
Metai XXVI, Dienraščio XVIIIPavienio Numerio Kaina 3c.Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 6, 1936Telephone STagg 2-3878No. 133

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

i
i

KRISLAI
Ar Užsitarnautas 

Sveikinimas?
Gal Ponas Paaiškins?
Vėl Mūsų Prietelius

Papa.
Kunigas ir Jo “Profesija

Smetonininkų “Vienybės” po
etas Tysliava sako: “aš sveiki
nu dr. Petriką, kuris vesdamas 
dr. šliupo priėmimo vakarienę, 
neleido nė išsižioti tai kalbėto
jų miniai. Del to dabar ‘Lais
vės’ ir ‘Keleivio’ kalbėtojai lie
ja graudžias ašaras.”

O žmonės sako, kad parengi
mo komisija griežtai nustačius 
kalbėtojų sąrašą ir prisakius 
dr. Petrikai jo laikytis. Tys
liava gi, matote, tvirtina, kad 
Petriką buvęs tasai, kuris lei
dęs tiktai smetonininkams kal
bėti. Kur teisybė?

Ponas Tysliava bažijasi, kad 
jisai visai nesispardęs, kuomet 
reikėję užsimokėti įžangą į 
šliupo pasitikimui rengtą va
karienę. Sako, kad aš jį ne
gražiai apšmeižęs. Aš buvau 
informuotas taip, kaip rašiau. 
Vakarienėje nebuvau, nes bu
vau Chicagoje. Man žmonės 
sakė, kad Tysliava tikietą įsigi
jo pačioje vakarienėje, berods 
jau pradėjus valgyti, įsigijo 
zurzėdamas, kodėl jis, tokia 
augšta asaba, negali pavalgyti 
ir pagerbti seną aušrininką 
tui? Argi ne taip buvo?

vel-

pa-Ir vėl mes, komunistai, 
kliuvome. Mūsų senas priet- 
elius, galva visos katalikų baž
nyčios, patsai jo mylista Pijus 
XI, dar kartą mus prakeikė. 
Pasak Chicagos “Draugo,” po
piežius pasakęs: “Pirm visko 
budėkite, saugokitės komuniz
mo pavojaus ir jo viliugingu- 
mo, netikrųjų pranašų, svajo
jančių apie negalimus dalykus.” 
Nesiginčysime su tuo senu 
žmogum. Vieną kartą j metus 
jis turi mus prakeikti. Tai jo 
darbas. Už tai jis į metus turi 
virš miliono dolerių įplaukų. 
Argi dyvai, kad jis užmiršta 
milionus katalikų darbininkų, 
kurie kenčia nedarbą ir baisų 
vargą?

Katalikų spauda nesiliauja 
kalbėjus apie kokių ten katali
kų persekiojimą Sovietų Sąjun
goje. Tačiaus ji turi mintyje 
ne katalikus, kurie tiki ir nori 
melstis, bet kunigus. O su ku
nigais šitaip yra: Jeigu tikin
tieji nori, jie gali užlaikyti ku
nigą ir bažnyčią. Sovietų val
džia nesikiša, netrukdo jiems 
melstis. Sovietų valdžia, žino
ma, nemoka kunigui algos. Ca
ras mokėdavo, moka šiandien 
Lietuvoje ir Smetonos valdžia.

Kada tikintieji atsisako ku
nigą užlaikyti, tai jau aišku, 
kad kunigas turi susirasti nau
dingą darbą ir užsidirbti sau 
pragyvenimą, nes Sovietų Są
jungoje parazitu būti negalima. 
Tatai mūsų klerikalai skaito 
baisiausiu “katalikų” persekio
jimu. Bet tai nėra joks kata
likų persekiojimas, 
didelis katalikams 
mas.

Tai yra 
palengvini-

kitą pusęDabar atverskite 
medalio. Atsiranda kunigų, 
kuriems šitokia padėtis baisiai 
nepatinka. Jie svajoja ir sap
nuoja apie tuos laikus, kuomet 
prie caro valdžios jie maudėsi 
raska&uose, kaip inkstas tau
kuose. Jie pradeda slaptai su
sisiekti su buvusiais išnaudoto
jais arba su užsienio baltagvar
diečiais. Jie pradeda rausti 
Sovietų valdžios pamatus. To
kius elementus Sovietų valdžia 
areštuoja ir baudžia, lygiai 
taip, kaip visus panašius pra
sižengėlius.

Kaip kitaip Sovietų valdžia 
galėtų su jais elgtis? Ji nerodė 
ir nerodys jokio pasigailėjimo 
žmonių priešams.

Studentas Nušovė “Kietą” 
Profesorių ir Nusižudė

BETHLEHEM, Pa.—Le
high Universiteto inžineri
jos studentas W. L. Clow 
nušovė anglų kalbos profe
sorių C. W. Phy ir pats nu
sišovė todėl, kad Phy neno
rėjo jam duoti antro kvo
timo. Tas studentas neiš
laikė reguliario kvotimo.'

MILIONIERE ŽMOGŽUDĖ
NEUŽMIRŠO RELIGIJOS

TORONTO, Canada. — 
Pernai, prieš mirdama, naš
lė milionieriaus Ambrose J. 
Small paliko savo seserims 
raštišką išpažintį, kad • tai 
jinai 1919 metais nužudė 
savo vyrą, sukapojo jo kū
ną, sudėjo jo dalis į dėžes ir 
išmėtė po priemiesčio šiukš
lynus. Dabar tas dokumen
tas buvo skaitomas teisme.

Velionė našlė rašo, kad 
gavus nuo kunigo išrišimą, 
ir prašo, kad jos palikto 
turto didžioji dalis būtų pa
naudota “Kristaus darbui 
ant žemės.”

------—T-----------------------

Kanuolės prieš Visuoti
ną Streiką Salonikuose

SALONIKAI, Graikija. — 
Darbininkam paskelbus 20 
valandų visuotiną streiką, 
valdžia prieš juos sutraukė 
miestan pulkus armijos su 
tankais, kanuolėmis, lėktu
vais ir kitais karo pabūk
lais.

Areštuota 200 asmenų, 
daugiausia socialistų ir ko
munistų. Volo miestelyj su
ėmė du komunistu seimo 
atstovu. 35 areštuoti komu
nistai kaltinami, kaip 
mokslininkai nuverst

“su- 
val-

Cairo. — Arabai vėl nu
kapojo telefonų vielas tarp 
Palestinos ir Aigipto.

• v 
IS

Jeruzale. — Anglų vy
riausybė sako, kad susidaro 
jaunų arabų “žvalgai” 
pasalų šaudyti žydus.

Newark, N. J
Newarko ir apielinkės 

yra šaukiamas labai svar
bus susirinkimas. Visos pro- 
gresyviškos o r g anizacijos, 
kaip ALDLD, LDS ir jau
nimo kuopos, taipgi Sietyno 
Choro nariai būtinai turėtų 
dalyvauti šiame susirinki
me, kuris įvyks 8-tą d. bir
želio (June), 8 vai. vakare, 
šv. Jurgio Svetainėje, 180 
New York Avenue. Bus 
renkami delegatai į Lietu
vių Kongresą, kuris įvyks 
Clevelande.

Taipgi visi “Laisvės” 
skaitytojai, kurie dar nega
vote knygą “Mortos Vilkie
nės Divorsas,” atsilankyki
te į šį susirinkimą atsiimti 
knygas, nes po stubas išne
šioti mus labai apsunkina.

Komisija.

Virš Biliono Dolerių Paskirta Amerikos 
Kariškiems Tikslams per Vienus Metus

DAR NIEKAD NEBUVO IŠEIKVOTA TOKIA MILŽI
NIŠKA SUMA GINKLUOTEI

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pasira
šė kongreso priimtus bilius 
kurie paskyrė išleisti $526,- 
546,532 Amerikos karo lai
vynui ir $572,446,844 armi
jai nuo š. m. liepos 1 d. iki 
kitų metų tos pačios dienos. 
Tai dar niekad pirmiau šios

6,000 ŽYDŲ PABĖGO 
NUO LENKŲ FAŠISTŲ 

SKERDYNIŲ
Minsk-Mazowiecki m ies- 

telyj, Lenkijoj, žydas J. 
Chaskiewicz nušovė lenką 
puskarininkį Bu j aką, kaipo 
seną savo asmenišką priešą 
ir persekiotoją. Del to len
kai fašistai įšėlo mušti, te
rorizuoti visus žydus ir iš
daužė beveik visų jų namų 
langus.

Šeši tūkstančiai žydų ur
mu pabėgo iš miestelio, gel
bėdami savo gyvybę. Areš
tuota 20 kruvinų pogromš- 
čikų.

Anglai Sutinka Nuimti 
Bausmes nuo Italijos

PARYŽIUS. — Praneša
ma, jog Anglija sutiks nu
imti ekonomines bausmes 
nuo Italijos, uždėtas laike 
jos karo su Ethiopija, jeigu 
Mussolinis sutiks, kad ir to
liau liktųsi tie patys politi
niai santikiai tarp įvairių 
šalių Centralinėj Europoj ir 
palei Viduržemio jūrą.

Naziai {kalino Kunigą 
Vienuolyno Mokytoją
COBLENZ, Vokietija. — 

Slaptas hitlerininkų teis
mas priteisė pusketvirtų 
metų kalėjimo katalikų ku
nigui A. Jacobsui, vienuo
lyno mokyklos mokytojui, 
už tai, kad jis pamoksluose 
kritikavo nazių politiką ir, 
be to, “lytiškai tvirkdė jau
nas mokines.”

Gręsia Muitij Karas Tarp 
Japonijos ir Australijos

Japonija reikalauja, kad 
Australija numuštų muiti
nius mokesčius ant prekių 
įgabenamų Australijon iš 
Japonijos. O jei ne, tad Ja
ponija pakels muitus ant 
Australijos įvežimų į Japo
niją.

Johnstown, Pa. — Tapo 
nuteisti kalėjiman 10 iki 20 
metų S. Benjamin ir Max 
Stein už tai, kad pernai ru
denį pagrobė troką su $20,- 
000 vertės odų.

dalies istorijoj nebuvo pas
kirta tokia milžiniška suma 
kariškiems prisirengimams 
taikos laikais.

Bus didinama ir motori
zuojama armija, statoma 
desėtkai naujų karo laivų, 
šimtai naujoviškų karinių 
lėktuvų ir tt.

PIETINĖ CHINIJA 
REIKALAUJA IŠVYT 
LAUKAN JAPONUS
London, birž. 5. — Prane

šama, kad Pietinės Chinijos 
valdžia (Kantone) paskelbė 
karą prieš Japoniją ir siun
čia savo pulkus šiaurėn 
vyti iš ten japonų armiją.

Plieno Darbininkai Eina 
Su Industriniu Komitetu

WASHINGTON. — Val
dyba Geležies, Plieno ir Ci
nos Darbininkų Amalga- 
muotos Sąjungos birželio 4 
d. nutarė prisidėti prie In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komiteto, kurio pirmi
ninkas yra John L. Lewis, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas. Phadės vajų, 
idant suorganizuot pusę mi- 
liono neunijinių metalo dar
bininkų į industrinę uniją.

Kai kas įspėja, kad atža
gareiviai Amerikos Darbo 
Federacijos vadai galėsią 
suspenduot A m a 1 g ameitų 
metalo darbininkų uniją už 
prisidėjimą prie Industrinio 
Komiteto.

Austrų Teismas Švel
niai Elgiasi su Naziais

VIENA. — Augštesnysis 
Austrijos teismas skyrė tik 
po 10 mėnesių kalėjimo aš
tuoniolikai hitlerininkų va
dų, kurie darė sąmokslus 
nuversti dabartinę Austrų 
valdžią ir 
Vokietijai, 
atsėdėtas 
įskaitoma 
nuteistieji jau lieka išlais
vinti. Taip švelniai tebaus- 
dama nazius, klero-fašistinė 
Austrijos valdžia nori page
rint savo santikius su Hit
leriu.

prijungt tą šalį 
Bet iki teismo 

kalėjime laikas 
į bausmę; taigi

Mokinys Įkalintas iki 14 
Metų už Viršininko Apdau- 

žymą Plaktuku

DANVILLE, Ill. — High 
Schoolės studentas D. Cun
ningham nuteistas 1 iki 14 
metų kalėti už tai, kad 
plaktuku apdaužė mokyklos 
viršininką. Studentas jį 
užpuolė del to, kad viršinin
kas subarė jį už mokyklos 
apleidinėjimą.

Čechoslavij Tvirtovės Prieš 
Naziy Karo Pavojy

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos valdžia užgyrė planus 
statyti eilę stiprių tvirtovių 
palei rubežių su Vokietija. 
Čechoslovakija yra viena iš 
tų šalių, kurias naziai ren
giasi užpulti.

IŠTEISINO KALINI, PAP
JOVUSI IŠGAMĄ LOEBĄ

JOLIE T, III. — Nors 
James Day kalėjime papjo
vė kalinį Richardą Loebą, 
turčių sūnų, bet apskričio 
teismas jį išteisino. Day 
įrodinėjo, kad Loeb kalėji
mo maudykloj užpuolė jį 
priešgamtiškai žagti, o jis 
gynėsi, atėmė iš Loebo brit- 
vos geležėlę ir jaja papjovė 
Loebą.

Loeb buvo visam amžiui 
įkalintas už žaginimą, kan
kinimą ir nužudvmą berniu
ko Bobby Franks, 12 metų 
atgal. Su savo kriminališ- 
ku lytiškumu Loeb jau se
nai nedavė ramybės Day’ui.

PLĖŠIKO UŽPULTAS, 
PRARIJO 11 DOLERIŲ
BUFFALO. N. Y. — Ka

da plėšikas užpuolė gatvėj 
negrą R. Fordą, pastarasis 
nurijo $11 popieriniu pini
gų. Plėšikas perskėlė jam 
galvą. Davus sužeistam 
vaistų ligoninėje, jis tuos 
pinigus “iškosėjo” laukan.

Šimtai Žiūrėjo Liūdnos 
Scenos Shenandoah’ry
SHENANDOAH, Pa. — 

Birželio 3 d. lietuvis mainie- 
rys V. Draugelis, 29 metų 
amžiaus, tapo užgriūtas 
“bootleg” anglies skylėj. 
Per 20 valandų sunkaus 
darbo liko išimtas iš po že
mės griuvėsių, bet jau bu
vo negyvas.

Šimtai žmonių buvo ant 
scenos šio nelaimingo atsiti
kimo ir per naktį laukė iš
imant Draugelį iš 150 pėdų 
ilgio -tunelio.

V. Draugelis tūlą laiką 
dirbo W.P.A., bet liko atlei
stas, kaip ir šimtai kitų dar
bininkų. Negalėdamas gau
ti jokio kito darbo, nuėjo į 
“coal hole” ir ten nelaimin
game atsitikime prarado 
gyvybę. Paliko moterį ir 
penkių metų dukrelę.

Uždraudžia Vežti Užsienin 
Italy Popierinius Pinigus

ROMA. — Nuo birželio 
10 d. būsią uždrausta išva
žiuojantiems iš Italijos j 
užsienius pasiimti daugiau 
kaip 300 lirų popierinių pi
nigų. Jie turėsią pirm išva
žiuojant iškeisti liras užsie
niniais pinigais Italijoj. 
Draudimas lirų išvežimo 
liudija, kaip jos yra nupuo
lusios užsieniuose.

Streikai Francijoj
Tebeauga; Ispanijoj |

Streikuoja 250,000
--------------------------------------------------------------- p ____________________

REIKALAUJA, KAD AM
ERIKA UžGIRTŲ ETHI- 

OPIJOS PAGROBIMĄ

NEW YORK. — Valsti
jos augščiausio teismo tei
sėjas S. A. Cotillo parašė 
prezidentui Rooseveltui laiš
ką, ragindamas pripažint 
Ethiopiją Italijai.

Dešimt Streikieriu Tapo 
Užmušta Jugoslavijoj
ZAGREB, Jugoslavija. — 

Belgrade streikuoja 10,000 
statybos darbininkų, Varas- 
dine 2,300 audėjų, Treptsoj 
1,700 aukso kasėjų ir desėt
kai tūkstančių darbininkų 
įvairiose kitose vietose. Per 
šią streikų bangą jau už
mušta 10 darbininkų.

Važiuotojų Streikas už že
mesnes Gelžkelio Kainas

New York, birž. 5.—Tūk
stančiai Long Island gelž
kelio keleiviu atsisakė mo
kėti kompanijos reikalauja
mus 3 centus už mylią, duo
dami tik po 2 centu, pagal 
šalies Tarpvalstijinės Ko
misijos numuštas kainas.

Valdžios Elektrinė Statyba 
Pripažinta Teisėta

Washington, birž. 5.—Co
lumbia apskričio vyriausias 
teismas nusprendė, kad val
džios projektai, kur budavo- 
jama elektros gaminimo ir 
nardavinėjimo stotys, yra 
teisėti, sutinka su šalies 
konstitucija. Keturios kom
panijos reikalavo paskelbt 
juos priešingais konstituci
jai.

Karo Stovis Palestinoj

Jeruzalė, birž. 5.—Anglr 
valdžia Palestinoj jau i vedė 
faktiną karo stovį prieš su
kilusius arabus.

Little Ferry, N. J.—Ketu
ri banditai su kulkasvaidžir 
ir revolveriais užpuolė Na 
tional banką ir išplėšė visuf 
neužrakintus buvusius pini
gus.

N. Y. DARBU BIURO VA 
DAI — KRIMINALISTAI

NEW YORK.—Valstijom 
vyriausybė galutinai atėmė 
leidimą iš American Confi 
dential (darbų tiekimo^ 
Biuro. Keliolika to biure 
vedėju pasirodė kriminalis
tai, kurių speciališkumar 
buvo pristatyt ginkluotus 
gengsterius streikam lau
žyt.

ST

Darbininkai .Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išiaimėsite 
Pasauli!

NAUJA FRANCUOS VAL
DŽIA REIKALAUJA NU

SILEIDIMŲ DARBI- 
NINKAM

PARYŽIUS, birž. 5. — 
Streikierių skaičius Franęį- 
joj jau viršija pusę milioųę. 
Jie laiko užėmę apie 600 fa
brikų ir dirbtuvių.

Nauja Franci jos valdžia 
su socialistu Leonu Blumu, 
kaipo ministerių pirminin
ku, šaukia įvairių pramonių 
savininkus į derybas su nu
sileidimais darbininkams.

Madrid.— Socialistai, ko
munistai ir sindikalistai at
metė Ispanijos valdžios rei
kalavimą atšaukti 250,000 
darbininkų streikus. Jie sa
ko, kad Azanos-Casares 
valdžia turi padėt darbinin
kams laimėt. Žygiuose prieš 
streikierius policija ir fašis
tai nužudė tris darbininkus.
Francijos Naujos Valdžios 

Sąstatas
Paryžius. — Nauju Fran

cijos ministerių pirm. tapo., 
socialistų vadas L. Blum; 
šalies apgynimo ministeris 
vra Ed. Daladier, laivyno— 
Gasnier-D uprac; užsienių 
reikalų—Yvon Delbos. Mi
nisterių kabinetas susidaro 
iš socialistų ir radikalų.

H4

i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gaza, Palestina.—Arabai 

metė bombą į miesto valdy
bos rūmo kiemą todėl, kad 
valdyba nepritarė visuoti
nam streikui prieš Angliją 
ir žydus.

Roma. — Mussolinis tiki
si, kad trumpu laiku Angli
ja susitaikys su Italija ir 
“nekels lermo” del Ethiopi- 
jos užgrobimo. *

Curityboj, Brazilijoj, per 
‘fajerkrekių” dirbtuvės ek- 
■.ploziją tapo užmušta ‘5 
žmonės.

York, Pa. — Sausra šioj 
įpielinkėj labai nudžiovino 
]aukus, ir tik dabar šiek 
tiek palijo.

Atlanta, Georgia. — Šie- 
netinė sausra pietinėse val- 
;tijose .jau tiek nudžiovino 
avų, daržų ir sodų, kad pa
tarė $100,000,000 nuostolių.

Granville, N. Y. — Ant 
Telžkelio bėgių priviso* tiek 
iaug peteliškių kirmėlaičių, 
kad trukdo traukinių pra
važiavimą.

t

Paryžius. — Policija už- 
įraudę rodyti garsinius ju- 
iamuosius p a veikslus, 
kur kalba kunigaikštis de - 
Guise, norįs tapti Francijos 
karalium.



■t

Puslapis Antras
z

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: 
United States ,per year________

Brooklyn ,N. Y., per year______
Foreign countries, per year____
Canada and Brazil, per year___
United States, six months_____
Brooklyn, N. Y., six months____
Foreign countries, six months__
Canda and Brazil, six months —.

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

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

of March 3, 1879.

>

Suvažiavimų Mėnuo
Mes andai rašėme, kad birželio mėnesį 

įvyks visa eilė lietuviškų suvažiavimų 
(daugiausiai Clevelande) ir Amerikos 
Lietuvių Kongresas.

Greta to, šį mėnesį bus republikonų 
partijos suvažiavimas, kuriame bus no
minuotas kandidatas į šalies prezidentą. 
Įvyks ir demokratų partijos suvažiavi
mas (Philadelphijoj), kuris taipgi išsta- 
tys savo partijos kandidatą (esamąjį 
prez. Rooseveltą) prezidento rinkimams.

Be to, birželio mėnesį įvyks USA Ko
munistų Partijos Devintasis Suvažiavi
mas, kuris taip jau statys savo kandida
tą į šalies prezidentą.

Komunistų Partija šiuo tarpu vaidina 
didelį vaidmenį šalies politikoj. Jos įta
ka vis auga. Jos tartas žodis tuo ar kitu 
klausimu įgauna vis daugiau politinio 
svorio, nes mūsų partija darosi masinė 
—šiuo tarpu turi 40,000 narių. Todėl 
mes ruoškimės prie mūsų suvažiavimo 
visu atydumu ir pasirįžimu. Prie to 
kviečiami ne tik nariai, bet ir mūsų pri
tarėjai.

Šiuo tarpu “L.” telpa eilė d. Browderio 
straipsnių. Tai pagrindas prieškonven- 
cinėm diskusijom. Partijiečiai ir nepar
tiniai darbininkai, rašykit apie mūsų 
problemas, apie mūsų pasiekimus ir trū
kumus. Suvažiavime tie dalykai bus vi
sapusiai svarstyti ir kas pas mus nege
ra, bus taisoma.

vo kraštą ir jo reikalus tvarkyti!
Kuomet mūsų tėvų žemėj vyksta tokie da

lykai, mes negalime būti bešališki, mes ne
galime tylėti. Istorija mus apkaltintų ir 
sąžinė išmėtinėtų, jeigu mes, būdami lais
vi, neužtartume žudomų savo tėvų ir bro
lių. Todėl važiuokim į Amerikos Lietuvių 
Kongresą Lietuvos demokratijai ginti ir 
kartu su kitomis organizacijomis tarkime 
savo užuojautos žodį tiems, kurie yra netei
singai persekiojami ir pasmerkime tuos, 
kurie juos persekioja.

Amerikos Lietuvių Kongresas yl’a ne ko
kios nors politinės partijos užsimojimas, 
bet plačios mūsų visuomenės žygis.
Tai tiesa! Amerikos Lietuvių Kong

resas yra didelis ir svarbus visos Ameri
kos lietuvių pažangiosios visuomenės žy
gis. Žygis padėti savo broliams anapus 
okeano pašalinti fašizmo viešpatavimą 
ir atsteigti demokratines teises ir civili
nes laisves.

Ne tik SLA, bet ir visų kitų organiza
cijų ir draugijų bei kliubų veikėjai turi 
subruzti. Rinkite delegatus Amerikos 
Lietuvių Kongresan! Paremkit kongre
so darbus finansiškai.

Mokina, kaip Atplėšinėti Laiškus
Saksonijoj (Vokietijoj) laiškų išnešio

tojai mokinami, kaip sekioti raudonoji 
propaganda, siuntinėjama paštu. Jiems 
aiškinama, kad tokia propaganda šiuo 
tarpu labai padidėjo ir laiškanešiai galį 
naziams daug padėti ją užsmaugti. Gir
di, kiekvienas nužiūrėtas laiškas turi bū
ti sulaikytas ir paduotas slaptai policijai 
išegzaminuoti. Gerąi pasižymėjusiems 
laiškanešiams žadama paaugštinimai.

Jeigu jau už tokių priemonių fašis
tams tenka griebtis nugalėjimui anti-fa- 
šistinės propagandos, tai, matyti, jiems 
darosi 
nėšiai 
sys!

bloga. Aišku, doresnio ji laiška- 
slaptos policijos įsakymų neklau-

Gerai Moka Dirbti

SLA Prezidento Balsas
SLA prezidentas F. J. Bagočius įtalpi

no pareiškimą “Tėvynėje,” šaukiantį 
SLA narius ir kuopas susirūpinti Ame
rikos Lietuvių Kongresu. Nurodęs, kad 
SLA visuomet palaikęs Lietuvos nepri
klausomybę ir jos žmonių kovas už lais
vę, Bagočius žymi:

Šį metą dviem dienom prieš SLA. 39-tą 
Seimą Clevelande, būtent 20 ir 21 birželio, 
įvyks Amerikos Lietuvių Kongresas Lietu
vos demokratijai ginti. Todėl yra geistina, 
kad SLA delegatai, važiuodami į SLA Sei
mą, pasiimtų iš savo kuopų mandatus ir ta- 

• me Kongrese dalyvautų. Kelionės lėšos bus 
\ tos pačios, tik dviem dienom reikės anks

čiau į Clevelandą nuvažiuoti.

Teisingai SLA prezidentas nurodo, 
kad šį kongresą užgyrė visa eilė įvairių 
draugijų ir organizacijų,ir jei “Kongresą 
remia nekurios politiškos grupės, ku- 

oms nekurie SLA nariai yra priešingi, 
^sumažina, bet padidina to Kongreso 

svarbą ir nepadaro jo politišku tokioj 
prasmėj, kad SLA jame negalėtų daly
vauti.?. Jeigu Susivienijimas Lietuvių 

rikoj dalyvavo kiekvienam žymes- 
Amerikos lietuvių suvažiavime, tad 

lame kaip tik turėtų jis dalyvauti. Pa
reiškimo rašytojas šitaip vaizduoja esa
mą baisią padėtį Lietuvoj:
I Vėliausios žinios iš Lietuvos yra tiesiog 

Šiurpulingos. Liaudžiai, daugiausiai mūsų 
ūkininkams, yra atimtos visos civilizuoto as
mens teisės: spaudos, žodžio, sąžinės ir su
sirinkimų laisvės Lietuvoj nėra. Visos po
litiškos partijos ir draugystės uždarytos. 
Šalis tiesiog terorizuojama ir piliečiai pa
vergti. Represijos yra žiauresnės kaip ca- 

frų laikais. Ateina žinios, kad ūkininkai yra 
karo lauko teismų šaudomi ir iki gyvai gal
vai įkalinami vien už tai, kad jie turėjo 

JagitSltyviškus atsišaukimėlius. Net despo
tai carai nešaudė mūsų brolių už lapelius ar 
jų skaitymą, o dabar tokie įvykiai yra mū
sų tėvynėj, kurios valdžios priešaky yra to 
paties Lietuvos kaimo vaikai, šaudo del to, 

\ad žmonės trokšta būti laisvi ir patys sa-

RUNA skelbia, kad Vienoje, Austri
jos sostinėj, komunistai turi slaptą t. v. 
“Raudonąjį Siuntėją,” per kurį kartą 
ar du į savaitę siuntinėja bevieliniai 
Vienos gyventojams pranešimus apie 
priešfašistinį darbą, ir kt. Ši slapta sto
tis veikia jau antri metai ir policija nie
kaip negali jos surasti, nors smarkiai 
įieško. Sakoma, daugybę žmonių polici
ja suareštavo, manydama pataikyti kal
tininkus, bet veltui.

Tai parodo, jog mūsų draugai fašisti- 
niuos kraštuos prie nepatogiausių sąlygų 
moka prisitaikyti ir pajėgia pasiekti dar
bo žmonių mases. Nedidukė Austrijos 
Komunistų Partija smarkiai paaugo na
riais ir įtaka. Austrijoj komunistai turi 
sudarę bendrą frontą su revoliuciniais 
socialistais.

A m s terdam. — Nukrito

4-tą dieną iiepos, Maynard, 
Mass., bus “Laisves” piknikas.

ir jo vežamas austras kapi
tonas.

garsaus holanclo bankininko 
A. J. Hengelio vairuojamas 
lėktuvas: užsimušė jis pats

Roma. — Pavėluotai pra- 
ma, kad ethiopai už- 

30 italų karių ant ke- 
tarp Makalės ir Addis 

»bos ir visus juos išžudė.
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Dr. J. Šliupas, Kun. Burba ir “Vienybe”
Istoriniu atžvilgiu imant, 

būtinai reikia žinoti be iš
kraipymo istorinių nuoti- 
kių, kas pastatė “Vienybę 
Lietuvninkų” į grynai lietu
viška tautiška kelia? Kas 
prašalino žargonišką, su
darkytą kalbą lenkomanų?

Dr. J. Šliupas atiduoda vi
są kreditą J. Andziulaičiui, 
kuris užėmė redaktoriaus 
vietą su pradžia 1890 metų. 
Bet Šliupas nieko nepaaiš
kina, kokiu būdu jis dasiga- 
vo ton vieton ir kas jį pa
šaukė į redaktoriaus krės
lą? Istoriniai nuotikiai ne
gali būt paslėpta, nežiūrint 
to, ar kas būtų Šliupo drau
gas, ar priešas. Bet Dr. J. 
Šliupas su ta tiesa apsilen
kia. Savo atsiminimuose 
jis neduoda teigiamų žinių, 
sakydamas: “Rašau iš at
minties, neturėdamas po 
ranka nė vieno jos (‘Vieny
bės’) egzemplioriaus.” Na 
ir tie sakiniai nesusiveda, 
jie sudėstyta kur koja, kur 
ranka.

Nežinau, kodėl Šliupas 
taip šokinėja savo atsimini
muose? Ar jis taip pamir
šęs, ar tik todėl, kad jis bu
vo susipykęs su kun. Burba 
ir nenori duoti kredito savo 
oponentui? Rodos, istori
nius faktus toki asmeniški 
dalykai neturėtų liesti. Jei
gu pasakyti, kad “V. L.” su 
pradžia 1890 m. įstojo į tau
tinį ir literatinį tikrąjį ke
lią, tai kreditas už tą žings
nį nepriklauso nė Šliupui, 
nė Andziulaičiui, bet tik 
kun. Al. Burbai, nes jis tai 
atliko.

Nors aš šiandien visą kle
rikalizmą smerkiu, kaipo 
žalingą darbininkų klasei ir 
ištikimą tarną kapitalizmo, 
vienok negaliu nepareikšt 
tos tiesos, kad tarp juodojo 
“internacionalo” nebūtų bu
vę nei vieno kunigo, kuris 
turėjo geresnius jausmus į 
pavergtąją liaudį. Nors la
bai mažai, bet visgi yra.

Todėl reikia pripažinti, 
kad kun. Burba išimtinai 
vienas buvo, kuris tuo laiku 
pilnai rūpinosi lietuvystės 
atbudimu. Nebuvo tai ku
nigas, kuris būtų rūpinęsis 
tik į banką krauti tūkstan
čius dolerių. Jis viską su
dėjo del “Vienybės” patai
symo ir abelnai del lietu
viškos spaudos.

Atvykęs Amerikon 1889 
m. kun. Burba kaip greitai 
gavo vietą klebono Ply- 
mouthe, Pa., taip greitai 
griebėsi už darbo pataisyti 
“V. Lietuvninku.”

Burba sužinojęs, kad J. 
A n d z i u laitis (Kalnėnas) 
randasi Shenandoah, Pa.,—

o jis jam'buvo žinomas, kai
po “Aušros” bendradarbis, 
—ragino leidėją J. Paukštį 
paimti Andziulaitį už re
daktorių.

Rekomendavimas naujo 
redaktoriaus B. sutiko pa
sipriešinimą. Užmetimas 
buvo iš J. Paukščio pusės, 
taip ir iš kitų kunigų, kad 
J. Andziulaitis yra bedie
vis ir perdaug užsiimąs 
biznio žulikyste. Tas buvo 
faktas, kad jis (J. A.) tokiu 
“bizniu” vertėsi.

Ant šitokių užmetimų,k. 
Burba nekreipė domės, ži
nodamas, kad J. A. gali būt 
geras redaktorius, o kito 
tokio nėra Jungtinėse Val
stijose. Ir Andziulaitis pa
tapo redaktorium.

Man asmeniškai kalban
tis su kun. Burba, šitaip jis 
pasakė apie tuos užmeti
mus: “Man nesvarbu, kas 
jis buvo—bedievis ar koks; 
bet tik tame svarba, kad aš 
žinojau jį iš “Aušros” lai
kų. Jis geras lietuvis ir 
kalbą gerą vartoja.”

Nuo pradžios 1890 m. iki 
1892 kovo mėnesio, redaga
vo “V. L.” Andziulaitis ir 
iš Burbos nebuvo jokių per
sekiojimų už redagavimą ir 
raštų turinį nei J. Andziu
laičiui, nei J. Šliupui. Tik 
į pabaigą 1891 metų, kada 
J. Šliupas jau baigė medici
nos mokslą, o J. Andziulai
tis rengėsi atsitraukti nuo 
redaktoriaus vietos ir eiti 
mokytis medicinos, pasiro
dė tokių raštų “Vienybėje”, 
kurie labai bjaurojo lietu
viškus kunigus, užkabinėjo 
juos ir šmeižė, išskyrus vie
ną tik Burbą, kurį laikėsi 
kaipo įrankį priešakyje sa
vęs. Tuo laiku tokia taktika 
labai netiko prieit prie pla
čiųjų masių, prie religingų 
lietuvių darbininkų. Todėl 
lietuviški kunigai, kiek jų 
tada buvo, visi susitarė ir 
pastatė kun. Burbai ultima
tumą: “Ar tu atsitrauk 
nuo Šliupo, arba, eikie su 
juo. Toliaus negali taip 
būti. Jei to nepadarysi, aš 
pats nuvažiuosiu į Scran- 
tus ir viską perstatysiu 
vyskupui.” Tai kun. Abro
maičio žodžiai, kuriuos aš 
pats girdėjau iš jo lūpų. 
Tokį reikalavimą pastatė 
Burbai kunigai. O tuo pa
čiu laiku Šliupas ir Andziu
laitis da paaštrino kovą 
prieš kunigus ir religiją. 
Tada Burbai liko du keliai: 
pertraukt ryšius su Šliupu, 
arba su visais kunigais. Bet 
ar būtų ką padaręs naudos 
darbininkams kun. Burba, 
atsisakydamas ’ nuo kuni
gystės, tai abejotina. O

Šliupo antireliginiai raštai 
tuo laiku nedavė teigiamų 
vaisių ir su jais negalima 
buvo prieiti prie darbinin
kų, dėl šiurkščių įvardinimų 
kunigijos.

Šliupas sako:
“Andziulaičiui redaguo

jant “Vienybę”, aš daug 
bendradarbiavau, už ką 
Burba daugelį kartų pini
gais parėmė studijų metu 
Baltimore j e.”

“Vienybė” nebuvo Bur
bos nuosavybė, kad jis bū
tų turėjęs bendradarbiam 
mokėti. Bet B. buvo gera
širdis, jei kunigu būdamas, 
o rėmė didžiausią bedievį.

Bet čia galėjo būti ir ki
taip. 1893 m. man kun. 
Burba šitaip sakė: “Pasko
linau J. Šliupui mokslą 
'baigti $475, bet dabar, ka
da susipykom, ir jis mane 
bjauriausia šmeižia, girdė
jau, kad vienas žmogus pa
statė Šliupui klausimą? 
Daktare, žmonės šneka, 
kad kun. Burba tau davė 
pinigų mokslą užbaigti? O 
Šliupas atsukę: ‘Taip davė, 
bet jam velnias atiduos’.” 
Bet B., nuo savęs, neapgai
lestavo davęs tą pašalpą.

Toliau J. Šliupas sako, 
kad 1889 m., kada apleido 
Shenandoah’rį, jis buvo pa
ruošęs dirvą kun. A. Bur
bai.

“Tuo metu jau buvau pa
ruošęs dirvą kun. Al. Bur
bai Amerikoje. Burba sėdė
jo Gardino vienuolyne už 
kažin kokį rusų valdžiai nu
sižengimą del lietuvybės? 
(pabraukta J. R.)

Šitas sakinys Šliupo taip 
nurodo, kad jis tui^jo galią 
paruošti dirvą kunigams 
Amerikoje, kaip jis manė.

Tiesa, Šliupas rekomen
davo Burba shenandorie- 
čiams, sakydamas: “Nevisi 
Lietuvos kunigai supuvę 
del lietuvystės.” Shenando- 
riečiai patikėjo Šliupo žo
džiams, kvietė Burbą už 
kleboną ir net Š. Jurgio pa- 
šelpinė draugystė pasiuntė 
laivakortę. J. Šliupas apie 
tai neprisimena nieko, kad 
patys darbininkai reikala
vo; ir patys darbininkai lė
šas panešė parsitraukdami 
Burbą.

Bet Burbai nebuvo dirvos 
Shenandory, nes ten viešpa
tavo lenkas kunigas Lenar- 
kevičius, kuris atsisakė jį 
priimt savon klebonijon, 
kaipo lietuvių kunigą.

Shenandoriečiai tuomet 
nuvežė Burbą į Hazletoną 
pas kun. Abromaitį prašyti 
patarimo, kas daryti. Išėjo 
taip, kad laikinai Abromai
tis pasiliko jį pas save.

Neilgai trukus, kai kun. 
Varnagiriui buvo atimtos 
teisės kunigauti, Abromai-

čiui pasisekė įsukti Burbą 
Plymoutho parapijon. Tai
gi, Šliupas Burbai niekuo 
nepadėjo. Be to, ką reiškia 
tas Šliupo posakis:

“Burba sėdėjo Gardino 
vienuolyne už kažin kokį 
rusų valdžiai nusižengi
mą?” Taip išrodo, kad J. 
Š. nežino. Aš patarčia dak
tarui jo paties parašyto j 
knygoj “Lietuviškieji Raš
tai ir Raštininkai” perskai
tyti p. 208. Ten pasakyta 
metai, diena ir net valan
da, ir už ką Burba buvo su
imtas? Tada bus teisingas 
apibūdinimas praeities.

J. Ramanauskas.
V-4-36.

Redakcijos Pastaba.—Kai 
kam gali atrodyti, kad 
straipsnyj giriamas kun. 
Burba, o peikiamas dr. šliu
pas. Nepaisant, koks buvo 
tuomet vienas ar kitas, ob
jektyviai imant, dr. šliu
pas ėjo. su progresu, o kun. 
Burba buvo susirišęs su re- 
gresyvėm pajėgom.

Binghamton, N. Y.
LDS kp. piknikas; jaunuoliu 

veikla.

30 d. gegužės įvyko LDS 6 
kp. piknikas-išvažiavimas J. 
Strolio farmoj. Diena pasitaiė 
peršalta, tai publikos suvažia
vo mažiau, negu tikėtasi. Bet 
draugingumo ir biznio žvilgs
nių galima rokuoti šį pikniką 
pavykusiu. Laikas praleista 
smagiai, pelno padaryta į 20 
dolerių, žymėtina, kad čionai 
dalyvavo diktas būrys ir jau
nuolių. Jie žaidė beisbolą, 
dainavo, smaginosi ir jautėsi 
kaip namie.

19 d. birželio LDS. jaunuo
liai ruoštą jšėjimą į Ely Park. 
Ten jie turės mokslinę prelek- 
ciją apie astronomiją. Prelek- 
ciją duos vienas augštesnės 
mokyklos mokytojas. Į šią 
prelekciją galės eiti ir suau
gusieji. Jaunuoliai susirinks 
pas Liet. Svetainę 7:30 vai. 
vakare ir būriu eis į parką.

28 d. birželio jaunuoliai tu
rės savo pikniką, žvirblio far
moj. Patartina visiems pasižy
mėti dieną ir nepamiršti daly
vauti piknike. Jaunuoliai da
lyvauja su mumis, mes daly- 
vaukim su jais!

J.

ŠYPSENOS
Smetonai Pasiskaityti

“Vilnyje” dr. A. K. Rutkauskas įtalpi
no “Tautos Vadui” (Smetonai) pašvęstą 
eilėraštį, kuriame, be kitko, autorius sa
ko:

Tų ponų ramstis ir be sąžinės.
Prieš piliečius tau karo stovio reik’
Ne dienai, dviem, bet gentkartei beveik.
Istorija tave piktai minės.

Toliau:
Tu tautą tyčia skaldai į dalis:
Dengies šnipu, kariu, karjeristu 
Ir vis tau karo stovis “madoje.” 
Jei liaudis būtų valdžioje, 
Tuomet tu būtum griežtai pasmerktu, 
O Lietuva jau būt’ laisva šalis.

Daktaras A. K. Rutkauskas pastaruo
ju laiku daug rašo spaudoj bėgamais rei
kalais straipsnelių. Jis priešas fašizmo. 
Jis įeina į Chicagos Lietuvių Komitetą 
ruošimuisi prie Amerikos Lietuvių Kon
greso. Dr. Rutkauskas šiuo tarpu yra 
vienu iš nedaugelio tų lietuvių profesio
nalų, kurie dalyvauja mūsų visuomeniš
kuos darbuos, atkreiptuos prieš fašizmą.

Tikrą tiesą eilėraščių autorius sako, 
kad Smetona “būtų griežtai pasmerk
tas,” “jei liaudis būtų valdžioje.” Var
giai surasime kitą tokį individualą, pri
dariusį tiek daug Lietuvai žalos, kaip 
Smetona!

Townsendo Plano šalininkai atvyko j Washington^ su 
peticija už padarymą to plano įstatymu.

Taip Galima
Mergina: “Bet, brangu

sis, mudu negalėsime gi tik 
vien meile gyventi!”

Vaikinas: “Tikrai galėsi
me, mieloji. Juk jūsų tėvas 
myli jus, ar ne?”

Priežastis ar Pasekmė?
Specialistas: “Ar jūs ga

lėsite apmokėt už operaciją, 
jeigu aš nuspręsiu, kad ji 
reikalinga?”

Ligonis: “Ar jūs rasite . 
operaciją esant reikalinga, 
jeigu aš negalėsiu už ją ap
mokėti?”

Dar Ne
Svečias iš miesto: “Ar 

jūs visą savo amžių čionai 
pragyvenote?”

Farmerys: “Nežinąu. Aš 
dar nenumiriau.”

Surinko Juodvarnis.
f
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23-VI-29.

ministeriui:

sla-

Paimkim sau valandą laiko, 
Paimkim ir dieną, ir kitą, 
Išeikim į lauką atgauti 
Sveikatą beveik sudarkytą.

Nueikim j žydinčią lanką, 
Nueikim į ošiantį šilą, 
Nuo darbo perdaug mes suvargę, 
Jausmai ir dvasia tepakyla.

Mus saule tegul išbučiuoja,
Retai mes su ja pasimatom, 
Supraskim, kad saulė—mūs vaistas, 
Nes to mes pirma nesupratom.

į

!; J

■

yra
šu

Išeikim, draugužiai, į lauką, 
Skrajoja tenai plaštakėlės, 
Tegul mūs širdis pasidžiaugia, 
Kaip džiaugiasi margosios gėlės.

St. Jasilionis.
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111 M i. I i E A.,
Išeikim, Draugužiai, į Lauką

Išeikim, draugužiai, į lauką, 
žiūrėkim, kaip šypsosi gėlės, 
Kaip linksmios ir smagios skrajoja 
Marginusios spalvos plaštakėlės.

T rupučiukai
P’’oletmeno Sąjungos suvažiavimas įvyks 
»želio 21 ir 22 dienomis, Lietuvių Darbinin

kų svetainėje, 920 East 79th St., Cleveland,
Ohio. Laikas jau prie suvažiavimo rengtis visu 
rimtumu, nes suvažiavimą turime vieną bėgyje 
dviejų metų. Yra ne.tik pageidaujama, bet net 
reikalaujama, kad mūsų menui broliškos orga
nizacijos, visais galimais būdais stengtųsi pa
dėti išrinkti delegatus menininkų suvažiavi
mui. Prie broliškų organizacijų kreipiamės 
todėl, kad yra tokių kolonijų, kur suaugusieji 
draugai nuo jaunuolių veik visiškai atsiskyrę, 
o jaunimas, neskaitydamas lietuviškos spau
dos, apie menininkų suvažiavimą irgi veik
mažai žino, čia yra reikalinga draugiškumo 

•kooperacija.

i
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* * *
Jau yra išsiuntinėta chorų apsvarstymui 

Meno Sąjungos pertaisoma konstitucija. Ją 
reikia atydžiai perskaityti ir duoti savus pa
tarimus, nes neviskas joje yra tobula. Ten 
rasite, kur sakoma, kad vienetas gali išleisti 
veikalą, jeigu ant jo centras nėra uždėjęs 
drausmės ar tam panašiai. Tas paragrafas 
reikia pataisyti, kad jokis vienetas neturi tei- 

#sės išleisti jokio veikalo be Sąjungos centro 
žinios. Panašūs konstitucijon pravedimai pa
lieka bereikalinga centrą ir tą pačią konstitu
ciją, nes pagal tą paragrafą vienetas galės iš
leisti ir tokį veikalą, kuris nebūtų tinkamas 
mūsų meno siekiams.

Skaitymas protokolo baigiant tą patį susi
rinkimą yra visai bereikalingas darbas ir jį 
reikia iš ten išmest. Toliaus. Choras išrenka 
veikiantį komitetą iš 11 ar 15 narių ir tas 
komitetas išsirenka pirmininką visam chorui. 
Tas paragrafas reikia išmest laukan, nes jis 
atima teisę visam chorui dalyvauti rinkime 
pirmininko.

l Dar daugiau. Konstitucijos projekte yra 
J rekomenduojama rinkti Meno Sąjungos Cen

trą iš 15 narių. Kiek man yra suprantama, 
tai į Centrą yra rekomenduojama (siūloma) 
net šešiais nariais perdaug. Tai bereikalingas

• draugams važinėjimas ir atidavimas pinigų 
važiotės kompanijoms.

Su šiais konstitucijos pasiūlymais nesutikau 
Centro Biuro susirinkime, kada konstitucijos 
taisymo komisija skaitė naujus pataisymus ir 
čionai viešai pareiškiu nuomonę prieš tokius 
pasiūlymus, kurie palikti diskusijoms užbaig
ti konstitucijos klausimą.

♦ * *

♦. Turėdamas progos būti delegatu ir dalyvauti 
Amalgameitų Unijos konvencijoj, kuri buvo 
Clevelande praeitą savaitę, turėjau progos 
susitikti ir su mūsų Sąjungos Lyros Choro 
draugais. Praeitą penktadienį, 29 d. geg., tu
rėjom susirinkimėlį su lyriečiais, kuriame pra
šiau, kad jie prisirengtų prie menininkų šu-

• važiavimo.
Susirinkime buvo mažai choristų, nors sa

koma, jog jų yra apie 50 narių. Vienok ir iš 
to mažo skaičiaus gavau supratimą, kad visas 
choro veikimas palikta jaunuoliams ir suau
gusieji veik nekooperuoja su jaunimu, chore 
nėra tinkamos tvarkos ir stoka vadovybės.

Jaunimas apgailestauja Baltrušaičio; jis bu- 
» vo mūsų tėvas, sako choristai. Jis turėjo ry

šius ir su jaunimu ir su suaugusiais ir taip 
choras buvo stiprus ir nuveikė didelius dailės 

t darbus. Dabar palikom kai viščiukai ir taip 
viskas vištiškai ir eina.
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6-tą dieną rugsėjo, bus 

“Laisvės” piknikas Pitman, N. 
J., kuri rengia Philadelphijos

čia tai jau kaltė suaugusių draugų, kaip Kaip į tai reaguos socialdemokratų, vals- Lietuvių tarpe žinoma daina “Kur bakūžė Pranas. organizacijos.
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tai lietuvių komunistinės frakcijos narių ir 
kitų mūsiškių organizacijų už palikimą vieno 
jaunimo. Baltrušaičio vietą turi užimti, jeigu 
ne vienas, tai du suaugę draugai ir choras tu
ri būt sutvarkytas, nes jis yra labai jums rei
kalingas.

Jaunimas kalbėjo ir apie veikalus. “Tamy- 
lą” pavadino netikusiu veikalu, kaip dainas, 
taip ir visą vaidinimą. “Tamyla” nelietuviškas 
veikalas, reikia daug verkti ir nėra juokų, 
užtad žmonės tokio vaidinimo nemyli.

Tai šitaip kalba jaunimas apie mūs išleistus 
veikalus. Tačiaus jiems veikiausia niekas ne
paaiškino, kad nevisada galima vaidinti “žiop- 
lių Joną,” jog reikia perstatyti ant steičiaus 
ir svetimtaučių žmonių gyvenimą, nepaisant, 
kokiam pasaulio sausžemyj jie gyventų, žmo
nijos gyvenimas nėra ištisa komedija ir nega
lima jį visą perstatyti juoku. Gyvenimas yra 
pilnas visokią sceną: džiaugsmo, verksmo, ro
manso, tragiškumo ir jį reikia vaidinant ir 
atiduoti publikai tokį, kokis yra. Dirbtinumas, 
komedija yra taip pat reikalingas, bet jis ne
gali iškimšti visą gyvenimo kailį ir pastatyti 
jį parodoje.

Veikalo gerumas daug priklauso ir nuo tin
kamesnio susimokinimo. Tokio dydžio veikalą, 
kai “Tamyla,” po šešių ar aštuonių praktikų, 
aišku, tinkamai nesusimokinsi ir susirinku
sieji žmonės negaus iš vaidinimo to, ką eidami 
svetainėn manė gauti.

Geras susimokinimas ir prastesnį veikalą 
pagražina!

Revoliucine Spauda Lietuvoje
“Kova”—Revoliucinės inteligentijos žur

nalas. Vasario mėn. 2 num. Leidžia: Inteli- 
gentai-komunistai. Turinys: Sveikinimas Ro
men Rolanui. Į kovą (str. apie antifašist. 
judėj. perspektyvas inteligentijoj, daugiau
sia studentijoj ir tos kovos ryšį su darbo 
masėmis). Vasario 16 ir Lietuvos nepriklau
somybė. Lietuvos fašistų valdžios nauji įsta
tymai (nagrinėjimas spaudos ir draugijų 
įstatymų). Valstiečių bruzdėjimas. Klasių 
kova ir mokslas. Pastabos apie literatūrą. 
Šv. ministerijos literatūrinė premija. Įvaire
nybės. Beto: Korespondencijos iš universite
to gyvenimo, Aukštosios Technikos Mokyk
los, Klaipėdos pedagoginio instituto, Dotnu
vos ž. ū. akademijos. Partijos gyvenimo.

žurnaliukas spausdintas rotatorium, tech
niškai darbas blogokai atliktas. Pernai me
tais buvo* išėjęs re v. inteligentų būrelio laik
raštukas “Revoliucijos Keliu” (žiūr. |Z. An- 
gariečio recenziją “Priekale”) techniškai bu
vo atliktas daug stropiau. Beto patys straips
niai padaryti daug rimčiau. “Kova” tokio 
rimtumo nesudaro. Beto, kaip jau viršely 
pasakyta—leidžia inteligentai komunistai— 
visas laikraštis daro studentiškai-komunisti- 
nį įspūdį. O tas grynai komunistinis laikraš
tėlio pobūdis sunkina kelią į platesnius in
teligentijos sluoksnius. Beto, bene pagrindi
nė tų visų laikraštėlių klaida—studentiškas 
pamokslininkavimas. Nedėkingiausia rolė 
inteligentijoj būti pamokslininku. Rodos, kad 
francūzų taktika įtraukti inteligentiją į ben
drą frontą yra teisingiausia—jie ne tiek mo
ko, pamokslininkauja, ir ne tiek komunisti
nes platformas deklaruoja^-o duoda vietos 
visų nuomonių inteligentijai pasireikšti, dirb
ti ir tik to bendro darbo laikaršty ar žurnale 
pasėkoj veda inteligentiją į proletariato min
ties orbitą.

Na, bet tenka tikėti, kad “Kova” savo silp
nąsias puses nugalės. Reiškinys sveikintinas 
dar ir todėl, kad yra pirmasis grynai inteli
gentijos pasireiškimas, o Lietuvoj į inteligen
tiją buvo neretai rev. eilėse žiūrima, kaip į 
nepatikimą elementą.

“Revoliucinis Darbininkas”—1936 m. va
sario mėn. num. 3. (eina V m.) Leidžia L. 
K. P. Kauno Rajono komitetas. Turinys— 
vieneri metai nuo Vinco Mickevičiaus-Kapr 
suko mirties. Beto svarb. str. įsidėmėti “Ke
leivio” ir “Naujienų” kietakakčiams, kovo
jantiems prieš bendrą frontą: “Protestuokim 
prieš Socialdemokratų, Valstiečių liaudinin
kų ir kitų organizacijų uždarymą, Vasario 
6 d. vidaus reikalų ministerio nutarimu už
darytos socialdemokratų, valstiečių liaudi
ninkų, krikščionių demokratų partijos ir kai- 
kurios opozicinės jaunimo organizacijos. 
Opozicinių partijų sulikvidavimas—tai toli
mesnis fašistų valdžios reakcijos sustiprini
mas. Likviduodama opozicines partijas, fa
šistų valdžia dar kartą parodė, kad ji savo 
kruvino valdymo metodus vergiškai kopi
juoja iš hitlerinės Vokietijos.

tiečių liaudininkų ir kitos uždarytos organi
zacijos, mes tuo tarpu nežinome. Mums ne
žinoma, ar jos pasitenkins vien popieriniais 
skundais, kaip iki šiol darydavo, ar organi
zuos realią protesto akciją prieš naują fa
šistų valdžios smurto žygį.

Tačiau nepareinamai nuo to, kaip reaguos 
į tai socialdemokratų, valstiečių liaudininkų 
ir kit. uždarytos organizacijos, mūsų nusista
tymas tuo klausimu aiškus. Nieko nelaukda
mi mes turim išvystyti plačią kampaniją 
prieš šį naują fašistų valdžios žygį. Miestuo
se ir kaimuose šaukim plačius darbininkų ir 
valstiečių pasitarimus, į kuriuos kvieskime 
visus fašizmo priešus be pažiūrų ir nusista
tymų skirtumo. Susirinkimuose bei pasita
rimuose priiminėkime protesto rezoliucijas 
prieš opozicinių partijų uždarymą, organi
zuokime bendrus komunistų, socialdemokra
tų, valstiečių liaudininkų ir kt. išstojimus su 
reikalavimais atšaukti opozicinių partijų už
darymą.”

Tai štai kaip elgiasi L. K. P., kurią savo 
laiku (1926 m.) liaudininkų ir soc. dem. val
džia ne tik nelegalizavo, bet net jos įtakoj 
esančią Panevėžio profsąjungą uždarė, o 
jos veikėjus į kalėjimą sugrūdo. Ar šį kar
tą dar drį$ “Socialistai” kalbėti apie komu
nistų nenuoširdumą.

Toliau—apie šoferių profsąjungos reika
lus. Str. apie tai, kaip fašistų valdžia slepia 
valdemarininkų-vokiečių hitlerininkų sėbro 
Karučio ir kitų ruoštąjį sausio pradžioje pu
čą. Straipsnyj apie darbininkų atstovybės už
mačias numušti spaustuvių darbininkams 
algas duoti tokie spaustuvių reikalavimai, 
pasiųsti vidaus reikalų

Mėnesinis uždarbis
Raidžių rinkėjai

I kat. II kat. III kat.
400 litų 360 lt. 320 lt.

Linotipininkai 500 450 400
Mašinistai 400 360 320
Knygrišiai 360 320 300
Knygrišių pagelbininkai 230 210
Litografijos graveriai 600 530
Perdavėjai 440 385
Cinkografai 400 360 320

Cinkografai fotografai 400 360 320

Beto—įdėta nemaža korespondencijų iš
Kauno įmonių ir viena iš kaimo (mitingo 
aprašymas). Laikraštis turi nepaprastą pasi
sekimą Liet, darbininkų masėse.

Beto, L. K. P. Kauno raikomas yra išleidęs 
atsišaukimą ir dėl įvykusio Kaune milžiniš
ko potvinio, kuriame sakoma, kad nuo 1926 
m. paskirtoji Nemunui ir neriui tvarkyti ko
misija nieko nepadarius, neturėjus lėšų, o 
dešimtis milijonų pinigų fašistai išmetę po
licijai ir žvalgybai. Atsišaukimas kviečia be
darbius, darb., biednuomenę atakuoti įstai
gas ir reikalauti pinigų, maisto, drabužių, 
nes tik mažą dalį fašistai teaprūpino iš tūks
tančių nukentėjusių.

Kaip Lietuvoj ‘Taiso” Kalbą
Lietuva, per ilgus metus, buvo pavergta ki

tų kraštų imperialistų. Jai atgavus tautinę 
laisvę susirūpinta ir kalbos reikalais. Visi 
žinome, kad gyvenimas ant vietos nestovi, 
daugybė naujų išradimų, patobulinimų, page
rinimų, o tas iššaukia ir kalbos turtėjimą, 
keitimąsi. Greta eina ir kalbos švarinimas. 
Gaila, kad Lietuvoj tuom “švarinimu” užsiima 
fašizmas arba jam tarnaujanti kalbos žinovai. 
Nuo to daug kenčia lietuvių brangios istorinės 
liekanos ir pati kalba.

Kalbos “švarinimas” eina nuo rusybės, gu- 
dybės, lenkybės, vokietybės, slavybės, žydišku
mo ir tt. Fašistiniai ir fašistų įtakoje kalbos 
žinovai išmestus žodžius paskelbia netaisyk
lingais ir barbariškais visus, kurie turi bent 
kokį panašumą rusų, lenkų, žydų ar kitų tau
tų kalboms. Ta tema daug rašo. Fašistų val
džios Valstybės Spaustuvė išleido žodynėlį 
“barbariškų” žodžių ir jų pataisymų, žody
nėlis sutaisytas Vikt. Kamantausko, kurisai 
neima atsakomybės už visus tuos “taisymus,” 
vietomis net tūlus “barbariškus” žodžius, už
stoja, nes jie buvo naudoti Daukanto, Dauk
šos, Rygiškių Jono ir kitų lietuvių rašytojų ir 
kalbos žinovų.

Kur Lūšna Samanota
Minimas žodynėlis apie 2,000 žodžių taiso 

ir skelbia barbariškais. Tūlus taiso akcenta
vime, kitus pakeičia naujai iškeptais. Fašis
tinė tendencija “taisytojus” priveda prie pa
prasto siaurumo, šio straipsnio rėmai nelei
džia apie visą tai kalbėt, bet kelis pavyzdžius 
galima paimti.

samanota.” Bet štai “taisytojai” surado, kad 
žodis bakūžė yra lietuvių kalbai svetimybė 
ir jos vietoje siūlo vardą—lūšna. Išeina, kad 
ir mūsų dainininkai turės dainuoti “Kur lūš
na (ar lūšnelė) samanota.”

Paėmė žodžius: “anūkas” ir “anūkė.” Tuo- 
jaus “taisytojai” sušuko:

—Slaviški!... Rusiški!... Rusybe, nes ru
siškai anūkas yra “vnuk,” o anūkė—“vnuč- 
ka.” Ir apkrikštino anūką—sūnaitis, anūkę— 
dukraite.

Dar prasčiau išėjo su viedru. “Viedro” var
dą atmetė, nes rusai vadina “vėdro”. “Viedrą” 
pavadino kibiru, nes tūlose Lietuvos vietose 
taip vadinamas. Bet, o nelaimė! Kas tai išaiš
kino, kad ir “kibiras” yra svetimas, kad tas 
žodis atėjęs nuo žydą. Taip “vargšas” viedras 
ir klaidžioja be tikro lietuvių vardo.

Atmetė visus žodžius su priesaga—astis, 
kaip—gyvastis, savastis ir tt. Pradėjo svars
tyti žodį—grabas. Paskelbė negeru, nes arti
mas rusų ir lenkų kalboms ir nusitvėrė karsto. 
Bet ir karstas, pasirodo, yra ne lietuviškas pa
vadinimas, o suomiškos kilmės. Ir vėl blogai: 
grabas—negeras, karstas—netinkamas.

Svarstė žodį indusas, surado, kad jis yra 
rusiškos, kilmės nuo “indus” ir paskelbė in- 
dusą jau tik indas. Bet indais vadina virtuvių 
reikmenis, ir vėl maišalienė.

Armotos pavadinimą atmetė, nes tai paeina 
nuo lenkų kalbos ir ją pavadino patranka. Bet 
patranka vadina ir besitrankančią . moterį- 
merginą.

Kupranugaris liko jau tik kuprius. Knatas • 
—dagtis. Pradėjo svarstyti kliubo (užeigos) 
vardą ir surado, kad ir čia rusybe, nes rusiš
kai kliubas — “klub,” lenkiškai taip pat ir 
paskelbė kliubą tik klubas. Bet gi klubas 
augštutinė kojos dalis. Šis “pataisymas” 
painiojo užeigą su klubu.

žodis—nuterioti paskelbta negeru, nes 
viškas, vieton jo paimtas nusiaubti. Perkūn
sargis pavadintas—žaibolaida. Kalbos žinovai 
atėjo prie žodžio ponas. Ponas nelietuviškas, 
lenkiškas—“pan.” Bet kaip pasielgsi, 'juk po
nas prezidentas, ponas ministeris, “ponas,” 
“ponas” ir dar “ponas”, tik ir skamba Lietu
voj. Nutarta: ponas nėra lietuviškas žodis, 
bet visgi tik todėl nėra prasmės jo vengti. 
Mat, ponas jiems patinka.

Prie pono netoli stovi žodis turtingas, svars
tė, svarstė ir nutarė turtingą vadinti — pini
gingas. čia pat susidūrė su sakiniu: “turtin
gas žodžiais.” Ilgai nemąstyta, bet tuoj aus 
paskelbta—žodingas.

štai dar žiupsnelis kitų ‘taisomų” žodžių.
Taisomi žodžiai

Delei St. Jasilionio 
Eilėraščių Išleidimo

“Laisvė” šiemet leidžia atski
ra knyga mūsų veikėjo ir po
eto, Stasio Jasilionio eilėraš
čių rinkinį Bešvintantis Rytas. 
Tai bus parinktinių jo eilėraš
čių knyga iš apie pustrečio 
šimto puslapių.

Drg. St. Jasilionis žinomas 
visai plačiajai Amerikos lie
tuvių darbininkų visuomenei, 
ne tik kaipo poetas, bet ir kai-: ,... 
po žurnalistas ir veikėjas. Pa
žangiojoj spaudoj jis pradėjo 
bendradarbiauti veik 30 metų 
atgal, o “Laisvėje” rašineja- 
bendradarbiauja nuo pat mū- 
sų laikraščio įsikūrimo.

Daug mūsų deklamatorių 
deklamuoja St. Jasilionio ei
les, daug dainininkų jas dai
nuoja, daug jų tilpo mūsų 
spaudoj ir daug skaitytojų jo
mis gėrėjosi, skaitydami. Bet 
bus kur kas patogiau, kai tie 
visi (geresnieji, parinktiniai) 
eilėraščiai bus išleisti atskirą, 
knyga, kuria kiekvienas, kuris 
norės, galės naudotis.

Knyga bus gražaus popie- 
ro ir dailiai techniškai apdirb
ta.

Imdamasi už šito didelio ir 
svarbaus darbo, “Laisvė”, ta
čiau, žino, kad eilėraščių rin
kinys—ne apysaka. Ji neturi 
tokios rinkos (Tai žinoma ne 
tik lietuviuos, bet ir kitose 
tautose). O eilėraščių išleidi
mas lėšuoja brangiau, negu 
apysaka. Todėl kreipiamės į 
visus mūsų skaitytojus ir 
draugus, įvertinančius poezi
ją, užsisakyti šią knygą iš an
ksto. Kaina: 50c. už kopiją.

Tuo būdu padėsite mums 
knygą išleisti ir užtikrinsite 
jos didesnį prasiplatinimą.

Su užsakymais siųskite ir 
pinigus: “Laisvė”, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Draugai menininkai! Jūsų 
pareiga pasidarbuoti juo en
ergingiau. Užsisakykit Bešvin- 
tantj Rytą. Parinkite prenu
meratų iš kitų! Užsisakiusiųjų 
vardai bus atžymėti pačioje 
knygoje.

Lauksim!

PirmiauPirmiau DabarDabar
buvo vadinama buvo vadinama

aršus smarkus ypata asmuo
atsakomingas atsakus išmislas išmonis
atsiekti pasiekti kapinynas kapynas
atskaita apyskaita kasdieninis kasdienis
atvirutė atvirukas lietsargis skėtis
baltiniai skalbiniai neturtisi beturtis
beviltis neviltis prašyti melsti
blėdis žala re gratis akiratis
bočius senelis rubežius siena
dažnai tankiai švogeris svainis
fakelas degalas tėmyti stebėti
gerbūvis gerovė žingeidus smalsus
giminingas giminus

Katkauskaitė Operoj

R. Mizara.

p

Ir daugelis, daugelis kitų. Seni žodžiai, kar
tais labai plačiai lietuvių liaudies vartojami, 
įmetami, vien tik todėl, kad jie yra artimi 
rusų, lenkų baltarusių, žydų ar kitų tautų, 
žodžiams. Tas tik parodo fašistinių “taisyto
jų” siaurumą. Jie siaurina ir lietuvių kalbą. 
Daugelis, kaip senų, taip ir naujų žodžių yra 
jau žinomi, vieni greta kitų vartojami. Ir rei
kia manyti, kad fašistams nepavyks juos iš
rauti iš lietuvių liaudies; jie pasiliks ir su
lauks to laiko, kada laisva Lietuvos liaudis, 
protingai, nedrebėdama del to, kad tas ar ki
tas žodis yra artimas kitai tautai, galės pa
tobulinti savo kalbą.

Nenuostabu, kad fašistiniai kalbos žinovai, 
vesdami kovą su kalbos “barbarizmu”, patys 
rodo vienpusišką, siaurą, fašistinį barbariz
mą, bet nuostabu tas, kad tūli inteligentai, 
skelbią savę kairiais, o visus tuos fašistų iš- 
mislus išskėstomis rankomis graibsto, lenkia 
galvą prieš fašizmą—sudariusį lietuvių kal
bos terminologiją ir tuom pat kartu spjaudo 
į mūsų spaučlą. D. M. šolomskas.

ATITAISOME
šioje pat vietoje pereitą savaitę tilpo ko

respondencija iš Aido Choro (Brooklyn, N. 
Y.) susirinkimo. Ten buvo pasakyta, kad Aido 
Choras išrinko į Meno Sąjungos suvažiavimą, 
įvykstantį Clevelande, birželio 21-22, vieną de- ’ 
legatą—F. Jakštį. Turėjo būt: Aido choras 
įgaliavo savo sekstetą — Aidbalsius. Reiškia 
viso 6 delegatus, šiuomi tą .klaidą atitaisau.

Daugelio mūs dainininkų 
kasdieninių svajonių čiukurą . 
kolkas teko pasiekti tiktai p. 
O. Katkauskaitei. Pirma lietu
vaitė dainuoja pasaulio gar
siausioj operoj Metropolitan.

Onytę teko girdėti dainuo
jant “The Bartered Bride”* 
(Smetanas’o muzika), Agnės 
rolėje. Rolė jos nedidelė, bal
so grožis vienai kaip ir neten-. 
ka parodyti; dainuoja duete,.ų 
trio ir kvintete. Jos scenoj ju
desys, kaip ir balsas yra aukš
to išlavinimo ir publika tai gi
liai įvertino.

Pavasarinio sezono operoj, 
Katkauskaitė dainuoja trijose 
operose, kitose, jos rolė kiek 
didesnė.

Laimint operoj vietą, Kat
kauskaitei teko dalyvauti 
kompeticijoj net trijų šimtų 
dainininkų, iš kurių tik du lai
mėjo. Tai rodo, kokio aukšto 
balso ir abelno kultūrinio iš
silavinimo reikalaujama, idant 
patekti į didžiąją operą. K.

k
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Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

en., Birželio C, 1936 Puslapis Ketvirtas

Pirmoji Gegužės Lietuvoj
(Nuo mūsų specialio korespondento)

(Pabaiga)

Trockininkai neįstengė nė 
atąišaukimo išleisti.

žėš 1

• Fašistai šiemet ne tik tero
ru atsakė į darbininkų pastan
gas minėti 1-ją gegužės. Kiti 
jų agentai ėmėsi kartu su 
Kauno hitlerininkais fašizuoti 
pačią 1-ją gegužės. Seniau, 
22-30 m. visokių organizacijų 
ir mokyklų vadovybės stengda
vosi ją paversti “medelių so
dinimo” ir “tėvynės pagražini
mo^ švente.

Dabar imtasi paversti ją 
fašistine švente darbininkijai.

“Pirmiausia vokiečių-hitleri- 
ninkų baidokai, atvykę iš Til
žės net kelias dienas prieš ge
gnės 1-ją iškabino raudonas 
vėliavas su svastika, o gegu- 

dieną baidokininkai
nedirbo, tyčiodamies iš žydų, 
kad jiems teksią ryt (šešta
dienį) dirbti iškraunant jų 
pęėkes.

•M, •
Buvusio vokiečių prieškari

nio šnipo — Tilmanso salėj 
gegužės 1 d. įvyko iškilmės. 
Dalyvavo vokiečių pasiuntinys 
Kaune Cechlinas, jo patarė
jas Picot, grafas Hartenber- 
gast ir, žinoma, specialus Hit
lerio agentas iš Berlyno. Su
sirinkusiai “ariškąjai” vokie
čių kolonijai Kaune buvo pa
sakyta karštų kalbų.

Na, nuo savo bičiulių neat
siliko ir lietuviški rudmarški- 
niai (atsiprašau — žaliamarš- 
kiniai su svastika ant ranko
vės). Tautininkų agentas 
garsusis daktaras Ambrozai- 
tis (buvusios kademų darbo 
federacijos vadas) su savo Lie
tuvos darbo jaunimo sąjunga 
suruošė ateitininkų salėj va
karą — 1 gegužės minėjimą. 

~ žinoma, pasakė karštų kalbų 
prieš klasių kovą, prieš bol
ševizmą. Jaunimui patraukti 
buvo pasisamdęs kelis artistus 
iš Valstybės teatro “meniška- 
jai*’ programai.

Nemažiau aktingai, kaip ir 
kitais metais, minėjo gegužės 
1-ją ir kaimas . Ir pasaky
siu, kaimas dabar yra viena 
iš .pavojingiausių vietų fašiz
mui. Kaimui apdumti akis 
neva keliamos ž. ū. produktų 
kainos, “veikia” kainų tvarky- 
tojas, keliamas pačių fašistų 
seimo rinkimų klausimas ir tt. 
Bet ši pirmoji gegužės atne
šė .ir dar kai ką. Apskričių 
viršininkai išleido įsakymą, 
duodantį teisę vietos policijai 
mobilizuoti pačius valstiečius 
kovai ir pogromams prieš 
bruzdančius i r streikuojan
čius savo brolius. Ne- 

P beįstengdama policija susido
roti su valstietija, kuri jau ir 
šūviais atsakinėja į šūvius 
(deja, individualaus teroro 
forma), gavo štai kokių įgalio- 
jintU:

‘‘Kauno apskr. viršininko 
įsakymas tvarkai palaikyti.”

Šuo gegužės 1 d., einant 
šiuo įsakymu, apskrities vals- 
Čių- seniūnijose “tvarkai ir ra
mumui” palaikyti kiekvienas 
fiziškai pajėgus Vyras gali 
būti vietos policijos reikalavi- 
mii pašauktas neribotam lai
kui išorinei sargybai. Tvarkai 
ir ramybei palaikyti sargybi
nis pareigose gali turėti viso
kį ‘ginklą, švilpuką, elektrinį 
ar kitokį žibintuvėlį. Be to, 
ant kairės rankovės aukščiau 
alkūnės turės baltą paraištį, 
paženklintą vietos policijos 
antspaudu. “Tvarkai
bet” palaikyti sargybinis turi 
teisės nuo saulėlydžio ligi sau- 

"lėt^kio naktį neleisti į saugo
mą plotą už jo ribų gyvenan
čius asmenis, vartoti fizinę jė
gą ar'.' ginklą užpuolimui at
remti, saugojamam asmeniui 
ar turtui apginti bei savo gy
vybei apsaugoti, kiekvienu

ir ramy-

paros metu tikrinti nepažįsta 
mų asmenų dokumentus, su 
laikyti įtariamus asmenis ii 
per seniūną įduoti vietos po 
licijai; sukelti aliarmą. Tvar 
kai ir ramybei palaikyti sar 
gybinis pareigose neturi tei 
sės jokiomis aplinkybėmis ap 
leisti sargybos vietos ir mie 
goti. “Tvarkai ir ramybei’ 
palaikyti sargybiniams vyk 
dant pareigas, kiekvienas as 
muo, į kurį bus nukreiptas šio 
įsakymo nuostatų reikalą 
vimas, turi neatidedamai ii 
neprieštaraujamai jį vykdyti 
Nusižengę šiam įsakymui at 
skirais apskr. viršininko šaky 
mais baudžiami administraci 
niu būdu ligi 1000 litų pini 
gine pabauda arba areštu ligi 
vieno mėnesio. Bausmės—be- 
apeliacinės.

Taip tai skamba apskrities 
viršininko įsakymas.

O ką gi saugoti bus varomi 
valstiečiai?—Saugot telefonus, 
kad žvalgyba nekliudomai ga
lėtų susisiekti su savo šnipais, 
saugot pienines, saugot plėši
kiškus kooperatyvus, kurių ne 
vieną valstiečiai jau sunaiki
no, saugoti seniūnus, viršai
čius, šnipus ir policininkus nuo 
revoliucinės liaudies. Tai jau 
panašu į 1905 m. revoliuciją!

O kokius žmones policija 
varys savo butus saugoti ? Įsa
kyme sakoma—“visus,” “kiek
vieną.”

Fašistai jau turi pamokų. 
Kai pereitais metais kai ku
riuose Suvalkijos miesteliuose 
jie pastatė patruliuoti kar
eivius, įvyko skandalai. 
Kareiviai-patruliai, sutikę po
licininką, betampantį senyvą 
valstietį, daužyto pridaužė po
licininką, o valstietį paleido.

Jie puikiai žino, kad išva
rytas sargybon valstietis ir ga
vęs šautuvą. — iš jo nešaudys, 
pasiduos į nelaisvę sukilėliam, 
ir tt. žodžiu, žino, kad polici
jos šautuvais tada apsigink
luos revoliucinė liaudis, 
Kinijos raudonarmiečiai 
kaišeko armijų ginklais.

Jie varys tautininkus,
liūs, jaunalietuvius, buožes, ei
gulius, girtuoklius, šnipus. Bet 
ir jie neišgelbės fašizmo. Ko
va parodė, kad pernai ne vie
nas jaunalietuvis ir tautinin
kas valstietis kovėsi revoliuci
nės liaudies pusėj ir buvo po
licijos nukautas, kaip, pav., 
Veiveriuose ir kitur.

Taigi, šių metų 1-ji gegužės 
atnešė naujas kovas prieš fa
šizmą.

3—V—36.

kaip 
čan-

sau-

vėliau tik pasigirdo klykavi
mas merginų, garsus melodin
gas dainavimas—tai atvažiuo
ja ir kiti choro nariai ir narės. 
Suūžė keli automobiliai, ir be
rods pora trokų, pasipylė gra
žus būrys choristų. Iškraus
tė iš trokų piknikui produk
tus ir prasideda piknikas.

Čia teko daugiau susipažin
ti su šenadorio jaunimu ir su
augusiais draugais. Shenado- 
riečiai žmonės labai draugiš
ki, linksmus—tartum vienos 
šeimos nariai. O dar smagiau 
prisiminti tai apie jauninto. 
Tikrai jaučiaus kaip Lietuvoje 
tarp savo paliktų, keli metai 
atgal, draugų. Tenka susipa
žinti su visa eile naujų drau
gų ir draugių. Susipažįstam 
su Vailionių jaunimu. Tenka 
sueiti mūsų nenuilstanti ang
liško jaunuolių skyriaus bend- 
dradarbė Staniškiutė; ji dau
gelį įdomių dalykų papasako
jo. Teko kalbėtis ir su kitomis 
mergaitėmis, kurios, reikia pa
sakyti, netik apie 
supranta, bet dar 
apie kasdieninius 
reikalus; puikiai

Roosevelto “Nominuotojai

Washington. — Paštų mi
nisters Farley sugalvojo 
Roosevelto “n o m inuotojų” 
neva organizaciją. Kas įmo
kės dolerį, gaus “nominuo
tojo garbę” ir tikietą į kokį 
demokratų ermyderį. Tai 
naujas skymas liežti dole
rius iš “publikos.”

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Šiurpus Mainų Vaizdas

“Decoration Day”. Jau 10- 
ta vai. ryto; mes su draugu 
Siurba sėdim dideliam “lama- 
zine” ir šenadoris kiekvieną 
minutę vis arčiau ir arčiau 
prie mūs, o gal, teisingiau pa
sakant, mes prie šenadorio. 
Pirm negu įvažiavom į patį 
garsųjį mainierių miestą, ypa
tingai man krito akin šio mies
to ir apielinkės gan keistokas 
vaizdas, kuris pirmu kartu 
mano gyvenime matomas.

Štai čia tos ir mainos, kurių 
produktu Suvienytos Valstijos 
apšviečiama, apšildoma ir įvai
rių mašinų, mažų ir didžiausių 
milžinų ratai sukami, šių mai
nų anglimis apšildoma darbo 
žmonių bakūžės, taip pat ap
šildoma ir New Yorko dango- 
rėžiai. Tomis pačiomis angli
mis šildosi vargdieniai, šildosi 
ir milionieriai. Taipgi su tų 
pačių anglių pagelba plaukio
ja tūkstančiai laivų ir laive
lių plačiomis jūromis aplink 
žemės kamuolį. Mainos, apie 
kurias daug rašoma unijizmo 
klausimu. Tos pačios mainos, 
apie kurias mano tėvukas man 
vaiku esant daug pasakojo ir 
kuriose jis buvo skaudžiai su
žeistas. Tos pačios mainos, 
kurios jau yra daugelį gyvy
bių prariję.

Abelnas vaizdas kažin kaip 
atrodo šiurpus. Ypatingai bau
gina tie juodų žemių supilti 
augšti kalnai. Rodosi, kad 
net ir medžiai prie tų kalnų 
nėra tokie skaistūs, ne tokie 
žali, kaip kur gražiose lygu
mose. O prie to šiurpaus vaiz
do prisideda ir tie statūs kal
nai ir pakalnės, kuriais išvin
giuoti automobiliams keliai ir 
gelžkeliai.

Pats Shenandoah’rio mies
telis taipgi visai skirtingai at
rodo, negu didmiesčiai, New 
Yorkas ar kiti. įvažiavus į 
miestelį, tuojaus jaučiama, 
kad jis apgyventas proletarų. 
Namukai nedideli, daugiausiai 
dviejų augštų, ir didžiumoj se
nai jau dažyti, kiti net ir pu
sėtinai prastos išvaizdos, ap- 
irę, apleisti, nebepajėgiami 
veikiausiai pataisyti. Kiti pa
virtę ant šono, taipgi šalygat- 
viai suskilinėję, susilankstę, 
tartum po didelio gaisro, i ¥

Susitinkam su Draugais 
Šenadoriečiais

Važiuojam į Shenandoah

Heights, kur yra šenadoriečių 
laisvos kapines. Prisieina va
žiuoti į statų didelį kalną, tar
tum and verbliūdo nugaros— 
vos užvažiavom. štai jau mes 
ir ant kalno, čia jau randam 
ir lietuviškas kapines, randam 
būrį draugų. Bet ant to kal
no, kad jau pučia šaltas vėjas, 
kad šalta, tartum kalėdų die
ną. žmones renkasi lėtai, bet 
atėjus nutartam laikui, vienas 
draugas perstato vietinį Lyros 
Chorą sudainuoti dainą-kitą. 
Choriečiai ir chorietės tartum 
kareiviai sustoja po smarkio
sios Daratėlės komanda ir taip 
vykusiai sudainuoja “Neverkit 
prie kapo” ir dar kelias kitas 
daineles. Drg. Siurba (“Tie
sos” redaktorius) pasako tin
kamą prakalbėlę ir užsibaigia 
kapinių apvaikščiojimas.

Svečiuojamės Pas Draugus 
Judzentavičius

Skirstantis nuo kapinių, pa
kviečia draugas žemaitis užeit 
pas juos, pakviečia draugai 
Motuzai; užeinam pas vienus 
ir pas kitus po keliolika minu
čių. Bet jau Judzentavičienė 
ir jos sesutė Ona, ir Judzenta- 
vičiūtė Bronė, mūs nepalieka. 
Judzentavičienė prisiliuoduoja 
pilną “Plymouth’ą” jaunų cho
risčių ir podraug kviečia mus 
pas save į svečius. .Važiuo
jam, bet mes Daratai nesuspė- 
jam. Mat, kad smarki, tai ant 
visko smarki. Netik kad su 
gaidomis, su dainomis ir choro 
mokinime mikli, bet ir auto
mobilį puikiai vairuoja.

Atvažiavę randam namie 
Judzentavičių; kiek pasikal
bėjus, po ilgos kelionės trupu
tį atsilsėjus, parodo mums sa
vo paveikslų studiją, kuri 
taip jau rūpestingai sutvarky
ta. Ir matomai jis ir jo jau
na žmonelė turi tame darbe 
noro ir palinkimo.

Po Daratos komanda, mer
gaitėms pagelbstint, suruošia 
didelius pietus. Pavalgę, kiek 
pasišnekučiuojame, pajuokau
jame ir nutariame vienbalsiai 
važiuoti Lyros Choro nakti
niu piknikan. Ir vėl kelio
nė, du pilni automobiliai, su 
linksmomis dainomis traukia
me pas Zeikus ant farmos pik
nikan.

Smagus Naktinis Piknikas

Nuvažiavus pasirodo, kad 
mes dar pirmutiniai. Kiek

romansus 
daugiau 

gyvenimo 
supranta 

apie savo ir savo tėvų būklę
ir dabartinę padėtį.

Daugelis choriečių vaikinų 
ir merginų pasižadėjo atva
žiuoti į Brooklyną 4-tą dieną 
liepos “Laisvės” piknikan. Tai 
labai puiku ! Mes, brooklynie- 
čiai, lauksimo to linksmo lie
tuviško jaunimo.

Piknikas ėjo gana linksmai; 
pats 'Zeikus (jaunas vyrukas) 
be pertraukos su dideliu ar
monikų grojo, o piknikanjau
tieji linksminosi, šoko. Taipgi 
šenadoriečiai nepasiskūpina 
ir su įvairiais gėrimais. Man 
rodos, kad kai kurio gėrimo ar 
tik ne per daug jie turėjo.

Ir ot taip dar visam pikni
kui beesant, jaunimui bešo
kant, Kuzmickui su Grabaus
ku bedainuojant, kitiems prie 
bačkutės begurkšnojant, mes 
su draugu Siurba jau po gero 
vidurnakčio apleidome pikni- 
kes ir leidomės New Yorko 
ka ir visas šenadorio apielin- 
link.

NICA RAGUOS SUKILĖ
LIAI IMA VIRŠŲ

Managua, Nicaragua. — 
Sukilėlių milicijos genero
las A. Somoza užėmė Leon 
tvirtovę ir su 2,500 karių 
įmaršavo į šalies sostinę 
Managuą. Apsupo preziden
to Sacasos valdžios centrą.

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
sų pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakeli, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau
nūs namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Telephone: EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligtp 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 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— T.'“
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gorimais, 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 Eleveiterio stoties.

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 gatves 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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra 
Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Netiki Popiežiaus Pamokslam

N.

manote apie vė-

na-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Nepamirškite Prenumeratos SCRANTON, PA.Easton, Pa

mie-

Vaitaičio Naujas Biznis

Lawrence, Massuz-

prieš

NOTAR PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Stoughton, Mass.
buvo

Vilkienės 
yra pra- 
bostonie-

nieko
Mat 
dujų

&i

■

<11.
*

išrinkti 
į kitas

Komisija, 
(131-133)

i

Puik**i įrengtos dvi koplyčios dry
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

P. Ruseckiene.
(131-132)

NAMŲ ANTRAŠAS\
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

I

Tad kiekvienas lietuvis darbininkas 
ir darbininke privalo dalyvauti ir

ir kitų apielinkės miestų.
Komisija.

(132-133)

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Fin. Sekr. J.
(133-134)

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

G. S. Org. 
(132-133)

LICENSES
BEEk, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails.

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

Parengimas įvyks su- 
Visų, 
apie- 

parei-
paremti šį parengimą.

A. Wenskevicius.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 513f 
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.

mos tiesiame

LDS jau-
Maple

Tame pačiame susirinkime 
tapo išrinktas delegatas į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Delegatu išrinktas mūsų jau
nas menininkas Leonas Chula-

gerklėmis, 
išmislas ir 
Kada jūs, 
visuomeni-

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 10 d. birželio, 8 
vai. vakare, 267 Walker St. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars- 

Taipgi bus renkami dclega- 
ir bus 

L.” pik-

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
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.

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

įvyks nedėlioj, 7 d. birželio, 9 vai. 
ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts. Visi nariai dalyvaukite ir atsi-

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANT' STREET BROOKLYN, N. Y.

Taipgi visi “Laisvės” skaitytojai, 
kurie dar negavote knygą Mortos 
Vilkienės Divorsą, atsilankykite j šį 
susirinkimą atsiimti knygas, nes po 
stubas išnešioti mus labai apsunki
na.

Skaitant “Mortos Divorsą”

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Kažin kodėl mūsų biuro 
mažiau mums 
Šiltesnis oras, 

tinginiavimas 
visiems

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Hįp 
KIRPIMAS

Canarsie
NOTICE
RL 0992 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sect ion 
Control Law at 98 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undr Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 727 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SL-21S has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2226 Surf Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JACOB G. LEVY 
(Pair O’Jacks Bar and Grill)

2226 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given ___
1,-566 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I^tw 
at 1063 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER KRATENSTEIN 
D-B-A—Kay Wine & Liquor Co.

1063 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

w

A.L.D.L.D. 39 kp. rengia draugiš-, Visi nariai dalyvaukite, užsimokėkite 
ką sueigą, parę del savo narių ne
dėlioj, 7 d. birželio, kuopos nuosava- lės atsiimt dovanų knygą “Mortos 
me parke. Po susivienijimo L.D.D. Vilkienės Divorsas”.
6 kp. ir A.L.D.L.D. 39 kp. nariai pa- riai, bet “L.” skaitytojai dalyvaukite 
geidavo tokio draugiško susiėjimo, ir gaukite savo knygą.
tad dabar ir surengėm. Taipgi kvie
čiam iš apielinkės ir iš toliau drau
gus 
bus

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

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

870J JOS CAMPAŲ AVE., DETROIT, MICH.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 7 d. birželio, 9 vai. 
ryto, Providence Auditorium. N. 
Main St. Visi nariai dalyvaukite, nes tymui, 
yra labai daug svarbių dalykų ap- tai į Clevelando kongresą; 
svarstymui. ; apsvarstymai važiavimo į “

Org. niką 4 d. liepos, Brooklyne.

LOWELL, MASS.
L.D.S. ir A.L.D.L.D. kuopos ben

drai rengia didelį pikniką su gražia 
'programa, nedėlioj, 7 d. birželio, 
'Vytauto Kliubo Parke, šalę Lake- 
jview Park, Collinsville, Mass. Pra- 
Įdžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Programos išpildyme dalyvaus kele
tas žymių artistų jų tarpe dalyvaus 
ir Ig. Kubiliūnas, garsusis radio 
dainininkas. Turėsim svečių iš Hud- 
sono

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at E. S. 
of W. 16th St., 200 Ft. No. of Boardwalk, 
Borough of Brooklyn County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OSCAR BUCHWALD
E. S. of W. 16th St.,

200 FT. No. of Boardwalk. 
Coney Island, Brooklyn, N. Y.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 7 d. birželio, 9 vai.' 
ryte, Providence Auditorium, N. 
Main St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

NORWOOD, MASS.
L.D.S. 3 kp. rengia penktą metinį 

pikniką ijedčlioj, 7 d. birželio, New 
Pond (prie ežero). Pradžia 12 vai. 
dieną. Yra gera svetaine šokiams, 
ir iš Montello grieš gera orkestrą.

Vietinius vežios busas nuo Krasau
sko krautuvės, 1190 Washington St. 
nuo 12 vai. dienos iki 4 vai. po pie- 
lUlšt‘ kitur 'važiuojantieji imkite 1-A'8 vai. vakare šv. Jurgio Svetainėje, 
kelia iki Bullard St., Walpole, va-[į8® New York Avenue. Bus renkam, 
žinokite iki Grape Harbor-tai pik- delegatai ) Lietuvių Kongresą, kuns 
niko vieta . ‘VJ'ks Clevelande.

dalyvauti, užkandžių ir gėrimų 
visiems iki valios.

Rengėjai.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
ihe Alcoholic Beverage Control Law at 1819 
E. 92nd St. (Canarsie Shore), Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD OTTERSTEDT 
1819—E. 92nd St.

Shore Brooklyn,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarąų 
naujus paveiks-, 
lūs ir krajavūs' 
sudarau SU 

amerikoniškais. ' 
Reikalui esaftt 
ir padidinu tor 
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja-, 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

Y.
is hereby given that License No.
has been issued to the undersigned,

132 A of the Alcoholic Beverage'
Berry St., Borough of I

that License No.;veskite naujų narių prirašyti.
Sekr. N. Dudonis.

(132-133)

CHESTER, PA.
■ Kompartija rengia svarbias pra
kalbas ,antradienį, 9 d. birželio, Uk- 

WATUDDIIDV PAMN irainll SVetaingJe> 2524 W’ 3rd St’>WATERBURY, CONN. i7:30 vaL vakare. Apart kitų kalbė-
A.L.D.L.D: 28 kp. mėnesinis susi- tojų kalbės drg. Mother Bloor, ne- 

rinkimas įvyks antradienį, 9 d. bir- nuilstanti ir visų mylima darbininkė, 
želio, 7:30 vai. vakare, 774 Bank St. Ji kalbės apie Farmer-Labor Partiją. 
Draugai įsitėmykite, kad kambariai 
perkraustyti nuo 775 Bank St. į ki
tą pusę po numerių 774 Bank St. išklausyti šios senutės prakalbą.

Rengėjai.
(132-133)

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkės yra šaukia

mus labai svarbus susirinkimas. Vi
sos progresyviškos organizacijos, 
kaip ALDLD, LDS Jaunuolių kuopos 
taipgi Sietyno ‘ Choro nariai būtinai 
turėtų dalyvauti šiame susirinkime, 
.kuris įvyks 8-tą d. birželio (June),

kelią iki Bullard St.. Walpole, va-:180 New York Avenue. Bus renkami

LOWELL, MASS.
A.L.D.L.D. 44 kp. susirinkimas 

įvyks subatoj, 6 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, nes nedėlioj bus piknikas.

duokles ir “Laisvės” skaitytojai ga-

Puslapis Penktas

ii* tuomi “gelbė- 
nuo “baisaus bar- 
Man įdomu buvo 
su keletą veikles- 
katalikų ir gauti 
apie jų “šventąjį

finansai. Delegatams skiria
ma po 25 dolerius kelionei, 
kuriuos dar reikės sukelti pa
rengimais. Bet 25 dol. to
kiai kelionei nepakaks, o ir 
parengimais sukelti 7 delega
tams po 25-kinę irgi sunkus 
darbas. Tai svarbiausia kliū
tis ant kelio į Clevelandą. Bū
tų labai gerai, kad ši kliūtis 
kaip nors pasinaikintų.

da, Ig. Chulados sūnus. Taipgi 
jis bus delegatų nuo Liaudies 
Choro menininkų suvažiavime. 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
jis atstovaus: Liaudies Chorą, 
ALDLD, LDS, ir
nuolių kuopas, taipgi 
Parko Bendrovę.

Šiame susirinkime 
draugai atsišaukimui
draugijas, kad jos siųstų at
stovus į Kongresą, arba duotų 
įgaliavimus L. Chuladai jas 
atstovauti.

jamas tik savo žmonių terori
zavimui, ir paleisti visus po
litinius kalinius, kurie sėdi ka
lėjimuose del kovos už demo
kratiją bei darbininkų reika
lus.

Pagaliau, mes užginame 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Lietuvos demokratijai ginti ir 
stengsimės patys jame daly
vauti.

Laikinojo komiteto valdy
ba :

Geltonoji spauda išdidžiai 
paskelbė popiežiaus pamoks
lą viso pasaulio katalikams, 
kad pastarieji smarkiau pultų 
komunizmą 
tų” pasaulį 
barizmo”. 
pasikalbėti 
nių lietuvių 
jų nuomonę 
tėvą.”

—Ką jūs
liausią popiežiaus kalbą?

—Kalba būtų nebloga, jei
gu jis pats blogai nedarytų. 
Kaip Mussolinis nusiuntė sa
vo skerdikus į Ethiopiją ir iš
naikino tūkstančius nekaltų 
žmonių, tai popiežius to “ne
matė”, nes tie skerdikai-fašis- 
tai yra geri katalikai. Jis ra
miai leido jiem žudyti ethio- 
pus. Toks popiežiaus pasiel
gimas atidarė akis daugeliui 
katalikų. Kam dabar kabinė
tis dar prie komunizmo.

Išštikrųjų, tai neginčijama 
tiesa. Komunizmas žmoniją 
gelbsti, o kapitalizmas su dva- 
siškija žmones skerdžia.

Per gegužės mėnesį kele
tas draugų užsirašė mėnesiui 
“Laisvę”, žadėdami užsipre
numeruoti metams laiko. Jie 
jaučiasi labai patenkinti dien
raščiu ir dovana—Mortos Vil
kienės Divorsas knyga. Dabar 
gi jau laikas atnaujinti pre
numeratą. Pasistengkit, drau
gai, šį reikalą nevilkinti. Ko
respondentų Biuras jums 
lai patarnaus veltui.

Viktoras Vaitaitis 
sidėjo gazolino stotį. Jis taip
gi turi saliūną ant K st., bet 
papratęs nuo seniau patarnau
ti automobilistams, pastaruo
ju laiku vėl įsigijo gazolino 
stotį ant D st. ir kamp. 2nd 
st., §o. Bostone.

Knyga “Mortos 
Divorsas” pusėtinai 
siplatinusi ir tarpe 
čių. Suprantantiems beletris
tiką, tai smagus ir pamokinan
tis pasiskaitymas, bet kai kam 
jis “nepakenčiamas”. Mat, 
kuriem teko pergyventi divor- 
sų dienos, tai skaitant prisi
minimus apie tai, pasidaro ne
jauku. Sako, gera knyga, 
bet mums geriau patinka mo
ksliški pasiskaitymai. Tas pa
rodo, kad mes dar turime 
skaitytojų, kurių literatūros 
pažintis yra gana menka.

Delegatai j Clevelando 
Kongresą

“Laisvės” krisluose 
pastebėta, kad So. Bostonas 
siunčiąs permažai delegatų į 
Clevelando kongresą. Prisiei
na pažymėti, kad ir iš siunčia
mųjų kai kurie abejoja, ar 
važiuoti ar ne. Priežastis—

Aptingo Mūšy 
Bendradarbiai?

riai pradėjo 
talkininkauti, 
užsiėmimas ar 
kaltas? Dirbant visiems iš 
vieno, galėtumėm turėti gerą 
savo skyrių “Laisvėje”. Bent 
po keletą žinučių visgi galė
tumėt priduoti Biurui. Tik rei
kia pasistengti. Nepalikim šio 
svarbaus darbo vieno-kito ran
koms.

Pirm. Juozas Lavas,
Rašt. A. Wtenskevicius, 

Kasierius M. Jatul.
Šios organizacijos yra pri

sidėjusios prie Am. Liet. Kon
greso : 1)

PHILADELPHIA, PA.
Tie draugai ir draugės, kurie pa

ėmėt “Laisvės” pikniko iš Maynard, 
Mass., įžangos laimėjimų tikietukus 
del išplatinimo, skubiausiai platinki
te, nes piknikas artinasi, o juos iš 
kalno reikia pristatyti. Nekurie 
draugai jau senai išplatino, ypač drg. 
Papaliučka išplatino už dviejų sa
vaičių paėmęs seriją. Drg. Mulakiu- 
tė net 3 serijas išplatino. Visi pla
tintojai malonėkite priduoti išplatin
tus ir neišplatintus tikietukus man, 
rys, yra ir maudynė. Galite matyt 
šiemet išplatint visus. Malonėkite 
■pristatyt tikietukus ar jie bus par
duoti ar ne sekančiu antrašu: A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., Phila., 
Pa. A. J. Smitas.

(133-135)

Organizuojasi Lietuviai 
Eks-Kareiviai

South Bostone pradėjo tver
tis lietuvių buvusių kareivių 
kuopa, “post”. Narių numato
ma gana daug, kurių daugu
mas yra nukentėję pasaulinia
me kare. Kai kurie jų gau
na pensijas iš valdžios, kiti 
nieko negauna. Organizuotai 
būtų galima geriau savo tei
ses iškovoti. Organizavimo 
darbu dabar daugiausia rūpi
nasi Smigias, Bylota, židžiu- 
nas, Adams, Sungaila, šidlevi- 
čius ir kiti. Dabar renkami 
numatomų narių vardai ir ad
resai ir prie pirmos progos 
bus sušauktas susirinkimas.

Jau turėjome susirinkimą 
spaudos pikniko reikalais. 
Lawrencieciai sutiko vieną ba
rą aprūpinti savo kolonijos 
darbininkais per visą dieną. 
Suregistravimui darbininkų iš
rinkti dd. Zulsa, Penkauskas 
ir Taraška. Taipgi Lawrencie
ciai duos darbininkų ir prie 
kitokių darbų.

Tame susirinkime kalbėta ir 
apie važiavimą į pikniką. Pa
sirodė, kad busą samdyti per
daug rizikinga, nes šioj kolo
nijoj daugelis lietuvių turi au
tomobilius ir apskaitliuojama, 
kad apie poras šimtų žmonių 
lengvai gali nuvažiuoti priva
tiniuose automobiliuose.

Tačiaus, kurie neturėsit 
kaip nuvažiuoti, kreipkitės 
pas B. Chuladą, į krautuvę, 
164 Park St., arba pas kitus 
mūsų draugijų narius, jie su
teiks informacijas ir parūpins 
nuvažiavimą.

Tad visi ruoškimės į spau
dos pikniką liepos 4 d., May
nard, Mass.

DIDEUS IR SMAGUS PARENGIMAS
RENGIAMAS LIBERTY PARKE

1144 Liberty Avenue, Hillside, N. J.
Šį parengimą duoda pats savininkas, Frank Laseck, . 

palaikymui Liberty Parko
Kadangi šis parkas yra vienatinis lietuvių parkas, 
Newarko ir Elizabetho apielinkėj, tad tikimės turėt iš 
publikos gerą užuojautą šiam tikslui, ir manome, kad 
svečių bus iš Penna., Conn., New York ir kitų valstijų.

Bus Gera Orkestrą, Kuri Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Kavalkus Šokiams

Įvyks Subatoj ir Nedėlioj, Birželio 6 ir 7;
Prasidės 2 vai. po piet abi dienas.

Užkviečia visus draugus ir pažįstamus.
F. LASECK.

L.D.S. 71 kuopa, 
Gedemino draugi- 
Antano pašai pine 
S.L.A. 25 kuopa, 

Piliečiu 
i Stoughton Liet. 
Namą užlaikanti

Mūsų tautiečiai čia 
neveikia del Kongreso, 
kunigiukas fašistinių 
pasmilko jiem bažnyčioj, o ki
ti iš bažnyčios išėję, nueina 
pas tautietį į smuklę, užsipila 
“raugalo”, tai ir neberūpi Lie
tuvos žmonių kovos su fašiz
mu už laisvę.

Kada mes juos paraginame 
prisidėti prie pagelbos Lietu
vos liaudžiai, tai kunigo tuziu- 
kai rėkia visomis 
kad čia bolševikų 
nereikia prisidėti, 
tautiečiai, pradėsit
nius reikalus permatyti savo 
akimis ir nesiduosit save ve
džioti kunigui, ar kam ki
tam? Juk toks veikimas, kaip 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
pagelbėjimui Lietuvos žmo
nėm atgauti teises, nėra bol
ševiku išmislas. Visi liuosai 
protaujanti Amerikos lietu
viai susirūpinusiai ruošiasi 
prie Kongreso.

Gal kaikurie tautiečiai del 
šių minčių užsigaus. Bet kaip 
kitaip galima apie tokius lie
tuvius kalbėti, kurių nesujudi
na nei kiek ir sušaudymas ke
turių Lietuvos valstiečių tik 
šiomis dienomis? O juk dau
gelis dar laukia tokio likimo.

Beje, subatoj, birželio 6 d., 
Maple Parke, bus naktinė va
karienė ir šokiai. Rengia LDS 
125 kp. ir Liaudies Choras. 
Pelnas eis padengimui delega
to kelionės išlaidų į Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Tikietas 
50 centų.

"Visi Lawrenco ir apielinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Tuomi prisidėsit prie pasiunti
mo delegato nuo mūsų koloni
jos į Amer. Liet. Kongresą. 
Vakarienė bus duodama apie 
9 vai. vakare. O šokiai dar 
bus ir po vakarienei, net iki 
vėlumui nakties.

Liga pakirto mūsų veiklią, 
įtekmingą draugę, Šleivienę,— 
buvo suparaližiuota viena ran
ka. Bet pradeda * atsitaisyti, 
jau gali pakelti pakirstą ran
ką, nors dar ir menka jėgos 
joje.

Linkime draugei šleivienei 
greitai sudrūtėti ir vėl darbuo
tis darbininkų veikime. Nors 
ir serganti draugė, bet vistiek 
paėmė vakarienės tikietų par
davinėti, sako: gal parduosiu 
kam, kaip ateina atlankyti.

L. K. Biuras.

Stoughtono Lietuvių Konfe
rencijos Rezoliucija

Mes, šešių Stoughtono lie
tuvių organizacijų bei drau
gijų atstovai, susirinkę 15 d. 
gegužės į konferenciją ir ap
svarstę dabartinę Lietuvos pa
dėtį, vienbalsiai priėmėm se
kančią rezoliuciją:

Kadangi Lietuvoj tautinin
kų valdžia yra paskelbus ne
va seimo rinkimus, neduoda
ma žmonėms teisės statyti pa
tinkamus sau kandidatus ir 
neatšaukdama nei cenzūros, 
nei karo stovio, tai mes nu
tarėm : Protestuoti prieš to
kius rinkimus ir reikalauti, 
kad visų pirma būtų atstaty
ta Lietuvai demokratinė tvar
ka, leidžiant kiekvienai parti
jai laisvai statyti savo kandi
datus į seimą ir kritikuoti val
džią.

Be to, reikalaujame panai
kinti kaęo stovį, kuris varto

ja, 3) šv. 
dr-gija, 4) 
5) Stoughton Liet. 
Kliubas, 6) 
Tautišką 
dr-gija.

Yra išrinktas delegatas į 
Clevelando Kongresą ir komi
tetas draugijų rengia išleistu
vių balių arba parengimą su
kelti pinigų pasiuntimui dele
gato, 
batoj, 6 dieną birželio, 
kaip vietinių, taip ir 
linkės, ypač farmerių, 
ga

Rezoliucija Šaukiamo Lietu
viu Kongreso Reikalu

24 d. gegužės, 1936, Eas
ton Baking Co. svetainėje, 
įvyko konferencija, kurioje 
dalyvavo šios organizacijos: 
Lietuvių Piliečių Kliubas, Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija, Augščiau- 
sia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoje, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas, ir Lietuvių 
Komunistų Frakcija, 16 dele
gatų nuo - 6 organizacijų, at
stovaujančių 240 organizuotų 
lietuvių. Išnešta sekama re
zoliucija, kuri bus pasiųsta į 
visų sriovių lietuvių laikraš
čius :

Mes, delegatai šios konfe
rencijos, pilnai užginame šau
kiamą Lietuvių Kongresą ir 
kviečiam visus Amerikos' lie
tuvius be skirtumo pažiūrų jį 
remti, kad bendrai visi sykiu 
pakeltų protesto balsą prieš 
kruviną fašistinę Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje.

Mes protestuojame
slopinimą žodžio, spaudos, su
sirinkimų laisvės Lietuvos 
darbininkams, prieš karo sto
vio teismus.

Mes reikalaujame tuojaus 
paliuosuoti politinius kalinius, 
kurie sugrūsti kalėjimuose už 
tai, kad kovojo už Lietuvos 
darbo žmonių gerovę, už su
teikimą demokratijos Lietuvos 
liaudžiai.

Mes pasižadame visais gali
mais būdais padėti Lietuvos 
darbininkams nusikratyti fa
šistinį jungą,
jiems pagelbos ranką visose 
jų kovose. Tegyvuoja Lietuvos 
liaudies laisvė!

Konferencijos išrinktas ko
mitetas :

Pirmininkas, S. Meison,
Sekretorė, S. Tarvydaite, 
Iždininkas S. Šlapikas.

Taipgi ne na-

Valdyba.

Rengėjai.



Puslapis šeštas.

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Komunistą Telegrama Prieš 

Pratęsimą “Sales Tax”

Šį Rytą Demonstracija Prieš 
Policijos Brutališkumą Ir

Už Duoną Bedarbiams
Iš Williamsburgo Bedarbių 

Tarybos Susirinkimo

ii Susirinkimas buvo labai 
įddmus ir gyvas. Bedarbiai 
išmoko tvarkyti savo reikalus: 
jauni ir seni, vaikinai ir mer
ginos visi dirba iš vieno, ko- 

ivoja už nedarbo apdraudą. 
Tik labai apgailėtina, kad ne 
visi nariai lankosi į susirinki
mus. Kada badas prispirta, 
tada susiranda Bedarbių Ta-

* rybą ir jos komitetą. O gavęs 
pašalpą—sėdi namie, many
damas: tegul kiti kovoja, ma
no čekis ateina kas antra sa
vaitė ir nėra reikalo Bedarbių 
Tarybos duris varstyti. Toki 
manymai yra labai klaidingi 
if ~ pasitarnauja valdančiajai

. klasei atimti pašalpą ir užda
ryti visus viešuosius (WPA) 
darbus bei išdraskyti bedar
bių organizacijas. .

Organizatorius raportavo, 
kad valdžia pasiryžusi panai
kinti pašalpą ir paleisti visus 
WPA darbininkus. Jis nuro
dė, jog mes patys turime būti 
aktyvūs ir gauti dirbančių 
darbininkų paramą, kad ne- 
daleisti atimti duoną iš bedar
bių ir jų šeimynų.
Padėkit Atmušt Policijos Bru
tališkumą ir Išgaut Pašalpą!

Nesenai buvo kruvinas įvy
kis. Daugiau 40 jaunų vyrų 
ir moterų, paleistų iš WPA 
darbų, nuėjo į šelpimo biurą 
prie Fulton St., C. Brooklyne, 
reikalauti pašalpos. Biuro vir
šininkas pašaukė policiją, ku
ri žvėriškai daužė bedarbiams 

—;—galvas ir areštavo.
Šeštadienį, 6 birželio, 9 vai. 

ryto, rengiama demonstracija 
prieš policijos brutališkumą ir 
už pakėlimą pašalpos 40 nuo
šimčių, taipgi davimą drabu
žių. Demonstracija bus šį ry- 

' U, 9 vai., prie Borough Hall, 
Fulton St., Central Brooklyne.

I -?• ^Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, dalyvaukite tose de- 
/inonstracijose! Bedarbių lai
mėjimas bus visų laimėjimu.

A. J. M.

Virš Long Island miestelių 
Hitlerio simpatikai orlaiviu 
paleido lapelių-atsišaukimų į 
vokiečius nedalyvauti tri- 
šimtmetiniam jubilėjuje todėl, 
kad Vokietijos ambasadorius 
Hans Luther nebuvo pakvies- 

’~’\tas .ten dalyvauti. I

Kodėl Bendras Piknikas?
Birželio 14 dieną, Ulmer

Parke, yra rengiamas Brook- 
lyno Darbininkiškų Organiza
cijų bendras piknikas. Jį ren
gia net 15 (penkiolika) orga
nizacijų bei kuopų.

Kodėl rengiamas šis didelis 
piknikas bendrai? šį klausimą 
stato daugelis mūsų draugų ir 
pritarėjų.

Bendro didelio pikniko rei
kalą iššaukė patsai gyveni
mas. Brooklyne gyvuoja net 
15 darbininkiškų organizaci
jų ir kuopų. Kiekviena turi 
s^vo reikalus, kiekvienai rei
kia pinigų. Praeityj visos tos 
organizacijos rengdavo kiek
viena sau skyrium pikniką ar
ba išvažiavimą. Reiškia, tik 
vasaros sezoną mes turėdavom 
net 15 parengimų. Visus juos, 
reikia lankyti, visus remti. O 
juk daugelis mūsų narių dar 
priguli prie vietos lokalinių 
pašalpos draugijų ir kliubų. 
Tos organizacijos taipgi ren
gia savo piknikus. Paskui dau
gelis iš mūsų norime dalyvauti 
tarptautiniuose d a r b i n inkų 
piknikuose, kaip Komunistų 
Partijos ir tt. Tad ir pasidaro 
bent 20 ar daugiau vasarinių 
parengimų. Ir ne be pamato 
tada girdisi iš daugelio nusi
skundimas, kad perdaug yra 
piknikų-išvažiavimų.

Kiekviena darbininkų na- 
cionalių organizacijų kuopa, 
rengdama skyrium, gali su
rengti tiktai mažą kokį išva
žiavimą. Prie jo prisirengimo 
ir darbo yra daug, o naudos 
mažai arba ir visai jos nėra.

Tuom pačiu kartu visų mū
sų darbininkiškų organizacijų 
ir kuopų tikslai yra bendri— 
remti ir finansuoti darbo žmo
nių reikalus. Reiškia, bend
riems reikalams, bendriems 
tikslams, bet mes dirbome vi
si skyrium.

Štai ši padėtis ir iššaukė su
sidomėjimą visų organizacijų 
narių ir prieita prie išvados, 
kad vietoj rengti atskirus ma
žus parengimus kiekvienai 
kuopai, tai geriau visiems ben
drai rengti retai, žiemos metu 
vieną kitą didelį žieminį pa
rengimą, o vasaros rpetu—vie
ną pikniką. Finansinės naudos 
bendrai rengiant gali būti dar 
daugiau, tuom pat kartu or
ganizacijų nariai yra paliuo- 
suojami nuo tankių parengi
mų, suteikiama jiems liuoso 
laiko jų asmens reikalams ir 
apsilankymui į tarptautinius

lig
Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko į Amerikos Lietuvių Kongresą

parengimus.
Visi turime sutikti, kad ben

drų didelių parengimų ruoši
mas, vieton mažų, yra geres
nis veikimas. Dabar visų dar
bininkiškų organizacijų narių 
ir simpatikų yra pareiga pa
daryti šį pikniką vienu iš 
skaitlingiausių, geriausių.

Piknike bus keli chorai, šo
kikių ir dainininkių grupės, 
grieš dvi orkestros, prie įžan
gos tikietų dar yra skiriamos 
ir piniginės dovanos, svečių 
bus iš visos apielinkės. Apie 
tai platesnių žinių rasite pik
niko skelbime.

Draugai padarykime šį pik
niką dideliu, skaitlingu, paro
dykime, kad mes visi bendrai 
ir solidariai galime nuveikti 
didelius darbus, kad mes turi
me užtektinai jėgų tokiems 
parengimams. Visus darbinin
kų judėjimo simpatikus ir 
pritarėjus kviečiame atsilan
kyti.

Vienas iš Rengėjų.

Reikalauja Prašalint Negru 
Studentų Diskriminavimų
Komitetas už Geresnes Mo

kyklas Harleme įteikė John 
Tildsley, mokyklų viršininko 
pagelbininkui, reikalavimą, 
kad tuojau būtų panaikintos 
augštųjų mokyklų zonų taisy
klės. Jomis būdavo Harlemo 
negrai studentai atstumiami 
nuo patekimo į geresnes mo
kyklas. Jie daugiausia su
brukami į tris mokyklas: Ha- 
aren, Wadleigh ir Textile. Bu
vo nurodyta, kad tuomi nori
ma sulaikyti negrus nuo augš- 
tesnio mokslo.

Tildsley tuomi nustebo, sa
ko: “Nejaugi jūs manote, kad 
jūsų vaikinai praktikuos me
diciną sykiu su baltais žmonė
mis?” “Kodėl ne?”—užsispy
rusiai atsakė delegacija.

Sugrąžino Darban 8,000 
Queens Darbininkų

Queens prezidentas Harvey 
pasiūlė taiką WPA adminis
tratoriui Ridder’iui atviru lai
šku. Ridder pasiuntė 8,000 
darbininkų atgal darban. Bet 
$250,000 byla už įžeidimą 
Harvey, sakoma pasiliekanti 
neištraukta. Į viršininkus pa
veikė ūmus.masių spaudimas 
ir baimė matyt jį išsivystant 
rimtu judėjimu. Ridder pasiū
lė, kad ateityje nesusiprati
mus reiktų išspręsti savytar- 
pyje, “be išsigarsinimo laik
raščiuose.”

. Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos 
komiteto transportacijos komisija teiravosi apie kelionę 
gelžkeliu ir patyrė, kad parankiausia būtų važiuoti 

LACKAWANNA GELŽKELIU
<ki Iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuoja $16, jei 
‘ susidaro grupė ne mažiau 25 asmenų. (Jei mažesnė 

grupė, tai nėra nuolaidos—kainuoja iki $20.) Nuva
žiuojant, visai grupei reikia kartu važiuoti, o grįžti ga- 
lima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų.

: Traukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 
6:30 vai. penktadienio vakare (pastoviu laiku), bir
želio 19 d., o Clevelande jau būna ant rytojaus 8:40 
vai. ryto. Kelionė ima apie 13 valandų.

Grįžtant, kas nori gali veltui gauti tikietą į Niagarą 
Falls; taipgi galima sustoti Buffalo, Elmira ir Scrantone.

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con
necticut) organizacijų išrinkti delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, norintieji važiuoti traukiniu, turi grei
tai užsiregistruoti pas transportacijos komisiją.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir ne delegatai, bet 
Šiaip asmenys, norintieji pasivažinėti ir pamatyt Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ta proga gali pasinaudoti SLA Sei
mo ir Meno Sąjungos suvažiavimo delegatai.

Komisijai reikia pranešti ne vėliau, kaip 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

WPA Švietimo Projektas
WPA švietimo Projekto ad

ministracija praneša, kad kur
sai veiks visą vasarą ir kad 
registracija vasariniams kur
sams prasidės 29 šio mėn., 
baigsis 3 liepos. Dabartinė se
sija baigsis 26 birželio, vasa
rinė prasidės 6 liepos ir baig
sis 14 rugpjūčio.

Dabartines klases lanko 
80,000 mokinių, tai yra 8 syk 
daugiau, negu lankė 1932 me
tais, tuoj po atidarymo pro
jekto. Juos mokina 1,250 
mokytojų, kurie kasdien pa
dengia 2,500 klasių, mokyda
mi 200 skirtingų dalykų. Kla
sės randasi 450-tyje skirtingų 
vietų. Priima vyrus ir mote
ris nuo 17 m.

Taisykles Priėmimui “Bo
nų”: Kaip Juos Gauti ir Kaip 

Iškeisti į Pinigus
Birželio 15 dieną bus išda

linti taip vadinami “bonai” pe
reito pasauliXio karo vetera
nams.

Brooklyno veteranai gaus 
apie $25,000,000 vertės bonų.

Tą dieną (birželio 15) visi 
veteranai turi būt namie, nes 
jie ypatiškai turi priimti ir 
pasirašyti už tuos, “bonus.” 
Kad “bonai” patektų tam, 
kam jie ištiesų priklauso, ve
teranai turi turėt pažintį su 
laiškanešiu arba turi būti 
žmogus, kurį laiškanešys pa
žįsta, nes kitaip “bonų” nepa
liks. “Bonai” bus išnešiojami 
nuo 7:45 vai. ryto iki pietų, 
nuo 2 vai. po pietų iki 5 vai. 
ir nuo £> :30 vai. vakaro iki 9 
valandos nakties. Su gautais 
bonais, konvertuose, bus in
formacijos, kaip juos paliudy
ti (certify).

Iškeitimui “bonų” į pinigus 
Brooklyne bus įsteigtos 25 sto
tys sekamose vietose: Green- 
point Post, American Legion; 
Williamsburg—old 47th Regi
ment Armory; Downtown and 
Red Hook—General Post Of
fice; Navy Yard apylinkėje— 
105th Field Artillery Armory; 
Stuyvesant ir Bushwick Aves. 
—old 13th Regiment Armory; 
Ridgewood ir Glendale dist- 
riktuose—Ridgewood Post Ve
terans of Foreign Wars; Hal
sey ir East New York—Major 
James McKenna Post, Vete
rans of Foreign Wars.

New Lots ir Cypress Hills 
—Public School 64; East New 
York, Van ^inderen-—Public 
School 149; Canarsie—Canar- 
sie Post, American Legion.

Rugby—Rugby ‘ Post, Ame
rican Legion; Central Brook
lyn—106th Infantry Armory; 
Park Slope, Kensington Park
ville, Bush Terminal—14th 
Regiment Armory; South Bro
oklyn, Blythbourne District— 
Robert Porter Post, Veterans 
of Foreign Wars; Bay Ridge, 
Fort Hamilton, Dyker Heights 
Kings County Lighting Post, 
American Legion.

Bath Beach, Gravesend, 
Coney Island—Hennessy Post, 
Veterans of Foreign Wars; 
Midwood, Sheepshead — Bill 
Brown Post, American Le
gion; Vanderveer, Flatlands-- 
Flatlands Post, American Le
gion; Flatbush — Erasmus 
Hall High School.

Teatro žvaigždžių Vakaras 
Jūrininkų Paramai

S. Jay Kaufman, laikrašti
ninkas ir teatrininkas, ruošia 
žymių scenos, judžių ir radio 
žvaigždžių programą sekma
dienio vakarą. Visas pelnas 
eis paramai streike nukentėju
sių jūrininkų. Patsai Kauf- 
manas su ‘ Laikraštininkų Gil
dijos pirmininku Heywood 
Broun ir pirmininkaus tame 
vakare. Jiedu perspėja sve
čius atsinešti ir pusryčius, nes 
galimas daiktas, kad svečiai 
nenorėsią pkirstytis iki ryto.

Įvyks sekmadienio vakarą, 
8 :30 Majestic teatre, 44th St., 
į vakarus nuo Broadway, N. 
Y. Tikietų dar galima gauti 
Piliečių Komiteto buveinėj, 21 
Bank St. Kainos nuo 50c. iki 
$3.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas, per savo or
ganizatorių I. Amter pasiuntė 
Majorui LaGuardijai sekamą 
telegramą:

“Mes laikome pratęsimą 
mokesčių ant pirkinių nepa
geidaujamu. Reguliariam bu- 
džete turėtų būt pastovi dalis 
šelpimui bedarbių. Pakėlus 
taksus ant augštesnių įplaukų, 
korporacijų pelnų, įdėlių per-' 
vedimų ir paveldėjimų šukei-, 
keltų reikalingas įplaukas. 
Mes manome, kad viešas per- 
nagrinėjimas prieš sprendimą 
būtų vienintelė demokratiška 
procedūra.”

I. Amter.

Pašovė 15 Mėty Vaikus
Policistas Thomas van Et- 

ten sakosi, būk šovęs paže
miu, kad tik pabauginti ir su
laikyti tris vaikus, kurie bėgo 
nuo trokų, prikrautų vaisiais. 
Bet du 15 metų vaiku tapo 
pašautu. Policistas aiškinasi, 
būk kulkos atsimušdamos nuo 
gatvės pataikė vaikams į ko
jas.

Degtuku Ne Visur Pašviesi t_ _ _ _
Thomas McCormack, 50 me

tų, užsidegė degtuką apžiū
rėti vidų 3,000 galionų gaso
line tankos, kuri buvo pritai
syta ant troko. Tankai eks- 
plodavus, McCormack ir ki
tas vyras sunkiai sužeisti nu
vežti į ligonbutį. Trokas buvo 
pastatytas garadžiuje po nu
meriu 521 W. 19th St.

Plėšikai apardė saugiąją šė
pą Ruth & Matthews, Inc., 
ii075 Atlantic Ave., ir išsine
šė tarp $2,000 ir $3,000 gro
bio.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24 kp. susirinkimas 
įvyks 8 d. birželio, 8 vai. vakare, 
po numeriu 269 Front St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui 
reikale pikniko, kuris įvyks 14 d. 
birželio.

, Sekretore.

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

ant ūkės, be skirtumo senas ar jau
nas, bile tik netingi ir nebijo kaip 
kada ir sunkiai padirbėti. Darbas nė
ra sunkus, ir valandos neperilgos, 
alga pusėtinai gera; valgis ir guo
lis toks, kaip ir gaspadoriaus. Gera 
proga mokiniams gaut patyrimo. 
Jeigu nemokės karvių melšti, tai ne
bus reikalas tą darbą dirbti. Greitai 
atsišaukite sekamai: W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(132-134)

1ŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas kamba- 

nes juos kontroliuoju. Pasistėngkim 
kambarį po sekamu antrašu:

434 So. 5th St., Apt. 3, 
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Juozo 

Budreikio. Nemačiau jo per 10 me
tų. Pirmiaus jis gyveno Rock Island, 
Ill., dabar nežinau kur. Tony Tre- 
peikis, Moline, III. buvo jo draugas, 
gal jis žino, kur jis randasi. Prašau 
atsišaukti sekamai:

Wm. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J.

(131-133)

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas, yra 23 fomi- 

šiuoti kambariai. Taipgi yra “beer. 
garden” ir restaurantas. Biznis iš-! 
dirbtas per 13 metų, ir galima gerą 
pragyvenimą padaryti. Savininkas 
nori parduoti greitai, nes važiuoja 
į Lietuvą. Galima atsišaukti bild 
laiku po šiuo antrašu:

Wm. Budreika, 72 Ocean Ave., 
Jersey City, N. J. Telefonas:

Berger 9323.
(131-133)

Automobilistų važinėjimas 
tiltais ir tuneliais tarpe New 
Jersey ir New Yorko padidėjo 
13 nuošimčių, palyginus su 

j 1932 metais.

Liet. Komunistų Susirinkimas
Pirmadienį, 8 birželio, 7:ŠO 

vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
bus lietuvių komunistų susirin
kimas, kuriame visi Brookly- 
rio ir priemiesčių lietuviai par- 
tijiečiai privalo dalyvauti.

Sekretorė T. S.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :Š0-8; Sekmad.: 11-1 dlenq
Tel.i Algonquin 4-8294

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

^7:
f GERIA U ŠIA -DUONA ZŠJ
Yw\scholes baking _įčaw

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
’zravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Stiinr 2-0783 NOTARV
Nirht Tel. J-nlper 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.

Dr. Herman Mendlowitz BAR and GRILL
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue * 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna- 1 

vimu būsite patenkinti.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
I Dviem kambarys $16.00
I Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saules be 

jokių ekstra mokesčių.




