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ETHIOPŲ KUNIGAI KščIAI NEIŠTIKIMI

iš Addis Ababos, Ethio

$531,068,707 Amerikos Karo Laivynui
DU DIDLAIVIAI LĖ ŠUOS $102,000,000

Džiūsta Mussolin. Iždas

Tautu

dovas Haile Selassie pai 
p'es (į “francūzišką” Soil

Geneva, geg. 2
Lygos Taryba susirinks gė

r o baigimą tarp Italijos ir 
Ethiopijos; bet iki to laiko 
fašistai veikiausia jau bUs 
užėmę ethiopų sostinę. .j

(Nežiūrint tokių praneši
mų, dar nėra išsisėmus ethi
opų apsigynimo jėga.) .

LONDON, Gegužės 3. — 
Ethiopijos i m p e r a t orius 
Haile Selassie iš .francūzų 
Somalijos prieplaukos Jibu
ti įsėdo į Anglijos karo lai
vą ir nežinia kur plaukia.

Reikalauja 3 Bilionus Dole 
riniy Bumaškų Farmom

įkaitino Buffalo Majo
rą už Politinį Šmugelį

Sufušeriavo N. Yorko Bilų 
Prieš Skebus-Gengsterius

Atomo Jėga 40 Sykų Didės 
nė Negu Elektros Jėga

Macfud, Ethiopia, gcg. 2. 
Italų štabas skelbia, būk 30 
ethiopų vadų atėję ir pasi
davę fašistų komandai.

CMINŲ FAŠISTAI PAŠĖ 
LO PRIEŠ “RAUDONUS’

BUFFALO, N. Y., geg. 1 
Grand džiūrė įkaitino demo
kratą miesto majorą G. J Maskvos Gegužinėje 

Maršavo 1,500,000

VINCENNES, Franc. — 
Charles Hulin, garsus levų 
treiniruotojas, norėjo vieną 
levą klėtkoj priverst atsi
klaupt. Dirstelėjus Hulinui 
į šalį, levas pašokęs pagrie
bė jam už gerklės ir papjo
vė. Policininkas nušovė le-

Išplėšė $50,000 i 
Detroito Banko

Drg. Stalin, Molotov, Ka
linin ir kiti Sovietų vadai, 
išstovėjo ištisas 8 valandas 
ant Lenino paminklo, svei
kindami galingas demon
strantų minias.

Lenką Fašistai Sprogdi 
na Žydą Krautuves

Hitleris Blofina, būk 
Sujungęs Tautos Valią

Washington, geg. 1. — 
Pranešama, kad šią savaitę 
Sovietai pasirašys prielan
kios prekybos sutartį su 
Francija. Sugavo Alviną Karpį, 

Garsiausią Piktadarį

WASHINGTON, geg.
Jungtinių Valstijų atstc

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba susirinks tik gegu
žės 11 d. svarstyti apie Mus- 
solinio taikymą su Ethiopi- 
ja arba apie naujas baus
mes prieš Italiją.

Mexico City Gegužinėje 
Demonstarvo 500,000, 

Madride 250,000

GENEVA, geg. 1. — Pa- 
gal Tautų Lygos raportą, iš 
Italijos iždo š. m. vasaryj 
išplaukė į užsienius $16,- 
517,000 aukso 
menims. Jeigu ir toliau taip 
eikvosis Italijos auksas, tai 
iki rugsėjo mėnesio visai jo 
neliks Mussolinio ižde.

Sulig kongresmanų tari
mo, Amerika statysis dar 18 
mažesniij karo laivų, laivv- 
nas įsigys dar 333 nauioviš- 
kiausius lėktuvus ir desėt- 
ku tūkstančių vyrų didins 
savo jūrininkų skaičių.

Kongresmanąs Marcanto- 
nio iš New Yorko nurodė, 
kad čia yra spartus ginkla- 
vimasis i m p e r i alistiniam 
karui. Prieš tokį laivyno 
ginklavimą išstojo ir eilė 
kongresmanų iš vidurvaka- 
riniu valstijų; bet imperia
listai paėmė viršų.

jas. Dar 
būdamas, 
nuteistas 
kalėjimą 
bet trejus metus atsėdėjus 
jis su sėbru L. Bartonu iš- 
pielavo geležines grotas ir 
pabėgo.

Federalė valdžia yra pa
skyrus $7,000 tiems, kurie 
padės Karpį suimti.

Milžiniška Suma Pinigą 
Japonijos Karui

Ethiopų Imperatoriui 
Pabėgo, Kilo Riaušės 
ir Gaisrai Sostinėje

WASHINGTON, geg.^l. 
—Amerikos kongresas šio
mis dienomis pradėsiąs 
svarstyt Frazier-Lemke bi- 
lių, reikalaujantį $3,000,- 
000,000 pagelbėti farme- 
riams, ypač tiems, kurių 
ūkiai įsiskolinę. Jeigu šiaip 
pinigų iš šalies iždo tam ne
užtektų, tai biliaus sumany
tojai siūlo išspausdinti 
$3,000,000,000 naujų bumaš-

LEVAS PAPJOVĖ SAVO 
MOKYTOJĄ

DETROIT, Mich., geg. 1. 
—Keturi ginkluoti plėšikai 
pasigrobė $50,000 iš Detroit 
Banko ir pabėgo automobi
lyj, kuriame buvo palikę 
penktą savo sėbrą. Nugąs
dint banko tarnautojus, vie
nas plėšikas šovė. Atsimu
šus į sieną, kulka sužeidė 
du kostumeriu.

simmas, o pačių nazių 
plepėti planai.

Peiping, geg. 1. — Hopei 
ir Chaharo provincijų vie
tinės valdžios, š i a u r i nėj 
Chinijoj, susitarė su Japo
nijos armijos vadais išvien 
naikinti komunistus.

NUDRASKe moteriai 
DRABUŽIUS IR MIRTI

NAI JĄ PRIMUŠĖ 
CHATTANOOGA, Tenn. 

—Nežinia kas įsibriovė į 
namą E. M. McConnellienės, 
dvynukų motinos, nudraskė 
beveik visus jos drabužius 
ir taip primušė, kad jinai 
mirė. Ji buvo žmona State 
Teatro vedėjo.

ALBANY, N. Y., geg. 2 
—New Yorko valstijos sei
mui buvo įneštas Doolingo 
sumanymas uždraust krimi
nalistus naudot kaip ske- 
bus-gengsterius prieš strei
kuojančius darbininkus. Fa
brikantus atstovaujanti po
litikieriai, tačiaus, šį bilių 
“pataisė,” jog ir toliau pa
liekama “teisė” samdyti 
piktadarius “gorilas” prieš 
streikierius.

SOUTH BĘND, Ind., ge
gužes 1. — Didžioji Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
Unija savo suvažiavime pa
darė tokius tarimus, kurie 
rodo, kad jinai' yra stipri 
progresyvė darbininkų or
ganizacija.

Unijos suvažiavimas vien
balsiai nutarė: visomis išga
lėmis remti Farmerių-Dar- 
bo Partiją atskirose valsti
jose ir visoj šalyj; užgyrė 
industrinių unijų organiza-

priešingas tam, kad Hitleris 
paskyrė generolą Goeringą 
diktatorium Vokietijos fi
nansų ir ūkio.

Paryžius, geg. 3. — Kai 
rieji laimi stambias didžiu 
mas papildomuose Franci 
jos seimo atstovų rinkimuoROMA, geg. 1.—Italai už

ėmę Saša Baneh, Bulaleh ir 
Daggah Bur apdrūtintus 
miestelius pietinėj Ethiopi
joj. Fašistai sakosi, būk 
dabar neturėsią rimtų kliū
čių, apart lietaus, pasiekt 
Jijigą ir Hararą, antrą di
džiausią ;miesta Ethiopijoj. 
Jie pasakoja, būk ethiopų 
vado Nasibu armija esanti 
“ištaškyta” ir “bėganti.”

Anot italų, tai per dviejų 
savaičių nuolatini mūšį jų 
generolo Grazianio armija 
išžudžius 5.000 ethiopų. Fa
šistai skelbia, būk jų pačių 
kareivių kritę tik 1,800, o 
oficierių 50.

Pagal pačių fašistų skait- 
liavimus, dar reikėsią ko
kios savaitės laiko, iki italai 
pasieks Ethiopijos sostinę 
Addis Ababą ir Hararą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

NEW ORLEANS, La, 
Būrys valdžios ag

ANGLU POLICIJA NUŠO
VĖ DU ARABU DEMON

STRANTU
HAIFA, geg. 1. — Anglų 

policija du arabu nušovė ir 
15 sunkiai sužeidė laike 
2,000 arabu demonstracijos 
prieš Angliją ir prieš ios 
globojama žydų buržuaziją 
Palestinoj.

VARŠAVA, geg. 1. -- 
Owocko mieste hitleriški 
lenkų fašistai bombomis su
ardė kelias žydų krautuves. 
Viename apielinkės kaime 
policija rado bombų dirbtu
vę. Areštavo dvyliką len
kiškų nazių.

nei užsieninių pinigų 
Lenkijos.

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Lwow, Lenkija, geg. 1, — 
Valdžia užgrobė $15,000 am
erikinių pinigų, kurie buvo 
bandoma išgabent užsienin. 
Paskutiniu laiku tapo už
drausta išsiuntimas aukso

HUNTSVILLE. Alabama, 
bal. 29 d.—Keli šimtai lyn- 
čiuotojų zujo apie teismo 
rūmą, atvedus į jį negrą 
darbininką Walterį Millerį. 
Jis melagingai kaltinamas, 
būk išžaginęs ir nužudęs, 
baltą merginą Vivianą 
Woodward. Bet šį kartą 
policija dar nedavė baltųjų 
govėdai pagrobt ir nužudyt 
tą negrą.

nį šmugelninką. Pirm rin
kimų jis siūlė republikonui 
F. Z. Schwabui puikią vietą 
valdyboje, jeigu Schwabas 
nekandidatuos į majorus. 
Po Zimmermanno išrinki
mo, demokratų organizacija 
išmokėjo $2,500 >Schwabui. 
Zimmermannas yra įsivė
lęs ir į kitus skandalus.

geg 
entų su patrumpintais šau
tuvais apsupo ir suėmė gar
sų lietuvį piktadarį Alviną 
Karpį (Karpavičių), išei
nant jam iš savo buto ap- 
artmentiniame name. Sy
kiu su juom areštuota Kar
pio “draugė” ir vienas sėb
ras Fred Hunter. Karpis 
buvo tuo i aus įmestas j lėk
tuvą. ir išvežtas į St. Paul.

Jis buvo taip netikėtai už
kluptas, jog nematė progos 
nei pasipriešinti. Z

MAINIERIŲ STREIKĄ
NEW YORK, geg. 1. — 

Jau buvo sustreikavę 6,000 
mainierių kietosiose anglia- 
kasyklose Pen nsylvanijoj. 

■dKBet unijos prezidentas J. L. 
Lewis, pasikuždėjęs su Roo- 
sevelto valdžios atstovais, 
dar neribotam laikui atidė
jo streiką ir tęsia derybas 
su kompanijomis. Mainie- 
riai be kitko, reikalauja pri
dėt 20 nuošimčių algos.

MIRĖ BERNARDAS 
STROPAS

Gegužės 1 d. numirė Ber
nardas Stropas, 27 metų 
amžiaus, Juozo Stropo sū
nus, Juozapo Andrulionio 
žentas. Pašarvotas po num. 
8309 Brunswick Ave. Bus 
laidojamas šį utarninką 10:- 
30 vai. dieną, Oakland kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinasi

Graborius
Juozas Kavaliauskas.

tai.) Tuo būdu karo 
lams reikalaujama 46 
šimčiai visų šalies 
įplaukų.

BERLYNAS, geg. 1. — 
Naziai verstinai suvarė mi
nias žmonių į Lustgarten 
parką fašistiškai minėti 
Pirmąją Gegužės. Gen. 
Goering pasakė karišką kal
bą. Hitleris savo šnekoj di
džiavosi, būk “sujungęs 60,- 
000,000 vokiečių valią į vie
ną,” kad niekas dabar, gir
di. negalėtų jų įveikti. Jis 
plūdo bolševikus, būk tai 
jie užsieniuose “neteisingai 
išgarsinę” Vokietijos planus 
grobti Austriją ir Čechoslo- 
vakiją. — Bet tai ne “išgar-

ROMA, geg. 2. — Fašis
tu valdžia skelbia, kad jie 
tikrai paimsią Addis Abąba, 
bet tam reikėsią dar apie 
savaitės laiko.

Mussolini su savo karo 
laivvno komandieriais taria
si, ka italai darytu, jeigu 
Anglija bandvtu užkirst jų 
laivams pranlaukimą Suezo 
kanalų į Ethiopiją.

London, geg. 2.-^Anglijos 
užsienių reikalų ministgfis 
Eden savo kalboj Leamitig- 
tone leido suprasti, kad j&U 
esą pervėlu kas nors pada
ryt, idant išgelbėt Ethiopj*-

Viena, geg. 1.—Austrijos 
fašistų valdžia šią vasarą 
įveda verstinas stovyklas 
studentams, kuriuos ten per 
tris mėnesius mokins fašiz
mo ir karo.

WASHINGTON, geg. 1. 
—Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas 212 bal
sų prieš 73 užgyrė valdžios 
reikalavimą paskirt $531,- 
068,707 karo laivynui vie
niem metam. Tai didžiau
sia pinigų suma laivynui vi
soj šalies istorijoj taikos 
laiku. Kongresmanai taip
gi įgaliojo valdžią statyti 
du milžinišku karo laivu, 
kuriedu lėšuotų $102,000,- 
000, jeigu bet kuri kita ša
lis statys panašius karinius 
didlaivius.WASHINGTON, geg. . 1. 

Amerikos Fizikų Draugijos 
suvažiavime, Carnegie Insti
tuto mokslininkai paskelbė, 
kad iie atradę, jog atomo 
branduolvs turįs 40 sykių 
didesne jėga negu elektra. 
Sako, jei nebūtų tos jėgos 
tad visa medžiaga iširtų į 
vandenvlio dujas ir pra
nyktų Žvaigždžių ir planetų 
nasaulis. Tie atomų bran
duoliai savo jėga ir palaiką 
daiktų medžiagą krūvoj.

Bet kas tai do jėga, dąr 
nesą ištirta. — Atomas yra 
tokia mažytė medžiagos 
“dulkelė,” kad jo negalima 
įžiūrėti nei per labiausia pą- 
didinančius mikroskopus.

Karpiui gresia mirties 
bausmė už šerifo C. R. Kel- 
Iv’o nušovimą West Plains, 
Missouri, ir policininko nu- 
dėjimą St. Paul, Minn.

Jis su sėbrais yra išplė
šęs eilę bankų, pašto siun
tinių ir kt. Karpis taipgi 
kaltinamas, kaipo žmogva- 
gis Ed. G. Bremerio ir Wm. 
Hammo, už kurių paleidimą 
jis su šaika gavę $300,000 
išpirkimo. Per kelis pasku
tinius metus Karpio gengė 
susigrobus virš $500,000.

Karpis gimė 1909 m. Ka
nadoj. Paskui su tėvais 
persikėlė į Jungtines Valsti- 

16 metų amžiaus 
tapo už vagystę 
į pataisos namų 
dešimčiai metų;

Los Angeles, Cal. — G. 
Stettle padegė C. Barbuo- 
rų namą, idant sudegint 
juodu. Už šią dvigubą 
žmogžudystę jis dabar nu
teistas kalėjiman iki gyvos 
galvos.

MEXICO CITY. — Pusė 
miliono darbininkų ir vals
tiečių demonstravo Meksi
kos sostinėje Pirmojoj Ge
gužės, ypač reikalavo iš- 
sklai d y t i geltonmarškinių 
fašistų organizacijas.

Madride, Ispanijos sosti
nėj, Gegužės Pirmojoj de
monstravo 250,000 darbinin
kų. Vyriausi kalbėtojai bu
vo kairus socialistų vadas 
Largo Caballero ir Komu
nistų Partijos centro sekre
torius Jose Diaz. Demon
strantai išvien šaukė: “Te
gyvuoja Stalinas, Thaelma- 
nnas! Šalin hitlerinį fašiz-

MASKVA, geg. 1. — Ge
gužės Pirmosios demonstra
cijoj čia maršavo pusantro 
miliono darbininkų, desėt- 
kai tūkstančių studentų, 
greitadarbių s t a c hanovie- 
čių, Raudonosios Armijos ir 
raitelių pulkai su šimtais 
tankų, motorizuotų kanuo- 
lių ir kt. Iš viršaus gi mit
riai manevravo šimtai lėk
tuvų. Kariniai įvairių šalių 
atstovai stebėjosi Sovietų 
ginklų jėga ir puikiu išlavi
nimu Darbininkų Tėvynės 
gynėjų. Raudonojoj Aikš
tėj dainavo milžiniškas cho
ras iš 90,000 balsų.

Darbininkai parodoj bu
vo nešami bei vežami sovie
tiniai dirbiniai arba di
džiuliai jų pavidalai, šimtai 
jų su Stalino garsiu posa
kiu : “Gyvenimas pasidarė 
geresnis; gyvenimas pasi
darė laimingesnis.” To po
sakio teisingumą Sovietuo
se atžymi ir .korespondentai 
užsienio kapitalistų laikraš-

TOKIO, Japonija, geg. 1. 
—Atsidarė nepaprasta Ja
ponijos seimo sesija. Vy
riausias jos uždavinys tai 
paskirt 551,000,000 jenų ka
ro laivynui ir 508,000,000 je- 
nų armijai, kaip reikalauja 
valdžia su Koki Hirota prie
ky). (Jena yra apie 29 cen- 

tiks- 
nuo- 
iždo

Išgirdus apie savo impe
ratoriaus pabėgimą, pradė
jo krikti ethiopų armiją 
Sostinėje susidarė govedos 
kurios plėšia Haile Selas
sie’s palocių. krautuves* ii 
namus. Dalis Addis Ame
bos dega. •»«!

Įvyksta šaudymųsi gatvė
se. Kelios kulkos pataikę^ 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės rūmą. Ethiopai užpuo
lė ir kardais sužeidė ameri
kinės žinių agentūros Unit
ed Press korespondentą.

Šeštadieni buvo nutrūk< 
visi normaliai susisiekimą: 
su kitomis šalimis. Ameri 
kos atstovas šiaip taip tega 
Įėjo duot savo valdžiai pra 
nešimą tiktai per mažf 
trumpu bangu radio, turi
mą atstovybėje.
Kunigaikščiai Pardavikiš- 

kai Elgiasi
LONDON, geg. 2.—Pi 

nešama, kad įvairiu vie 
kunigaikščiai Ethiopijoj s 
kilę prieš imperatoria 
Haile Selassie valdžia. < 
ketino ginti šalį nuo its 
plėšikų iki pat galo; t 
tikslu planavo persikelti 
Gore, vakarinėje Ethiopi; 
je; bet imperatoriui bu 
pranešta, jog vakaru kuj 
gaikščiai yra prieš jį nū 
statę.

Todėl Haile Selassie j 
liko valdžią ministeriams 
pabėgo su savo žmona ir t 
num Makonnenu.

tu

Italai Būsią Addis Abab 
už Savaitės

‘Laisvės” Sidabrinio
Jubilėjaus Numeris: 

14-ka Puslapių 
2-JOSE DALYSE

TATUNG, Shansi, Chini- 
ja. — Chinų fašistų valdžia 
kas savaitė daro kratas vi
suose namuose ir viešbu
čiuose. Areštavo vienos vi
durinės mokyklos viršininką 
ir daugelį mokinių kaip ko
munistus. Vieną “raudoną
jį” nužudė.

AUTO. DARBININKŲ UNIJA STIPRIAI REMIA 
DARBO PARTIJĄ IR INDUSTRINES UNIJAS

vimą ir pakvietė visas ne
priklausomąsias auto, dar
bininkų unijas į šią Darbo 
Federacijos Jungtinę'Uniją 
pilnomis lygiomis teisėmis.

Suvažiavimas taipgi nu
sprendė šaukti 1937 metais 
visuotiną streiką automobi
lių pramonėje, jeigu fabri
kantai nesutiks eiti į bend
ras (kolektyves) derybas 
del sąlygų su Automobilių 
Darbininkų Unija.

t
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Religija ir Dorovė
So. Bostono “Darbininkas” duoda se

kamą pamokslą:
Šiandien pakankamai aišku, kad visuome

nėje ir valstybėje negali būti tvarkos ir ge
rovės, jeigu nesirūpinama dorine visuome
nės kultūra ir pažanga. Tačiau rimtai ši
to siekti be religijos, tiesiog nėra galima.
Religija ir dorovė nėra vienas ir tas 

pats. Pav., krikščionybė užgyrė, palai
kė ir gynė vergiją. Bet visi šiandien su
tinka, kad vergija buvo nedoras daiktas. 
Šiandien Amerikos katalikų bažnyčia 
priešinga panaikinimui vaikų darbo. Bet 
ar vaikų darbas yra doras daiktas? Re
ligija taip pat šiandien užgiria kapita
lizmą, tą patį nedoriausį ir blogiausį 
daiktą. Arba, pavyzdžiui, laike pereito 
karo kunigai laimino ginklus ir karei
vius. Ar tas jų elgėsis buvo doras?

Taip pat faktas yra, kad religija (baž
nyčia)! buvo ir yra visokios pažangos 
priešą^. Užtenka priminti inkviziciją ir 
mokslininkų deginimą ant laužų laike 
katalikų bažnyčios viešpatavimo.

Taigi, “ Darbininkas” skelbia netiesą, 
kuomet jisai bando religiją padaryti są
lyga pažangai ir kultūrai. Priešingai, 
kur žmonės daugiau mokyti ir apsišvie
tę, ten mažiau tikėjimo ir daugiau kul
tūros.

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ 
B LAIMĖJIMAS...

Tai United Automobile Workers unija 
nusikratė jai Greeno užkartus viršinin
kus. Savo konvencijoj, kuri įvyko South 
Bend, Ind., išsirinko savo viršininkais 
progrėsyvius žmones. Iki šiol unijos pre
zidentu buvo didelis reakcionierius po- 

Inas Dillon. Jo nariai neapkentė, bet jis 
jiems prezidentavo. Nauju prezidentu 
išrinktas Homer Martin, kuris gina in
dustrinį unijizmą ir darbo partijos judė
jimą.

Dabar automobilių darbininkų unija 
galės energingai darbuotis organizavime 
neorganizuotų darbininkų ir užimti sa
vo vietą tarp kitų progresyviškų darbo 

f ūnijų.
Automobilių pramonėje dirba nema

žai lietuvių darbininkų. Ypatingai De
troito lietuviai dabar turėtų nuoširdžiau
siai remti United Automobile Workers 
uniją ir jon rašytis.

g

■ Gailioji Rauda del Teroro SLA
SLA “Tėvynės” redaktorius rašo:

Rėikia daugiau nei gailėtis, kad SLA. vei
kėjai taip be jokio pasigailėjimo vieni kitus
niekino ir kartu naikino pasitikėjimą visuo- 

*. jnenčje pačia organizacija. Išrodo, kad S.L.
Atpildomosios Tarybos rinkimų kampani
ja $u kiekvienais rinkimais vis eina blo
gyn ir blogyn ir pastarieji rinkimai virto 

; tiesiog nepakenčiamu teroru. Pereita viso
kios’ žmoniškumo ribos tiek spaudoje, tiek 
visokiais lapeliais ir specialiais leidiniais. 

' Kuomet tokis nesvietiškas teroras naudo- 
; jamas SLA viršininkų rinkimuose, tai atei

tyje bijos kandidatuoti į Pildomosios Tary
bos urėdus save gerbiąs S. L. A. narys. To
dėl SLA. nariai ir veikėjai: kur nueisime 
patys ir kokion padėtin įstūmsime organi
zaciją ir toliaus tokius rinkimus ruošda
mi!

Vargiai rasime tokį SLA. narį, kuris są
žiningai užgirtų tokias rinkimų kampanijos 
priehiones, kokios šiuose rinkimuose buvo 
naudojamos. Tačiau turėjome tokius rin
kimus., Kas nors yra kaltininku, kad SLA. 
narįai ir veikėjai į tokias pinkles, lyg į ko
kį užburtą ratą, įsipainioja ir negali iš tų 
Žabangų išsinerti. Visi žino, kad blogai 

į daro, kad nepamatuotai SLA veikėjus šmei
žia, kad Susivienijimui neatitaisomą žalą 
daro, bet prieš savo norą tai daro ir tiek, 

r F Jei kas nors demokratinius principus žemi- 
Jį t U® “ neigia, tai tokie rinkimai, kurie ne-

■ žmoniškais oponentų šmeižtais paremti, dau-
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giausiai demokratiją diskredituoja kultūrin
go pasaulio akyse.

Bet gi ponas Vitaitis vienas iš tų kal
tininkų—jis buvo didžiausias iš visų, nes, 
būdamas SLA organo redaktorius, jisai 
padėjo smetoniniam “Sargybos Komi
tetui” tą terorą laike rinkimų vesti ir 
purvinti visą organizaciją. Todėl da
bar, vietoj tos gailios raudos, Vitaitis 
turėtų muštis į krūtinę ir šaukti: “Ma
no kaltė, mano kaltė, mano visų didžiau
sia kaltė!”

Kaip Bus su Plieno Darbininkais?
Canonsburg, Pa., laiko savo konvenci

ją Amalgamated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers unija. Jos nelai
mė tame, kad jos vadelės randasi reak
cinių vadų rankose, tokių kaip Tighe. 
Nors yra apie milionas plieno darbinin
kų, bet ši unija teturi 4,800 narių. Tai 
apgailėtinas skaičius. Kiek daug buvo 
kalbėta apie kampaniją suorganizuoti 
plieno darbininkus, bet niekas iš to ne
išėjo, nes Tighe ir kitiems vadams nerū
pi plieno darbininkų tikrieji interesai.

Kaip užsibaigs ši konvencija, dar sun
ku pasakyti. Joje randasi gražus būrys 
progresyviško nusistatymo žmonių, bet 
ar jie laimės konvenciją ir pasiliuosuos 
nuo Tighe vadovybės, tai tik ateitis pa
rodys. Jeigu laimės, tai sužibės nauja 
saulė plieno darbininkams. Progresyviš- 
ka vadovybė pradėtų plačią organizavi
mo kampaniją. Lewiso vadovaujamas 
Industrinis Komitetas siūlo unijai pusę 
miliono dolerių, jeigu tik ji sutiktų plie
no darbininkus organizuoti į vieną ga
lingą industrinę uniją. Tai auksinė pro
ga unijai pasukti nauju keliu ir laimėti 
plieno darbininkus po savo vėliava.1

Labai Geras N. J. Bedarbių Žygis
Labai gerai, kad New Jersey bedar

biai pamatė, jog jiems neapsimoka lauk
ti malonės iš senų kapitalistinių partijų 
—republikonų ir demokratų. Jie nusita
rė kovoti už masinę Farmerių-Darbo 
Partiją. Jie kviečia darbo unijas ir vi
sas darbininkiškas politines grupes su
daryti bendrą frontą ir pasiliuosuoti iš 
po kapitalistinių politikierių jungo.’

Mums Džiaugsmas, o Jiems Baimė
Liaudies Fronto laimėjimai Ispanijoj 

ir Franci jo j neduoda ramybės mūsų kle
rikalams. Jų organas, Chicagos “Drau
gas,” baimės apimtas šaukia:

Maskvos sumanytas ir įsakytas visur or
ganizuoti bendrus frontus būk tai kovai 
prieš fašizmą ir karą, buvo tikrai gudrus 
žygis.

To “fronto” pasekmės jau matomos.
Ispanijoj kairiųjų — socialistų, komunis

tų frontas rinkimuose tiek laimėjo, kad tas 
kraštas atsirado komunizmo išvakarėse. Ir 
visai galimas dalykas, kad išsipildys Lenino 
žodžiai, pranašaujant, kad Ispanija bus pir
moji valstybė po Rusijos, kur bus įsteigta 
sovietų valdžia.

Prancūzijoj veikęs “liaudies frontas” t. y. 
socialistų ir komunistų frontas taip pat sa
vo padarė. Ir ten rinkimuose kairieji lai
mėjo.
Ši “Draugo” baimė parodo, kad jis tar

nauja reakcijai ir fašizmui. Visi žino, 
kad Ispanijos ir Franci jos liaudies fron- 

- to pirmuoju tikslu yra atmušti ir sumuš
ti fašizmą. Šio fronto lainąčjimu džiau
giasi visi fašizmo priešai, visi taikos ir 
progreso šalininkai. Verkia tik “Drau
go” redaktorius ir kiti klerikalai.

Sveikinkime “Vilnį’
Vilniečiai uoliai ir energingai rengiasi 

prie savo suvažiavimo, kuris įvyks šį 
nedėldienį. Daugelis organizacijų ir pa
vieniai draugai jau dabar siunčia aukų, 
sveikindami dienraštį ir žadėdami jį 
remti dvasiniai ir materialiai.

Ne tik Chicagos ir visos jos plačios 
apielįnkės draugams yra svarbu, kad 
“Vilnis” laikytųsi ir stiprėtų, kad ji pa
sidarytų stipriausiu spaudos organu vi
durinėse valstijose. Tą turi suprasti ir 
rytiečiai.

Šiemet ir brooklyniečiai įrodys, kad 
“Vilnis” jiems brangi. Jie tai įrodys ne 
tik žodžiais ir sausais sveikinimais. 
Brooklyne, per palyginamai trumpą lai
ką, sukelta “Vilniai” aukų $120. Mes 
manom, kad pastaromis dienomis aukų 

suplauks dar daugiau.
Mes raginame visas rytines kolonijas,

Lietuvių Komunistų Veikla
Apie Pittsburgho Lietuvius

* Komunistus

ir 
po

ko

Šiaurinėj Pittsburgho 
miesto daly randasi nemaža 
lietuvių komunistų grupė. 
Kitose miesto dalyse 
priemiesčiuose išsimėtę 
kelis.

Reguliariai lietuvių
munistų frakcijos susirinki
mai laikomi vieną sykį į mė
nesį—bendrai su mūsų ar
timais simpatikais veikė
jais. Tačiaus tie susirinki
mai neesti pakankamai 
skaitlingi ir brandūs iš 
priežasties kai kurių mūsų 
veikėjų nerangumo. Kvie
čiamų draugų ir draugių vi
sada tik maža dalis atsilan
ko. Visgi susirinkimuose 
aptariama visi bėgantys rei
kalai ir išdirbama planai to
limesniam veikimui. Bėda, 
kad ne visi tarimai prave
dama gyveniman.

Ko pas mus labiausia 
trūksta — tai teoretinio ir 
praktikinio prasilavinimo. 
Ta spraga buvo kelis sy
kius bandoma užtaisyt, bet 
vis nevyksta. Kelis sykius 
tvėrėm savitarpinio lavini
mosi mokyklėles, bet nepa
vyko ilgai palaikyti. Delei 
to kenčia visas mūsų judėji
mas.

Antra pas mus beda, kad

kur lietuvių daugiausia 
priguli, tai visas partijinis 
darbas ir gula ant tų veik
lesnių draugų. Čia '‘Sun
day Worker,” čia šaukimas 
masinių susirinkimų, žo
džiu, tiems dviguba našta 
tenka nešt — darbas tarpe 
lietuvių ir sykiu abelnasis 
veikimas tarpe darbininkų. 
Iš kitų tautų ar amerikonų 
pagelbininkų beveik nėra. 
Delei to skaudžiai nukenčia 
ir darbas tarpe lietuvių dar
bininkų ir sykiu darbas tar
pe darbininkų abelnai. Kiek 
sykių tą klausimą svars
tom, bet vis negalim prieiti 
prie naudingos išeities. Ke
lis sykius nųsitarėm dau
giau susisiekti su ameriki
niais darbininkais, iš to kol 
kas mažai pasekmių.

Šiuo laiku lietuvių frakci
ja paaugo. Viename susi
rinkime prisirašė net pen
ki nauji nariai. Manome 
gauti ir daugiau. Visa bė
da, kad pas kai kuriuos mus 
yra nepastovumo. Čia ve 
prisirašo, už kiek laiko jau 
sako, kad “nebeprigulėsiu, 
gyvenimo aplinkybės nelei
džia” ar kas kitas. Tai pi
gus pasiteisinimas. Tos “gy
venimo aplinkybės” kiekvie
ną liečia. Prisirašę turime 
nuolatos būt Partijoj ir ben
drai darbuotis.

Pittsburghietis.

Palaukiau vieną savaitę ir 
vėl šaukiau kitą susirinki
mą. šį sykį susirinko visi 
nariai.

Abu laišku perskaitėme. 
Visi draugai gana plačiai 
diskusavo, kaip gauti dau
giau spėkų vietiniam veiki
mui. Priėjome prie išva
dos, kad reikia šaukti sim- 
patikų platus susirinkimas. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja iš dviejų draugų. Labai 
blogai, kad visi kiti drau
gai nenori apsiimti pa
sidarbuoti. Tame susirin
kime (kuris turėjo įvyk
ti balandžio 23 d., bet 
apie jo pasekmes dar nega
vome žinių. — Red.) bus pa
siūlyta šaukti masinį mitin
gą prisirengimui prie pro
testo prieš pakėlimą van
dens kainos. Kompanija 
pakėlė labai augštai kainą 
ant vandens. Kai kurios 
vietinės organizacijos jau 
protestuoja prieš tokį kom
panijos užsimojimą.

Į partiją įsirašė vienas 
naujas narys, tai gana veik
lus ir energingas draugas,

taip gyventi, kad kiekvienas 
jo žingsnis, susidūrimas su 
darbininkais, pagelbėtų su
daužyti kapitalistinį išnau
dojimo surėdymą, kad tam 
tikslui apjungtų vis didesnį 
skaičių darbo žmonių, kad 
labiau pakėlus partijos var
dą masių akyse, kad apgy
nus ją nuo neteisingų užme
timų. Gyvenk taip, daryk 
tą, kas gelbės darbo žmonių 
kovoms, jų organizavimosi 
darbui, tikslams už galuti
ną pasiliuosavimą!

Bet tūli draugai pasakys, 
kad tai perdaug, kad Ko
munistų Partija pradės vi
są tavo gyvenimą kontro
liuoti, tvarkyti, nusakyti! 
Nieko panašaus! Patapęs 
partijos nariu, patsai savo 
gyvenimą vesi geresniu, jei
gu jis dabar šlubuoja; o jei 
jis yra geras, tai jis bus dar 
prakilnesnis.

Komunistų Partiją nesu-l
daro koki tai speciališki, gerai darbuojasi tarp mai- 
kitoki žmonės, negu kiekvie- nierių “būtlegerių.” Mos
nas padorus darbo žmogus. 
Komunistų Partija tam ir 
yra, kad joje būdami neju
čiomis jos nariai pasidary
tų kultūringesni, sąmonin
gesni, naudingesni sau, 
partijai ir visai darbo žmo
nijai.

D. M. šolomskas.

l “būtlegerių.” Mes 
kas savaitę parduodame 
apie 50 kopijų “Sunday 
Worker” ir turime kelis 
metinius skaitytojus.
Lietuvių Frakcijos Sekr.

Komunistas ir Jo Asmeninis Gyvenimas
doros ir moralo supratimą, 
kuris tikrumoje jau senai 
pinigų sudarkytas. Mūsų 
gi moralas ir dorovė yra ti
kra. Ir Leninas sakė:

Mes sakome, kad mūsų do
ra pilnai atsidavus klasinėms 
proletariato kovoms. Mūsų do
ra išplaukia iš proletariato 
klasinės kovos.

O tai reiškia, kad kiek
vieną savo žingsnį, kiekvie
ną savo elgesį komunistas 
pasveria taip: ar naudingas 
jis bus, ar nekenks jis dar
bininkų klasės kovai? Ar 
pagelbės tas darbininkų 
klasiniams reikalams ? Ar 
mano pasielgimas neiššauks 
nepartijinįų žmonių pasi
piktinimą?

Asmens Dalykai, ar ne?
Ar turi partija kištis į sa

vo nario asmens dalykus? Į 
šį klausimą teisingai galima 
atsakyti tik tada, kada su
prasime, kas yra asmens da
lykai ir kas ne, ar tie “as
mens” dalykai kenkia ar pa
deda partijai?

Iš to, kas jau viršuj pa
sakyta, yra aiškų, kad tūli 
“asmens” dalykai nustoja

Ar svarbu, Kaip Komunis
tas Užsilaiko?

Ar svarbu kitiems parti
jos nariams, kaip komunis
tas praleidžia savo algą? 
Taip ir ne. Partija niekad 
nereikalauja, kad tas ar ki
tas narys pirktųsi sau tokį 
ar kitokį drabužį, ten ar ki
tur gyventų. Bet jeigu jis 
girtuokliaus, mušis, ištvir
kaus ir visi jo kaimynai sa
kys: “Jonas girtuoklis,” tai 
jau kitas dalykas. Jeigu 
Jonas yra tik Jonas, nepar- 
tijinis, tai taip apie jį ir 
kalbės. Bet jeigu jis yra 
komunistas, tai kaimynai 
sakys: “Komunistas Jonas 
girtuoklis!” “Komunistas 
Jonas peštukas!”

Ar toki s narys padės par
tijai augti ir žmonių pri
tarimą gauti? žinoma, kad 
ne. Tokis nario asmeninis 
gyvenimas turi priversti 
partijos draugus susidomė
ti. Arba Jonas turi pasi
taisyti, arba negali būti 
partijoje.

Komunistinis Moralas
Ar turi komunistai savo 

ypatingą moralą, pareigas? 
Leninas Jaunųjų Komunis-j būti asmeniniais, kaip tik
tų Suvažiavime 1920 metais 
kalbėjo:

Ar yra komunistinis moralas? 
Ar yra komunistinė dora? Su
prantama, kad yra. Tankiai 
daugelis įsivaizduoja, kad pas 
mus nėra moralo, doros, ir la
bai tankiai buržuazija kaltina 
mus tame, kad mes, komunistai, 
atmetame moralą, 
das iškraipyti 
pieskas į akis 
valstiečiams.

Ir Leninas 
mes atmetame buržuazinį

Tai jų bū- 
dalykus, mesti 

darbininkams ir

nurodė, kad

jie išeina iš savo ribų. 
Partijos narys tampa dar
bininkų klasės pirmutinių 
eilių šeimynos nariu. Jo 
elgęsis turi atitikti partijos 
tikslams. Partijos narys 
privalo būti sąžiningas ir iš
tikimas savo partijai, savo 
klasei. Partijos narys gau
na pagelbą iš savo draugų 
pusės kiekvienoj bėdoj, ne
laimėj, jis nebus vienas. 
Draugai jį nepamirš.

Iš savo pusės, narys pri
valo taip elgtis, taip daryti,

tiek organizacijas, tiek pavienius mūsų 
draugus ir skaitytojus pasveikinti “Vil
nies” Bendrovės suvažiavimą širdingais 
žodžiais ir aukomis. Neužmirškit para
šyti draugišką laišką “Vilniai,” kuri dir-

1 ba tokį sunkų, tokį atsakomingą darbą.

Minersville, Pa
Lietuvių Komunistų 

Darbuote
Balandžio 8 d. šaukiau 

lietuvių komunistų frakci
jos susirinkimą apsvarsty
mui Centro Biuro laiškų, 
bet susirinkimas neįvyko.

DR. J. J. KASK JAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Auto. Darbininkai Išsi
rinko Pažangius Vadus

SOUTH BEND, Ind. — 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija suvažiavime 
išrinko į savo centrą pro
gresyvius vadus: H. Marti
ną prezidentu, W. Mortime- 
rį vice-prezidentu, Geo. Ad- 
des sekretorium-iždininku ir 
tt.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Kojos Nervo Įdegimas

Drauge daktare, prašyčiau 
patarimo per “Laisvę.” Aš 
kankinuos jau aštunta savaitė 
su taip vadinamo neurito liga. 
Man yra neuritas kairėj ko
joj. žmonės man patarė viso
kių vaistų. Vieni sako, pasigy
dė su rusiškomis ir turkiško
mis maudynėmis ar pirtimis. 
Kiti sako, su elektros pagal
ba. Ir da kiti—su saulės spin
duliais, su saulės maudynėmis.

Aš bandžiau du gydymu 
daryli, bet pasėkų jokių da 
negavau. Malonėsite patarti, 
kas man būtų gerai.

Atsakymas.

Jei Jums yra neuritas— 
nervo įdegimas, tai svarbu su
rasti jo priežastis, iš ko jis at
rado, ir paskui ta priežastis 
prašalinti.

Neuritas gali išsivystyti dėl 
kokių trūkumų visame orga
nizme, dėl stokos vitaminu 
maiste, ypač vitamino B. Ne- 
uritui atsirasti padeda ir bi
le kokie nuodai—alkoholis, 
taboka, kokie nuodai darba
vietėse —■ švinas, gyvsidabris, 
gazolinas, aršenikas, gazai— 
dujos ir tt.

Neužmirškit įdėti į laišką ir auką, sulyg 
savo išgalės.

Labai pasekmingai praėjo “Laisvės” 
suvažiavimas. Mes linkėtume, kad vil
niečių suvažiavimas būtų dar pasekmin- 
gesnis.

i Vadinas, Jums reikia pa- 
nagrinėt, kokia Jums galėjo 
būt priežastis, ir ta priežastis 
prašalinti.

Ir paskui žiūrėkite, kad Jū
sų organizmui viso ko pakak
tų. Ypač žiūrėkite maisto, kad 
būtų net ir su kaupu vitamino 
B. Jo turi čieli javiniai grūdai 
—kviečiai, rugiai, miežiai, 
avižos, kukurūzai, nenuvalyti 
ryžiai. Ir bile kokie valgiai, 
pagaminti iš čielo, iš viso grū
do. Vadinas, grūdai gali būt 
kad ir smulkiai sumalti, bile 
tik sumalta visas, kaip stovi, 
grūdas, su diegu, su kevalė- 
liu, su sėlena: vitaminas B 
nuo to neišnyksta. Jo turi juo
da duona (“whole wheat 
bread,” “whole rye bread,” 
“pumpernickle bread”), košė 
bei tyrė, kruopos iš viso grū
do padarytos. Taip gi žirniai, 
pupos, riešutai, kiaušinio try
niai, kopūstai, špinatas.

Jums labai bus naudinga 
vartoti džiovintų mielių (Brew
ers yeast tablets), po 10 ir 
daugiau tablečių prieš valgy
mą, per ilgą laiką. Imkite ir 
žuvų aliejaus, taip gi jūros žu
vų ir iodo.

Gerai ir Jums pirtys, saule, 
elektra, masažai, braukymai, 
kompresai, kaitinimai, kepini- 
mai ir kitokios fizinės prie
monės.

Neuritas — nuobodi liga. Ji 
taip greit nepereis. Reikės 
mėnesių ir mėnesių. Beje, gau
kite grūdų—kviečių ir kram- 
tinėkite sau dažnai.
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Literatūra ir Menas
Kalėdos

Šalčio bangos nei vilyčios
Varsto, ūžauja šiaurys,
Nuo klebonijos, link bažnyčios, 
Kasa sniegą vargšai trys.

Nors sušalę, bet, mat, tikis 
Gauti rojų po mirties, 
Kaip jis skurdžius, beskatikis 
šiekštu grabe išsities.

Kunig’s keltis dar nenori, 
Mat, “pavargęs” iš dalies, 
Perviršis jo gerklėj gori, 
O “dūšelė” prie šalies.

Galva svaigsta, skonis prastas, 
Bloga daros ant širdies, 
O čia, vėlei, tarsi rąstas, 
Skuja lenda iš gerklės.

Kalėdojant prieš kalėdas,
Pjūtis jam buvo gera,
Neužmiršo jo ir diedas, 
Su gausinga afiera.

Nors ir bloga, akys raibsta, 
Bet kaip minkšta, kaip jauku!
O prieg tam dar, šonas kaista, 
Ar gyvent nėra puiku ?

Kas kūčioj valgė kisielių, 
Klebonijoje—baliuks, 
Ūžta vardan Jėzusėlio— 
Kepta žąsis, buteliuks.

Lėkštėse kaulų krūvelės, 
Sudužę keli stiklai;
Pokas net už nosies stverias, 
Guli tušti buteliai.

Ūžė miesto gaspadorius,
Policijos viršyla,
Vien’s apysakų autorius, 
Vienas scenos vaidyla.

Bučkiai taures palydėjo,
Kaito šlaunis prie šlaunies, 
O į kraują aistrą liejo 
Akys vogtos moteries.

' > < -•»)»“Kas turėdam’s pasninkavo,
Buvo ir bus tik kvailys!”
Kunigėlis taip juokavo, 
Nei tai vedęs, nei našlys.

“Valio gimęs Jėzusėlis!
Susimuškime stiklais!
Linksminas ir danguj vėlės, 
Ūždamos su angelais.”

•Taip tai ūžęs kunigėlis,
Net lig ryto ketvirtos,
Kaip nekaltas avinėlis,
Prie altoriaus vėl skėtrios.

Valgys kūną, gers ir kraują, 
“O saliutarum!” giedos 
Ir už dolerį į saują, 
Girtas žmones spaviedos!

Gi bažnyčioje, žmoneliai,
Sušalę ir alkani,
Jau atbukę jų ir keliai,
Klūpo griekų kupini.

Jie laukia, mat, kunigėlio,
Kurs išrišimą jiems duos, 
Kad neliktu nei šešėlio 
Širdyj nuodėmės piktos.

Ašaros veidais jų rieda, 
Plaukia atdūsiai atgailos;
Užmiršo juos ir kalėdų diedas, 
Tie pat’s vargai vėl terios.

Mat—“dievo kryželį duotą, 
Noriai priimk iš širdies, 
Nežiūrėk, kas kelia puotą, 
Rojuj būsi po mirties.”

Eina kunig’s į bažnyčią,
Takas atkastas jau, va,
Bet čia, tartumei, kad tyčia, 
Svaigsta girta jo galva.

Velkas kamžą, dedas stulą, 
Eina nuodėmių klausyt, 
Bet kas tai <nt sąžinės gula, 
Jis negal atsikratyt.

Vienam duoda išrišimą,
Antrą—gruzdina viera, 
Trečią, sako, jau velnias ima, 
Skūpų dievui afiera.

Iš gerklės kaip bravors dvokia, 
Laiko stulą prie burnos.
O, sviete! Ironija kokia, 
Priedangoj sūdnos dienos!

Dūšei tik ranka pamoja, 
Kūnuj,—kas gera ir gardu.
Del kūno tiktai ir šinkuoja, 
“Visogalio” dievo vardu.

Laimingas, jo gurklyj pilna.
“O saliutarum” nesunku bambėt, t

Gyvenimas minkštas/kaip vilna, 
Tik reik mokėt nuodėmes slėpt.

Tik tu, vargše, kryželį duotą, 
Velki net klupdams lig mirties, 
žiūri į berybę miglotą, 
Meldies, aukauji iš širdies.

Tau pasninkai, atdūsiai gilūs, 
Meldies net verkdams iš dalies.
Ar tie, šventųjų stabai tylūs, 
Tavo atjaus, pasigailės?

Jeigu jau ir siūtono gyvo 
Tik veidmainystė viduje, 
O sąžinėj doros nei šyvo, 
Tik savas pilvas širdyje.
Tad kągi nuo stabo išprašysi, 
Kurs apdulkėjęs stūkso vis?
Jei bent tik dulkes nulaižysi, 
Arba išverksi ir akis.

Senas Vincas.

darbus ir reikia sveikinti: jie niekados ne- 
pavelins nuslysti iš kovingo kelio ir apsi
dengti senovės pelėsiais....

Skaitau, žinoma, vis naujus žurnalus, laik
raščius. Bet laikraščius skaitau greitai, nu
tveriant svarbesnius straipsnius, apie daugelį 
sužinau tik iš antgalvių. Skaitau nuo pra
džios iki pabaigos tik dailės raštus, jos ku
rinius, skyrių “Dailė ir Gyvenimas,” pas
tabas, teismų sprendimus....

Nuo vertėjo.—šis raštas iš garsaus Sovietų 
rašytojo D. Furmanovo, kuris parašė “Ča- 
pajevą, ” “Gaisras,” “Sukilimas” ir eilę kitų 
knygų. Jis jau 10 motų atgal mirė, būdamas 
jaunas, šios ištraukos iš jo dienyno gali 
daug pagelbėti mūsų rašytojams, korespon
dentams, abelnai aktyvo draugams. Todėl 
pasirūpinsime ir ateityje duot kiek daugiau 
iš jo užrašų.

su-

Taip pat sėkmingai pavyko ir 1935 m. va
saros olimpijada Maskvoje, kurioje dalyvavo 
arti 15 tūkstančių muzikos mėgėjų.

Sovietų Kompozitorių Sąjunga.

Nuo 1932 metų Sovietų kompozitoriai
darė vieningą sąjungą, kuri turi 285 narius. 
Kompozitorių sąjunga teikia plačią paramą 
.savo nariams; svarbiausia paramos forma 
yra vadinamoji kontraktacija, t. y. regulia- 
rinis išmokėjimas kas mėnesis po 400-600 
rubl. per 1-2 metus, kai kompozitorius ku
ria kurį nors didesnį kūrinį. Kompozitorių 
sąjunga vadovauja muzikos rateliams bei’ 
draugijoms ir leidžia žurnalą “Sovietų mu
ziką.”

(“Kultūra”)

D. M. š.

Wilkes Barre, Pa

D. Furmanov.

Reikia Daug Skaityti
Skaitymui išsidirbau tam tikrą sistemą, bū

tent, nusprendžiau dailę ir literatūrą pama
tiniai ištirti, o ne vien paviršutiniai su ja 
susipažint. Tas reikalinga, nes, pasiekus jos 
patį dugną ir atidengus visas jėgas, aišku, 
kad kiekviename atsitikime pilniau bus su
prantami visi įvykiai, esantieji paviršiuje, 
dabartiniai, matomi, tas, kuom gyvena ga
dynė, kuom gyveni kartu su ja ir patsai. 
Juk tankiai tik atrodo, kad ką nors naujo 
tveri, sudarai ką tai nebūto, nematyto, ga
mini tokį išradimą, kuriam nėra nei prie
žasčių, nei pačių šaknų.

Ypatingai išreikšta mintis priklauso dai
lei, o dalinai žodžio grožei literatūroj, šio
je šakoje tiek daug pasidarbuota praeityje, 
taip daug kalbėta ir nuveikta, kad tik nedi
deliais pakeitimais, atatinkančiais dabarti
niam gyvenimui, tveriama tas, kas jau senai 
ir daugelį kartų buvo sutverta. Aiškus daly
kas, kad tuos dabartinius gyvenimo įvykius 
ir reikia greičiau sugriebti, jei nori eiti su 
gyvenimu, o ne įsikibęs į ilgą uodegą vilktis. 
Bet tie įvykiai, naujanybės bus pilnai supras
tos ir teisingai jaučiamos tik prie vienos są
lygos, kada jų pagrindai bus pasverti ir tei
singai suprasti. Paviršutinis atsinešimas čia 
pasekmių neduos.

Bet jau, suprantama, tam tikri rubežiai 
turi būti ir praeities tyrimui. Galų gale pra
eityje yra parašyta milionai knygų; jeigu 
jas visas perskaityti, tai reikia turėti keli 
gyvenimai,—o ne vienas mūsų gyvenimas, 
šešiosdešimts metų. Ir aš nusprendžiau: ty
rinėti praeitį tik ant tiek, ant kiek tas rei
kalinga pamatinių įvykių supratimui atei
tyj. Į senovės smulkmenas nesigilinti—ge
riau užsiimti smulkmenomis dabarties. Ir 
todėl nusprendžiau tik dailę ir literatūrą 
praeities ištirti.

štai skaitau, pavyzdžiui, chinų, japonų, 
mongolų literatūrą.. . Dar kartą susipažinau 
su Romos ir Graikijos literatūra.. .

Dabar tiriu dailės istoriją, pagal Bay. Ir 
niekaip negalima būti užsiėmus tik ta kny
ga. štai, Sakulinas savo prelekcijose ir drau
gai pasikalbėjime įvardino naujas knygas: 
žirmunskio—“Kompozicija Lyrišku Eilių” ir 
šklovskio—“Išplėtimas Siužeto.” Kaipgi jas 
neperskaityti, kaip gi nors paviršutiniai ne- 
susipažinti su tuom, kas dabar taip domina 
mūsų literatūros brolius ?. . . Skaitau.. . . 
Laikinai padedu į šalį Bay knygą. ’Draugas 
Polonski duoda man knygą “Dvi Seserys” ir 
tris numerius rinkinio “Draugė,” kad pada
ryčiau jų apžvalgą žurnale “Spauda 
voliucija.” Del laiko stokos prisieina 
nebaigtą ir žirmunskio knygą, imtis 
greitesnio darbo—skaityti, tyrinėti, 
recenzijas.. . .

žirmunskio ir šklovskio veikalai prikibo 
pri^ mano pirmesnio užsiėmimo, jie atstu
me Bay.. . . Bet štai kasdieninis mano dar
bas su Mullerio mokslu rodosi nepilnai tei
singai suprastas. Aš dar turiu dešimtu kartu 
perskaityti Mullerio raštus, kad patsai tyri
mas neišeitų blogai. Taigi Muller prilimpa 
prie pirmesnio darbo, tiesa, kasdieninį dar
bą neišstumia, bet ima laiko ir eina parale- 
liškai (greta).... Įveiktas Muller (stebėti
nai padrąsinanti, panaujinanti energiją kny
gelė), baigtos ir recenzijos, perskaityta žir
munskio ir šklovskio knygos ir aš vėl grįžtų 
prie savo suplanuoto darbo—tyrimui dailės 
praeityje. Taip, sakant, to užsiėmimo, apie 
kurį, kaip kokią ašį, sukasi kiti. Tas darbas 
plaukia, kaip plati upė-—ramiai, išlaikančiai, 
tvarkiai. Gi tarytum be reikalo, pripuolamai 
prie jo prikimba kiti darbai-—nelaukti, iš 
kur tai patys atsirandanti, bet taipgi svar
būs, reikalingi, būtini. Ir aš visai nelaikau 
blogumu tokį darbą. Priešingai, tuos naujus x Michelsonas, daugiausiai lies-

Sovietų Muzika
Sovietų muzikos augimas sutampa su pa

starojo meto Sovietų kultūrinės statybos lai
mėjimais. Kūrybinė Sovietų kompozitorių 
produkcija per tuos metus išaugo tiek koky
bės, tiek kiekybės atžvilgiu.

Palyginti dar visai nesenai, 1928 metais, 
per metus buvo sukurtos tik 27 simfonijos, 
o 1934 m. simfonijų skaičius išaugo jau ligi 
100.

Sovietų kompozitorių kūriniai, r

Sovietų kompozitoriai savo kūriniams te
mas semia iš Sovietų buities, o taip pat inter
pretuoja ir revoliucinę tematiką.

Pakanka nurodyti tokius kūrinius, kaip 
simfoninė šebalino oratorija “Leninas,”, eilę 
Miaskovskio simfonijų, kurių tarpe pažymė
tina “Kolchoziška simfonija,” Knipperio 
“Tolimųjų Rytų simfonija,” Frolovo “Spalių 
revoliucijos simfonija” ir kit.

Visos šios temos patvirtina pagrindinę So
vietų kompozitorių kūrybos pasauližiūrą, bū-^ 
tent: muzikos pajautimą, kaip išreiškėjos 
minčių ir jausmų, kuriuos žadina socialistinė 
tikrovė ir istorinė revoliucijos praeitis.

Antras Sovietų muzikos savotiškumas, yra 
gausus tautinių dainų medžiagos panaudoji
mas; to priežastis — intesyvus visų Sovietų. 
Sąjungos tautų kultūrinio gyvenimo sukles
tėjimas.

Iš tokių veikalų pažymėtini šie: Šechterio 
“Turkmeniška siuita,” armėnų kompozito
riaus Chačaturiano “šokių siuita,” Vasilen
ko “Sovietų Rytai”, Knipperio “Tadžiksiška 
siuita” ir kt. šechterio ir Knipperio kūriniais 
buvo sužavėtas net toks didelis muzikos me
no žinovas, kaip Romen Rollan.

šalia pasireiškusių naujų jėgų, tebedirba 
dar ir senieji muzikai: Vasilenko, Miaskovs- 
kis, Gedike, Krein ir kit.

Muzikos Konkursai

ir Re- 
padėti 
už šio 
rašyti

Per paskutiniuosius trejus metus SSSR-e 
buvo suruošta visa eilė įdomių muzikos kon
kursų.

Visų pirma tenka pažymėti muzikos išpil- 
dytojų konkursą Maskvoje 1933 m., kuriame 
dalyvavo 103 išpildytojai iš Rusijos, Ukrai
nos, Armėnijos, Gruzijos ir Azerbeidžano. 
Be to, konkurse dalyvavo grupė vaikų mu
zikantų, iš kurių pažymėtinas 16-kos metų 
pianistas Emil Gulels iš Odesos, kuris visus 
nustebino savo talento bei ynuzikalinio tem
peramento jėga.

1935 m. Varšuvoje jąu antrą kartą teko 
sėkmingai pasirodyti Sovietų muzikams. So
vietų smuikininkas D. Oistrach 'laimėjo 2-rą 
vietą, o 12-kos metų Busią Goldštein 4-tą.

Be to, buvo SSSR-e suruošta visa eilė at
skirų instrumentų konkursų, iš kurių pažy
mėtinas smuikininkų, konkursas.

Muzikalinis Veiklumas.

SSSR-e muzika yra prieinama plačiom ma
sėms. Visur yra labai daug muzikos ratelių, 
orkestrų ir ansamblių (prie fabrikų ir kito- 
4—Menas. *
kių įmonių). Per paskutiniuosius-8-nius me
tus tik Leningrado profesinės sąjungos nu
siuntė į muzikalines olimpijadas 45,000 iš- 
pildytojų.

1934 m. Leningrado olimpijada davė stam
bių laimėjimų, kur buvo atlikta visa eilė 
Rossini, Šopeno, Betchoveno ir kitų įžymių 
kompozitorių kūrinių.

Lawrence, Mass.
Puikiai Pasirodė Su Operete “Vestuves 

Pušyne”

Balandžio 25 d., Liaudies Choras persta
tė operetę “Vestuvės Pušyne.” Visas didžią
sias ir svarbiąsias roles atliko jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurių didžiuma dar pirmą sykį 
pasirodė ant estrados, bet paliko didelį, pui
kų įspūdį žiūrovuose.

Ypatingai puikiai pasirodė J. Bakšiutė— 
Barbutės rolėj, M. Kaškevičiutė—Nastutės 
rolėj, L. Chulada—Jono rolėj, A. Dvareckas 
—Juozo rolėj, P. Kaškevičiutė—Justės ro
lėj, J. Chulada—Petro rolėj ir A. Galva- 
nauskiutė—Marytės, M. Daimančiutė—Ony
tės, A. Juozokas—Kazio, šeflerio rolėj A. 
Aleksionis ir Marmalo rolėj Ig. Chulada ti
ko gerai. Jie seni aktoriai—su jais bėdos 
niekada nėra. Taipgi, scenoj senai žinomi, 
svotų rolėse—F. Zulsa ir V. Taraškienė, ti
ko. Tik jų rolės permažos kaip del svotų.

Pagirtinai gerai išmokę savo roles buvo 
abi Kaškevičiūtės ir A. Galvanauskiūtė. 
Gerai mokėjo roles ir kiti, bet tūliem jų bu
vo sunkiau, nes menkiau apsipratę su lie
tuvių kalba. Seniesiem^ aktoriams būtų buvę 

, ne pro šalį visiem pasimokinti biskį daugiau 
savo roles.

Nesitikėjome nei vienas, kad jaunuoliai 
taip tinkamai atliks savo rolėse judėjimus 
ir užpildys scenas nuolatiniu, tinkamu judė
jimu, per visą opertę.

Iš publikos visur girdėjosi pagyrimas mū
sų jauniems aktoriams ir pasitenkinimas ope
rete.

Pianistė, Ona Balčiūnaitė-Vaitkūnienė, 
daug pagelbėjo choro mokytojui B. Petru- 
kevičiui, sutvarkyti muzikalę dalį operetės.

Profesionalas armonistas, A. Sidlevičius, 
papuošė operetę pagrajindamas lietuviškus 
šokius ir melodijas ant savo didžiulės, bran
gios piano-accordion.

Publikos buvo artipilnė svetainė. Bet bū
tų buvę daug daugiau, jei nebūtų pasitai
kiusios privatinės “parties,” išleistuvės į Lie
tuvą tą pačią dieną ir ant rytojaus didelės 
vestuvės.

Tačiaus, numatoma, kad chorui liks ke
lios dešimtys dolerių pelno nuo šio persta
tymo.

Beje, užsibaigiant paskutiniam aktui, iš 
publikos buvo įteiktas gyvų gėlių bukietas 
P. Kaškevičiutei—Justei.

Negalima praleisti nesuminėjus mūsų 
draugių rūpestingą pasidarbavimą parūpini- 
mui lietuviškų aprėdalų visiem choriečiam. 
Daugiausia tuo pasirūpino dd. M. Chuladie- 
nė, V. Taraškienė, L. Gross ir Kuodienė.

Draugai Ig. Chulada, F. IZulsa, V. Kreli- 
kauskas, B. Lukauskaitė ir E. Gross šokę 
darban, į porą dienų, surinko iš biznierių 
arti $50 vertės skelbimų į programas. Rei
kia tik pasidžiaugti, kad choras turi tokių 
darbščių ir energingų draugų, kaip Ig. Chu
lada, Ę. Zulsa ir V. Krelikauskas.

Taipgi reikia pasidžiaugti, kad vietos biz
nieriai ir profesionalai atjaučia chorą ir re
mia jį. Choras nuoširdžiai ačiuoja biznie
riams ir profesionalams už paramą ir kvie
čia visą Lawrenco visuomenę remti tuos biz
nierius ir profesionalus, kurie remia chorą.

Taraškienė smarkiai pasidarbavo nuko- 
pijavime ir pagaminime operetės kopijų vi
siem aktoriam ir muzikos visam chorui. Ta- 
raška irgi pasidarbavo surinkime aktorių ir 
surežisieriavime operetės.

L. K. Biuras.

Padekit Pasiųst Delegatą $
Kaip kitur, taip ir pas mus”! 

lietuviai darbininkai rūpinasi- 
įvykstančiu Clevelande Ameri-j 
kos Lietuvių Kongresu. Bal.
d. ALDLD 12 apskričio konfe-^ 
rencija nutarė pasiųst delegatą^ 
iš šio apskričio. Kad sukelti^ 
tam tikslui finansų, konferen-J 
cija nutarė suruošti pramogėlę.^

Išrinktoji tam komisija nuta-^ 
rė ruošti vakarienę, kuri įvyks 
gegužės mėn. 24 dieną. Vaka-~ 
rienė bus viena iš geriausių. 
Turėsime ir gerą programą. 
Todėl, draugai ir draugės, kai 
gausit kuopose tikietukus, ku- ‘ 
riuos rengimo komisija prisius,- 
pasistengkit išplatinti-išparduo- 
ti ir patys skaitlingai dalyvau- 
kit vakarienėje.

Mūsų visų pareiga pasidar
buoti, kad turėtum daug vaka-< 
rienėj publikos ir sukeltum fi
nansų pasiuntimui delegato taip 
svarbiau kongresam Komisija 
užtikrina, kad atsilankiusieji. J 
bus pasitenkinę vakariene ir* 
programa.

Worcester, Mass
Savaites žinios

Bal. 19 d. įvyko Vaikų “ži
burėlio” draugijėlės vakarienė.^ 
Kadangi tą vakarą pasitaikė du' 
parengimai (Pil. Kliubo pa-,r’” % 
talpose Aušrelės Choras vaidij”' 
no operatę “Lietuvaitę^) 
žmonių atsilankė 
giausiai. Bet “žiburėlis 
gerą vakarienę ir 
Pirmininkavo iš vaikučių tarpo J 
Alfonsas Pačesas. Dainų moky- 
toja K. Vaiteliutė. Chorelyj *
vaikų turėtų būti daugiau, ži- 
nau daug mūsų gerų žmonių^? Z 
turinčių vaikučius, bet nelei-" 
džiančių šiton draugijėlėn. Ko- ; Jį 
del: tai£? Juk jaunąją gentkar- L/P? 
tę turėtume pratinti iš pat 
žens dalyvauti judėjime. .vį

eperdau-. 
is” davė

gramą.

Bal. 21 d. įvyko žvaigždės 
Choro susirinkimas, kur daly-"' 
vavo Aido Choro komisija i&4 
penkių jaunuolių. žvaigždei* 
Choras didžiuma balsų pasisa-'1 
kė už naują mokytoją. Dabatf 
tik liekasi išrinkti tokį moky- ’ 
toją, kuris atsakytų suvieny* 
tam Aido Chorui.

Bendras susirinkimas įvyko - 
bal. 29 d. kur buvo renkama^’’ 
choro valdyba ir choro mokytoji > 
jas. llh.W'

Bal. 22 d., Mechanics svetai
nėje, kur telpa du tūkstančiai, 
žmonių, įvyko Minstrel Show?<< 
suruoštas katalikų bažnytinio 
choro. Publikos buvo daug. Mū
sų žmonės turėtų panašiai lan
kyti savo pramogas.

Bal. 29 d. įvyko Komparti-—' - 
jos, vietinės sekcijos šokiai ir*> 
koncertas (Darbininkų Centre),.,,^ 
žmonių atsilankė pusėtinai. VLmL,., 
si linksmai laiką praleido. Neg-r.,.„s 
rai gražiai pašoko. Viena drau- ž 
gė pašoko ispanišką šokį. Ge-f 
ra šokikė, labai visiems patiko. 
Pabaigoj mūsų trys lietuvaitės, 
padainavo trio, šokiai tęsėsi li
gi 1 vai. Tai buvo tikrai tarp
tautinė pramoga. Visi atsilan
kiusieji smagiai laiką praleido, 

Korespondentas J. J.

Nebūsią UI. Bedarbiam Pa 
šalpos iš Valstijos Iždo

W. Lynn, Mass
Liet. Piliečių Kliubas turėjo 

■prakalbas (kada?—Red.). Kal
bėjo “Keleivio” redaktorius S.

damas šaukiamąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Lynno lie
tuviai pritaria tam.

Kita naujiena: prisikėlė iš 
numirusių Sandaros kuopa. Per 
15 metų ši kuopelė miegojo ar
ba buvo kape, buvo likviduota. 
Nauji sandariečiai išlindo ne-

žinia iš kur ir nepataikė atsi
tūpti po tautišku sparnu, t. y., 
lietuviškoj svetainėj, bet nuėjo 
pas francūzus, jų svetainėje 
turėjo pramogą. Vėliau, apsi
žiūrėję, kad “geriems patrio
tams” taip nedera, tai sugrįžo 
į lietuvišką svetainę. Nesenai

S P RI NGFIELD, III. ~ 
Demokratas Illinois guber-- į 4; 
natorius Horner rengiasi / 4j 
pasirašyti valstijos seimo 
nutarimą, kad tik miestai 
apskričiai rūpintųsi sava •pi 
bedarbiais, be paramos 
valstijos iždo. "’'įi

čia įvyko jų konferencija ir po. ..J 
jos turėjo vakarienę. Visi links-s\J 
minosi gražiai. Dalyvių buvo j 
apie šimtas.

Senas Sanda/rietis.
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Lai Gyvuoja Lietuvių Masių 
Organizatorius!

pamokų.
mūsų organizatoriui- 
išauginome galingas 

masines organizacijas

wftKO1911 m., įsikūrus “Laisvei,” 
o dar nedalyvavau darbininkų ju

dėjime, nes buvau perjauna.
; — 1915 m. gyvenome E. Ar- 
</-4ington, Vt. valstijoj. Kaip dau- 
....gelis kitų šeimų, taip ir mano 
...motina laikė “burdingierių,” bet 

tieji buvo skirtingi nuo kitų 
šeimų “burdingierių” tuomi, 
kad mano tėvelio stuboj susi- 

. c~=s*pietė bedieviai, “cicilikai,” ku- 
.. nuos vietiniai fanatikai bandė 
... apmušti, “apsvilinti” (sudegino 

tėvelio budinką ir siuntė grasi
nančius laiškus, kad. jei svilini- 
Xnas negelbės, tai išd i narni tuos) 
ir įvairiais būdais terorizuoti. 
Vienok, kuomet tėvelis būdavo 
surengia namuose paskaitas 
darbininkų klases klausimais, 
didžiuma šio mažo miestelio lie
tuvių gyventojų sueidavo pasi
klausyti. Tie “burdingieriai” 
sutvėrė LSS kuopą ir vėliau 
ALDLD 3 kuopą (kuri tapo su
tverta per tėvelio laidotuves, per 
drg. Prūseiką). Įsirašiau ir aš 
į ALDLD kuopą.
z' Tėvelis ir “burdingieriai” lai-) 
ke vajų ėjo per stubas užraši- ■ 
nedarni “Kovą,” “Laisvę,” “Ke
leivį,” “Pirmyn” vietiniam gy
ventojam. Mūsų stubon ateida
vo visi šie laikraščiai. Išmo
kau lietuviškai skaityti ir do
mėjaus, kodėl mūsų “burdingie
riai” buvo kitokie ir žmonių 
keikiami kaipo “cicilikai.” ži
nojau, kad skaitant bus geriau- 

u-—sužinoti, ir pradėjau skai
tyti “Kovą,” “Laisvę” ir kitus 
laikraščius. Tėvelis pamokino, 
kad geriausiai skaityti apžval- 

I^Igas, nes ten atspindi lietuvių 
į * Ikdvos.

$ HM*

■•MM

. Pirmi Mano Rašiniai 
i • I

Parašiau pirmus raštelius į 
Pirmyn” 1915 m. apie Gegu- 

UĮžės 1-mą šventę ir į “Laisvę” 
•;*japie darbininkų išnaudojimą 
į;**vietinėj “krėslaunėj,” kurioj tė- 
-* velis ir visi “burdingieriai” dir- 
• M'bo (ir kur vėliau trumpai te- 
.dko pačiai dirbti), žinoma, ra- 

^G!šiau tėveliui padedant, bet kuo- 
‘f2met tie rašteliai tilpo, pakėlė 
Uiūpą ir nusprendžiau tapti so- 
“'Įcialiste taip greit, kaip būsiu 
‘^Jamžiuj įstoti.

Reiškia, “Kova,” “Laisvė” ir 
l^Jkiti laikraščiai buvo tais orga- 
‘^jnizatoriais, kurie įtraukė mane 
•ojj darbininkų judėjimą, kaip, be 
•'*«abejo, įtraukė šimtus kitų dar- 
i^Jbininkų ir darbininkių.

Čia noriu priminti kelius tų, 
,'Z»kurie buvo mūsų namuose “bur- 
.C’dingieriais.” Jais buvo Kazys 

* jGiedrys, kurį Lietuvos fašistų 
^valdžia sušaudė, Dominikas A- 

;;^ekšis (kuris nuo karo vadino- 
^;si Juozu Aleksiu), buvęs “Lais- 

•*“vės” administratorius, M. Pur- 
^fvėnas, gerai veikęs Brooklyne, 
£Jir Ignas Kavaliauskas, taipgi 
;;;yėliau veikęs Brooklyne, S. Pa- 
;**jfalnietis (tuo slapyvardžiu pa- 
•'įsirašydavo spaudoj, pamiršau 
■'Aikrą pavardę), J. Mikita ir ki-

\lrtCicilikai,” bet geri mūsų spau- 
’ ~‘dos platintojai. Bet gana to.

' JAI

".Kokią Rolę Sulošė Išeivijos 
Spauda Amerikoj?

/JJ Iki prieš pat kariniam perio- 
!*Jdui J. V. kapitalizmas buvo au- 
;*Jgimo bei plėtojimosi procese. 
'^(Nuolatos atplaukė laivai iš Eu- 
•^jropos su naujais imigrantais. 
•*»Jie buvo reikalingi besiplėtojan- 
M*«čiam kapitalizmui, nes buvo 
pjauni, sveiki, drūti, pačiam žy- 
!2įdėjime—vyrai, daugiausiai pa- 
I^Jbėgę nuo verstinos karinės tar- 
^•nybos, merginos bėgo nuo ne- 
‘įjgeistinos vergijos, tarnybos pas 

'turtingus ūkininkus.
Atvykę iš šalių, kur tautinė 

'pertvara buvo galinga, kur tau- 
;?Jta prieš tautą supjudyta, kur 

h’periodiniai įvykdavo pogromai, 
"kapitalizmas ir šioj šalyj mokė- 
į'jo panaudoti tą ginklą ir pa
sinaudojo tą pačią pjudymo me- 
Gtodą, idant padalinus spėkas 
įgalėtų geriau valdyti, mokėti 
Vgjažesnes algas ir daugiau iš-

naudoti. Nemokėdami kalbos 
negalėjo daug ko daryti.

Kaip tik tuo kapitalizmo plė
tojimosi periodu įsikūrė mūsų 
išeivių darbininkiška spauda ir 
1911 m. įsikūrė “Laisvė,” kuri 
buvo vedama socialistinėj dva
sioj. Toji spauda prisidėjo prie 
aplaužymo tos pertvaros tarp 
tautų ir mokindama klasinę 
vienybę sudarė suvienytą darbi
ninkų klasę J. V., kuri šian
dien po vadovybe Kominterno 
partijos yra galinga priešfašis- 
tinė spėka.

‘Laisvė” iš visos mūsų lietu
vių darbininkų spaudos turi 
turtingiausią tradicinę praeitį, 
kaipo minių organizatorius. Pa
aštrėjus klasių kovai, šiandien 
galime skaityti “Laisvę” kaipo 
įtekmingiausiu lietuvių laikraš
čiu Amerikoj. “Laisvė” pir
miausias laikraštis, pravestas 
kaipo ko-operatyvė įstaiga, ir 
neklystu sakydama, kad jos 
štabas darbuotojų veda ją ko
lektyve vadovybe.

Paaštrėjus Amerikos darbi
ninkų klasių kovom, “Laisvė” 
suteikė lietuviam vadovybę 
daugelyj streikų. Kur tik įvy
ko streikai audinyčių centruose, 
kaip Lawrence, Nashua, Pater
son ir kitur, kur daug lietuvių 
dirbo, ten “Laisvė” pagelbėjo 
organizuoti ir suteikti dvasinį 
stiprumą kovotojam; įvykus 
streikam mainų apielinkėse, kur 
daug lietuvių kniso žemę, krau
dami turtus kapitalistams, dau
gelis laukė mūsų laikraščio, kad 
gavus teisingas informacijas, 
kad žinojus, kaip kovoti; plie
no darbininkų .kovose, Pitts
burgh ir kitur, pagelbėjo or
ganizuotis, kvietė organizuotis į 
unijas ir abelnai buvo vadu-or- 
ganizatorium.

Užėjo Karas
Užėjo karo metas. Valdžia 

visu smarkumu puolėsi už
gniaužti darbininkų organizaci
jas ir jų spaudą. 1918 m. už
puola lietuviu socialistų spaus
tuvę ir suareštuoja už prieška
rinį veikimą LSS sekretorių 
Stilsoną ir “Kovos” adminis
tratorių J. Šukį. Nuteisia ka
lėti. Tai pirmas teroras prieš 
ateivius. Vėliau visiškai už
gniaužia LSS organą “Kovą,” 
kuri per eilę metų buvo lietuvių 
darbininkų žibintuvas, uždaro 
“Naująją Gadynę,” LSS lei
džiamą žurnalą, ir Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivienijimo 
leidžiamą mėnesinį laikraštuką 
“Moterų Balsą” (šis vėliau vėl 
galėjo eiti). “Laisvė” tuomet 
sulošė neįkainuojamai svarbią 
rolę, nors ir ją 
Visi kitakalbių 
rėjo priduoti 
kalba vertimus
raštelių pirm priėmimo laikraš
čio į paštą. Tas labai apsunki
no leidimą; prie to, verstinas 
karan ėmimas ir teroras, suriš
tas su konskripcija, tūlam lai
kui išvaikė daug gerų bendra
darbių. Vienok, turėdami “Lais
vę,” galėjome talpinti praneši
mus, galėjome vėl organizuotis. 
Tik darbuotei įėjus į normales 
vagas (jei taip buvo galima pa
vadint tą periodą darbuotės), 
kaip vėl naujas smūgis krito 
ant išeivijos. Tai buvo neuž
mirštini Palmerio reidai ant 
ateivių.

Vieną šaltą žiemos vakarą ir 
naktį, sausio 2 d., 1920 m., juo
dojo teroro spėka šėlo po visą 
šalį, areštuodama tūkstančius 
ateivių darbininkų ir vėliau de
portavo šimtus. Atsidūrę kalė
jime, nežinojome, kas dedasi iš 
lauko. Manėme, kad viskas iš
ardyta. Koks džiaugsmas buvo, 
kada išėję pamatėm, kad “Lais
vė” eina ir kad protestuoja 
prieš terorą, žinoma, buvo to
kių, kurie pabūgę glūdėjo, bet 
didžiuma “Laisvės” skaitytojų 
atėjo į pagelbą, finansiniai ir 
moraliai rėmė mūsų kovas. Tuo 
laiku susiorganizavo Apsigyni-

labai pažabojo, 
laikraščiai tu- 

valdžiai anglų 
visų politinių

mo Fondas, kuris, dėka agita
cijai per spaudą ir gyvu žodžiu, 
padarė apsigynimą galimu. Tas 
padarė galimu vėl sutvarkyti 
darbuotę ir žengti pirmyn. Tuo
met gerai supratome, kaip rei
kalinga vieša darbininkų spau
da, ypatingai tatai gerai visi 
permatė tuomet, kuomet Kom
partija buvo pavaryta į pogrin
dinį veikimą, kaip mūsų pagel- 
binės masinės organizacijos ir

ten, per legislatūrą, ir tt. Dau
giau rašykime apie tai, duokime 
daugiau

Dėka 
spaudai, 
lietuvių
ir išlavinom politinio suprati
mo mūsų ALDLD ir LDS, mū
sų kliubus, meno organizacijas, 
ir tt. Bendro fronto Suvažia
vime, kaip įvyko Clevelande per
nai, matėme daug jaunimo ir 
gerų kovotojų, atsiųstų iš tų or
ganizacijų.

Lietuvių išeivija nors dabar 
sumažėjo, bet galime didžiuotis, 
kad išauginome gilų susiprati
mą masėse ir turime galingą 
revoliucinę spaudą, susidedančią 
iš dviejų dienraščių, “Laisvės” 
ir “Vilnies,” puikaus žurnalo 
“Šviesos” ir LDS organo “Tie
sos.” Turime gausų šaltinį iš
leistų knygų ir brošiūrų. Dau
giau tik platinkime jas. Lai 
gyvuoja mūsų organizatorius 
“Laisvė”! A. Aldčniute.

R. šniukas
J. Skeberdytė

Į Transportacijos Komisiją, 
kuri rūpinsis delegatų nuva
žiavimu:

K. čepukas
J. Šulcą
M. Kemešienė.
Komitetas nutarė rengti di

delį viešą susirinkimą, į kurį 
bus užkviesti visi lietuviai, ku
riem rūpi Lietuvos žmonių lai
svė. Į rengimo komisiją išrink
ta F. Jakavičia, Pauline Ris- 
selienė ir M. Kemešienė.

E. Mikužiutė.
P. S. Kopija telegramos, ku

ri buvo pasiųsta šeštadienį, 
balandžio 25-tą d., 1936 m., 
Lietuvos prezidentui.
Prezidentui Antanui Smetonai, 
Kaunas, Lithuania

Patyręs iš laikraščių, kad 
Lietuvos vyriausybė rengiasi 
skelbti seimo rinkimus, neduo
dant progos žmonėms laisvai 
pasirinkti kandidatų, Chicagos

75 draugijų konferencijos ko
mitetas reikalauja, kad sei
mas būtų renkamas demokra
tiniu būdu, nevaržant partijų 
teisės statyti kandidatus, ga
rantuojant pilną žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvę.

Pirmininkas..
Julius Mickevičius, 

Sekretorė
Ęuphrosine Mikužiutė.

Mire Nicaraguos Ex-Prezi- 
dentas Kaip Tremtinys
SAN JOSE, Costa Rica. 

—Mirė buvęs Nicaraguos 
prezidentas C. Solorzano, 76 
metų amžiaus. Jis buvo iš
vytas per 1926 m. padarytą 
sukilimą vadovybėj atžaga- 

ireivio generolo Chamorro.

K. B. KAROSIENĖ, 
veikėja, “L.” bendradarbė.

spauda pagelbėjo organizuoti 
mases.

žinoma, darbininkų judėjimas 
nebuvo be kivirčių, be pasida
linimo taktikos ir principų 
klausimais. Tas prasidėjo, kuo
met socialdemokratai išdavė 
darbininkų klasę pereito karo 
metu Vokietijoj, kuomet Hil- 
quitas ir kiti išdavė Amerikoj.

Drg. Kapsukui Atvykus
1916 m. į J. V. atvyko drg. 

Kapsukas . Jis paėmė redaguo
ti LSS organą “Kovą” ir vė
liau “Naująją Gadynę.” Kapsu
kas pradėjo vesti griežtesnę 
bolševistinę liniją. Mūsų bro
liškoj spaudoj sukėlė diskusijas, 
bet, kaip visiem žinoma, “Lais
vė” ilgai nesvyravo ir paėmė 
kairesnę poziciją ir nuo to laiko 
pradėjo skirtis tais .klausimais 
nuo “Keleivio” ir “Naujienų,” 
kurie pasiliko griežtoj dešinėj. 
“Laisvė” žengė lėtai ir vėliau 
smarkiai pradėjo remti Spalio 
revoliuciją ir sveikino Komin
terno įsikūrimą.

Reiškia, “Laisvė” per eilę 
metų išlaikė darbininkų klasės Į 
poziciją kovoj, kaip ekonomi
niais, taip visais klausimais, lie
čiančiais mūsų judėjimą. Todėl 
šiandien turime iš tos tradici
nės “Laisvės” praeities gausų 
šaltinį pamokų ir turime apie 
“Laisvę” susispietusią* gausią 
vadovybę, kuri turi istorinius 
Amerikos kovų patyrimus.

Dabar kapitalizmas, atgyve
nęs savo augimo periodą ir at
sidūręs puvimo laikotarpyj, 
rengia naują terorą, dar bjau
resnį negu praeityj. Vis dau
giau ir daugiau auga fašistinės 
spėkos prie mūsų šalies politi
nės mašinos, tos spėkos tai pas
kutinis desperatiškas žingsnis 
išlaikyti save valdonais .

Tūkstančius ateivių, kuriuos 
seniau priėmė su išskėstom ran
kom, dabar, iščiulpę jų sveika
tą, nori išvaryti į fašistinį glė- • 
bį, per deportavimą. Išeivių 
spauda ir jų organizacijos, ben
drai su Amerikos darbininkų 
klase, turi dar smarkiau orga
nizuotis kovai prieš tai. Turi 
išaiškinti, kad tik galingas ben
dras Amerikos liaudies frontas 
mus išgelbės iš fašizmo nagų. 
Neabejoju, kad iki šiol politi
niai lavinami skaitytojai supras 
dabartinę padėtį ir mokės tatai 
atmušti. Amerikos masėse iliu
zijos geresnių laikų žuvo—da
bar organizuotis kovai ir vien 
kovai turime daugiau, negu bi
le kada pirmiau. Tukime puikių 
kovos pavyzdžių iš Francijos, 
Ispanijos, Meksikos ir kitur, 
kur darbininkų liaudies fron
tas atmušė fašizmą, čionai J. 
V. fašizmas kol kas žengia ne
aiškiai matomais keliais, per 
nustojimą civilių teisių šen bei

Balandžio 19-tą d., 1936, | 
Chicagoje įvyko draugijų kon-1 
ferencija, kurioj dalyvavo 75 
draugijos su narių skaičiumi,! 
siekiančiu 12,000. Atstovų da
lyvavo 176.

šioj konferencijoj buvo pri-) 
imta rezoliucija, užginanti 
kongreso šaukimą Lietuvos de
mokratinei tvarkai atsteigti. 
Šis susirinkimas nutarė šaukti 
kongresą Clevelande, birželio 
20 ir 21 dd. ir išrinko komite
tą, kuris rūpinsis tarimą įvyk- 
dinti.

Lietuvos demokratinei tvar
kai atsteigt Kongreso šaukimo 
komitetas laikė susirinkimą 
penktadienį, balandžio 24-tą, 
ir išrinko valdybą:

J. Mickevičius, pirmininkas 
‘ J. K. Šarkiunas, vice pirm.

Euphrosinė Mikužiutė, sekr.
C. Kairis, iždininkas
L. Jonikas, iždo globėjas.
V. Ambrose, iždo globėjas.

Į Rezoliucijų Komisiją:
Dr. P. Grigaitis
V. Andrulis
Dr. A. Rutkauskas

Į Spaudos Komisiją:
Dr. A. Montvidas

ŽOLYNŲ ARBATA

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

P.

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.

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.

RADIO LAISVĖ

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviu Tautiškas Pašalpas Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
i kliubo susirinkimai įvyksta <lu kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek

madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės mėnesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinėj svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. Į šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas .sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęčs menesį. .Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Rokeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Ką Radio Laisvė reiškia? 
Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko- j 
kios kainos: nuo 7 už $1 iki1 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus' 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų ! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrožaitis.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUSr
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary- 

okslo supratimo.
FREDERICS 

ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE•
Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASI UK AITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

darni ir neturėdami moderniško
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE
• tC^-

Padaroine naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One
Minute Permanent y

Wave. '

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus. <

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501. «

1, --------------------------------------------—----- . r i

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
pirmiau nebuvo visiškai užpil
dyti.

Keli sale mane buvę unijis-

LAIS Vfi

Siūlo 4 Nuošimčiais Aptak-

Kaip Eina Bendro Fronto Reikalai 
Tarp Brooklyno Lietuvių Kriaučių

tai išreiškė pasipiktinimą, uni
jų vadams, kuomet jie kalbė
jo apie gegužinę. “Sušaukė 
mus,” sake jie, “kur kumšti
ninkai snukius daužosi už mai
šą pinigų, arba kur bolininkai 
žaidžia. Čia yra akių vieta, o

Kriaučių Lygos Atsakymas j Kriaučių Apsigynimo Sąjungos 
Pasiūlytas Sąlygas Sudarymui Bendro Fronto 

4 _____________

J. BUIVYDAS.

(Pabaiga}
Ketvirtas jūsų, draugai, rei

kalavimas yra, kad: “Turi bū
ti pripažinta narių iniciatyva 
unijos susirinkimuose.”

Kiek mums yra žinoma, tai, 
rodos, niekada niekas kriau
čių 54 skyriuje nepasikėsino 
ant unijos narių iniciatyvos. 
Kiek mums yra žinoma, tai iki 
šiam laikui kuo plačiausiai vi
sokios iniciatyvos mūsų lokale 
praeidavo. Juk tų iniciatyvų ir 
iniciatorių pasėka ir tos dvi 
grupės užgimė mūsų ’ lokale. 
Viens jau tas faktas rodo, kad 
pas mumis kriaučius kuo pla- 
čiausioji demokratija iki šiol 
egzistavo.

Penktas jūsų, draugai, rei
kalavimas yra, kad: “Abi pu
sės, turi pasisakyti už likvida
vimą visokių nepamatuotų už
sipuolimų ir šmeižtų.”

Sveikintinas r e i kalavimas! 
Mes jų ir praeityj kuo ma
žiausiai naudojome. Mes pil
nai pasižadame ir ateityj jų 
vengti. Mes norėtume, kad ir 
Kriaučių Apsigynimo Sąjunga 
to paties laikytųsi, kaipo or
ganizacija, o kada ji likviduo- 
tųsi, tai kad to nusistatymo 
laikytųsi jos buvę nariai ir 
pritarėjai.

šeštas jūsų, draugai, reika
lavimas yra, kad: “Joki politi
niai klausimai neturi būti ke
liami unijos susirinkimuose, 
nfes tam yra politinės organi
zacijos. šitokiu būdu turi bū
ti’ likviduotos abidvi frakcijos. 
Jeigu norima vieningo veiki
mo mūsų unijoj.”

Jūsų, draugai, tokis reika
lavimas prieštarauja jums pa
tiems, tai ketvirtam jūsų rei
kalavime. Jūs ten kalbate apie 
narių iniciatyvos pripažinimą, 
o šeštame reikalavime jūs tos 
teisės nenorite duoti kriau- 
čiams. Kodėl ?

Juk mūsų lokalas susideda 
iš įvairių pažiūrų ir įsitikini
mų. žmonių. Juk jie vienu ar 
kitu klausimu turi moralę tei
sę reikšti lokale savo nuomo
nę, savo .principus. Tik pri
klauso nuo to, kaip į to na
rio nuomonę ir principus re
aguoja didžiuma lokalo narių. 
Jeigu jo reiškiamą nuomonę 
susirinkusieji kriaučiai užgiria, 
gerai, jeigu ne ir vėl gerai. 
Juk išmetimas politikos iš lo
kalo susirinkimų ir iš visos 
unijos reikštų bendrą frontą 
už įtvirtinimą lokale reakci
jos.

Lietuvos valstiečiai ir darbi
ninkai nori laisvių pačioj Lie
tuvoj. Jie šaukiasi į Amerikos 
lietuvius užtarimo, kurie savo 
centais, remdami gimines Lie
tuvoj, sumoka veik du trečda
lius Lietuvos valstybės budže- 
to. Ar mūsų lokalas turėtų už
sidaryti ir neištiesti pagelbos 
ranką vargstantiems ir trokš
tantiems Lietuvos valstiečiams 
ir darbininkams laisvės žo
džio, spaudos ir susirinkimo 
pačioj Lietuvoje? žinoma, ne 
tik turėtume, bet ir būtiniau- 
sioji pareiga, kaipo organizuo
tiems darbininkams, ateiti sa
vo broliams Lietuvoje į pagel- 
bą. O palei tokį susitarimą, 
mūsų lokalas neturėtų imti 
net to klausimo ant apkalbėji
mo, nes čia reiškia politiką.

Karas grūmoja su kiekviena 
diena, mes, kaipo organizuoti 
darbininkai, turėtume priešin
tis prieš jį, bet palei tokį su
sitarimą mes nei žodžio nega
lėtume sakyti, nes čia politika.

Hitleris su Lenkija* grūmoja 
ne tik Klaipėdai, bet ir visai

Lietuvai, kaipo tokiai, kad ją 
pasidalinti tarpe savęs ir pa
neigti Lietuvos kalbą, literatū
rą, kokią lietuviai turi susikū
rę. Juk nepaisant, kad ir da
bar Lietuvos liaudis po fašiz
mu gyvuoja, bet mes nenorė
tume matyti Lietuvą prislėgtą 
po svetima valstybe. Mes val
džią Lietuvoj ir patys pasikei
sime be svetimųjų valstybių 
įsikišimo į jos reikalus. Mes 
visi turėtume kovoti prieš Hit
lerio ir Lenkijos pasimojimus 
ant Lietuvos nepriklausomy
bės, bet mes užsimūrinę sieną 
nuo politikos, to daryti jau ne
galėtume, nes čia politika.

Jeigu mes priimtume tokį, 
draugų Apsigynimo Sąjungos, 
pasiūlymą, mes padarytume 
didelę žalą progresui, mes su
sijungtume ne skatinti lietu
vius kriaučius prie platesnio 
susipažinimo su politiniais 
veiksmais čia Amerikoj ir Eu
ropoj, bet juos tamsintume, 
atitraukdami nuo tikrojo ke
lio, kur kiekvienas, by kiek 
protaujantis žmogus, pats po
litikuoja ir kitus skatina prie 
to, o mes kaip tik priešingai: 
nevalia mūsų lokale jokios 
politikos!

Jeigu mes, draugai Sąjun- 
giečiai, imtume analizuoti 
nors kiek platėliau, ką reiš
kia politika, tai mes supras
tume, kad pats tokis klausi
mas, kaip iššluot iš lokalo vi
sokią politiką, yra murzina ki
tos rūšies politika. Kur nėra 
politikos, ten nėra laisvės, kur 
yra laisvė, ten yra politika.. 
Visa klasių kova paremta ne 
vien ekonomika, bet ir politika. 
Mūsų politika buvo praeityj, ir 
dabar yra, kad lietuviai dar
bininkai gautų daugiau darbo, 
daugiau užmokesties, laisviau 
dirbtuvėse dirbtų, o lokalo su
sirinkime išsireikštų savo nuo
monę, kaip jis supranta, o jei
gu supranta klaidingai, mes, 
kiek mokėdavom, mokindavom 
suprasti teisingai. Mes, lygie- 
čiai, nebūsime tie, kurie suda
rytų bendrą frontą su Sąjun
ga tik todėl, kad užmauti ki
taip manantiems darbininkams 
apynasrį ant nosies. Mes kvies- 
tume to nesiekti ir draugus są- 
jungiečius, nes tas yra bloga 
politika.
(Paskutiniai du Kr. V. Lygos 
atsakymo punktai, kurie palie
čia jaunimo klausimą ir paties 
bendro “steitmento” paskelbi
mą, tilps ryt dienos “Laisvėj.” 
—Red.)

ne ausų, čia mums nėra ko 
veikt,” ir, pasikėlę, išėjo.

Jeigu ir dabar, po šitos Ge
gužinės, “senajai gvardijai” 
neatsidarys akys, tai, veikiau
sia, jųjų, niekas nepataisys. 
Juk ji tyčia iškėlė unijistų ge
gužinės paminėjimą iš centro 
miesto, kad tik pakenkus ben
dro fronto gegužiniam apvaik- 
ščiojimui. Tačiau darbininkai, 
vieni atėjo jau maršavę su 
bendru frontu, o kiti, pabuvę 
biskiuką, nutraukė į žemutinę 
dalį miesto, kur tebėjo Ben
dro Fronto paradas. Reiškia, 
darbininkai nėra paklusnūs 
avinai ir jiems priešingos idė
jos, kuri netinka proletarų., 
vienybei — neįbruksi. Nepai
sant politinių pažiūrų, jie sto
ja už darbininkų vienybę.

Buvo pranešta, kad išpuoši
mas Polo Grounds kainuos 
$3,000. Bet kaip ji buvo iš
puošta, tai man nėra supran
tama, už ką ten reikėjo tiek 
pinigų užmokėti..

Arenos sienos išrėdyta įvai
riomis iškabomis ir skirtingais 
obalsiais: “Už 30 valandų 
darbo savaitę”; “Darbininkai 
pastatė palocius, o gyvena 
lūšnose”; “Sveikiname kovo
tojus prieš fašistus ir nazitis, 
mes jūs neužmiršime”; “Kom- 
paničnos unijos yra apgavys
tė”; “Liuosybės Tarnui Moo
ney,” ir daugelis kitų. Bet ku
rios iškabos nebuvo prisegtos 
prie sienos, o tik žemyn paka
bintos, tai vėjas užvertė ant 
sienos ir visi ©balsiai pasaibai- 
gė. Tik apie 17 mažesnių iš
kabų vėjas paliko nelietęs.

Tai tiek iš Polo Grounds 
gegužinės. Trečią valandą pa
likau kalbamą vietą, o kas to
liau buvo—nežinau.

Reporteris.

Rooseveltą paduota 18 sy
kių daugiau balsų negu už 
reguliarių republikonų kan
didatą pulkininką Brecken
ridge.

BOSTON, Mass., bal. 29. 
—Fašistas Landon nomina
cijose Massachusetts vals
tijoj gavo 10 sykių daugiau 
balsų, negu progresyvis re- 
publikonas senatorius Bo
rah, kaip kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus.

suot Pirkinius Chicagoj
trečdaliu visų pinigų, ir tik 
vienas trečdalis teteko be
darbiams.

Trumpos Žinutės
P. II. Wendel, kuris buvo 

pasiskelbęs, būk jis pavogęs 
Lindberghų vaiką, vėliau išsi
aiškino, kad jis tokį prisipaži
nimą buvo išdavęs, kada jį 
kankino žmogvagiai. Policija 
susekė visą eilę tų piktadarių. 
Saugo tūlų liudininkų namus.

Du žmonės V. LaManna ir 
H. Asche sužeisti, kada jie au- 
tomobilium išlaužė cementinę 
sieną ir nukrito 20 pėdų į po
žeminio traukinio iškasą.

CHICAGO, Iii., bal. 29. — 
Demokratas valstijos seimo 
atstovas Ben. Adamowski 
siūlo, kad šiame mieste tak
sai ant pirkinių būtų pakel
ti nuo 3 iki 4 nuošimčių. Jie 
skiriami neva bedarbiams 
šelpti. Bet skaitlinėmis įro
dyta, jog iš pirmesnių tak
sų politikieriai išeikvojo du

Bandė Nušaut Selassie?
ADDIS ABABA, geg. 1. 

—Baltagvardietis rusas ge
nerolas Kornivalov, ethiopų 
patarėjas, sako, kad Magda- 
loj sukilėliai šaudę į impe
ratorių Haile Selassie ir 
nušovę du jo palydovus.

Dideli Austrą Armijos 
Manevrai prieš Naaąs

—
VIENA, bal. 29.—Austri- ? 

jos klero-fašistų valdžia su
traukė savo armijas^ di
džius karo manevrus Vokie
tijos pasienyj, lyg ir paro
dyt, kad austrai nepasiduos 
jokiam užkariavimui iš;Hit- 
lerio pusės.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Garimų Įstaiga

National Cafe
Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass.

TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 

' Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.
PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

VA I ŠTAI
Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 

ir veikmę,
ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 

įvairių skausmų ir Reumatizmo............
ECZOINT, gydanti mostis..............................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos 

skaudėjimo ir neuralgijos......................
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės
QUINAT0N, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus .......................................
TREJANKA, apetitui sužadinti.................. .,
VALERIJONO LAŠI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.................................................

$1<
. 5Q«

IX

50e

$1.00
. 50ė

. 25C
Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.
El------------------------------------------------------------------------------------------------ d

■ ■ ............... .............____ _____ _ , . , ■■■■■..................... ... . ......... .......... ■ ■ ' ....... .

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa? 
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba , 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit: <

P. A. JATUL, DRUGGIST |
813 Washington St. Stoughton, Mass,,,,

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų 7 1T^ BTl 'B’ (D* T T '5"'^ Atsiekė augštą

’ Išdirbystė i g i/ g4l |< > H _ | H |[K|4 laipsnį Amerikos
Pagarsėjo gaminimu. V U JLi ItJ A JL ILJ ŽCZ Čeverykų Industrijoj.

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbę- 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų j 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose-- 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė.... 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų." 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

Polo Grounds Gegužinė
(7Vp\t iš 8-to 

lis dainavo už pasaulinius so
vietus. Po šitos dainos, ant vir
šaus, jaunimo būrys uždainavo 
Budeno maršą—“Raudona Ar
mija, Marš Pirmyn.” Tai tik 
šitoj vietoj apsireiškė, pakilo 
žmonių tarptautinis ūpas.

Buvo ir kalbėtojai, bet ką 
jie kalbėjo, tai klausytojai 
nieko nesuprato, nes negirdė
jo. Tiesa, nuo Socialistų Parti
jos kalbėjo kokis tai Goldas, 
jeigu gerai nugirdau jo pa
vardę. Jis turi garsią iškalbą 
ir stojo už sutvėrimą tokios 
“Darbo Partijos”, kaip kad 
Anglijoje yra. Toliau ragino 
visus ginti Scottsboro berniu
kus.

Susirinkimą atidarė 1:30 po 
pietų, o jau 2:30 dauguma 
žmonių pradėjo eiti laukan ir 
traukti savais keliais. Ir ne tik 
viršutinis augštas, bet ir apati
nis žymiai apsituštino, nors ir

Anna Rubin, 83 metų mote- 
ris, nunešė tris laiškus įdėti 
į pašto dėžutę, bet ji įsilaužė 
į gaisrininkų dėžutę. Greitai 
pribuvo gaisrininkų du veži
mai ir du motorai, taipgi poli
cija. Matyti, kad senutė ma
žai reikalo turėjus su pašto 
siutintais. Ją paliuosavo be 
bausmės.

Ant American Laurel Hill 
surado žemėje fortus ir apka
sus, kuriuos naudojo Ameri
kos revoliucionieriai kare prieš 
Angliją 1776 metais.

Tūli buržuaziniai politikie
riai, kad atėmus bedarbiams 
šalpą, pradėjo hearstiniai 
šaukti, būk bedarbiai yra tin
giniai, komunistų įtakoje ir 
jiems reikia sulaikyti šalpą.

Republikoną Balsai už 
Landūną į Prezidentus
HARRISBURG, Pa., bal. 

29.—Fašistinis Kansas vals
tijos gubernatorius republi- 
konas Landon gavo nemažą 
balsų skaičių Pennsylvani- 
joj nominacijose į šalies 
prezidentus. Už prezidentą

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 30 metu praktikos čeverykų gamyboje.

Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, ji 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ii čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu...
*M 5

savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin- 
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo- 
gaus sveikatą. ?

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX
Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE Čeverykų negalite .?■ 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu: .J

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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SARGAI
===== D. M. ŠOLOMSKAS =—■

Pas naus ne vien Raudonoji Armija, or- 
laivyrl&s ir laivynas stovi sargyboje, bet 
ir meSLvisi.

—IrLgreitai tame persitikrinau,—pasa
koja Ežgajev.—Kartą mes važiavome ai- 
rorogemis. Sulaikė. Pasirodo kolchoz- 
ninkaj, jie patikrino mano pasportą, pa
lyginėti atvaizdą, pasisveikino su jiems 
pažįstamais pasienio raudonarmiečiais 
ir pagulė išsigerti arbatos.

—Neturime laiko, reikia skubėti,—at- 
sakėniė jiems.

—Bet vis vien jums teks palaukti. Ai- 
roroges ištolo pastebėjome ir kelią už- 
vertėipe. Kas žino, kas gali būti, juk 
nakties laikas,—tarė kolchozninkas.

Sargyba
—Dvi dienos atgal aš buvau Maskvo

je, vaikštinėjau gatvėmis, — sako Kor- 
zinkiijas, — o dabar, štai, prieš mus 
sėdi kaimyniškos valstybės šnipas. 
Piktaįįšmata senos tvarkos ir baisiai pik
tai m$ta atsakymus, žodžius “kunigaikš
tis,” ‘{piano nuosavybė,” kurie pas mus 
jau seįai išgyvendinti, kurie tik muzėju- 
je ir įstorijoje žinomi. Bet už Sovietų 
sienos;;jie yra gyvi. Nuo to mus dalina 
tik sięna, rubežius keturių metrų (tryli
kos pėdų) pločio, kuris tęsiasi aplinkui 
visą Sovietų Sąjungą ant virš 60,000 ki- 
lometęy.

Bėgyje 15 metų vien pasienio sargų 
skyrių^, kuriame vadu yra drg. Barta- 
šiūna$, sulaikė tūkstančius prasikaltėlių. 
Skyrift's eina savo pareigas punkte, kur 
nei žiemos metu balos neužšala, kur va
saros .’inetu nuo uodų tik tankus tinklas 
apsaugoja.

NaKties metu, paryčiais, nusiėmę ke- 
puresji atydžiai klausantis, vagiasi per 
sieną šnipai į Sovietų žemę. Bet, nepai
sant kaip būtų gudrus ir atsargus prie
šas, jis neturi čia pasisekimo. Jeigu ku
riam ir pavyksta persigauti per eilę pa
sienio; raudonarmiečių punktų, tai jis pa
kliuvau kolchozninkų rankas. Sieną sau
goja visa liaudis. Tūkstančiai ir dešim
tys tinstančių pasienio gyventojų gelbsti 
savo ^raugams raudonarmiečiams.

Ka^arevas penkioliką kartų sulaikė 
sienoj peržengėlius. Kartą jis nešė pie
tus sąvo draugui, esančiam sargyboje. 
Kelyje- susitiko su keturiais priešais. 
Prasidėjo ilgas ir nelygus mūšis. Visi 
keturi'priešai krito.

Kartą punkto vadas, nusiavęs batus, 
dvyliką kilometrų sekė priešus, kurie per
ėję į mūsų pusę balomis bėgo. Suplėšė 
drabužius, sužeidė kojas, bet abu prie
šai buvo sulaikyti.

Štai ir pasienio sargyba. Namas, ku
ris niekados nemiega. Viena dalis rau
donarmiečių nuolatos pasienyje, kita ant 
vietos visada gatava mestis į pagelbą pa
gal pirmą signalą. Šie raudonarmiečiai 
skaito, Raidžia, lavinasi, linksminas. Tre
čia dalis ilsisi. Taip nuolatos sargybos 
nariai įveikia į tris grupes pasidalinę.

Kolchozninkai artimai draugauja su 
pasienio sargais. Pasienio sąrgų vadas 
nuolitinis pas juos svečias, kartu jie su-

Įdarot priešorlaivinio apsigynimo kliubą, 
kartu' linksminasi, mokinasi. Pasienio 
raudonarmiečiai darbo metu gelbsti kol- 
ehozninkams. Kolchozninkai tankūs 
svečiai;pas raudonarmiečius.

Sargyboje ramu ir viskas tvarkoj. 
Švarus-miegrūmiai, gražiai paklota, tin
kamai įrengta virtuvė. Gražus kliubas, 
daug knygų, ant sienų paveikslai, ant 
stalų—kvietkos. Daugelis sargybinių la
vinasi, mokosi, piešia paveikslus, siunčia 
juOs į Maskvos parodą.

O už; valstybės sienos, kuri tik trylika 
pėdų, jau visai kita tvarka, kitas karei
vio gyvenimas.

Štai pribuvo du sargai. Kartu su šal
tu oru į kambarį įsigauna kas tokio ne
ramaus iš pasienio. Jie praneša, kad vie
toje paženklintoje raide “G” pastebėta 
Šuns pėdos, kad tai bus “šunies šnipo” 

fcpėdos. Padaryta reikalingi žingsniai tą 
"išaiškinti. Sargai perdavė žinią ramiai, 
tvarkiai, be jokio nervingumo.

Tolimų Rytų Sargai
Tolimi Rytai naujo karo pavojaus zo

na. Saulėtekyje — Japonija. Jos im
perialistai neprisotinami. Proletarinės
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Lawrence, Mass.

revoliucijos metu, jie bandė pagriebti di
delę dalį Sibiro. Virš 150,000 armiją pa
siuntė į Sibirą. Paskutiniai iš visų impe
rialistų ir pasitraukė tik tada, kada prie 

'Voločansko draugų Bliucherio ir Ubore- 
vičiaus vedami raudonarmiečiai japo
nams gerai į kailį įkrėtė.

Japonijos imperialistai užvaldė Man- 
džuriją, kuri tris kartus didesnė ir daug 
turtingesnė už pačią Japoniją. Mandžu- 
rija pavadinta Manchukuo. Ji, kaip tig
ro nugara atsistačius į Sovietų žemę. Su 
Manchukuo, kuriame viešpatauja japo
nai imperialistai, rubežius ilgas, virš 
pusantro tūkstančio'mylių. Dar ilgesnis 
jis pasidaro, jeigu imti atydon Mongoli
jos Liaudies Respublikos sieną. Dar daug 
ilgesniu jis bus, kada paimama ątydon 
Sachalino salą. Ir tas ilgasis rubežius 
juda, kruta, raitosi įvairiomis Japonijos 
niekšystėmis ir provokacijomis. Aišku, 
kad čia raudoni sargai daugiau turi bu
dėti, kaip bent kur kitur. Ne be pama
to Sovietų maršalas Bliucheris pareiškė, 
kad. Tolimų Rytų Ypatinga Raudonos 
Vėliavos Raudonoji Armija kiekvieną 
minutę turi būti gatava priešo atakų at
rėmimui.

Anksti rytą pasienio raudonarmiečiai 
Jarmolai Serovas ir černovas išvyko į 
apsaugos punktą. Kelias žinomas. Jie 
gerai žinojo kiekvieną kalnelį ir duobe
lę. Štai žaliuoja jaunas ąžuolynukas, 
štai tęsiasi į šiaurius krūmokšliai, o ana 
ir baigia pūti kelmas. Ir štai Serovas 
pastebėjo į dešinę nuo berželių du dide
lius kupstus. Jis tą pranešė draugui ir 
jie abu stebisi. Iš kur gi galėjo čia atsi
rasti toki dideli kupstai, kurių pirmiaus 
nebuvo.

Sargai atkreipė į tai atydą. Padarė 
dar kelis žingsnius ir ant rasos pastebė
jo sliedą. Abejonės negali būti. Sero
vas įsakė draugui pasislėpti prie ąžuo
lėlių, o patsai atsargiai artinasi prie kup
stų. Jis šliaužė penkias... dešimt... 
penkioliką minučių. Kelių pėdų atstu
me nuo kupstų garsiai sušuko:

—Kelkitės ir rankas augštyn! x
Tuojaus vienas, o greitai ir kitas 

“kupstas” pavirsta į žmones. Kontra- 
bandninkai norėjo apgauti Sovietų sar
gus. Jie užsimaskavo ir manė, kad jų 
nepastebės. Sargai suprato tą, suėmė 
juos ir pristatė į sargybos punktą.

Serovas jau ne pirmu kartu turi pasi
sekimą. Per du metus tarnystos ant ru- 
bežiaus jis šimtus sulaikė sienos peržen- 
gikų, kurių tarpe buvo nemažai šnipų.

Vladimiras Chosikovas grįžo į sargy
bą. Jis priplaukė upės krantą, išlipo iš 
valties ir jau rengėsi eiti, kaip tamsoje 
pastebėjo krūmuose valtį. Buvo jau de
vinta valanda vakaro. Jis dar kartą ap
sidairė, taip, vieta ta pat, o krūmuose 
valtis. Jis prisiartino prie jos,—tuščia, 
valtis ne mūsų išdirbystės, tokias turi tik 
Mandžūrijos pusėje, už Amūro upės.

Chosikovas pasislėpė, laukė iki aušros. 
Paryčiu išgirdo žingsnius. Vėl nutilo, o 
už kokių penkiolikos minučių pasikarto
jo. Paskui ir vėl nutilo. Matyti, prisi
artinantis buvo be galo atsargus, tai pri
siartina, tai vėl traukiasi atgal. Atro
dė, kad “svečias” nepasitiki nei vienam 
kojos padėjimui. Chosikovas matė, kaip 
tas žmogus tris kartus buvo pridėjęs au
sį prie žemės ir klausėsi. Pagaliaus, 
“svečias” ištraukė iš krūmų didelį ryšu
lį ir padėjo į valtį.

Tuom momentu smarkiai sušuko rau
donarmietis ir “svečią” nutvėrė už apy
kaklės. “Svečias” bandė priešintis, juk 
taip buvo atsargus, o dabar tokios blogos 
pasekmės. Chosikovas įsakė nusiramin
ti ir atsakyti: kas jis tokis ir iš kur.

—Aš žuvininkas,-mane išmetė bangos, 
ant Amūro upės didelis vandens sujudi
mas,—melavo “svečias.”

—Meluoji,—perkirto jį Chosikovas. — 
Amūras labai ramus.

Sargyboje paaiškėjo, kad sulaikė prie
šo šnipą.

Dvi sukaktuves mini pasienio skyriaus 
vadas Varivoda—penkiolikos metų nuo 
įsteigimo pasienio sargų ir vienuolikos 
metų jo buvimo Tolimuose Rytuose.

(Bus daugiau)

Ayer Mill dirbtuves dažyk
lų skyrius susliakavo—darbi
ninkai atleisti iš darbo. Per 2 
mėnesius dirbo naktimis ir 
dienomis ir pridirbo daug pre
kių, tai dabar darbininkus at- 
leisdinėja ir palieka ant dievo 
burdo. Darbininkai, organizuo- 
kitės, nes kompanijų planas 
jau gatavas numušti algas ir 
valandas pakelti. Atsiminkite, 
kad jums reiks tas viskas pa
nešti ant jūsų pečių.

Greitu laiku Lawrence bus 
atidarytas U., T. W. unijos 
kambarys. Raštinė bus atida
ryta už dviejų savaičių ant 
Essex gatvės. Tėmykit “Lais
vę”—bus pranešta raštinės 
numeris.

Mirė Alvira Lapinskienė po 
neilgo susirgimo, 213 Fornham 
St., palikdama nuliūdime vy
rą Juozapą Lapinską, 2 duk
teris ir vieną sūnų. Lapinskai 
priklausė prie tautiškos para
pijos, bet visados atsilankyda
vo į mūsų parengimus.

Taipgi mirė kita lietuvė, 
Margareta Atstupenas. Ji pri
klausė Rymo katalikų bažny
čiai. Progresyvių parengimų 
neląnkė ir niekur nesimatė, 
apart parapijos parengimuose.

Moterų Piliečių Kliubas bu
vo nutaręs rengti vakarienę ir 
šokius gegužės 3 d., bet dabar 
atšaukė. Mat, girdėt, kad būk 
kun. Valatka tą pačią dieną 
rengia šventą sakramentą, kad 
užkenkus kliubietėms. Jeigu 
teisybė, tai kun. negerai daro, 
jis neturėtų, užstoti kelią. Už
tenka vieno parengimo, o jis 
galėtų kitą surengti parengi
mą. Patartina vieni kitiems už 
akių nebėgti, nes iš to naudos 
nebūna, o įvyksta supykimai.

L. K. Biuras.

Boston, Mass.
Klaida

Bal. 24 laidoj mano prane
šime demokratų vakarienės 
turėjo būti 19 balandžio, vie
toj 19 kovo, tad žinia nebuvo 
suvėluota. Ačiū redakcijai už 
pastabą.

Praeitą penktadienio vaka-, 
rą klausiausi mūsų sunkiasvo
rių gražuolių pasitarimą, ko
kius kostiumus dėvės choro 
rengiamam maskarade, 23 ge
gužės, Tinkertone. Dr-gė Čei- 
kienė, sakosi, darysianti “liu
la, hula” havajišką kostiumą, 
o dr-gė Rainardienė, sako, 
pralenksianti čeikienę, nes ji 
būsianti apsirengusi dviem 
“fenais,” “Fan dancer.” 'Zavis 
su Petrikiute daro “tymą’* 
Adomo su Jeva. Pasakyčiau ir 
ką kiti dėvės, tik nenoriu laik
raštyje vietos užimti, bet jei
gu norite žinoti ir matyti, tai 
įsigykite tikietus iškalno, nes 
kitaip pražiopsosite progą.

Viena, man gerai pažįsta
ma mergina dirbo žymioj 
garsinimų agentūroj virš še- 
šius metus. Savininkas agentū
ros vedęs žmogus, bet sale sa
vo legališkos moters turįs dar 
tris meilužes. To dar jam ne
užteko, norėjo, kad ir jo sek
retorė prisidėtų prie jo šeimos. 
Ji tam pasipriešino, tai jis ją 
be jokių ceremonijų atleido iš 
darbo ir jos vieton pasiėmė 
vieną iš savo meilužių. Tai 
jums mėlynakraujų dora, pa
vyzdingumas ir tyrumas. Pasi
gavę darbininkę, turi sau už 
tikslą išnaudoti fiziniai, proti
niai, dvasiniai ir moraliai. Pa
sipriešinai, tai lauk iš darbo į 
gatvę ir stipk badu. O dar yra 
darbininkų, kurie sako, kad 
bolševizmo nereikia.

' Debeikietis.

Neapolis, Italija, gęg. 1. 
Mussolini laivu “Italia” pa
siuntė dar. 900 artileristų į 
Ethiopiją su dideliu skai
čium kanuoliu. v

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėją- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE’?
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Tel. Virginia 7-4499 j

Barry P. Skatins |
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
■ Suteikiam Garbingas Lai

dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytų Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliaus’os Į 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, ' 

Woodhaven, L. L N. Y.

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.,

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygų

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už meneste 

vėl bus ' pilna kaina.
Reikalavimui* su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

SOUTH BOSTON, MASS.
ŠTAI ų JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

Ant West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
yardas. Prekė $3,700.

9423, arba kreipkitės pas:

AI 332 Broadway
* JI 0 So. Boston, Mass.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.
Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert’s Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Mass.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba .šaukite: Telefonas 6-0086

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

GARSINKITES "LAISVĖJE
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TARPTAUTINE APŽVALGA So. Boston, Mass red. S. Michelsono, Rev. B. F.
Kubiliaus, p. S. Minkaus.

Komitetas.
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Pabaiga bus)

Bet kodėl jisai tuomet 
likvidavo demilitarizuotą zo
ną ? Pirm visko, pasiremiant 
dviemi priežastimis: Jis prisi
bijojo energingos reakcijos iš- 
pusės Anglijos; toliaus jis no
rėjo turėti rankose svarbų ar
gumentą diplomatijos lošime, 
stengdamasis neprileisti Fran
cijos su SSSR pakto įvykdini- 
mo.”

no

kelias, 
Vokietijos 

atskirų su
yra kelias

Abisinija

Dalykas aiškus kaip diena. 
Hitleris laukė tinkamos pro
gos, kad paimti į savo rankas 
Rheino zoną, o paskui Austri-

* ją ir kit.. . . Čia reikia pabrėž
ti, kad Hitleris gana protin
gai pasinaudojo tinkamu mo
mentu del įvykdinimo savo 
politikos. Tas pats korespon
dentas nurodo, kad jau pra-

« džioj kovo buvo pamatiniai 
susikalbėta tarp Francijos ir 
Anglijos del padidinimo sank
cijų Italijai. Tuo sutikimu 
Italija turėjo arba paliauti 
kariavus arba sutikti paaš
trintas sankcijas. Jeigu taika 
—tai Anglija gjiuna liuesas 
rankas; jeigu sankcijos, tai 

# Anglija ir Francija dar glau
džiau susijungia tarpu savęs. 
Ir vienas ir kitas apsireiškimas 
nemalonus del Vokietijos pla
nų. Reikėjo skubinti.

* Kaip gi atsinešė prie to
tarptautinio Vokietijos prasi
žengimo vadovaujančios vals
tybės, pasirašiusios Lokarno 
sutartį? i i,|

Reikia pasakyti išanksto, 
kad organizuoto žingsnio del 
pašaukimo tvarkon pakėlusio 
kardą fašizmo—įvykdyta ne
buvo. Vietoj greitų žingsnių 
ir griežtų reikalavimų, prasi
dėjo diplomatinis koncertas.

► Francija, kuriai gręsė pirmoj 
vietoj pavojus—išstojo su ga- 

t na griežtais reikalavimais/' Ji 
reikalavo, kad pirm, negu 
pradėti kokią nors kalbą apie 
tų įvykių įvertinimą, reikia 
grąžinti seną padėjimą (taip 
vadinamą status quo). Bet ta
me įvykyje svarbiausią rolę 
lošė Ąnglija, kuri iš pirmos 
dienos užėmė kompromiso pozi
ciją. Nors Tautų Lyga ir priė
mė nutarimą konstatuojantį,

1 kad Vokietija sulaužė Lokarno 
sutartį ir 43 paragrafą Versa- 
liaus nutarimo, bet toliau šito 
nurodymo nenuėjo. Jokių 
konkrečių žingsnių nepadary
ta. Pasitarimas Lokarno vals
tybių (Francijos, Anglijos,

* Italijos, Belgijos) priėmė su
minkštintą rezoliuciją, duo
dančią progą Vokietijai vesti 
derybas kas link jos 
žingsnių. Vokietijos 
pajutęs, kad nėra 
tarpe vadovaujančių

tų nutarimų ir iš 
įteikę kontr-pasiū-

K. Klioris.

taktika nebus paralyžiuota, 
tai pasauliui gręsia nemažas 
pavojus. Tautų Lyga ir visos 
įeinančios į ją valstijos turi 
aiškiai suprasti, kad 
kuriuo nori vesti 
diplomatija, t. y.. 
tarčių įvykdymą, 
pavojingas pačiai 
gai.

Karas Italijos su

Jau praėjo virš šešių mėne
sių kaip augštuose Abisinijos 
kalnuose, įkaitintuose Ogadc- 
no ir Danikilio tyrlaukiuose, 
ir tropiko miškuose eina žiau
rūs mūšiai. Sykiu su naujau
sia karine technika mes turi
me ten ir senovės kardus ir 
skydus. Laukai mūšių aplieti 
krauju desėtkų tūkstančių už
muštų ir sužeistų. Desėtkai 
tūkstančių moterų, vaikų ir se
nių krito užpakalyje fronto 
nunuodinti gazų bombomis, 
kurias civilizuota fašistinė Ita
lija kas dieną mėto ant ramių 
gyventojų.

Kaip mes matome, kraujo 
pralieta daug. O galo dar ne
simato. šiandien dar negali
ma pasakyti, kad viena iš ka
riaujančių pusių yra apgalėta, 
o kita tapo apgalėtoja. Kokie 
buvo Italijos planai pradžioj 
karo ?

Didžiausia koncentracija 
Italų kariuomenės buvo palei 
Abisinijos šiaurės rubežių.

Toji koncentracija statė sau 
tris skirtingas užduotis: 
ma,
matines kariškas jėgas 
miančiam mūšyj. Antra, 
artinanti per Makale ir 
prie Addis Ababos ir 
smūgį į priešo širdį. Trečia,
atplėšti vieną arba kelias Abi
sinijos provincijas.

Praėjo pusė metų, bet nei 
vienos iš tų užduočių italai 
negalėjo atsiekti. Karo sunku
mai pradeda slėgti abi šalis, 
žinoma, nereikia būti naiviu, 
kad nematyti tos galės, kuri 
yra italų rankose, 
visų sunkumų, jie,
imant, turi nemažų pasiseki
mų. Italų armija užėmė vie
ną dešimtą dalį abisinų terito
rijos (Dabar jau daugiau.— 
Red.) žymiuose mūšiuose ita
lų kariuomenė sumušė ir at
stūmė atgal abisiniečius. Kaip 
kurios abisiniečių armijos bu
vo sunkiai ^nukentėjusios.

Vienok italai nesugebėjo iki 
šiol sulaužyti pamatines ko
vingas abisiniečių jėgas, jie 
nepaliauja aršiai kovoti prieš 
įsiveržusį priešą į jų tėvynę. 
Arčiausios perspektyvos karo 
lauke priklausys, tur būt, dau
giau nuo tarptautinių 
negu nuo tos ar kitos 
jančiųs pusės atskirų, 
žymių, laimėjimų arba 
mojimų.

yra glaudžiai surištas su ben
dru politiniu padėjimu. Karo 
pavojus, kuris auga kas dieną, 
ir politinis svyravimas neigia
mai veikia ir veiks toliaus į 
gamybos jėgų išsivystymą.

Iš antros pusės, besitęsian
tis blogėjimas padėjimo dar
bininkų klasės ir didelės ma
sės bedarbių susiaurina vidu
jinį prekių reikalavimą ir tuo 
pačiu neigiamai veikia ant 
bendros ekonominės padėties 
šalyj. Kas šiandien aiškiau
siai metasi į akis, tai tas— 
1936 metai neša daug aštres
nį ir gilesnį kapitalizmo prieš
taravimų išsivystymą.

Socializmo Tėvyne

Jeigu mes pažvelgsime į au
gančio socializmo šalį, kurią 
apsupa audringas okeanas ka
pitalizmo, tai ji stovi, kaip di
džiausia uola 
vilnys, 
dūžta

ir kapitalizmo 
susidūrusios su ja, 

į tūkstančius šmotelių, 
ne gražHs žodžiai, bet 
tikrenybės atvaizdavi-

SIMFONIJOS KONCERTAS 
Sušelpimui Lietuvoj Nukentė

jusių Nuo Potvinio

Sekmadienį, gegužės (May) 
17 d., 2 valandą po pietų, 
The Municipal Hall svetainėj, 
East Broadway, South Boston, 
Mass., įvyks iškilmingas kon
certas sušelpimui nukentėju
sių Lietuvoj nuo potvinio.

šį koncertą išpildys Bosto
no Civic Symfonijos Orkestrą 
iš 70 asmenų; Helena Trolsaas 
—operos dainininke, spora- 
nas; Bon Tempo—operos dai
nininkas, tenoras; Ona Kubi
liene—valstybės operos daini
ninkė, mezzo sopranas; Dr. 
Perrino De Blasio, valstybes 
symfonijos smuikininkas, solis
tas, ir pianistė Valentina Min
ki en e. Visi artistai 
atlikti koncertą be 
ginimo.

šiam programui 
mui pirmininkauja 
bilienė ir abelnas
susidedąs iš Dr. J. L. Pašakar- 
nio, Dr. J. Lan'džiaus-Seymour,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Tik Aš’ui.—Rašinėlis labai 

silpnas ir dėlto nenaudoti- 
nas laikraštyj.

GREAT NECK, N. Y.
L.D.S. 24 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus pirmadienį 4 d. gegu
žės, Sabenko svetainėj, 91 Steamboat 
Rd., 7:30 vai. vakare. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui, taipgi yra 
blankos atėję del Centro Valdybos 
nominacijų. (

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

kt.—M. A. Laskiui, it 
Brooktondale, N. Y.— 
name draugų atsišaukimą į 
SLA būsimus seimo delegatus. 
Mes manome, kad tai grynai 
organizacinis reikalas ir tams
tos turėtumėt kreiptis tiesiai į 
būsimą seimą, “l’čvynė” taip
gi tokį dalyką turėtų talpinti. 
Pašalinei spaudai, mūsų nuo
mone, neišpultų tokiais reika
lais raštus talpinti.

A. Lideikienč.
(104-105)

STAMFORD, CONN.
Farmerių-Darbo Partijos komisija 

rengia masinj mitingų seredoj, 6 d. 
gegužės, 8 vai. vakare, Burdick Ju
nior High School. Keletas gabių kal
bėtojų išaiškins svarbumų sudarymo 
šios partijos—Farmerių-Darbo Parti
jos. Kviečiam visus iš apielinkčs ir 
toliaus skaitlingai atsilankyti.

A. Burba.
(105-106)

apsiėmė 
jokio atly-

ir parengi-
Ona Ku- 
komitetas,

STANDARDIZUOTO VIENO
DUMO REIKALINGUMAS 

CIGARETUOSE.

padarytų 
fašizmas, 
vienybės 

valstybių

siūlo pasirašyti

Vienas diplomatas,

—nepriėmė 
savo pusės 
lymus.

Vokietija
taikos sutartį su Franci j a ir 
kitomis valstybėmis ant 25 
metų. Bet ką reiškia panašios 
sutartys, kuomet panašią su
tartį (Lokarno) ji ką tik su
ardė ?
šypsodamasis pastebėjo, kad 
Vokietija, paėmus į savo ran
kas Austriją pasiūlys taikos 
nutartį ant 100 metų.

Be abejo, Vokietijos fašiz
mas, pajutęs, kad Anglijos po
litika nukreipta del suradimo 
kompromiso, stengiasi užka
riauti sau geresnes pozicijas ir 
nei žingsnio atgal nenori eiti. 
Vokietija dabar deda visas sa
vo pastangas, kad įmušti kly
ną tarpe Francijos ir Anglijos. 
Hitleris siūlo dviejų rūšių tai
ka. Viena vakarų valstijoms, 
kita—rytų. Bet taikos klausi
me Hitleris jokiu būdu nenori 
eiti į kolektyvę taikos sutartį. 
Dalykas aiškus, Hitleris nori 
išskirstyti jėgas, kad pradė
jus karą būtų galima lengviau 
apsidirbti su kiekviena vals
tybe paeiliui. Jeigu Hitlerio

pir- 
panaikinti abisiniečių pa- 

nule- 
prisi- 

Dessi, 
duoti

Nežiūrint 
bendrai

Išvados

įvykių, 
kariau- 
nors ir 
pralai-

Čia mes su visu aiškumu 
matome, kad tų visų viršminė- 
tų įvykių išsivystymas, rodo, 
tų giliai nuėjo prieštaravi
mų šaknys kapitalizmo pasau
lyje.

Jeigu prieiti prie įvertinimo 
padėties kapitalizmo sistemoj 
vienpusiškai, tai, pasiremiant 
ekonominiais daviniais, būtų 
galima padaryti išvadą, kad 
kapitalizmo pasaulyj viskas 
eina geryn ir geryn. Ir ištikrų- 
jų, jeigu pažiūrėti į pramonės 
padėjimą, tai mes turėsime 
pažymėti, kad gamybos jėgos 
per paskutinius metus eina 
viršun. Ypatingai tą augimą 
reikia pažymėti Suvienytose 
Valstijose, Amerikoj. Bet ar 
galima iš to pasireiškimo pa
daryti tokią išvadą, kad ka
pitalizmas galutinai atsistojo 
ant plataus kelio, vedančio į 
naują “prosperity”?

Nieko panašaus būti nega
li. Dalykas tame, kad tas lai
kinas augimas gamybos jėgų|

Tai 
realus 
mas. Socializmo šalis per tuos 
tris mėnesius sugebėjo žymiai 
pasistūmėti pirmyn. Įvairių 
pramonių šakos dirba su dide
liu perviršium savo planų. 
Stachanoviečių judėjimas ap
ėmė milionus darbo žmonių. 
Mūsų transportas, kuris visą 
eilę metų buvo siaura vieta, 
dabar išėjo į pirmas pozicijas 
socialistinių laimėjimų. Jeigu 
pernai pirmam ketvirtadalyje 
metų buvo kraudama 55 tūks
tančiai vagonų į dieną, tai šie
met pirmam ketvirtadalyj iš
augo iki 80 tūkstančių. Trans
porto atsickimai turi didžiau- . 
sios vertės visos ekonomikos 
ir gamybos jėgų augimui.

1936 metų pavasaris pasi- \

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

Vienu iš didžiausių žingsnių Ame
rikos pramonės išvystyme yra tai 
moderniškų išdirbimo. metodu išto
bulinimas. Koks mažas, atrodantis 
nesvarbiu, dalykėlis išdirbimo proce
se gali ištiktųjų nusverti gaminio ko
kybę. Į

Atyda smulkmeniškiems dalykė
liams ypatingai yra reikalinga išdir
bi me cigaretų. Lucky Strike cigare- 
tuosc, pavyzdžiui, vidurinieji aukš
čiausios kainos, turiniflgo, brandaus- 
kūno tabako lapai naudojama. Pirm 
perkant parinkto tabako pavyzdžius 
cheminis išnagrinėjimas daroma ir

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Sųry- 

šio susirinkimas atsibus pirmadienį, 
4 d. gegužės, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York Avė. Visi 
delegatai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubienė.

Telephone: EVergreen 8-9770 ♦ <

J. GARŠVA
4

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
• 231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
<

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck, Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

License No. tajpgi atyda kreipiama tinkamam iš- 
sistovejimui ir moksliškam tabako 

svarbiausių

NOTI('E Ik hereby
W 26 has been issued to the undersigned to . .

of sistovejimui ir moksliškam
tl)e Alcoholic Beverage Control Law at 1006 sumaišymui. VieilU 

a it, Borough of Brooklyn, County of t .. ..

given

under Section 132A
iš

Lucky Strike išdirbėjų tyrinėjimo 
skyriaus pasidarbavimu
lengvo užsirūkymo, kreipiant atydą j 
rūgšties-šarmų lygsvarą yra tai nuo
savas T.ucky Strike procesas. “It’s 
Toasted,” jūsų gerkles apsaugai,

- -Ave U, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to lie consumed off the premises. 

ANTHONY R. TODARO 
1606—Ave. U. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 340 lias been issued to the under

retail 
Bove- j 

to be ' prieš knitejimus, prieš kosulį. i.
' Betgi reikia pabrėžti, jog ir ge
niausios pastangos tabaką parinkti,1 • 
' sumaišyti ir prirengti būtų veltui, 
j jei pats cigaretų išdirbimas bus vyk- 
I doma nerūpestingai. Nes paprasčiau- 
! sios mechaniškos smulkmenos yra 
stebėtinai svarbios. j

Nuo jų priklauso fizinės ypatybes, 
kaip kad svoris, dydis, diržingumas, 
(Iregnumo-palaikymo ypatybės, pri
kimšimo vienodumas—produkto vie
nodumas—nes,visa tai, giliai veikia į 
jo degimo būdą ir sudėtines jo dūmo 
dalis.' i

Lucky Strike cigaretų gamyboje vi
sos šios ypatybes . yra rūpestingai 
standardizuotos, ir sąžiningai tyrinė
jimų skyriaus tiesioginėj priežiūroj 
palaikymas. Visą tai atliekama su 
pagalba įvairių įrankių, nors dar ir 
naujų pramonėj, kurie buvo išvysty
ta, kad pagerinus lengvą užsirūkymą.

(Advertisement).

išvystyme

signed to sell beer, wines tinti liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
rage Control I,aw at 65 Putnam Ave 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed bn the nromises.
ROYAL ARCANUM CLUB OF B’KLYN, 

G5 Putnam Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A 107!’,6 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under'. Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 408 
Central Ave., Borough of'Brooklyn County 
of Kings, io lie consumed .off the premises.

BENJAMIN GARFINKEL
ROSEBUD DAIRY & GROCERY

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been “ssued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the 

Beverage Control Law nt 2222 
., Borough of Brooklyn, County of '

ANNA WOELKENS
2222 Pitkin Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given {hat License No. 
RL 6873 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Montague Street, Borough 
of Brooklyn, County of KiiRfS, to be consu
med on the premises.

JOSEPH GABRIEL JOHN S. FOFFE 
& ALFRED V? FOFFE 

(Madison Foffo Restaurant)
155 Montague St. Brooklyn, N. Y.

Section l.,„
Control I,aw

408 Central

NOTICE is 
A 10737 has 
to soil beer.reiškė plačiu išsivystymu Sta-1 Alcoholic 

chanoviečių judėjimo : 
ūkyj.

Šiais metais prasidėjo di
džiausias darbas kultūros pa
kėlime. Visur, kur tik nepa
žvelgsimo, ten pamatysime 
žygiavimą pirmyn.

Socializmo šalis stipri, kaip 
plienas. Todėl jos balsas yra 
girdimas toli už jos rubežių.

Toj kapitalistinio pasaulio 
suirutėj-—kur drebulys purto 
ne vieną šalį, SSSR balsąs vi
suomet yra nukreiptas į tą pu
sę, iš kur eina pavojus pasau
lio ramybei.

Ne kas kitas, kaip draugas 
Litvinovas paskutiniam posė- 
dyj Tautų Lygoj pareiškė kuo 
aiškiausia, kad SSSR yra pa
sirengusi dalyvauti visuose 
žingsniuose, kuriuos pasiūlys 
Tautų Lygos Taryba arba 
Lokarno valstybės, kad apsau
goti žmoniją nuo karo kursty
tojų.
Maskva 7.-IV.-36.

- I Pitkin A ve., Borough of Brooklyn, County o 
ZCmCS Kings, to be consumed ofP’t'be pi’crhifcės. •

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais. •
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

Mūsų 
tad iš

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
’ * • • .; 1 » I * * * . . < M 11

Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 
visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 

vynu ir lengvesniais gėrimais.
Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 

parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Elcveiterio stoties.

VARPO KEPTUVES
Stagg 2-5938 '•9

Sergančių Vyrų ir Moterų 
! Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS—
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI. |

Rengiate III NO D A Rlf F Kui “Laisv6” 
Piknikus ULIflI.'ll UnltlM. Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
Mieste. IŠ visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

Čia parodoma dalis Varpo keptuves, kur kepama sekamos-^ 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru- 
gių, senvičiam duona, balta duon-a, Caleh ir raisin duona.' rrM,. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas^Jgj 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake,'JI 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers ■ 
ir Jelly Rolls, skaniausi Varpo Keptuves vestuvėm ir parėm TF , 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe-" ■
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime'’*'”' 

informacijas dėlei svorio ir kainų. .J

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. • fe. >

? J ■; 7
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Puslapis Aštuntas
*

Pirmadien., Geguž. 4, 1936 *

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Trys Šimtai Tūkstančių Maršavo
Didžiausiame Darbininkų Parade

Pirmoji Gegužės šį metą at
žymėta didžiausiu ir gražiau
siu darbininkų paradu iš vis,ų 
buvusių šios šalies istorijoj.

Tūkstančiai organizacijų, 
nešinos savo vėliavomis ir 
skaitlingomis iškabomis, tarsi 
nesulaikoma patvinusios upes 
griovė, po 16 maršuotojų eilė
je. plaukė per didįjį Union 
Square nuo 11:15 ryto iki 7 
vai. vakaro. Apskaičiuojama, 
parade dalyvavus 300,000. Vi
su keliu šalygatvius 
Žiūrovai, vietomis 
rio mūru, sudarė 
šimtus tūkstančių, 
jusiu gegužinę.
** Gyvąjį šūkį prieš karą per
statė pirmoji eilė maršuotojų, 
kurią sudarė pasaulinio karo 
veteranai, tūli iš jų ant kriu
kių, ir slaugės, nešini didžiu
li!“— Amerikos ir Raudoną—

aptverę 
po 5-6 sto- 
kitus kelis 
apvaikščio-

syk atkartojo. Taipgi nešėm 
obalsius: prieš karą ir fašiz
mą, už padarymą New Yorko 
unijiniu miestu, už pašalpą, 
už motinystės apdraudą ir ki
tus.

Lietuviai gražiai pasirodė 
šioj Gegužinėj. Dabar, suglau
stomis spėkomis, budavokim 
savo organizacijas, skleiskim 
bendro fronto idėją, kad seka- 
moj Gegužinėj dalyvautume 
ne šimtai, bet—tūkstančiai 
lietuvių maršuotojų.

uostan gegužes 11 dieną.
Ant greitųjų susitvėrė iš 

keletos organizacijų bendras 
komitetas, kuris ruošia sve
čiui priimti bankietą. Priėmi
mo bankietas įvyks gegužes 
17 dieną, nedėldienį, 6 vai. 
vak., Labor Lyceum svetainėj. 
Ten D-ras šliupas pasakys 
įdomią kalbą, kurią amerikie
čiai tikrai norės išgirsti.

Norintieji dalyvauti, kvie
čiami iš anksto apsirūpinti bi
lietais, kurių kainos, manoma, 
bus nedaugiau pusantro dole
rio ypatai. Bilietų galima gau
ti vietos redakcijose ir pas ko
misijos narius: J. Tysliavą, 
P. Bajorą, B. ščegauską, 
D r. A. Petriką.

tai masiniai šventė ir maršavo 
Pirmos Gegužės parade.

Kitą dalį programos išpildė 
Aido Choras ir jo sekstetas 
Aidbalsiai, šauniai sudainuo
dami po keletą dainų. Vaka
rui pirmininkavo G. Kuraitis. 
Po programos tęsėsi šokiai 
prie G. Kazakevičiaus orkes
tros.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dining room setas, 9 

kavalkų, visai geram stovyje. aKina 
$25.00. Galite matyt bile laiku. Pirk
ti tegalite vakare nuo 6 valandos. 
Atsišaukite sekamai: J. Kazlauskas, 
538 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(104-106)

Parsiduoda grocerne ir “ice cream” 
storas. Vieta gera del biznio ir ga
lima geras pra gyvenimas padaryti. 
Randasi po numeriu 369 Avė A, 
Bayonne, N. J. arti 15th St., arba 
šaukite telefonu Bayonne 3-7977.

(104-105)
■ra

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

menesių 
mirė 29

Viola Poarch, 10 
amž., 299 Devoe St., 
balandžio. Palaidota gegužės 
1 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

P.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai 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 cleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Sunkiai Serga A. 
Krapovickas D-ro J. Misevičiaus 

Pagerbimui Bankietas Polo Grounds Gegužine

lės 
vėliavas.
Didžiausias Pasaulyje Lokalas
t* • Parade

Juos sekė didysis ILGWU 
Lokalas 22-ras su 15 tūkstan
čiu narių, vedami lokalo 50- 
ties dviratininkų, apsirėdžiusių 
Baltomis kepuraitėmis ir meg
ztiniais. Po jų ėjo lokalo at
letų divizijos, šokikų, mandoli- 
nistų ir kitokios grupės su sa
vo grupių uniformomis, pas
kiau maršavo kiti dresmeike- 
rių lokalo nariai.

Nepaprastai 
darė studentai 
munistų Lyga, 
talija skaistaus,

Sunkiai susirgo Antanas 
Krapovickas, “Laisvės” skai
tytojas.

Pereitą trečiadienį jisai iš
vyko į Eye & Ear Hospital, 
Green Ave., kampas Cumber
land St., kur jam bus padary
ta operacija ausyje.

A. Krapovickas žinomas 
Brooklyne, kaipo Muzikantų 
Unijos pirmininkas. Linkime 
Antanui greitai pasveikti.

Draugas.

Pagerbimui D-ro J. Misevi
čiaus, kuriam sukanka 25 mo
tai praktikos, Lietu viii Profe
sionalų Draugija rengia ban- 
kietą, kuris įvyks gegužės 13 
dieną, Hotel New Yorker. Kai
na ypatai $4.00. Bilietų gali
ma gauti pas vietos profesio
nalus.

Šaukia Farmerię-Darbo Par
tijos Konferenciją

Lankėsi Redakcijoj

gražų įspūdį 
ir Jaunų Ko- 
Tai gausi ar- 

mokslus einan
čio jaunimo, pilno entuziazmo 
kovai už darbo jaunimo ir vi
sų darbo žmonių reikalus. Jų 
skardūs šūkiai aidėjo visoje 
plačioje apielinkėje. Taip pat 
gražų ir entuziastišką būrį su
darė Jaunieji Socialistai.

Neužmirštamą įspūdį pada
rė į žiūrovus Pionieriai ir kiti 
mokyklos amžiaus vaikai, ku- 

maršavo sutartinai ir išdi- 
(įfiai, kaip pritinka darbo 
Syentės parade. Jie ėjo su bir
bynių benais, iškabomis, su

Šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi sobostonietis ’Z. F. 

| Borisas, vaistininkas, kadaise 
gyvenęs. Brooklyne. Ta proga 
jis atsilankė ir “Laisvės“, re
dakcijoj. Jam patiko New 
Yorko gegužinė demonstraci
ja, kuriai jis turėjo progos pri
sižiūrėti.

Radio Paskaitos
Lietuvių Profesionalų Drau

gijos nariai duoda radio pa
skaitų iš stoties WMBQ kiek
vieno antradienio vakarą, 
10:20 p. m. Paskaitos ne poli
tinės. Malonėkite pasiklausyti.

Ateinantį antradienį, gegu
žės 5 dieną, kalbės D-ras A. 
Petriką.

Polo Grounds Gegužinė, kur 
buvo sušaukta, arba aiškiau 
sakant varu suvaryta kelių 
unijų nariai, praėjo, koliai te
nai buvau, be jokio entuziaz
mo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino 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)

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

I BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LA1SNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Virš 50 vietinių žymių dar
bininkų vadų, esančių konf. 
šaukimo komitete, išsiuntė 
kvietimus su virš tūkstančiui 
unijų, kad atsiųstų delegatus į 
konferenciją Farmerių-Darbo 
Partijos reikalais. Konferenci
ja įvyks sekmadienį, 24 gegu
žės, 1 v. dieną, Music Box 
Hall, 222 Fifth Ave., N. Y.

Susirinkimą atidarė muzi
kantų orkestrą amerikonišku 
himnu, ir atsisėdo... Tarptau
tinį darbininkų himną—“In
ternacionalą”—šį mitingą kon
troliavę viršininkai paliko.

Po poros orkestros sugriež- 
tų muzikalių kavalkėlių, dai
navo kokis dainininkas. Vė
liau prie jo prisidėjo solistė ir 
sudainavo duetą. Ant galo tas 
vyras užtraukė Marselietę. 
Vieni žmonės sustojo, kiti vi
sai nesijudino,
kad unijistai jau 
dainos reikšmę, 
choras, bet kaip 
choro dainavimas' po 
dangum—įspūdžio nepaliko.

Neilgai trukus pasirodė pio
nierių pulkelis ir, maršuodami 
per steičių, dainavo “Interna
cionalą”; vyras ar moteris pri
tarė pianu, o susirinkusieji 
žmonės visi atsistojo ir dauge-

(V. ž. pabaiga 5-tam pusi.)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsnmdau automobiliui voatuvėm, 

parom, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

Iš Lietuviu Gegužinio 
Susirinkimo

Ta's parodė, 
supranta 

Dainavo ir 
solistų, taip 

tvirti

kiais.
Ir taip per visą ilgą popietį 

ėjo įvairiausios organizacijos, 
grupės, tautos. Reiktų prirašy
ti ištisus tomus, kad kiekvie
ną’iš jų tinkamai atžymėjus.

Lietuviai Skaitlingi Parade
Keli šimtai lietuvių dalyva

vo parade, kaipo tautinė gru- 
• pg. Kiti, gal būt taip pat 
šimtais skaitlingai, dalyvavo 
su savo amatinėmis sąjungo
mis. Visur galėjai matyti lie
tuvių.
• Lietuvių paradui sugabiai 

^.dirigavo jauni maršalai—A. 
^Balčiūnas ir V. Kunigėnas. 
Dbtjrovas ir Ormanas, tikrai 
užmatomam augštyje, nešė di
dįjį ^Lietuvių Gegužinės Komi
teto požymį.

Iš Pamokę “Amerika 
Pirtyje”

ba- 
pa-

F. Jakštys nešė 
Apskričio vėlia

vą; Eilė kitų dd. nešė mažes
nes iškabas. Vytautas ,Zab- 
lackas, pakelyje sustojus sakė 
trumpas kalbas, kurias visi 
iharšuotojai lydėjo šūkiais. Ki
ti-jaunieji gražus būrys aidie- 
fcių: ir kitų merginų ir vaikinų, 
Jąifcs nuo laiko užvedė po dai
nelę, kas prisidėjo prie graži
nimo mūsų parado. žodžiu, 
ir su pasididžiavimu, sakant— 
mūs jaunimas sudarė vadovy
bę parade.

:W< Union Square pasiekėm ar- 
f ti 7 v. vakaro. Prieinant pro 

tribūną iš jos perskaityta mū
sų .žymesnės dvi iškabos, bū- 

“Mes Ginsime Lietuvos 
^^Nepriklausomybę” ir “Reika

laujam Paliuosuoti Tom Moo
ney.” šį pastarąjį šūkį visa 
milžiniška žiūrėtojų masė tris

Praėjusį ketvirtadienį, 
landžio 30-tą d., (turėjom 
mokas komedijos “Amerika 
Pirtyje.” Praktikos buvo ge
ros. Į komediją įdėjom daug 
tokių nudavimų, kurie lošiant 
juokins publiką. Komedija 
pati per save irgi yra juokin
ga, kad net praktikose nega
lima trivot iš juoko. Mat, ka
da pradeda lietuviškas kriau- 
čiukas kalbint kaimietę mergi
ną į Ameriką ir prikalbinęs 
neveža Amerikon, bet uždaro 
pirtyje, tai nors plyšk iš juo
ko. Taipgi gana esti juokinga, 
kada žydas randa 
pirtyje ir pasakoja
vams, kad jų duktė uždaryta 
pirtyje ir per plyšį žiūrėdama 
verkia.

mergina 
jos tė-

šitą komediją lošim 10 d. 
gegužės, 7 vai. vakaro, Wor
kers Center svetainėj, 723— 
5th Ave., So. Brooklyne.

Taigi visi southbrooklynie- 
čiai ir brooklyniečiai nepra
leiskit jos nepamatę. Mes, lo
šėjai, užtikrinam, kad prisi
juoksite iki valiai, o juokas, 
juk žinot, labai sveika.

Įžanga tik 35 centai asme
niui. J. Juška.

Atvažiuoja Dr. Jonas Šliupas

Pirmą Gegužės, vakare, įvy
ko Lietuvių Gegužinės Komite
to sušauktas lietuvių masinis 
susirinkimas — prakalbos su 
dainų programa ir šokiais.

Prakalbas pasakė jaunas 
“Laisvės” Jaunimo Skyriaus 
redaktorius Vytautas Zablac- 
kas ir R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius; taipgi trumpai 
kalbėjo L. Prūseika ir Kęstutis 
Michelsonas, studentas.

V. Zablackas kalbėjo apie 
jaunimo darbuotę sudaryme 
bendro fronto prieš karą ir fa
šizmą, nurodydamas jau at
siektus laimėjimus ir pabrėž
damas svarbą stiprinti jauni
mo judėjimą, jo organizacijas. 
Jo prakalba rūpestingai pri
rengta, kalba logiška, graži. 
Jį reikia dažniau statyt kal
bėti. Įgavęs praktikos, jis bus 
vienu geriausių kalbėtojų.

R. Mizara priminė kelis 
bruožus iš Pirmos Gegužės is
torijos ir nurodė svarbą Ben
dros Darbininkų Gegužinės, 
kuri atsiekta šiemet pirmą 
kartą nuo pirmos Gegužinės, 
įvykusios 1886 m., pabrėžda
mas būtiną reikalą darbo žmo
nėms vienytis prieš karą ir fa
šizmą.

L. Prūseika atsišaukė į su
sirinkusius minėti Pirmą Ge
gužės, paaukaujant sulyg iš
galės pasveikinimui “Vilnies” 
suvažiavimo, 10 gegužės, ku
riam norima nuo brooklynie- 
čių pasiųsti bent $150.

K. Michelsonas, nors nebu
vo sutikęs sakyti prakalbą, ta
čiau pirmininkui viešai pa
kvietus ir susirinkusiems tokį 
pakvietimą unisonu užgyrus, 
pasakė gražią prakalbėlę, nu
rodydamas kylantį fašizmą 
čion Amerikoje ir darbo žmo
nių studentijos kovą prieš jį. 
Gausūs aplodismentai per
traukė jo kalbą, kada primi-

Tikrai sužinota, kad visų 
laukiamas svečias, D-ras Jo
nas šliupas, jau atvažiuoja į 
šią šalį. Pribus New Yorkoj^nė faktą, jog kolegijos studen-

Te). Stagg 2-0783 NOTARV
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviškoir 
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 ię užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MIŠIUNAS, SAVININKAS

PRAMOGOS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

Šokiai ir 
Muzika 

Subatom
Degtinės, Vynai 

ir Alus

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

bas rengia žiemos sezono užbaigimui 
didelį balių, 16 d. gegužes (May) sa
voje saloje, 80 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 6:30 vai. vakare, įžan
ga 25c. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengt ir kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvaut mūsų paren
gime.

Kliu-

Baliaus Komisija.
(105-107)

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad’ Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą. 

Jono Valaičio 
radio klausyki
te rytais 10:- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir, 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odoH, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tol.i Algonquin 4-8294

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

a u su

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
s u d a r

amerikoniškais.
Reikalui
ir
kio dydžio, ko
kio
ma.

lietuviška kabaretą, kur

esant 
padidinu to-

ragfiidauja- 
Taipgi ak

inai iavoju fv*<- 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

473

Norėdami pasilinksminti, eikite j 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

512

Charles’ Up To-D.ate 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

8-tą d. May, Stanislovas Mišiūnas duos savo varduvių dienoj parę. 
Bus muzika, dainų ir sceniškų šokių programa. Kviečia visus 

dalyvauti savo varduvėse.

Lietuvių Likerių 
Krautuvė

Degtinės, vynai, šampa* 
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVEIU STRUMSKĮ
Tai vienatine Lietuvių likerių 

, krautuve Brooklyne, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

Petras Prasauskas
Budvonię 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖSH ’
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

* • ''U ■' ' rt




