čeponis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

, Valstijose
Graborystės reikale visada jur. s 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degdtis Savininkas 
plaukų OCr 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

LDS 86 kp. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, 3 d. gegužes, 2 vai. po pietų, 
1035 Caniff St., arti Oakland. Visi 
nariai dalyvaukite, nes bus nomina
cijos centro valdybos. Taipgi bus ir 
kitų svarbių dalykų svarstoma.

Fin. Sekr. A. V.
(101-102)

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

rengia paskaitas moterų sveikatos 
ir gimdymo kontrolės klausimais. 
Įvyks trečiadienį, 29 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, 376 Broadway. Po 
paskaitų bus draugiška arbatos va
karėlis. Įžangos nebus, auka pagal 
išgalę. Kviečiam visas moteris atsi
lankyti . išgirsti svarbių paskaitų ir 
draugiškai pasikalbėt.

Komisija.
(101-102)

POTTSVILLE, PA.
Komunistų Partija, Schuylkill 

County, District 3, rengia demons
traciją gegužes pirmą, 3 vai. po pie
tų, ant Courthouse trepu. Demons
tracija rengiama šiais klausimais: še
šių valandų dieną, už penkių dienų 
savaitę, prieš karą ir fašizmą, atida
rymui mainų ir už trade union wages 
and conditions, del bedarbių apdrau- 
dos. ir gynimui Sovietų Sąjungos.

Kalbėtojai bus iš “bootlegger” or
ganizacijos, iš bedarbių organizacijos, 
iš jaunimo skyriaus ir iš Komunistų 
Partijos. Kviečiam visus draugus 
skaitlingai dalyvaut, nes čia bus kal
bama apie labai svarbius reikalus.

Sekr. Org. B. Miller.
(101-102)

KULPMONT, PA.
Pirmos Gegužes masinis mitingąs 

įvyks 1 d. gegužės, 7 vai. vakare, 
Lincoln Hall, Kulpmont, Pa. čia kal
bės draugai E. Miller, iš Pottsville 
ir M. Dumchack iš Mt. Carmel, Pa. 
Visi (Įarbininkaį privalo dalyvaut, nes 
tai darbininkų diena ir čia bus svar
stoma darbininkų reikalai.

Komisija.
(101-102)

SO. BOSTON, MASS.
A.L.P. Meno Sąjungos 2 apskritys 

rengia metinį koncertą, kuris įvyks 
nedelioj, 3 d. gegužės (May), Lietu
vių svetainėje, kampas E ir Silver 
Sts., 2 vai. po pietų. Įžanga 40c. 
Programą išpildys keletas gabių so
listų ir chorai iš visų Naujos Angli
jos miestų. Po koncertui bus šokiai 
prie geros orkestros ,taipgi bus ir 
skanių užkandžių ir gėrimų. Tad 
kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
išgirsti1 gražaus koncerto ir linksmai 
pasišokti.

Komisija.

YOUNGSTOWN, OHIO
Visi metalo darbininkai, unijistai, 

ir pritarėjai paminės pirmą dieną ge
gužės, penktadienį, Central Audito
rium, 225 West Boardman Street, 
7:30 valandą vakare. John Steu
ben, organizatorius kompąrtijos šio
je vietoje pasakys svarbią prakalbą. 
Įžanga, perkant tikietą iš anksto— 
15c; prie durų—20c. Vaikams iki 12 
metų—10c prie durų.

Komisija.
(101-102)

HAVERHILL, MASS.
Bendras Darbininkų Organizacijų 

Komitetas rengia pirmos gegužės 
apvaikščiojimą, ketvirtadienį, 301 d. 
balandžio, Italų svetainėje, 92 River

St., 7:30 vai. vakare. Bus keletas ga
bių kalbėtojų ir gera muzikalė pro
grama. Kviečiame visus darbininkus 
ir darbininkes masiniai dalyvauti sa
vo šventės apvaikščiojime.

Komitetas.
(100-101)

GRAND RAPIDS, MICH.
Pamatykite sovietų judį “Sniper”. 

Šis judis atvaizduoja karą teisingai, 
neiškraipytai. Bus rodomas Roose
velt Theatre, 642 Bridge St. seredoj, 
ir ketverge, 29-30 d. balandžio, kaip 
7 ir 9 vakarais. Įžanga 20c.; vai
kams 10c. Kviečiame visus ateiti ir 
pamatyti šį nepaprastą judj.

Komisija.
(100-101)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue. 

Brooklyn, N. Y.

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 
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer $t., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

•manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Telephone Stagg 2-4409 į

A. Radzevičius .
GRABORIUS

(Undertaker) I
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.1
Parsamdau automobiliui vestuvėm., 

parem, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.1 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

"""

FOTOGRAFAS i
JONAS STOKES J

Traukiu paveikslus familijų, vei>: 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks*) 
lūs ir k ra jaVus' 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant* 
ir padidinu to
kio dydžio, ko«: 
kio r- ageida uja
ma. Taipgi at-i 
maliavoju įvM- 
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BAIT l'tae.,

BROOKLYN, N. Y. į
Tel.: Gienmore 5-6191

Sergančių Vyry ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS— 25 meta

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL



trilapis šeštas. Antradienis, Ba

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
štadienj Maspethe ALDLD 
Gerai Pavyko Vakarienė
Smagu pranešt, kad Mas- 

pethas vėl ant žemlapio.
Įvykus vienybei tarpe ALD 

LD 138 kuopos ir LDD 2 kuo
pos, Maspetho ALDLD kuopa 
žymiai sustiprėjo. Delei geres
nės pažinties ir draugiškesnio 
veikimo ateityje, šeštadienį, 25 
d. balandžio, buvo surengtas 
draugiškas vakarėlis (su už
kandžiais ir gėrimais).

Į šį draugišką pokilį susirin
ko gražus būrys draugų. Va
karieniaujant d. Cibulskienė 
pasakė įžanginę kalbą, atžy
mėdama džiuginančias vieny
bės pasekmes. Vėliau pirmi
ninkė iššaukė d. Šolomską, A 
LDLD Centro sekretorių, tart 
keletą žodžių. Draugas šo- 
Jomskas trumpais bruožais 

-perbėgo pasaulinę situaciją. Jo 
kalba sukėlė daug entuziaz
mo, džiaugsmo, kad darbinin
kų vienybė auga ne tik Ameri
kos lietuvių tarpe, bet ir vi
sam pasaulyj, ypatingai Ispa
nijoj ir Francijoj. Paskui sekė 
Visa eilė trumpų kalbų, kurias 
sakė draugai Buknys, Paukš
tienė, Kaulinienė, Cedronas ir 
Dambrauskas.

Turėjome ir tolimą svečią d. 
Mikitą, net iš Rochester, N. Y.

• Šiame parengime gauta ke
turi- nauji ALDLD nariai.

Po vakarienei sekė šokiai iki 
vėlumai.

Įsilinksminus, buvę lyriečiai, 
draugės Kaulinienės vadovys
tėje sutraukė keletą dainelių, 
kas prisidėjo prie vakaro pa- 
marginimo.

ALDLD 138 kp. vardu tariu 
širdingą ačiū draugėm gaspa- 
dinėm: Cibulskienei ir Kalvai- 
tienei. Taipgi ačiuojam 
Kartonui, kuris suteikė 
svetainę veltui.
- Draugas Karlonas

gavo

įsigijo

Visi į 1 Gegužės Demonstracijas!
Pirmos Gegužės Bendro Komiteto Demonstracijų 

Ruošimui Patvarkymai
Draugės ir draugai! Penk-p‘Marshallo” ir “Captains, 

tadienį, Pirmą Gegužės išvien 
su viso pasaulio revoliuciniais 
darbininkais į demonstracijas! 
Ta diena mūsų. Tą dieną nei 
vienas darbo žmogus nepriva
lo dirbti! Unijos ir taip dar
bininkai turi susitarti ir sulai
kyti darbą ir eiti į gatves!

Pirmos Gegužės demonstra
cijų ruošimo bendras komite
tas duoda sekamus patvarky
mus :

1. Kiekviena organizacija, 
kuri turės beną, tai jį privalo 
pasiųsti 9 valandą ryto ant 
37th St. ir 8th Avė.

2. Kiekviena organizacija 
privalo pasiskirti “Marshall,” 
kuris sutartyj su demonstraci
jų ruošimo komitetu ves tą or
ganizaciją tvarkoj.

3. Kiekvienas “Marshall” 
paskirs po kapitoną ant kiek-

organizacijos narių 
Didelių organizacijų 

ir maršalas turi 
laikyti susirinkimus

vieno 24 
skaičiaus, 
kapitonai 
pirm to
ir susipažinti su eisenos tvar
ka.

4. Kiekvienas kapitonas pri
valo turėti ant rankovės ženk
lą—“Captain.”

5. Kiekvienas kapitonas, 
“Marshall” vadovystėje, turės 
prižiūrėti 
benus ir 
lūs, kaip 
eiliuoti.

6. Visi
prisilaikyti disciplinos, 
kos,

7. Neturi būti samdomi mu
zikantai, kurie reikalauja ap
mokėti po $8. Pirmoji Gegu
žės yra visų darbo žmonių 
šventė ir čia reikalaujama nuo 
kiekvieno didesnio ar mažes
nio pasišventimo. Muzikantų 
pareiga griežti veltui.

’ 8. Bendras Komitetas išlei
do lapelius, kuriuose nurodoma 
visa demonstracijų tvarka. Jų 
kaina 65 centai už 1,000. Or
ganizacijos tuojaus kreipkitės 
į Komitetą viešbutyje Delano 
ir gausite.

9. Bus dvi demonstracijos, 
viena viršutinėje miesto daly
je (Uptown), o antra žemuti
nėje (Downtown). Maršavi- 
mas prasidės 10 vai. ryto ir 
visi sueis į Union Square.

Brooklyn© lietuviai darbi
ninkai susirinks lygiai 10 va
landą ryto prie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo, 80 
Union Avė. Iš čia maršuosime 
prie požeminio traukinio 
Str. Line ir važiuosime į 
Yorką.

New Yorke 
rinksime ant

14th
New

Šiandien Laidos Olgą 
Kreivėniutę

—'r

Jau vakar dienos numeryje 
buvo rašyta, kad mirė Olga 
Kreivėniutė, 16 metų mergi
na. šiandien po pietų ji bus 
palaidota ant Alyvų kapų. Iš
lydės iš 1650 Ocean Avenue, 
Brooklyn, namų.

Draugus ir drauges kvie
čiame atsilankyti. Kartu reiš
kiame draugams Kreivėnams 
užuojautą jų nuliūdimo valan
doje. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius Levandaus- 
kas.

lydint Depsiutei.
Po to visi svečiai prie stalų 

nusifotografavo. Paskui tęsėsi 
linksmi šokiai.

Mano nuomone, būtinai rei
kėtų, kad Dr. Martyno Luterio 
Draugijos valdyba parašytų 
šitos draugijos istoriją (neil
gą) "ir patalpintų “Laisvėje”. 
Mūsų skaitytojams būtų įdo
mu, o draugijai—naudinga.

Svečias.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Koresp.

Lukošiaus Raportas
Iš Kauno New Yorkan kab- 

legrama atšauta, kad bedievių 
veteranas, Jonas šliupas, iš 
akranto New Yorko pakraštin 
išlips 10 dieną gegužės. Kaip 
kam apie tai įdomu.

maršavimo tvarką, 
abelnai visus reika
lai maršuotojus su

maršuotojai privalo 
tvar- 

klausyti visų įsakymų

lietuviai
4th Street ir 

McDougal St., netoli 6th Avė. 
Čia reikia būti ne vėliau 11:30 
vai. ryto. Stoti veidu į rytus.

Draugės ir draugai! Visi 
ir visos skaitlingai maršuoki- 
me Pirmą Gegužės su visais 
kovingais darbininkais. Platin
kite lapelius, kurių bus išleista 
ir lietuvių kalboje.

G. Kuraitis.
Reng. Komiteto Narys.

susi

Kunigo Pakalnio bažnytinėj 
salėj pereitą subatą, Katalikų 
Kliubo parengime, įvyko sma
gus apsistumdymas, kuriame, 
sako, pavartota peiliai. Pribu
vus “aniuolams sargams,” da
lykai tapo sutvarkyta. Ant ry
tojaus tie “karžygiai” atsidūrė 
kazionam name ant “sūdo.”

Taipgi pereitą subatą, Am. 
Lietuvių Piliečių Kliube turėjo 
“didelį” parengimą Dariaus ir 
Girėno Kliubas, kuriame bu
vo sulošta komedija “Jauni
kis iŠ Kauno”, ir šokiai. Pel
nas buvo skiriamas del nupir
kimo Smetonai armotų, nes 
vėl prasideda Suvalkijoj vals
tiečių sukilimai. Labai svar
bu ! Ar ne ? Publikos buvo ke
li desėtkai. , n

Iš Namu Savininką Darbuotės
Didžiojo New Yorko lietu-1 

vių namų savininkų organiza-' 
cija, dėka adv. Cl. Vokietai
čio, jau įkorporuota. Legali
zuotos namų savininkų, orga
nizacijos pirmas susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 30 d. ba
landžio, 1936, 7:30 valandą 
vakare, Broniaus šalinsko įs
taigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene (Jamaica linija, 
Forest Parkway stotis).

Šiame susirinkime bus ren
kama valdyba ir apsvarstyti 
labai svarbūs organizacijos 
reikalai. Taigi narių atvyki
mas susirinkiman yra būtinas. 
Bus priimami ir nauji nariai, 
tad ir ne nariai, lietuviai na
mų savininkai, yra kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie 
šios organizacijos. Įstojimas 
tik 25 centai, metinė mokestis 
—$1.00.

Namų Savininkų Piknikas - 
• Dexter Parke

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

• GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 

Taipgi patarnaujame genais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Ųrand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

Pirmas metinis Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos 
piknikas įvyks šeštadienį, 6 d. 
birželio, 1936, Dexter Parke, 
Woodhavene. Pikniko pra
džia nuo 2 vai. po pietų, šo
kiai nuo 4 vai. po piet. Įžan
gos tikietai jau atspausdinti ir 
platinami. Iš anksto perkant 
tikietų kaina 35 centai, o prie 
durų bus 45c.

Narystės paliudymai —mo
kesčių knygelės jau atspaus
dintos. Atsilankę į susirinki
mą ir užsimokėję duokles na
riai ir naujai prisirašę galės 
gauti paliudymus. Narrių savi
ninkai, malonėkite nepamirš
ti čia skelbiamų, pranešimų ir 
svarbos jūsų dalyvumo.

J. P. Mačiulis, pirm.

DR. HERMAN' MENDLOWITZ
33 METAI- PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. S 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. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Si.

Iš Southbrooklyniečiy 
Parengimo

Visus Kviečiame į Liet 
Teatro “Krikštynas”

Tūli profesionalai dar vie
ną rengia Dr-ui Misevičiui 
pramogą, kuri įvyks 
York Kotelyje, gegužės 

, kad 
pramogoje įžanga bus 
doleriai asmeniui. Kažin be
darbiai ar galės ten dalyvau
ti?

MATEUŠAS SIMONAVIČIUJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

"Draugas Kartonas 
puikią svetainę 61-30 Grand 
St7, Maspethe. Nepoilgo gaus 
leidimą pardavinėt alų ir kitus 
gėrimus. Viršuj yra gera sve
tainė šokiams. Ateityj pas d. 
Karloną bus galima surengt 
nemažų parengimų.

’-Draugas Buknys perėjo su
sirinkusius draugus ir parinko 
aukų “Vilniai.” Viso surinkta 
$15.35. Aukojo sekami drau
gai po $1: V. Karlonas, 
Cibulskis, M. Stakovas, 
Kartonas, J. Zablackas, 
Laukaitis, G. Mikitas, S. Ced- 
rpnienė, J. Kalvaitis, P. Pakal
niškis, A. Deikus ir P. Buk
nys; po 50 centų: J. Zaleckis,
J. Stirbis, A. Kalakauskienė, 
P. (Zaleckienė, W. Byer; po 
25 centus L. Stotkienė, K. 
Dambrauskas ir E. Brocks;
K. Reklienė 10c.
' Visiem aukavusiems taria- 
pie ačiū!

Kartonas, 
. •

Ig.

Dalyvis.

5 Vien. Motery Parengimo
... Moterų Vienybė šeštadienį 
rengė balių Knapp Mansion 
svetainėje. Pusėtinai daug bu- 

žmonių. Tarpe kitų dalyva
vę Lietuvos konsulas Daugž- 
Vąrdis su žmona, Dr. Walukas 
Sty Žmona, Dr. Misevičius su 
žmona, K. Petrikienė, B. šali- 
haitė ir visa eilė kitų Brook
lyn© biznierių ir profesionalų. 
Susirinkusieji linksminosi prie 
geros muzikos, kalbėjosi, sma
giai laiką praleido.

Pelnas nuo šio parengimo 
Skiriamas Kaune ir kitose vie
tose Lietuvoj žmonėms, nu- 
kentėjusiems nuo potvinio.

Nepersenai buvo laikyta 
naujo teatro susirinkimas ir 
tapo suorganizuota nauja or
ganizacija. Jos tikslas—dau
giau vaidinti ir geriau vaidinti 
veikalus. Kad geriau vaidinti, 
reikia daugiau lavinimosi, rei
kia profesionalio režisieriaus. 
Tais visais reikalais organiza
ciniame susirinkime išrinktas 
komitetas rūpinasi. Iki šiol jau 
veik viskas paruošta. Susitar
ta su artistu J. Valenčiu delei 
lavinimo vaidylų, aktorių. 
Taip pat jau parinkta keletas 
veikalų praktikavimui.

Todėl kviečiame dalyvauti 
ne vien tik dramos narius ir 
tuos, kurie kviečiami prisira
šyti į šią organizaciją, bet vi
sus tuos, kurie lanko vaidini
mus ir nori, kad tie vaidinimai 
būtų geresni—kviečiama visa 
publika. Susirinkimas viešas.

Šio Susirinkimo Programa
1. Susirinkimo vieta: A.L.P. 

Kliube, trečiadienį, balandžio 
29 d., 7 :30 vai. vakare.

2. Trumpas pranešimas apie 
teatro organizacijos tikslus ir 
siekius. Komiteto raportas 
rekomendacijos.

3. Pasiūlymas ir priėmimas 
vardo—varduvės.

4. Pasiūlymas repertuaro— 
veikalų. Sumanymai, diskusi
jos.

5. Arbata, užkandžiai, na
rių susipažinimas, draugiškas 
pasikalbėjimas, 
kiai.

Visi kviečiami 
me susirinkime, 
šio susirinkimo
prie geresnių vaidinimų Broo
klyne ir apielinkėje.

V. Bovinas,
Pirmininkas.

muzika, šo-

dalyvauti šia- 
Skaitlingumas 
daug prisidės

MIRTYS—LAIDOTUVES
. ..Rose Lomsargis, 45 metų, 
287 Division Ave., mirė bal. 24 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Palai
dota bal. 27 d. Kalvarijos ka-

pinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi

nosi graborius J. Garšva.

1
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Svarbumas tatyie, 
kuopa turėjo surengus keturių 
aktų perstatymą “Motinos šir
dis.” Vaidino grupė draugų iš 
Newarko ir Hillsides, 
brooklyniečiaį reiškia 
padėką aktoriams.

Veikalas paimtas iš 
rinčių gyvenimo. Jis turi visą 
eilę gražių dainų, tat yra, kaip 
mažytė operetė. Tik aš nega
liu suprasti, kam autorius 
įspraudė neregę merginą. Kei
stas dalykas, vaikinas įsimyli 
į neregę merginą, o dar keis
čiau, kada vaikinas meilinda- 
masis prie merginos dainuoja 
apie mėlynas akis, kurios “jo 
širdį pervėrė.” Mergina akla, 
o daina apie tokias žydrias 
akis.

Dainas daugiausiai sudai
navo Biškauskienė, ji turi gra
žų ir didelį balsą, tik trūks
ta lavinimo, taipgi lietuvių 
kalboj žodžių ištarimo. ‘ 

Parengime žmonių buvo vi
dutiniai.

LDS 50 Kp. Koresp.

South- 
didelę

pasitu-

Gerai Pavyko LDS Balius
Sekmadienį, “Laisvės” sve

tainėje, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1 kuopos 
balius, žmonių prisirinko pusė
tinai. šokiams griežė sugabi 
muzika. Koncertinės progra
mos išpildyme dalyvavo L. 
Kavaliauskaitė ir A. Velička. 
Pianu palydėjo A. Depsiutė. 
Drg. J. Siurba trumpai pakal
bėjo apie LDS organizaciją, 
kviesdamas neprigulinčius pri
sirašyti. Pirmininkavo drg. 
žigaitis.

Už baro, prie maisto ir kito 
patarnavimo, dirbo eilė drau
gių ir K. Levanas. Atrodo, 
kad nuo parengimo bus pelno.

Buvęs.

New
13 d.

toje 
tik 4

Brooklyno vienas vargamis- 
tra, P. A. Dulkė, turėjo savo 
naudai parengimą, būk tai 
radio valandos palaikymo var
du. Sakoma, buvo apsčiai 
svieto. Kad ponui Dulkei pa
sisekė parengimas, tai gal jis 
nuo savęs pasiųs Smetonai ko
kį pusdolerį, nors del surūdi
jusio karabino? Del naudingų 
visuomenei reikalų tai jis ne
duos. Apie tai nei kalbėti ne
reikia. Dzūkelis.

SUSIRINKIMAI
Bendrų Parengimų Komiteto 

Susirinkimas
šį ketvirtadienį, 30 balandžio, įvyks 

mėnesinis Bendrų Parengimų komi
teto susirinkimas “Laisvėje,” 8-tą 
vai. vak. Visi organizacijų atstovai 
malonėkit pribūt. Turėsime apkalbėt 
pikniko ir kitų parengimų reikalus.

Užrašų Sekretorius.

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD 55 kuopos susirinkimas at

sibus trečiadienį, 29 d. balandžio, 8 
vai. vakare, šapalo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Kviečiame visus na
rius, “L.” skaitytojus ir pritarėjus 
atsilankyti.

Sekr. P. Višniauskas.
(101-102)

Luciano ir 12 jo pagelbinin- 
kų sulaikyti po $1,000,000 
kaucijos. Jie visi vedę platų 
prostitucijos b,iznį.

Puikus Luteriečiy Bankietas
Pereitą sekmadienį, Vaigi- 

nio-šapaio salėje, Ridgewoode, 
.įvyko Dr. Martyno Luterio 
Draugijos bankietas atžymėji- 
mui 30 metų sukaktuvių nuo 
šitos draugijos susiorganizavi- 
mo.

Svečių buvo daug ir bankie
tas praėjo gražioj nuotaikoj. 
Užkandus, buvo programa: 
Vakaro pirmininkas, Jasaitis, 
pakvietė visą eilę draugijos 
narių-veikėjų ir valdybos na
rius pasakyti kelis žodžius 
apie pačią draugiją. Ilgesnę 
kalbą pasakė R. Mizara, “Lai
svės” redaktorius, apie drau
gijos praeitį, jos rolę ir kodėl 
jon reikalinga stoti ir ji remti; 
sveikino draugiją ir P. Buk- 
nys, “Laisvės” administrato
rius. ;;
^ Koncertinę programą išpil

dė dainininkai A. Velička ir 
L. Kavaliauskaitė, pianu pa-

f PARDAVIMAI
Parsiduoda gąsdino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

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 keletoš 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. 
dienų.

(90-101)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA greitu laiku moteris 

ant farmos. Darbas labai mažas 
ir lengvas. Atsišaukite sekamu an
trašu: Basanavičienė, 786 East 84th____________ ( AUWty I OV LKIOV UtVH

St., Brooklyn^ N. Y. arba telefonuo- RlK 
kite Mansfield 6-6973.

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

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

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS t r
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

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.




