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Nazių Burdingieriai?
Iš Kur Nebėgt.
Nauja Sklokos Linija.
Klaidus Pranašas.
Blokuoja prieš SSRS.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Iš katalikiškos vakarinės Vo
kietijos kardinolai ir vyskupai 
muša sveikinimo telegramas 
Hitleriui už nazių armijų at
siuntimą į tą sritį. Hitleriniai 
laikraščiai tuos sveikinimus ro
do kaip sektiną pavyzdį katali
kams darbininkams ir valstie- Į 
čiams.

Savo laikais augšti Lietuvos I 
dvasiškiai mokino lietuvius, kad 
jie turi būti ramiais carinės 
Rusijos burdingieriais.

Vokietijos katalikų vyskupai, 
matyt, lemia savo parapijonams 
taipgi liktis tik kruvino ir ka
rus provokuojančio 
burdingieriais. Bet, 
jie tokiais pamokslais 
kys tikinčiųjų darbo
nuo kovos išvien su revoliuci
niais darbininkais prieš nazių 
tironiją ir skerdynių politiką.

fašizmo 
žinoma, 
nesulai- 
žmonių

Skilus Lietuvių Darbininkų 
Draugijos suvažiavimui, paskui 
susirinkime vienybei pritarian
čių delegatų buvo pravesta, be 
kitko, tokia mintis:

Kur sklokos kuopoj dar yra 
vienybės priešininkų didžiuma 
arba šiaip nemažas skaičius, 
tai apsivienijimo šalininkai ne
turi tuojaus iš ten bėgti, o pri
valo tarp tokių kuopų narių 
darbuotis, kad kuo daugiausia 
žmonių atvest į vienybę su ko
munistiniu judėjimu.

Tai sveika mintis.

Vienas dešiniųjų socialistų 
vadukas Brooklyne, laike “sklo- 
kos” suvažiavimo, išsireiškė, 
jog jie remia Jankausko-Straz- 
do skloką, kad silpnint komu
nistų judėjimą.

Jam buvo pastebėta, kad so
cialistai principiniai nesutinka 
su ta vadinama “komunistine” 
opozicija, tai kaip gali, likda- 
miesi Socialistų Partijos na
riais, tuo pačiu sykiu priklau
syt sklokai ir jos “Naujosios 
Gadynės” bendrovei?

Į tai socialistų vadukas atsa
kė: Pati skloka mums nesvar
bu ; mes norėjome sustiprint 
priešininkus vienybės su komu
nistais šiame suvažiavime; to
liau bandysime patraukt sklo- 
kininkus į Socialistų Sąjungą; 
o jeigu nesiseks, tai tegu jie 
sau žinosi.

Draugai opozicionieriai, ku
rie dar liekasi Jankausko-Stra- 
zdo globoje, turėtų rimtai su
sirūpinti del sklokos No. 2 nau
josios linijos.

Dar netaip senai “Naujienų” 
Grigaitis rašydavo, būk Sovie
tai tik “blofiną” apie gręsian
čio karę pavojų, vaduodamiesi 
vidujinės politikos sumetimais.

Paskutinių laikų tarptautiniai 
įvykiai vėl parodė, koks klaidus 
yra “Naujienų” pranašas.

Anglijos imperialistai sten
giasi įstumt ir Franci ją į vie
ną karinį bloką su Vokietija ir 
Japonija prieš Sovietus.

Dabar labiau negu bet kada 
reikia visiems darbo žmonėms 
eiti į bendrą frontą prieš karą 
ir už Sovietų Sąjungos apgyni
mą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
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Hitleris Baus Žydus, 
Bandančius Balsuoti

BERLYNAS, Koyo 9.— 
Hitlerinė spauda perspėja, 
kad bus stropiai baudžiami 
žydai, kurie bandys balsuo
ti ateinančiuose naziu neva- 
“seimo” rinkimuose. Baus
tinai uždrausta balsuot 
tiems, kurių bent du seno
liai* buvo žydai, ir tiems, 
kurie susituokė su žydų tau
tos asmenimis po 1935 m. 
rugsėjo 30 d.

Nariai Didžiuojasi Ka- 
taliky Vyskūpy Parama

BERLYNAS, kovo 9 d.— 
Nazių laikraščiai duoda žy
miausias vietas katalikų 
vyskupų telegramoms iš va
karines Vokietijos, kur jie 
sveikina'Hitlerį už atsiunti
mą armijos į Rheino upes 
ruožą, Francijos pasienyj.

Per Ispanijos Fašistų 
Užpuolimus Užmušta 9
MADRID, kovo 9.— Nuo 

pereitos savaitės pabaigos 
iki šiol užmušta 8 asmenys 
susikirtimuose tarp užpuo
lančių fašistų ir besiginan
čių demokratinės santvar
kos šalininkų.

Klerikalų centristai pra
deda išvien su atvirais fa
šistais užpuldinėti socialis
tus, komunistus ir šiaip pa
žangesnius žmones.

Escalonoj, Toledo nrovin- 
ciioi. fašistai užmušė tris 
kairiuosius respublikonus ir 
viena komunistą, kaipo 
Liaudies Fronto rėmėjus.

Cadiz mieste komunistai 
ir socialistai drauge demon
stravo su raudonomis vė
liavomis prieš fašistus. De
monstrantai buvo užėmę vi
są miestą.

Apielinkės kaimiečiai ban
dė užgrobt bažnyčių ir vie
nuolynų žemes.

Ispanijos sostinėj Madri
de derponstruojančios prieš 
fašistus minios išbeldė Hit
lerio konsulato langus, nu
plėšė nuo jo svastikinę na
zių vėliavą ir sudegino ją 
gatvėje. Nazių konsulas 
del to užprotestavo Ispani
jos valdžiai.

NAMŲ APTARNAUTOJŲ 
STREIKAS BROOKLYNELenkų ir Graikų Fašistai 

Manevruoja Nazių Naudai
GENEVA, kovo 9.—Va- 

kar United Press perdaug 
pasiskubino su pranešimu, 
būk Italija, Lenkija ir Grai
kija Tautų Lygoj išstosian
čios prieš Vokietiją, del Lo
carno sutarties sulaužymo, 
o palaikysiančios Francūzų 
pusę.

Bet paaiškėjo, kad Mus- 
solinis dar nebuvo pasisa
kęs, kur jis stovės: Lenki
jos ir Graikijos gi fašistai 
tik manevruoja, lyg norė
dami nuraminti Franciją, 
būk Hitleris neturįs karo1 sutraukė iki 150,000 
planų prieš ją. Į armijos.

NEW YORK, Kovo 10.— 
Namų Aptarnautojų unija 
paskelbė eleveiterių (keltu
vų) ir kitų aptarnautojų 
streiką taipgi Brooklyne 
nuo “downtown” iki Brigh
ton Beach.

Varsa va, Kovo 8.— Len
kijos senatorius A. Sliwins- 
ki inešė seimui sumanymą 
paskirt 50,000,000 dolerių 
nepaprastam šalies ginkla
vimui.-

Paryžius, Kovo 9.— Vo
kietijos pasienyj Franci j a 

i savo
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ETHIOPAI TEBEVALDO DVI POZICIJAS, 
KURIAS FAŠISTAI GYRĖSI “UŽKARIAVĘ”

ITALAI JAU TREČIĄ SYKĮ BOMBARDAVO ANGLŲ 
RAUDONOJO KRYŽIAUS PUNKTĄ QUORAME

rinėj dalyj Tembien pro
vincijos, kur tebesiaučia 
smarki kova. Vienoj vie
toj ethiopai atstūmė italus 
kiek atgal.

Iš to matome, kaip mela
vo fašistai, girdamiesi, kad 
jie “sunaikinę priešus” visa
me plote tarp Tembien ir 
Takkaze upės ir keliolika 
mylių nužygiavę į pietus 
nuo Alaji kalno.
Italų Melas apie šaudymus 

iš Anglų Raudonojo 
Kryžiaus Punkto

Italai buvo paskelbę, būk 
iš Anglų Raudonojo Kry
žiaus punkto ties Quoramu 
buvę šaudoma į fašistų lėk

tuvus ir būk Raudonojo 
Kryžiaus trokai vežę gink
lų bei amunicijos dėžes. Bet 
sovietinio reporterio ir N. 
Y. Times korespondento nu
trauktos - fotografijos su
muša tą fašistų melą.

ADDIS ABABA, kovo 9. 
—Italų lėktuvai jau tris sy
kius bombardavo anglų 
Raudonąjį Kryžių Quora
te. Trys jų lėktuvai čia nu
krito ir sudužo. Neoficia
liai pranešama, kad po tre
čio bombardavimo buvo nu
imtas Raudonojo Kryžiaus 
ženklas, idant apsaugot an
glų vedamą ligoninės viene
tą. Nes fašistų lakūnai pir
miausia bombarduoja Rau- 

; doną j į Kryžių.
Anglija Vėl Protestuoja 

Fašistams
LONDON, kovo 9.—Ang- 

Mussoliniui

ASMARA, Eritrea, kovo 
9 d.—Po vienos dienos per
traukos, italai vėl pradėjo 
pulti ethiopus.

Mussolinio valdžia sako, 
kad ji visai neliepus savo 
kariams laikinai sustabdyt 
žygius prieš ethiopus; kas 
nors, girdi, “nesupratęs” 
patvarkymo, ir tik per klai
dą buvę pertraukti mūšiai 
iš italų pusės. Italai ne
stabdysią savo karo veiks
mų, jeigu ir prasidės dery
bos su Ethiopija per Tautų 
Lygą.

Fašistai vis dar “tebeva- 
lą laukan” užsilikusius ethi- 
opų karių būrius Tembien 
srityje; jie taipgi būk ųa-‘ 
žengę į pietus nuo Alaji 
kalno.

ADDIS ABABA, kovo 9. 
—Italų lėktuvai bombarda
vo Ergą Alem miestelį, Si- 
damo provincijoj. Tuo lai- 

,ku buvo apiplėšta keliolika 
• namų priemiestyj. Tryli
ka plėšikų ethiopai sušau
dė.
Fašistai Sulaikyti Tembiene 

ir į Pietus nup Alaji
QUORAM, kovo 9. — Ita

lai yra tik užėmę kalną 
Alaji, bet neikiek nepasiva
rę pirmyn į pietus nuo jo, 
kaip kaį jie skelbėsi. Ethio
pai tebevaldo lygumą į pie
tus nuo šio kalno; jų ran
kose taipgi tebėra visas 
plotas tarp Takkaze upės 
pradžios ir Danakil lygu
mos. Čia yra susitelkusios 
ethiopų stiprios jėgos, ku-l 
rios nepraleidžia italų tolyn. lija pasiuntė

Ethiopai v a d o v a ujami protestą prieš antrą bom- 
Kassos vis dar tebelaiko už- bardavimą anglų Raudonojo 
ėmę stiprią poziciją vaka- Kryžiaus punkto Quorame.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sužvėrejęs Fašistas 

Klemanskis
Šiauliai. — Dar pernai, rug

pjūčio m. 16 d. iš Užringuvės 
dvaro į Kuršėnų miestelį bu
vo varomos karvės parduoti iš 
varžytynių. Karves iki varžy
tynių vietos lydėjo’ nuov. virš. 
Klemanskis. Gyvuliai spyrėsi, 
pavargo ir nenorėjo eiti, taigi, 
buvo pavartotas mušimas, ku
ris buvo, matyt, tiek smarkus, 
jog, atvarius gyvulius' į Kur
šėnus, vietos gyventojai pra
dėjo reikšti pasipiktinimą del 
žiauraus pasielgimo su gyvu
liais. ' Pasipiktinimą bereiš- 
kiant, buvo suimtas tūlas ši- 
monavičius, kuris vėliau kartu 
su kitais piliečiais pranešė 

I apie įvykius Gyvulių draugijai 
Šiauliuose ir patiekė veterina
rijos gydytojo pažymėjimą 
apie tai, kad viena karvė bu
vusi sunkiai sužalota: nuplėš-, 
ta vietomis oda, išnarintas 
sprandas ir t. p. Gyvulių glo
bos draugija nutarė del to įvy-' 
kio apskųsti nuov. virš. Kle- 
manskį p. Šiaulių apskrities 
viršininkui per policijos vadą. 
Buvo nurodyti liudininkai, pra
šyta reikalą ištirti, ir padaryti 
del Klemanskio atitinkamas 
išvadas.

Nuov. virš. Klemanskis, aiš
kindamasis, kad jis esąs netei
singai įskųstas, iškėlė ūkinin
kams bylą, kurią gruodžio m. 
20 d. išsprendė Šiaulių apy
linkės teismas ir visus ūkinin
kus išteisino.

Tada Klemanskis iškėlė by
lą Gyvulių globos draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkei 
p. Z. Jasaitienei ir valdybos 
nariui, gimnazijos vicedirekto
riui p. Krauzui, kaltindamas 
juos pasirašius ir padavus 
prieš jį melagingą skundą, ši 
byla buvo nagrinėjama Šiau
lių apylinkės teisme vasario 11 
d. ir sutraukė į nedidelę apy
linkės teismo salę nemažą bū
rį šiauliečių, kurie abu kalti
namuosius gerai pažįsta, kaip 
uolius Šiaulių visuomeninin
kus bei veikėjus.

Teismo sprendimas: abu 
kaltinamieji 'Z. Jasaitienė ir p. 
Krauzas išteisinti..

Chicago, Ill. — šį trečia
dienį prasideda teismas 
prieš 35 darbininkus, kurie 
buvo areštuoti pernykščioj 
prieškarinėj demonstracijoj 
rugpjūčio 31 d.

Darbininkai Vi«y šalty, 
Vienykitės!. Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesitė 
Pasaulj I
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Karinis Provokatorius 
Japonijos Ministerijoj
TOKIO, kovo 9.—Paga- 

liaus, tapo suorganizuotas 
Japonijos ministerių kabi
netas. Jo pirmininku yra 
Koki Hirota. Armijos va
dai privertė duot karo mi- 
nisterio vietą fašistiniam 
generolui Juichi Terauchi, 
kuris, suprantama, tęs karo 
provokacijų politiką prieš 
Sovietų Sąjungą ir Chini- 
ją-

Goodyear Gumų Komp 
Jau Derasi su Unija
AKRON, Ohio, kovo 9. — 

Goodyear gumų kompanijos 
vice-prezidentas P.W. Litch
field pirmiau buvo atsisa
kęs nuo bet kokių derybų 
su unija, kuri vadovauja 
14,000 darbininkų streikui. 
Dabar gi jis jau derisi su 
unijos komitetu, kurį įga
liojo streikieriai.

Beveik visos kitos unijos 
mieste nubalsavo eiti į vi
suotiną streiką, jeigu gumos 
streiko pikietus užpuldinės 
policija bei milicija.

Matydami tokį darbinin
kų solidarumą; Goodyear 
bosai jaučiasi priversti tar
tis su gumos darbininkų 
unija.

Italija dar Nepasisako, 
Už Franciją ar Nazius
ROMA, kovo 9.—Pas Ita

lijos užsienių reikalų minis- 
terį antrininką Suvichą vie
nas po kito atėjo ambasa
doriai Francijos, Anglijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Belgi
jos ir Jugoslavijos su klau
simu: keno pusę Italai pa
laikys kivirče del Vokietijos 
armijų atsiuntimo į Rheino 
ruožą.

Mussolinio ministeris vi
siems jiems atsakė, kad, gir
di, Italijos valdžia dar “nė
ra nusprendus,” kokio nu
sistatymo jinai laikysis.

Fašistiniai valdovai jau
čiasi, kad jie dabar turį 
stipria kozyrę savo ranko
se; jie tikisi, kad Francija 
bus priversta padaryt Itali
jai didelių nusileidimų Ethi- 
opijoj, o gal ir kitur, jeigu 
Francūzų valdžia norės 
gauti Italijos talkos užtik
rinimą prieš Vokietiją.

Jeigu Francija negana 
prižadės Mussoliniui, tai jis 
palaikysiąs Vokietijos pusę.

Hitleris dar Tebetyli
GENEVA, kovo 9. — Vo

kietijos valdžia vis dar nie
ko neatsako į pakvietimą 
atsiust savo atstovybę į 
Tautų Lygos Tarybos posė
dį šį penktadienį, kur bus 
svarstoma Franci jos ir Bel
gijos skundas prieš Hitlerio 
armijų atsiuntimą į Rheino 
upes sritį ir tuo būdu su
laužymą Locarno sutarties.

Eden Siūlo Anglij os, 
Vokietijos, Francijos 
Bloką prieš Sovietus

ANGLIJA NEDUOS TALKOS FRANCIJAI IšVYT 
HITLERIO ARMIJAS Iš RHEINO SRITIES

LONDON, kovo 9.—Ang-1 ar Belgijos, tai Anglija nįą* 
lijos užsienių reikalų minis-I 
teris Anthony Eden savo 
kalboj seime neva nupeikė 
Vokietiją už Locarno taikos 
sutarties sulaužymą, tai 
yra, už Hitlerio armijų at
siuntimą j Rheino upės ruo
žą. Francijos pasienyj. Bet 
ištikrųjų ministeris Eden 
palaikė Hitlerio pusę. Jis 
palankiai atsiliepė į nazių 
pasiūlymą naujos sutarties 
su Francija ir Belgija ir pa
reiškė, kad “negali būti jo
kios pastovios taikos Euro- 
noj, iki susitars Anglija, 
Francija ir Vokietija.”

šis paraginimas yra fak- 
tinai Hitlerio rėmimas ir 
spaudimas į Franciją, kad 
jinai atsimestų nuo tarpsa
vinės pagelbos sutarties su 
Sovietais.

Nėra abejonės, kad Angli
jos valdžia išanksto žinojo, 
kada Hitleris atsiųs savo 
armijas į Rheino sritį. Už| 
dienos pirm to nazių žygio 
Eden pasikvietė pas save 
Vokietijos ambasadorių 
Londone ir pasakė, kad An- 
Hi ia. Vokietija, Francija, 
Bėki ja ir Italija (šalys, pa
sirašiusios Locarno sutartį) 
turėtų padaryt kariškų oro 
laivynų sutartį tarp saves. 
Yra suprantama, kad Hitle
rio ambasadorius tuo atve
ju kalbėjosi su Anglijos mi- 
nisteriu Edenu ir apie Hit
lerio planą ant rvtoiaus. ko
vo 7 d., pasiusti Vokietijos 
armijas į Rheino ruožą.

Kviečia Hitlerį į Tautų 
Lygą-’

Savo kalboj seime Eden 
pranešė, kad ginčas Franci
jos su Vokietija del Locar
no sutarties tokio sulaužy
mo turės būt išspręstas Tau 
tų Lygos Taryboj, ir reika
lavo, kad Vokietija sugrįž
tu i Tautų Lygą; tuomet, 
girdi, bus galima svarstyti 
ir klausimą del kolonijų Vo
kietijai.

Užkalbinėja Francijai 
Dantis

Eden džiaugėsi, būk Hit
lerio kariuomenės atsiunti
mas į Rheino sritį “nesąš 
grūmojimas karu,” ir pa
kartojo, būk Vokietijos val
džia “trokštanti taikos.”

Eden nežadėjo jokios pa
ramos Francijai delei Hitle
rio armijų išvijimo iš Rhei
no upės ruožo; bet sako, 
kad jeigu tuo laiku, kai tę
sis šio klausimo svarstymas, 
Vokietija “tikrai užpultų 
Franciją ar Belgiją,”... tai 
Anglijos valdžia laikytų sa
vo pareiga duot paspirties 
užpultai šaliai.

Vadinasi, Hitleris gali 
drūtintis kiek nori Rheino 
srity j, bet jeigu jis laike šių 
derybų neužpuls Francijos

ko nedarys prieš nazius. O 
jei kada vėliau Hitleris pra-, 
dėtų karą prieš Franci ją, 
tai Anglų valdžia nežada jo
kios paramos Francijai.

šičia taipgi matome Ang
lijos spaudimą, daromą 
Franci i ai, kad priverst ją 
panaikint tarpsavinės pa- 
gelbos sutartį su Sovietais..,

Tą pačią dieną Anglijos 
seime kalbėjo ir ministeris 
pirmininkas St. Baldwins 
Jis kaltino ne tik Vokietiją, 
bet ir Franci]ą del vaidų 
tarp tųdviejų šalių; bet ap
skritai Baldwin taipgi pūtė 
pavėjui Hitleriui. Ji$ pri
minė naujo karo pavojų ir 
tuomi pabrėžė “reikalą” An
glijai išleist dar $1,500.000,- 
000 nepaprastam ginklavi
mui savo armijos, karo lai
vyno ir orlaivyno.

FRAKCIJA NEISIANTI t 
KARĄ SU NAZIAIS

PARYŽIUS, Kovo 10. — 
Susirinko Francijos. Angli
jos, Italijos ir Belgijos at» 
stovai svarstyt, kaip atsi
liept į Locarno sutarties su
laužymą iš Vokietijos pu- 
sės.

Francijos užsieniu reika
lu ministeris Flandin pa
reiškė, kad Francija nenau
dos karinės iėgos išvijimui 
Hitlerio armijų iš Rheino 
upės srities.

Francija, tačiaus, šiaip 
reikalauja, kad būtų iš
trauktos nazių armijos iš 
tos srities; o jeigu Hitleris 
to nepadarys, tai nutraukt 
Anglijos, Francijos, Italijos 
ir Belgijos diplomatinius 
ryšius su Vokietija ir pa
naudot prieš ją ekonomines 
bausmes, kokias galėtų nu
statyti Tautų Lyga.

Anglijos atstovas Eden 
nesutinka su bausmėmis 
prieš Vokietiją.

(Radio pranešimais kovo 
10 d., Francija reikalauja, 
kad Vokietija bent tvirto
vių nestatytų Rheino kraš* 
te ir kad duotų tam tikrų 
užtikrinimų Francijos sau
gumui.)

Paryžius, Kovo 9.— Skai
toma, kad Hitleris gal jau 
bus susiuntęs iki 300,000 
savo kareivių, ginkluotų 
smogikų ir kariškai įreng
tų policininkų į Rheino sri-

Varšava, Kovo 9.— Už
mušta du žydai per vėl pa- 
smarkėjusias lenkų studen
tų ir šiaip fašistų riaušes 
prieš žydus.
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sutiko lošti jų įrankio rolę. Tuo įrankiu 
sutiko būti socialistai (Glaveckas, Le- 
vinskas, Raškinis, Tiškus ir tt.). Pačio
se išvakarėse “N. G.” suvažiavimo jie pa
sidarė bendrovės šėrininkais. Paskui jie 
į tą negarbingą rolę įtraukė savo simpa- 
tikus. Susidarė didelė grupė. Šita gru
pė ir buvo nusveriama jėga “N. G.” šė
rininkų suvažiavime: kaip mūras ji sto
vėjo prieš vienybę ir padėjo Jankauskui- 
Strazdui išterorizuoti arti 60 senų šė- 
rininkų, senų bendrovės ir laikraščio bu-

Draugės ir Draugai,
“NT. Gadynes” šėrininkai:

Esame tokioj, padėty, kuo
met turime kalbėt nieko neper
dedant ir nieko neslepiant.

Jeigu pirmieji du metai 
“Naujosios Gadynės“ gyvavimo 
buvo sunkūs, tai tuomet turė
jome bent viltį, kad su kiekvie
nais metais mūsų laikraščio pa-

Kovo 6, 1936.

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

of March 3, 1879.

ALDLD ir LDD Vienybe
Vakar dienos “Laisvėj” buvo atspaus

dintas atsišaukimas faktines LDD (opo
zicijos) . suvažiavimo didžiumos. Atsi
šaukimas ragina tos organizacijos kuo
pas ir narius tučtuojau apsivienyti su 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopomis ir nariais.

Ta maža grupė, kuri pasiliko su Jan
kausko komitetu ir pasisakė prieš vie
nybę, dabar, reikia laukti, dar aštriau 
pradės kovą prieš Komunistų Partiją, 
prieš Komunistų Internacionalą ir prieš 
mūsų judėjimą. Bet, žinoma, nieko ne
peš. Jos likimas nepavydėtinas. Kaipo 
siaura oportunistinė sektelė, jinai tik 
kaip kur galės darbininkišką vandenį su
drumsti, bet mūsų judėjimui nepastos 
kelio. Apie ją mums dabar mažiausia 
reikia rūpintis. Mums reikia dėti visas 
pastangas, kad laimėjus vienybės pusėn 
visus klasiniai sąmoningus darbininkus 
iš opozicijos. Šiame mūsų judėjimo už
davinyje turi labai svarbų vaidmenį su
lošti LDD nariai, susivieniję su ALDLD. 
Jie privalo nesutraukyti ryšius su tais 
darbininkais, kurie šiuo tarpu tebėra 
nusistatę prieš vienybę. Reikia juos per
tikrinti, kad jie eina klaidingu keliu.

Mūsų ALDLD nariai privalo dėti visas I 
pastangas kuosklandžiausiam vienybės 
pravedimui. Reikia vengti karščiavimo- 
si bei pasididžiavimo. Mes vienijamės 
su LDD nariais, kaipo su sau lygiais 
darbininkais. Mes vienijamės rimtam

davotojų, ir suskaldyti patį suvažiavimą.
Vadinasi, draugai socialistai sulošė 

darbininkų spėkų skaldytojų rolę. Jie 
buvo Strazdo-Jankausko įrankis suskal
dyme “N. G.” suvažiavimo. Jie buvo 
įrankis neprileidime “N. G.” šėrininkų 
suvažiavimo pasisakyti už vienybę su 
mūsų judėjimu.

Kiekvienas judėjimas rašo istoriją. 
Rašo istoriją ir Amerikos lietuvių dar
bininkų judėjimas. Brooklyno tūli so
cialistai ton istorijon įrašė labai negar
bingą puslapį.

Visai kas kita, žinoma, būtų buvę, jei
gu tie socialistai būtų jau senai buvę 
“N. G.” bendrovės šėrininkais ir stovėję 
prieš vienybę opozicijos su mūsų judė
jimu, arba jeigu jie būtų tapę “N. G.” 
šėrininkais dar tada, kuomet vienybės 
klausimas dar nebuvo iškilęs. Bet da
bar, draugai, atlįsti į svetimą organiza
ciją tuo laiku, kuomet toj organizacijoj 
eina diskusijos ir ginčai del jos apsivie- 
nijimo su mūsų judėjimu, ir pavirsti ma
žos klikutes įrankiu, kad suskaldžius tą 
organizaciją ir kad neprileidus jai pasi
sakyti už vienybę, yra toks šlykštus, toks 
negarbingas, toks žemas darbas, kad, 
well... spręskite patys.

Mes karštai sveikiname tuos LSS 19 
kuopos draugus, kurie nesutiko būti 
Strazdo-Jankausko purvinos politikos 
įrankiu, kurie atsisakė lošti negarbingą 
darbininkų spėkų skaldymo rolę. Mes 
žinome, kad tūli 19 kuopos nariai, ku
riems buvo siūlyti “N. G.” šėrai prieš 
pat suvažiavimą, pasakė: “Labai dėkui, 
bet mes nenorime tą purviną darbą 
dirbti!”

dėtis eis vis lengvyn. Tikėjo
mės, kad mūsų laikraščiui bus 
lemta išvystyt stiprų judėjimą 
aplink save ir tuomi atsistot 
ant tvirto, užtikrinto medžiagi
nio pagrindo. Tačiaus pasta
rieji du metai parodė, kad mū
sų laikraštis išvystyt platų ju
dėjimą neįstengia. Ir tai vi
sai natūralu: opozicijos gyvavi
mas visuomet būna sunkesnis. 
Reikia pripažint, kad darbinin
kų masės rodo didelio pasi
tikėjimo Kominternu, nepai
sant net, jei jis viename ar ki
tame klausime ir padarytų 
klaidų, ir todėl sumobilizuot 
plačias mases aplink opozicinį 
laikraštį pasirodė nėgalimu. 
Juk mes “Naująją Gadynę“ ir 
steigėm ne ta prasme, kad 
būtumėm tikėjęsi bei siekę už
kariaut visą Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimą arba 
pasilikt amžinoj opozicijoj. 
Šitaip esant, taipgi yra natū
ralu, kad pas daugelį mūsų 
draugų juo toliau, tuo tan
kiau kildavo klausimas: Ar 
dar ilgai mes veiksim atskirai? 
Gi po Kominterno VII Kongre
so, kuris išnaikino tuos skirtu
mus, kuriais vedėme ginčus su 
pozicija, taikos ir vienybės idė
ja plėtėsi labai sparčiai. Pačiam 
Brooklyne greitos vienybės idė
ja pasklido labai plačiai. Ne
mažai girdėjosi vienybės balsų 
ir iš kitų miestų, ypatingai 
tokių svarbių mūsų laikraščio 
kolonijų, kaip Worcesteris, Phi
ladelphia, Eastonas ir tt.

j’evoliuciniam darbui. Jokių išmetinėji
mų negali būti nė iš vienos^nė iš kitos 
pusės. Negali būti jokių diskriminacijų. 
Reikia stengtis LDD draugus įtraukti į 
atsakomingas ALDLD vietas. Reikia 
sudaryti tokią atmosferą, kad visi drau
gai jaustųsi, taip sakant, kaip namie.

I Kurie apsivienys su ALDLD, tie turi 
jaustis, kad ALDLD yra lygiai jų orga
nizacija, kaip ir tų, kurie nebuvo opozi
cijoje. Tos organizacijos teisės, uždą- > 
viniai ir darbai yra visų bendras reika-L 
las. < w

I “Laisvė” sveikina tuos LDD delegatus,* 
’kurie pasisakė už vienybę ir prižadėjo 
'sugrįžę namo vienybę pravesti tikru re
voliuciniu entuziazmu. Mes pasitikimi,/ 
kad tie draugai greitai ir sėkmingai iš-] 

| pildys savo žodį.
Mes kviečiame į vienybę ir tuos, kuriey 

dar svyruoja, kurie dar nėra nusispren- 1 
dęgką jie darys. /

Mes raginame dar kartą rimtai ap
svarstyti vienybės klausimą ir tuos dar-/ 
bininkns, kurie šiuo tarpu nusistatę!

, prieš vienybę, tebėra Strazdo-Jankausko/ 
priešvienyoinės politikos įtakoj. /

Mes žinome, kad keletas dienų prieš ‘ 
“N. G.” suvažiavimą socialistų grupė lai
kė “N. G.” name susirinkimą su Jan- < 
kausko-Strazdo grupe ir išdirbo planus I 
kovai prieš vienybę. Bet mes nežinome, i 
ar šitas negražus darbas buvo užgirtas 
visos LSS kuopos, ar tik kelių jos narių. I 
Mes nenorime tikėti, kad visa kuopa bū- 

/tų prisidėjus prie tokio purvino darbo. 
/ Mes žinome, kad LSS kuopoj yra drau
gų, kurie džiaugiasi darbininkų spėkų 
apsivienijimu ir niekados nesutiks būti 
tokio Jankausko įrankiu jojo purvinoj 
politikoj.

Beje, J. Glaveckas, LSS 19 kuopos 
sekretorius, įeina į naujai išrinktus “N. 
G.” direktorius. Ar reikia suprasti, kad 
už tą garbingą, augštą vietą tūli drau
gai socialistai sutiko būti Jankausko- 
Strazdo įrankiu kovoj prieš komunisti
nių spėkų vienybę?

Lauksime atsakymo. Labai įdomu bus 
išgirsti, kas pasidarė, kad tie draugai 
socialistai, kurie griežtai kovojo ir tebe
kovoja prieš komunistus, netgi bijo ben
dro fronto su jais, staiga virto “komu
nistinės opozicijos” ne tik draugais, bet

Ir štai pasigirsta žinia, kad 
lietuvių komunistą Centro Biu
ro atstovybė atėjo į LDD Cen
tro Komitetą su pasiūlymu vie
nybės Kominterno VII Kongreso 
rezoliucijų pagrindu. Vienybės 
pasiūlymas palietė ir “Naujo
sios Gadynės“ Bėndrovę. Įvy
kus pasidalinimui vienybės 
klausimu LDD Centro Komite
te, pasireiškė pasidalinimas ir 
“N. G.“ direktoriuose.

Del šitų pasidalinimų “Nau
josios Gadynės“ medžiaginė pa
dėtis pasidarė labai kritiška, 
šie pasidalinimai labai paken
kė laikraščio vajui. O prie to 
dar prisidėjo ir draugo But
kaus padėtis. Redaktoriams 
maršrutuot nebuvo galima, o be 
maršrutų ir vajus niekad nei
davo.

Ir ot mūsų laikraštis tapo 
ištiktas dviejų krizių sykiu— 
medžiaginio ir politinio.

Aš ir draugė Rainienė nusi- 
statėm už vienybę Centro Biuro 
pasiūlytu VII Kongreso rezo
liucijų pagrindu, nes tokia vie-

nariais-šėrininkais ?
I' Negarbinga Tūlų Brooklyno

f - Socialistą Rolė
Vargiai kas iš mūsų laukė to, kas at- 

r sitiko pereitą šeštadienį Brooklyne. 
- Daugelis žmonių stebėjosi, pečiais trau

kė ir piktinosi. Piktintis ištikrųjų buvo 
r (telkė, . '

Tolų Brooklyno LSS 19 kuopos narių 
. elgęsis buvo taip negražus, taip nedar- 
[bininkiškas, jog kiekvienas švarus, są

žiniškas, teisingas žmogus tiktai pasi
piktinti tegalėjo tuo jų elgesiu.

' Štai kaip buvo: Sudarymui savo na-, 
Chališkos mašinos prieš opozicijos vieny-

su mūsų Literatūros Draugija, prieš 
Į pat “Naujosios Gadynės” šėrininkų su- 
liaŽiavimą bendrovės direktoriai, Straz-

Kunigas Liepia Mokintis nuo 
Komunistų

Washingtono Catholic University pro
fesorius kunigas F. J. Sheen sako, kad 
aklai kovoti prieš komunizmą^ nebe
galima. Girdi, jeigu katalikų bažnyčia 
nori palaikyti parapijonus, tai turi pra
dėt savintis geras komunizmo puses ir 
dėti jas į savo programą.

Kun. Sheen mano, kad katalikų bažny
čios įtaka darbininkuose smunka ir jos 
neišgelbės nei pats dievas, jeigu jinai 
nemokės prisitaikyti prie naujų sąlygų 
ir nežadės jiems šį tą duoti dar ant šios 
ašarų pakalnės. '

nybė yra garbinga vienybė. Ir 
jei visi direktoriai būtų stoję 
už vienybę, tai būtų labai leng
vai išsirišus ir mūsų laikraščio 
medžiaginė padėtis: jis 'būtų 
ėjęs remiamas abiejų pusių!

Bet direktorių didžiuma, nu- 
sistatydama prieš vienybę, pa
statė laikraštį į tokią padėtį, 
kad mūsų organizacijų jėgomis 
jo išlaikymas pasidarė neįma
nomas.

Reikėjo kuo greičiausiai pa
skelbt suvažiavimą, atidaryt 
diskusijas, kad klausimas apie 
vienybę ir sykiu laikraščio me
džiaginis krizis, išsirištų kuo 
greičiausiai. Nutarta—padary-

Ir štai, tampa areštuotas 
drg. Butkus. Visuotina suiru
tė. Mudu su drauge Rainiene 
manėm, kad šitokiam atsitiki
me vienybę reikia vykint dar 
sparčiau, nes to reikalavo ne 
tik mūsų laikraščio padėtis, bet 
ir draugo Butkaus gelbėjimas.

Tačiaus direktorių didžiumą 
nusistatė ant žūt-būt išeit prieš 
vienybę. Pamatę, kad svar
biausios mūsų kolonijos pasisa
kė už vienybę, jie nusitarė

-Shenandoah, Pa.
•*v •

’Nors lietuviškas veikimas 
Mto mus silpnas, bet tarptau- 
jni pradeda atbusti. *Nėra 
■įjoji trio, e kad Shenandoris 
■ML uždėtas tinkamai ant 
flbtlapio. Komunistų Partija 
■pibrėžė platų ir svarbų dar-

drauges, prijautėjus revoliuci
niam judėjimui, pribūti nesi- 
vėluojančiai. Rengėjai užtik
rina puikų laiką visiems. Ren
gėjams padeda d-gė Žemaitie
nė, kuri, nors nepartinė, bet 
noriai gelbsti šitam parengi
mui. Įžanga asmeniui 35c.

«.< Komitetas.

bo programą čionai. Partija iš
leis lapelių Darbo Partijos 
klausimu, o taipgi ir kitais 
klausimais. Bet tam darbui 
reikės finansų. Todėl vietinė 
partijos organizacija ruošia 
Card Party. Įvyks 15 d. kovo 
(sekmadienį), 8 v. v.

Prašome visus draugus ir

1 VIII MM w .............
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griebtis visokių priemonių, kad 
tik susabotažavus vienybę. Su
važiavimą nukėlė, diskusijas 
uždarė. Bet tai buvo tiktai 
burnos uždarymas’vienybės ša
lininkams. Patys vienybę nuo
lat atakavo. Redaktorius drg. 
Prūseika ignoruojamas. Kuo
met pakviesta drg. Strazdas į 
redakciją, tai su drg. Prūseika 
visai nesitarta, atlikta jam ne
žinant, net gi be direktorių su
sirinkimo tuo reikalu. Ir nuo 
to drg. Prūseika paliko betei
siu. Už vienybę rašyt nevalia; 
išvažiuot į kolonijas apgint sa
vo poziciją susirinkimuose irgi 
nevalia. Ir tas privedė drg. 
Prūseika prie rezignacijos.

Prieš administratorių drg. J. 
Kuodį, kuris irgi buvo nusista
tęs už vienybę, dar drg. Butkui 
liuesam esant padarytą suokal
bis prašalint. Į direktorių su
sirinkimą lapkričio 27 be direk
torių nutarimo Butkaus ir El- 
mano laiškais pakviesta į ad
ministratorius drg. Senas Vin
cas. Ir tik tame susirinkime 
drg. A; Jankauskas duoda di
rektoriam siūlymą jieškot nau
jo administratoriaus. Mat, rei
kėjo sugrobt viską į savo frak
cijos rankas. Drg. Senas Vin
cas išklausęs raportus,'atsisakė 
nuo siūlytos vietos, pasisakė už 
vienybę ir išvažiavo namon. Ta
da direktorių pirmininkas pa
kvietė drg. J. J. Dulkį. Bet ir 
šis atsisakė. Ant galo susi
tarta su drg. K. Steponavičium. 
Bet šis užimdamas vietą pasa
kė, kad jis negalėsiąs visada 
būt įstaigoj, kad jis atvažiuo
siąs tik ‘ porą kartų per sa
vaitę, todėl jam pagelbininku 
paskirtas draugas J. Jankū
nas. Tas viskas išrodė pana
šu daugiau į komediją negu į 
rimtą darbą. Drg. Kuodis bu
vo sutikęs dirbt spaustuvėj iki 
suvažiavimo. Bet kuomet su
važiavimas nukelta, kuomet 
ir jam 'balso, teisė'' vienybės 
klausimu laikrašty'apimta, o al
ga už penkias savaites nemokė
ta, tai ant galo rezignavo.

Reikia pabrėžt dai’ ir štai 
ką. Nuo senai Bendrovei yra 
davę paskolos du draugai: J. 
Vaiginis—$250 ir A. Laurina- 
vičia—$200. Paskolos paimta 
ant notų. Kilus ginčam del 
vienybės, draugai skolintojai 
prašė direktorių tas paskolas 
užmortgidžiuot. Ir direktorių 
didžiuma ne tik jų prašymo ne
išpildė, bet dar nusitarė už
traukt naują paskolą. O kadan
gi paskolos kitaip gaut negalės, 
kaip tik ant mortgidžiaus, tai 
paskolos užtraukimas reikš ne 
ką kitą, kaip tik tų dviejų 
draugų nuskriaudimą.

Kuomet pereitą rudenį laik
raščio iždas išsisėmė iki dug
no, tai direktoriai nutarėm, 
kad administracija pagamintų 
ir išsiuntinėtų agitatyvius laiš
kus. Ir apart paprastų plačiai 
išsiuntinėtų laiškų, drg. Kuodis 
parinktiem laikraščio darbuoto
jam parašė jautrų aplinkraštį 
del greitos pagelbos, kaipo 
įstaigos SOS. Iš visos eilės ko
lonijų gauta gražių atsiliepimų 
ir paramos. Niekas nieko blo
go jame nematė. Bet nauji 
gaspadoriai drg. Kuodį piktai 
pasmerkė už tą aplinkraštį, 
kam jame pasakyta teisybės. 
Jų nuomone, mūsų draugai ne
turi žinot tikro stovio. Ir as
meniniai ir per pačią “Naują
ją Gadynę“ jie blofino, kad pa
dėtis nėra bloga, kad ištekliaus 
yra. Galimas daiktas, kad 
naujų įplaukų atsirado, nes jie 
jau ir už Šerus išmestiesiems 
išmokęjo $70. Bet iš kokių 
šaltinių tų įplaukų atsirado, 
tai oficialiai direktorių susirin
kimai to nežino.

Visa tai negalėjo neiššaukt 
pasipriešinimo. Kuomet 'burna 
uždaryta laikraštyj, tai vieny
bės ir'teisybės šalininkams pri
siėjo jieškot kitų kelių apgint 
savo poziciją. Ir pasėkoj to, 
keliom dienom pirm suvažiavi
mo, direktorių didžiuma išbrau
kia iš Bendrovės draugus Prū- 
seiką, JCuodį ir Paukštienę.

Mudu su drauge Rainiene ne

sutikom su direktorių didžiu
mos politika, neimam jokios at
sakomybės už jųjų žygius, 
prieš juos protestuojame ir 
siūlome suvažiavimui atmesti 
išbraukimą draugų Prūseikos, 
Kuodžio ir Paukštienės, grą
žinti juos atgal į Bendrovę 
ir pakviesti išduot suvažiavimui 
raportus iš savo darbuotės mū
sų įstaigoj! Mes taipgi siūlo
me suvažiavimui griežtai at
mesti direktorių didžiumos po
litiką vienybės klausimu ir pa
sisakyti už Kominterno VII 
Kongreso tezius ir už komunis
tinių spėkų vienybę jų pagrin
du !

Jeigu suvažiavimo didžiuma 
pasisakys prieš vienybę, tai ne
išvengiamai dalis opozicionie
rių “Naująją Gadynę“ remt at
sisakys ; dalis prenumeratorių 
taipgi nuo jos atsisakys. Tada, 
“Naujosios Gadynės“ gyvavi
mas vis labiau ir labiau pri
klausys nuo dešiniųjų, anti-so- 
vietinių grupių, kurios jau šo
ka gelbėt priešvienybinių opo
zicionierių neva kairumą.

Išgelbėkim savo laikraštį nuo 
negarbingo likimo!

V. Čepulis,
P. Rainiene.

ĮDOMUMAI
Piratų Turtai Jūros Dugne

Atlanto vandenyno pakraš
čiai paliai Ameriką nuo Naujo
sios Škotijos iki Kubos ir net 
Meksikos įlankos savo laiku bu
vo jūros plėšikų (korsarų) vieš
patavimo vieta, kur jie prisi
grobdavo daug įvairių turtų. 
Visada atsiranda nuotykių mė
gėjų, kurie sugalvoja ieškoti se
novės korsarų ir piratų turtų, 
ar tai kur nors užkastų, ar pa
skandintų. Ir šioje Atlanto pa
krantėje daug ieškotojų bandė 
savo laimę, bet iki šiol paslaptis 
dar neišaiškinta. Southampto- 
no buchtos pakrantėje Long Al
lende, kur milionierių dukterys 
liuksusinėse maudyklėse leidžia 
joms reikšmės neturintį laiką, 
manoma esant ten pakastus jū
rų plėšiko šarlio Gibso milio- 
nus, kuris maždaug prieš 100 
metų del savo plėšimų buvo pa
kartas. Dokumentai, kurie ne
seniai surasti,, patvirtina, kad 
tokie turtai ten esą palaidoti. 
Gibsas buvo žiauriausias ir 
nuožmiausias jūros piratų tar
pe. 1830 m. jis buvo galutinai 
sučiuptas, kai jis savo suplėš
tus turtus norėjo paslėpti kaž
kokioje landynėje. Dalį turtų 
iš jo dar pasisekė atimti. Bet 
Gibsas mirė neištaręs * nė žo
džio apie kitą savo suplėštą tur
tą, kuris visų nuomone turįs 
būti .kur nors netoli nuo tos vie
tos, kur jis buvo suimtas. Hol- 
lywoodo filmų bendrovė, kuri iš 
šito pirato gyvenimo suka fil
mą ir pagrindinai yra susipa
žinusi su visais dokumentais, 
liečiančiais šį piratą, nieko 
naujo negalėjo nustatyti. Bet 
manoma kad jai vis dėlto tur
tų paslėpimo vietą susekti pa
siseksią.

Kita tokia paslėptų, turtų 
.vieta esanti Ok Ailenčįas, to
liau į šiaurę. Ten žemėje esą 
užkasti milžiniški turtai, ku
riuos užkasę iš Pietų Ameri
kos ištremti jėzuitai, o kito
mis žiniomis—jūrų piratai. 
1713 met. vis dėlto toje saloje 
rado nemaža aukso ir kitokių 
brangenybių, o 1743 m. kaž- 
kok dr. Lyndas toje vietoje 
ėmėsi kasti gilią šachtą. Bet 
del vandens išsiveržimo jis sa
vo darbą turėjo mesti.
Po 40 Metų Kažkoks Mechani
kas Toje Vietoje Vėl Gręžė 

Žemę ir Užsigręžė Metalinę 
Dėžę

Begręžiant grąžtas išrausė 
daug gabalų aukso, auksinio 
retežio narių ir įvairių pinigų. 
Toliau buvo aptikta brange
nybių dėžė, o dar toliau vėl 
auksas.’ Bet darbas vėl turėjo

Nuo to laiko toje vietoje 
niekas daugiau turtų nebejieš- 
koję.

Paskutinis iš piratų Bili 
Bovlegas, kuris dar siautė iki 
pereito šimtmečio pusės, svar
biausia laikėsi netoli Santa Ro- 
sos. 1838 metais Meksikos 
įlankoje anglai aptiko jo lai
vą, prikrautą įvairiausių bran
genybių.

Jis įsakė savo brangų laivą 
su visais turtais paskandinti, 
o pats šiaip taip pasprūdo į 
krantą. Iki šiol šio turto jūros 
dugne niekas nesurado. Kita, 
turtais pasižyminti vieta, yra 
maždaug 80 kilom. į pietus 
nuo Savanah. Toji sala vadina
ma Juodabarzdžio sala, pagal 
piratų kapitoną Edvardą Ti- 
chą, kuris turėjęs juodą barz
dą. Jis plėšikavo Floridos pa
krantėse. Jo turtai siekė kelis 
šimtus milionų dolerių, bet jo 
paties jūrininkai nežinojo, 
kur tie turtai paslėpti. Niekas 
ir iki šiol to nežino.

(Iš “L. ž.“)

Pittston, Pa.
Iš ALDLD 12 Kp. Veikimo
ALDLD 12 kuopa nutarė 

pasiųst dvi delegates į šaukia
mą moterų suvažiavimą, kuris 
įvyks 4-tą dieną balandžio, 
1936 m., Brooklyne. Bendrai 
su merginų oktetu ir LDS kuo
pa nutarta surengti silkių va
karienę padengimui kelionės 
lėšų. Drg. L. Rauduvienė įga
liota susižinoti su Scrantono ir 
Wilkes-Barriu draugais, kad 
važiuot automobiliais, nes tuo
met atsieitų pigiau.

Nutarta parsitraukti 500 so- 
cialės apdraudos biliaus S 
3475 lapelių ir platinti tarpe 
vietinių lietuvių darbininkų ir 
apmokėti už lapelius iš kuo
pos iždo.

Apkalbėjus drg. P. Pacen- 
kos finansinę padėtį, kuris 
jau gana ilgai serga ir yra su
vargęs, ligonio paramai paau
kota iš kuopos iždo $3 ir drau
gai sudėjo $4.40. Viso—$7.40.

Išrinkta nuolatiniai kores
pondentai su keturiais pagel- 
bininkais, kad praneštų “Lais
vėje“ žinias iš Pittstono ir 
apielinkės. Pagelbininkai pri
duos žinias iš mainų, šalpos 
darbų ir kitokias žinutes vie
nam korespondentui, kuris su
tvarkęs, pasiųs “Laisvei“ 
(Puikus nutarimas!—Red.).

Jei draugai, kurie apsiėmė 
atlikti, atliks savo užduotį, 
tai iš Pittstono matysime žinu
čių tankiau negu bent kada 
buvo iki šiol. ,

Kovo 1 d. vietinis klebonas 
Kosakaitis per pamokslą baž
nyčioj sakė: “Bolševikai at
metė dievą ir tikėjimą, tai die
vas nusiuntė ant jų tokį badą, 
kad dabar ten žmogus žmogų 
valgo iš bado.“

Nors mes tiems tėveliams 
nepavydime, nes meluot tai jų 
yra specialis amatas ir jie ta
me specialistai, bet reiktų 
jiems nepamiršti 8-tą dievo 
prisakymą: “Nekalbėk netei
sybės prieš artimą tavo.“ Ar 
ne taip dvasiškas Jonai? Ar 
nebūtų buvę geriau parapijo- 
nams, jei būtumi jiems paaiš
kinęs apie Biržų kanauninką 
Kuprevičių, kaip jis žagino 
angelaites, rengdamas pirmai 
komunijai, o ne meluot apie 
badą Sovietuose, kurio ten nė
ra? Nebūk tikras, kad tavęs 
parapijonys nepavadina me
lagiu. Matyt, mažai skaitai, 
tai manai, kad ir tavo parapi
jonys taip mažai žino. Melais 
toli nenuvažiuosi. (Mes ma
nom, kad kupigai skelbia 
esant badą Sovietuose ne del 
nežinojimo, bet tiksliai meluo
ja, kladindami nelaimingus 
parapijonus. Panašiai elgiasi 
jų. spauda—pav. So. Bostono 
“Darbininkas“.—Red.).

12 Kp. Koresp.



Darbininke ir Seimininke

Laisves” Sidabrinio Jubilejaus

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto

Turim Naują Paskaitą Įžanga vyrams 35c

NORWOOD,

BROOKLYN, NEW YORK
ANGLIES DULKES

Nedėlioję, Balandžio 5 April

Brooklyno lietuvių 
Moterų Darbai

Nakties Bylose Esančių 
Merginų Rekordai

tinėj—Radio Orchestra. Bus

St. Prasidės 11 valandą ryto.
Draugės ir draugai! Malo

nėkit prisiųsti po kelis dele
gatus. Taipgi lawrenciečiai 
draugai ir draugės sueikit

Mūsų pramoga suvažiavimo 
reikalais ir paminėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos bus šeš
tadienį, 14 kovo, 7 v. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Bus

Pereito j angį, konvencijoj 
buvo pasakyta daug kalbų. 
Ypatingai pats Lewisas smer
kė visus darbininkų priešus ir 
jstatymleidžius, kurie laiko su
traukę šalies konstituciją ir 
neleidžia tokięms, kaip jis ir 
Rooseveltas

Taipgi dainuos Liet. Lavinimosi Ratelio Mišrus ii 
Vyrų Chorai, vadovaujant I. Yermolavičiutei-Kugel

men., 
wisas

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott Street, . Worcester, Mass.

Paminėtų keturių miestų 
ALDLD kuopų delegatų kon
ferencija įvyks kovo 22 dieną, 
1936, Lawrence, Mass., L. U. 
Kliubo patalpose, 41 Berkeley

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj.
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 75 centai

meniška programa, trumpa pra
kalba, arbata su užkandžiais, 
šokiai prie draugiško-šeimyniš- 
ko vakaro pobūdžiui pritaiky
tos muzikos—stygų orkestros. 
Įžanga veltui. Prie užkandžių 
ir arbatos auka sulyg išgalės.

šiam vakarui ir abelnai suva
žiavimui prisirengimo darbe 
mes tikimės puikios koopereci- 
jos iš LDD draugių, stojančių 
už vienybę su ALDLD. Drau
gė M. Paukštienė jau pasiža
dėjo pasakyti prakalbėlę minė
tame vakare. Kitos draugės 
rems taipgi, kadangi, einant 
LDD Suvažiavimo tarimu, jos 
dabar taip pat yra pilnos narės 
ALDLD organizacijoj ir šeimi
ninkės jos veikime.

Kalbant apie Tarpt. Moterų 
Dieną galime pasakyti tiek, 
kad brooklynietės niekad neuž
mirš 8-tos Kovo, kadangi tą 
dieną įvykęs LDD suvažiavimas 
sustiprino mūs spėkas, apvieni- 
jimu LDD su ALDLD. Nežinau, 
kaip kitose kolonijose, bet 
Brooklyno LDD radosi grupė 
puikių moterų, kurių didelė di
džiuma stoja už 
dromis spėkomis 
daug atliksim.

vienybę. Ben- 
dirbant mes

“Ji nepajėgė pagerinti savo padėtį,” sako 
toliau rekordas, “matomai, dėlto, kad jos ap- 
švieta buvo aprubežiuota. Ji taipgi negalėjo 
prisitaikyti prie viršininkų—problema tiesiog 
paeinanti iš ankstybesnių patyrimų.”

Po trijų metų gyvenimo ant $12.50 į savai
tę, vieną dieną, Maryella pasitiko vyriškį, ku
ris pasiūlė su juo gyventi, kad sutaupinti kam
bario renda.

Už kelių mėnesių jis ją pametė, bet Mary
ella beišlaikė darbą tik porą savaičių. Tuomet 
ji nuėjo Chicagos prostitucijos naman. Ji at
vyko New Yorkan pastoti į tokį pat namą, 
susibarė su ponia ir, galop, užbaigė eidama 
po gatves. Ji buvo vos 22 metų tyrinėjimo 
laiku.

Aileen Fanes istorija dar mažiau įspūdinga. 
Ji buvo 37 metų, kuomet surašė jos rekordą. 
Ji atrodė šašuota, nutukus, sutrempta esybė. 
Ji užsiiminėjo prostitucija nuo 17 metų.

Jos tėvas apleido savo sugulovę pačią, kuo
met ji buvo 8 metų, palikdamas jos motiną su 
dideliu būriu vaikų—kiek ištikro, Aileen ne
pamena.

Aileenai nesisekė mokykloj. Ji vos pabaigė 
šeštą klasę ir nuėjo kenąvimo fabrikan netoli 
namų, Seattle mieste. Ji apsivedė 14-kos metų, 
o būdama 17-kos jau turėjo du kūdikiu. Jos 
vyras ją pametė.

Neturėdama darbo, ji pradėjo retkarčiais 
parsidavinėti, kad uždirbti vaikams duonos. 
Areštavus, teismas pasiuntė vaikus įstaigon.

Dabar ji nuteista jau šeštu kartu. Rašant 
rekordą, ji jau nežinojo, kur jos vaikai ran
dasi, negi bepaisė.

štai, iš kur tos moterys, nuteisiamos į pus
valandį New Yor.ko Moterų Teisme, atsirado.

Ir va, kur jos nuėjo.
Už pusvalandžio, kada jos buvo išstumtos 

iš teismabučio, įžeistos, verkiančios, jos tapo 
sugrustos į kalėjimo vežimą, nutarškintos į 
užmiestį, subruktos į stipriai saugomą ligon- 
bučio pavilioną.

Ten jos praleido tris mėnesius, gydomos nuo 
ligos, kuri jas padarė pavojum “padoriai” vi
suomenei.

Ligonbutyje švaru. Maistas ne taip blogas. 
Gydomos yra žinovų, ir ne labai brutališkai.

Bet čion nėra kas daryti. .
Tris mėnesius tos moterys išsėdėjo tarpe 

150 kitų; joms uždrausta lankytojai, be knygų, 
be pamokų, beveik klaikdamos iš nuobodžio.

Jos per ištisas dienas žiūrėjo pro langus, 
tėmydamos praeivius rodant pirštais į pavilio
ną. Retkarčiais iš teismo atėjo lankytojas, 
praleisdamas moteris pro akis taip, kaip pra
leidžiama ligotas gyvulys.

Turintis jas savo žinioje gydytojas kartą 
pasakė lankytojui: “Tai yra didžiausia gydymo 
įstaiga New Yorke.” Nebandoma atskirti jau
nas kalines nuo senų ir sugedusių.

Maryella nebuvo tarp jų jauniausia. Jaunos 
merginos melavo savo metus. Daktarai žiūrė
davo į jas kamantinėjančiai, nustebę, o socia- 
lės tarnybos darbininkai praleisdavo taip sau.

Po trijų mėnesių Maryella ir Aileen sugrį
žo teisman gauti nuosprendį. Teisėjas peržvel
gė teismo rekordus, pastebėjo jų praleistą lai
ką kalėjimo ligonbutyje ir trumpai pasakė: 
“Bausmę panaikinu.”

Taigi, jos tapo paliuosuotos.
Jos išėjo iš teismabučio laisvos—ir be cen

to. Tą pačią naktį jos ir vėl bastėsi po gatves.
(Iš “Sunday Worker.”)

Motery Suvažiavimo 
Reikalais

Sulaukus 15-kos metų, Maryella pabėgo nuo 
šeimynos, kuri tuo metu jau buvo ant pašalpos, 
ir nuo susiedijos, kuri į ją žiūrėjo su nepasiti
kėjimu. ** *

Ji nuvyko Chicagon ir gavo darbą krautu
vėj. Per tris metus ji vyniojo pundelius už 
$12.50 į savaitę.

Lewisas Iškilo; UMWA Pasi
puošė; UMWA Konvencijos 
Darbai; Roosevelto Sparnai 

Angį. Nedengs.

Per ilgą metų eilę Lewisas 
ramiai knopsojęs ADF tarybo
je, galų gale pamatė, kad 
snaudimas ir sutikimas su fe
deracijos vadais atžagareiviais 
valdyme organizuotų, darbinin
kų biurokratišku būdu ne tik 
kad neneša naudos, bet atbu- 

I lai—neša blėdį. Tuo savo pa
budimu, pereitų metų spalių 

ADF konvencijoj, Le- 
“metė 'bombą”. Bomba 

pasireiškė tame, kad jis pa
reikalavo, kad, ne tiktai ADF 
būtų perorganizuota ant in
dustrinių pamatų, bet kad bū
tų visos 
visomis galimybėmis suorgani
zuoti ir visus neorganizuotus 
darbininkus šioje šalyje. Le
wisas susilaukė pritarimo iš 
aštuonių federacijos šakų, to
kių, kaip kad jojo UMWA. 
Konvencija užsibaigė. Suma
nymas pasukta savo keliu. 
Bet, ah, užsirūstino federaci
jos atgaleiviai vadai, su Green

Pereitos savaitės skyriuje matėme, kaip 
N*ew Yorko Naktinių Bylų Teisme eina viena 
po kitai desėtkai nelaimingų merginų, kurias 
ši sistema priverčia prekiauti savu kūnu. Jos 
ateina nežinomos, neturi gynėjų; viskas remia
si areštavusio policininko liūdymu; niekas 
joms netiki ir jų negaili; jos išvedamos arba 
išeina išjuoktos ir užmirštos; niekas joms ne
ištiesia pagelbos ranką.

Nors jos slenka tyliai, kaip šešėliai, o kitos 
jų kvatodamos, tačiau jų sieloje audra, jų 

balse girdisi kančia, kurią jos pergyvena. Gi 
jauna Maryella skardžiu balsu sušuko teismą- 
būtyje: v

“A J nežinau, iš kur jos atsiranda. Viešpatie, 
tai baisu, tiek bylų!”

Ne savu, individuališku, skausmu ji suvai
tojo. O, ne. Lig šiol ji tikėjosi esanti viena iš 
nedaugelio nelaimingų. Bet šiandien eina de
sėtkai jų, galo nesimato. Desėtkai į dieną, 

^tūkstančiai į metus. Klaiku darosi. Maryella 
sušuko perimta socialiu skausmu.

Apie jų atsiradimą teismo rekordai štai ką 
sako:

* Maryella, kuri suriko teisme, gimė Daytone. 
.Ji turėjo prastas pasekmes kalėjimo ligonbu
tyje, kur ji buvo pasiųsta gydyti ir socialiai 
darbininkai ištyrė jos rekordą.

Už tai ji matoma daugiau, negu tik vardas 
teismo rekorduose.

•Maryella buvo viena iš septynių vaikų, tre
čia iš eilės ir vyriausia mergaitė. Jai dar esant 
kūdikių, jos tėvai persikėlė į Gary, Ind., kur 
jos tėvas gavo mechaniko darbą vienam plieno 
fabrike.
• Iki jai suėjo 12 metų, šeimyna gyveno gana 
patogiai, tai yra jie turėjo ką valgyti. Jos 
broliai, žinoma, ėjo dirbti pirm, negu pabaigė 
mokyklą.

Paskiau Maryellos tėvo ranka pakliuvo pre- 
a san. Jis nedirbo ištisas savaites. Paskiau buvo 

ginčas su kompanija už medikališką pagelbą. 
Galop, ranka ėjo blogyn ir tapo nupjauta, vie
nok tėvas mirė nuo kraujo apnuodijimo.

Teismo rekorduose randama: “Maryellos ne- 
prisitaikymas prie visuomenės, atrodo, paeina 
nuo to laikotarpio.”

♦ Du vyresni broliai neuždirbo šeimynos pra
gyvenimui. Trylikos metų Maryella išėjo pas 
lankytoją už tarnaitę. “Neprisitaikymas” pas 
ją prasidėjo keturioliktuos metuos. Ji pavogė 
skribėlę nuo savo samdytojos. Bent taip sako 
jos samdytoja. “Maryella vis dar jaučia, kad 
su ja buvo neteisingai apsieinama, nors ji pri
sipažįsta paėmus skribėlę.”

Maryella buvo nuvesta nepilnamečių teis- 
• man ir paskirta namų arešto prižiūrėtojui.

“Atrodo, kad būta nelemto bylos pravedi- 
mo,” sako rekordas. Ją prižiūrintis viršininkas 
įaip sėkmingai ėjo savo pareigas, kad visa 
susiedija sužinojo, jog Maryella esanti vagil-

Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus 

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

lia suvažiavimo entuziazmą, bet 
juo labiau įvertinama tie, kurie 
atsako į svarbiausius suvažiavi
mo uždavinius.

Kasgi yra svarbiausiu šio su
važiavimo uždaviniu? Ogi mo
terų organizavimas ir švieti
mas. Reiškia, suvažiavimui bus 
maloniausi pasveikinimai, kurie 
praneš ‘apie gavimą moterų na
rių į ALDLD kuopas ir kitas 
organizacijas bei sudarymą AL 
DLD Moterų kuopų, taipgi apie 
veikimą moterų apšvietai.

Kuri kolonija pasveikins Lie
tuvių Moterų Suvažiavimą su 
nauja ALDLD kuopa? Kuri ko
lonija galės sveikint su gavimu 
daugiausia moterų narių į esa
mą ALDLD kuopą? Kuri kolo
nija praneš apie organizuotą, 
nuolatinį moterų švietimą? Į 
švietimą įeina šaukimas moterų 
susirinkimų, kuriuose diskusuo- 
jami moterų ir abelni darbinin
kų reikalai; palaikymas mokyk
lėlių; užrašymas moterims laik
raščių, platinimas literatūros.

S. Sasna.

si ir laiku!
Komisijos Narys,

S. Penkauskas

Nesenai, ši tarptautinė an
gliakasių unija atlaikė savo 
dvimetinę konvenciją. Konven
cijoj atstovauta visi šios uni
jos distriktai ir dalyvavo 
1,700 delegatų. Iš konferenci- 
cijos darbuotės matosi, kad 
pravesta 66 tiesioginiai tari
mai ; 7 klausimai neišrišti ir 
palikta vadų nuožiūrai; 20 
klausimų palikta išspręsti 
tarptautiniam unijos boardui; 
12 klausimų, kurie esą vieti
niai, palikta išsispręsti patiem 
distriktam. Konvencija neapsi- 
rubežiavo vien tik unijos klau
simų gvildenimu; ji palietė ir 
daug visuomeninių klausimų. 
Bet pažiūrėjus į juos matyti, 
kad konvencijai nebuvo lemta 
visuomeninius klausimus su
prasti iš klasinio taškaregio 
pusės. Pasekmėj to, jie veik 
visi gremėzdiškai atlikti, per
ėję “demokratinę”, roosevelti- 
ne dvasia. Vidujiniuose unijos 
reikaluose daug klausimų ran
dasi migla aptrauktų, neaiš
kiai išrištų. Tas dar rodo, kad 
angliakasių unija, nežiūrint 
duotų komplimentų, dar' ne- 
daaugusi, nedabrendusi. Ta- 
čiaus visgi reikia pripažinti, 
kad kaip kur ji daro pažangą 
ir laikui bėgant subręs.

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Laisves” dalininkų (šerininkų) suvažiavimas, Jūbi 
lėjinis banketas ir prak albos bus

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpe l’th ir 13th Ste., N.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ilgas.

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

onstituciją iš
tęsti, kur galima būtų šiokių 
tokių įstatymų įkergti darb. 
naudai. Didžiai Lewisas smer
kė Al. Smith su jo Liberty 
League; gavo užtenkamai ir 
Hearstas. Šiuo atveju Lewisas 
kalbėjo, kaip vyras, kaip dar
bininkų vadas. Bet, va, apsisu
kęs, - įsikabino į Roosevelto 
sparnus ir meldžia jo, kad pri
dengtų. čia LeWisas pamynė 
po kojų tą faktą, kad jau pri
bręsta laikas del sutvėrimo 
Farmerių - Darbo Partijos — 
partijos, kuri atsakys į esamą- 

pastangos dedamoš ją padėtį šioje šalyje. Lewisas 
įsikabindamas į Rooseveltą ir 
nusisukdamas nuo šio ju
dėjimo suteikė smūgį anglia
kasiams ir sykiu darbininkų 
judėjimui.

Tai buvo pamatinė konven
cijos dalyvių silpnybė sutei
kianti galimybės Rooseveltui 
globoti angį, baronų naudai.

Požeminis.

Draugė A. Jeskevičiutė jau 
pridavė žadėtąją paskaitą šei
mynos apribavimo klausimu. 
Paskaitoje iškeliama visa eilė 
faktų iš moterų gyvenimo, nu
rodoma jų nesveikatos ir nelai
mės, paeinančios nuo nebuvimo 
tinkamų informacijų, taipgi nu
šviečiama kova už teisę mote
rims tvarkyti savo sveikatos ir 
šeimynos reikalus.

Man rodosi, ta paskaita atėjo 
labai reikalingu laikotarpiu, 
būtent, kada tuo klausimu bi- 
liai yra įteikti Jungtinių Valsti
jų Senatui ir Kongresui, šiuo 
tarpu reikalinga stipri parama 
tam biliui. Ją galima teikti or
ganizuotai ir pavieniai. Ypač 
svarbu organizacijų ir masinių 
mitingų rezoliucijos senato
riams ir kongresmanams. Mote
rys, turėdamos paskaitą, galėtų 
kiekvienoje kolonijoje sušaukti 
lietuvių moterų masinius mitin
gus, kur taipgi galėtų apkalbėti 
ir suvažiavimo reikalus.

S. Sasna.

Reik Daugiau žinių
Am. Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos C. Moterų 
Komitetas labai pasigenda žinių 
iš kolonijų apie rengimosi prie 
Lietuvių Moterų Suvažiavimo, 
kuris įvyks 4 balandžio, BrooĮc- 
lyne. Yra girdima, kad tūlos 
kolonijos gerai dirba, bet tiesio
ginių žinių nėra.

Draugės ir draugai turėtų su
prasti, kad žinios tuo klausimu 
labai svarbu. Jos būtų kėlimu ir 
akstinimu darbo tarp moterų 
jūsų pačių kolon. ir įkvėpimu 
toms kolonijoms, kurios dar 
rimtai nepradėjo darbo. Nelau
kite, kad delegatės atsirastų 
Brooklyne paslapčiomis ir su- 

. grįžtų negirdėtos, bet praneškit 
dabar, kas ir kiek delegačių 
siunčia, kas tos delegatės, kas 
daroma, kad delegatės būtų pa
siųstos.

Geriausias Sveikinimas
Suvažiavimam yra siunčiami 

sveikinimai. Be abejo, bus siun
čiami ir Liet. Moterų Suvažia
vimui. Visi pasveikinimai pake-

Kalbamas Lewiso sumany
mas karštai likosi sutiktas an
gliakasių. Paskutinioje anglia
kasių konvencijoje Lewisas li
kosi paskelbtas vadų vadas 
organizuotų darbininkų. Pa
sekame šios unijos vado žings
nių angliakasių unija šiandien 
vadinama pažangiausia, drū
čiausia ir įtekmingiausia uni
ja Amerikoje. Nors ir pusiau 
pigiai, bet ši. unija pasipuošė. 
Jį, dabar randasi ant unijizmo 
estrados ir lošia vadovaujamą 
rolę, kas liečia organizavimą 
darbininkų ant industrinių pa
matų. Tai yra išlaukinis pa
puošalas nieko bendro neturįs 
su vidujiniais savo unijos rei
kalais.

Vidujiniai jos reikalai stovi 
taip, kaip tingios kūmutės na
mų priežiūra.

SOUTH BOSTON, MASS 
Subatoje, Kovo 14 March

1 Brooklynietės rengiasi iš pe
ties, kad tinkamai pasitikti Lie- 

• tuvių Moterų Suvažiavimo dele
gates ir pačioms turėti gėrą de
legaciją ir skaitlingą viešnių 
būrį suvažiavime. Jau pereita
me susirinkime išrinkta delega
te d. S. Kazakevičiūtė. Užsire
gistravo nakvynių davėjos ir iš
rinkta tam darbui komisija. 

^Nutarta surengti pramogą su
sivažiavimo reikalams. Suvažiavi

mas įvyks 4 balandžio, Brook
lyne.

Būtų gerai, kad kolonijų 
draugės-draugai praneštų, per 
šį skyrių, kiek siunčia delega
čių. Brooklyniečiam būtų sma- 

1 gu iš anksto žinoti. Prie to, bū
tų daug gero, jei busimosios de- 

k legates iš anksto praneštų savo 
giminėms ir draugams Brookly
ne, kad galės su jais pasimatyti 
suvažiavime.

priešakyje. Lewisas apšauktas 
federacijos “grioviku.”

Tegul širsta reakciniai fe
deracijos vadai prieš Lewisa, 
bet susipratę darbininkai svei
kina jį šiame klausime. Le
wisas ant tiek jau iškilo dar
bininkų akyse. Laukiame dau
giau vaisių.

Bus Teatras, Koncertas ir Vakarienė

Sekmadienį, Kovo 15 March
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Dainuos Ignas Kubiliūnas ir Adele Mickevičiūtė
Bus perstatyta teatras 

“ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS”

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass

Viršutinėj svetainėj grieš AI Stevens Orchestra, apa- 
gėrimų ir užkandžių,

Moterims 25c.

Lowellio, Lawrencio, Haverhillio 
Našvės ALDLD Kuopoms

konferencijon, nes turėsime 
daug svarbių reikalų išrišti. 
Svarstysi m vasarinius parengi- 
nius, o taipgi “Laisvės” pikni
ką, įvyksiantį liepos mėn. 4. 
d. Taipgi bus išduotas rapor
tas iš pereitų metų pikniko, 
dar ir pinigų gausit. Svarsty- 
sim ir klausimą apie antrąjį 
prieškarinį ir priešfašistinį 
kongresą, kuris manoma šauk
ti. Bus ir kitų svarbių reika
lų svarstymui. Todėl būkit vi-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedėlioj, Kovo 29 March
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI



Kovo 5 Dieną, 11 Vai. Vakare
banti išmintinga Browderio kal
ba.

Labai ir labai apsidžiaugėm, 
net džiaugsmo ašaros blakstie
nas vilgė, kad, būdami toli nuo 
miesto ant savo farmos, girdė
jom komunisto prakalbą.

Mes, trys farmėriai, nutarėm, 
kad už tai labai ačiū Kom. Par
tijos nenuilstančiai veiklai ir 
miestų darbininkams už greitą 
ir galingą organizavimąsi.

Gal tik darbininkai paspės 
susiorganizuot gana tvirtai ir 
atmuš kapitalistų užmačias, 
rengiamus pasaulio pragaiščiai 
karus.

“Gerai kalbėjo tas komunis
tas,” tarė išeidamas Susiedas.

Tuomi ir pasibaigė mūsų 
“parengimas”.

Labanakt!
Ftirmerka.

Baltimore, Md

far-

parę, 
vasario, 

susirinko 
Draugai 

“Laisvės” 
darbinin- 

Vi-

aukų darbi-

mėnesis šių, 
jau mirė 7

SOUTH BOSTON, MASS., SUBATOJE, 14 DIENA KOVO (MARCH), 1936
IŠKILMINGAS BALIUS SU 5 DOVANOM PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

Tai Bus Paminėjimas ‘laisvės” 25 Mėty Jubilėjaus
Kvieciahne visUs darbininkiško judėjimo rėmėjus: profesionalus, biznierius ir darbininkus dalyvauti šiame 

iškilmingame parengime, kuris bus

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, KAMPAS E IR SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 14 D. KOVO (MARCH)

Viršutinėj svetainėj grieš Al Stevens Orchestra, apatinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.
ĮŽANGA VYRAMS 35c., MOTERIMS 25c.

Philadelphia, Pa
Rezoliucija Liėtiivoš Valstiečių 

Ir Darbinihktį Reikalu

Sėdim trys farmėriai prie 
stalo. Stalas visas apdengtas 

. laikraštinėm popierom ant ku
rio stovi blėkinė su “pentu” ir 
šepetys, visas apveltas. Svečias- 
kaimynas rūko pypkę, savinin
kas bando jį, svečią, įtikint, 
kad “Daily Worker” yra geres
nis laikraštis, negu kuris kitas, 
o visų akys betiksliai atkreiptos 
į gyvūnėlį, dešimties dienų 
viščiuką vatiniame lopšelyje, 
taip pat čia ant stalo. Jis gel
tonas, minkštutis, gražus; lesa 
ir geria, bet turbūt del saulės 
stokos jo jaunos kojukės atsisa
kė jam tarnaut, jis purtosi, tie
sia kakliuką ir sparneliais pri
silaikydamas ant lizdelio kraš
tų bando atsikelt ir toliau pa- 
bėgėt iš nuobodžios vietos, bet 
veltui. Susmuko atgal ir gal vi u- 
kę kraipydamas, na, gal rytoj 
būsiu tvirtesnis—manė sau viš
tos vaikas.

“Tai jie tavo farmos nepar
davė, tu sau gyveni kaip gyve
nai,” tarė farmerys į susiedą.

“Taip, gyvenu, kad pirkėjų 
nebuvo; čia veik visos farmos 
ant pardavimo už taksus ir ne
parduotos tik dėlto, kad neatsi
rado kupčių.”

“Iš karto aš labai pykau ir 
graužiausi,” tarė Susiedas, “kaip 
sužinojau, kad jie tuos pen
kiasdešimts keturis dolerius, ka 
užmokėjo laikraščiui už skelbi
mus mano farmos ant pardavi- 

, mo, sukrovė taipgi ant mano 
sprando, bet dabar nepaisau, te
gu krauja, kad ir iki debesų, 
jie vis tiek iš manęs negaus nė 
prakeikto cento, taip kaip aš 

. negaunu iš niekur.”
£ \ “Et, vyručiai,” įsikišo

merka, “man nuo minties ne-
• nueina tas vakarykščias vaiz

das, kurį mačiau greitos farme- 
riams paskolos įstaigoje. Juo
kinga, pikta ir gaila tų nelai
mingų farmerėlių:—Pora, vy
ras ir moteris sėdi prie stalo ir 
spaviedojasi paskolos agentui; 
kitaip sakant, išpildo aplikaci
ją. Į tą aplikaciją surašo ne tik 
žemę, medžius, gyvulius ir įran
kius, bet net šaukštus ir pūbdtfs, 
cukrų ir druską ir kas tik yra 
gyvas ar negyvas daiktas.

įįį “Šita pora prašė penkių šim
tų dolerių pirkimui penkių 
šimtų vištukų ir jų užaugini- 
mui. Visapusiai bespaviedojant, 
priėjo prie išvados, kad iš tų 
užaugusių viščiukų bus ne pel
nas, o deficitas, ir čia agento 
veidas persimainė; jis tarsi 
krūptelėjo.—Suvargę farmerė- 
liai tą pastebėjo ir greitai su
sigriebė: ‘Ale, pone, mum viš- 
taitės dės kiaušinius per visą 
metą ir mes padarysim pinigų, 
juk ir pernai mes nuo jūs turė
jom keturis šimtus dolerių, o ar 
neatidavėm?’ Agentas, šypsoda
masis: ‘Atidavėt, bet pelno ne- 
pasidarėt, kad dabar ir vėl pa
skolų j ieškot.’ ‘Taip, pone, bet 
mes, matote, išsimaitinom ir 
pusę mokesčių jau išsimokėjom 
Už pereitus metus.’ L

“Matomai jie labai bijoyb ne
gavimo tos paskolos, nes pra
kaitas stambiais lašais varvėjo 
per jų kaktą.

“šššš-šššš! 15 minutų iki vie
nuolikai. Dabar išgirsim per 
radio mūsų brangų ir nekan
triai . laukiamą Browderį kal- 
bant.”

“Columbia broadcasting!” iš 
, radio dzinktelėjo poros sekun

dų “Internacionalo” garsas ir 
vėl nutrūko. Cypimas, bildėsis, 
skambalai, Hearsto ir kitų žo
džiai, niekinanti komunizmą ir 
visą proletarų klasę ir šis tęsėsi 
apie šešias minutes. Pasigirsta 
žodžiai: “draugai, darbininkai.” 
Ir vėl cypimas, kaukimas, kle- 
gėsis; purvina batalija “švarių” 
ponų. Washingtonas, Miss Per
kins, Rooseveltas, pietūs, ^Kali
fornija, muilas ant pardavimo 
ir taip giliausios desperacijos 
konvulsijoj išnaudotojų klasė 
suvertė visą savo brudą į radio 
stotis, idant jais sutrukdyti ir 
nepaleist į svietą žodžių, einan
čių iš darbininkų klasės vado 
burnos. Galų-gale draskūnai, 
tamsybės apuokai buvo* privers
ti nusiramint, nutilt ir vėl atėjo 
j mūšų farmą maloniai skam- singu keliu, tai aukos Baltimo-

sakė, kad Stilsono

Iš Jankausko Prakalbų 
Baltimore]

Baltimorės lietuvių kriaučių 
unijos lokalas surengė prakal
bas kovo 2 d. Lietuvių svetai
nėje, tikslu prisidėti su finan
sine pagelba paliuosavimui 
Stilsono iš kalėjimo.

Publikos susirinko mažai. 
Ponas Jaras, kuris pirminin
kavo, teisinosi, kad publikos 
susirinko mažai del blogo oro. 
Atidarydamas prakalbas, jis 
prižadėjo 4 kalbėtojus, bet 
kalbėjo tik 3, o ketvirtas, ku
riuo būk tai turėjo būti lietu
vis teisėjas, nepasirodė.

Čia kitų kalbėtojų neminė
siu, tik Jankauską.

Jankauskas su ašaromis sa
kė : “Tik įsivaizdinkit, gerbia
mieji, ir gerbiamosios, kada 
valdžios agentai įsiveržė į Stil
sono apartmentą, jie žvėriškai 
sužalojo Silsono moterį ir jo 
mergaitę, parbloškę jas ant 
grindų kraujuose papluku
sias. . . ”

Toliaus Jankauskas sakė: 
“Kada valdžios agentai Stilso- 
ną suareštavo ir jį vedė, tai 
Stilsonas prašė jų, kad jie pa
vėlintų jam atsisveikinti su jo 
motere ir mergaite” (Jankaus
kas prakaitą ir ašaras nusi
šluosto).

Jeigu taip buvo, kaip Jan
kauskas
moteris ir mergaitė buvo su
žalotos ir kraujuose parblokš
tos, tai kaip jos galėjo atsi
sveikinti Stilsoną tokiam pa
dėjime būnant?

čia man atrodo, kad Jan
kauskas daugiau pripasakojo, 
negu ten atsitiko, žinoma, 
Jankauskas norėjo publikos 
širdis sugriaudinti, kad dau
giau pinigų išgavus. Well, 
kaip ten nebuvo, bet man dau
giausia buvo stebėtina, kada 
Jankauskas pasakė: “Nei aš, 
nei jūs, nei kils kitas neprieis 
prie jo ekselencijos prezidento 
Roosevelto, su maldavimu pa- 
liuosuot d. Stilsoną...” čia 
mane net supurtė, kada-aš 
Jankausko tuos žodžius išgir
dau. Man jau rodėsi, kad 
pas susipratusius darbininkus 
žodis “maldavimas” išėjo iš 
mados, o žodis reikalavimas 
įėjo į madą.

Dar daugiau Jankauskas 
“funių” pripasakojo. Jis sakė: 
“Jo ekselencija prezidentas 
Rooseveltas gyvena ant augšto 
kalno, (su pirštu rodo į viršų) 
prie jo prieiti, reikia eiti per 
daugybę kalnelių ir kalnų, pa
kol prie jo prieisi...” Čia 
man vėl neaišku. Pirma sakė: 
“Kad nei aš, nei jūs, nei kas 
kitas, neprieis prie Roosevelto, 
o dabar jau skaito per kiek 
kalnų ir kalnelių turės pereiti.

Rinkta aukos.
Jei Jankauskas būtų pripa

žinęs bendro fronto komitetą, 
ir būtų prašęs visos Baltimo- 
res publikos, kuri dalyvavo 
prakalbose, tai būtų išsivežęs 
ne $25, o mažiausia $75. feet 
kada Jankauskas nuėjo netei-

“Laisvėj” buvo rašyta, kAd 
šv. Kazimiero Pašelpinė Drau
gystė ekstra susirinkime, įvy
kusiame 29 dieną sausio, slap
tu balsavimu nubalsavo 110 
prieš 25 imti naują čarterį, 
kad panaikinus žodį “šven
tas”, kuris kenkia draugystės 
kliubo alaus laisnėms. Mažu
ma su tuo nesutiko, paėmė ad
vokatą ir užvedė teismą, kuris 
atsibuvo Bostone 29 d. va
sario, 1936 m. Sugrįžę pasa
koja, būk “inšiūrymo” komi- 
sionierius neduodąs kito čar- 
terio. Tik išrinko komitetą po 
tris žmones iš abiejų pusių ir 
jų advokatai turi tą dalyką su- 
taikint. Matomai, bijo švento 
vardą panaikint, kad kunigija 
ant jų neužsirūstytų.

“Laisvės skaitytojams, drau
gam T. ir K. Vasariams, jų ge
ri dd. surengė “Silver 
kuri atsibuvo 15 d.
1936 m. Publikos 
suviršum trys šimtai. 
Vasariai yra seni 
skaitytojai ir šiaip
kiško judėjimo rėmėjai, 
suomet matysi juos darbinin
kiškuose parengimuose, todėl 
jie neužganėdinti, kad per jų 
“Silver” parę niekas nepasi- 
darbavo parinkti 
ninku reikalams.

Da tik tračias 
metų, o pas mus
lietuviai: O. Veškienė, Alužie- 
nė, Sinkevičienė, O. Matulai
tienė, Yodaičiūtė, J. žogelis ir 
D. Marcinkevičius, šie visi ne
dalyvavo jokiam darbininkiš
kam judėjime. Matulaitienė 
yra montelliečiam gerai žino
ma. Yodaičių duktė paliko di
delę šeimyną—vyrą, seserį Ju-. 
lia ir tėvus—dideliame nuliū
dime.

Kovo pirmą dieną laido
jant šv. Kazimiero Draugystės 
narį, Marcinkevičių, lydėtojai 
įėję į bažnyčią turėjo nusiim
ti draugystės ženklus. Mat, 
šitą draugystę vietinis klebo
nas prakeikė todėl, kad šios 
draugijos valdyba ir didžiuma 
narių nešiduoda kunigui už 
nosių vedžiotis. Todėl laido
jant mirusį, neleidžia su drau
gystes ženklais eiti į bažnyčią 
ir šiaip draugystei visokiais 
būdais kenkia. Gal kada šios 
draugystės nariai susipras ir 
atsikratys nuo bažnytinių reli
ginių burtų, o stos į apšvietos 
organizacijas. Iš to darbinin
kų klasei būtų naudos.

Liuosybės Dailės Ratelio vei
kimas pusėtinai susitvarkė. 
Choro praktikos atsibūna kas 
trečiadienis, tai yra seredom, 
kaip 7:30 vai. vakare. Moky
tojauja Izabelė Yarmolavičiū- 
tė iš Norwood, Mass. Kaip 
girdėti, choristai patenkinti 
mokytoja.

Vasario 23 d., 1936 m., ci
vilių šliūbu apsivedė M. Bū- 
drikas, su O. Navickaite. Bu- 
drikas yra senas “Laisvės” 
skaitytojas ir geras darbinin
kiško judėjimo rėmėjas. Daug 
yra pasidarbavęs Liūosybės 
Dailės Ratelio Chore ir Meno 
Sąjungos Antram Apskrityje. 
Linkėtina laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

ALDLD 6 kp. laikytam su
sirinkime, kovo 2 d., tarp kitų 
tarimų nutarta reikalaut cen
tro valdybos, kad šiemet išleis
tų Dr. Kaškiaučiaus sveikatos 
patarimus, kurie eina per 
“Laisvę”. Kažin ką kitos kuo
pos apie tai mano? Organi
zatoriai savo pareigas išpildo 
gerai, tik nariai turėtų įsitėmy- 
ti, kad mitingai atsibūna kas 
pirmą panedėlį kožnO mėne
sio.

Pas mus sklokininkų yra 
apie du ir pusė, bet apie vie
nybę nieko negirdėti. Mato
mai, jie dabar nė mitingų ne
turėjo, todėl apie jų nuomo
nes mažai kas ką žino.

Šalna.

Kadangi Smetonos valdžia, 
ginklo pagelba, nuslopino Lie
tuvos valstiečių kovą prieš ne- 
panešamas gyvenimo sąlygėš, 
kelius valstiečius nužudė ir 
šimtus sugrūdo į kalėjimą;

Kadangi valstiečiai, negalė
dami panešti gyvenimo sąlygų, 
ir gindami savo ūkį nuo var
žytinių ir patys save nuo bado 
ir skurdo, turėjo reikalauti di
desnių kainų už produktus-;

Kadangi Smetonos valdžia 
galutinai uždarė visas opozici
jos partijas; liaudininkų, ūki
ninkų, soci'al-demokratų ir 
krikščionių demokratų, vadi
nasi jis visiškai pamynė žmo
nių teisę ir civilę teisę po savo 
kruvinu batu,—

Todėl Phila. 11 organizaci
jų, draugijų ir kliubų delega
tai, susirinkę į bendro frontų 
konferenciją, vasario 16'd. 2 
vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave., vienbalsiai priėmė seka
mus reikalavimus:

1. Kad tuojaus būtų grąžin
ta žodžio, susirinkimų ir spau
dos laisvė Lietuvoj.

2. Kad būtų grąžinta civilės

teisės Lietuvos piliečiams, kad 
jie slaptu balsavimu galėtų iš
rinkti tokią valdžią, kuri at
sakytų daugumos žmonių rei
kalams ir kad būtų atsteigtas 
seimas.

3. Kad visi valstiečiai, įka
linti laike streiko, ar už bile 
kokia kova dėlei labo Lietuvos 
žmonių, ir kiti viši antifašisti
niai kaliniai būtų tuojaus 
liūosuoti.

Nutarta šią rezoliuciją' 
siųsti Lietuvos valdžiai ir 
tuvių spaudai.

Komisija:
J. Bender, 
M. Zald, 
Pilėnas.

Pittsburgh, Pa
West Homestead Miesto Gas
padorius už Farmerių Darbo 

Partiją

pa-

pa- 
lie-'

ANGLIJOS GYVENTOJAI 
RENGIAMI KARUI

LONDON, Kovo 9.— Sos
tinės priemiesčio Hendono 
gyventojai mokinami, kaip 

'apsisaugot nuo galimo prie
šo užpuolimo iš oro. Pagal 
dirbtuvių dūdų sušvilpimą, 
žmonės turi subėgti į pas
kirtas priedangos vietas. 
Gyventojai taipgi mokinami 
kuo greičiausia užsidėt 
maskas apsisaugojimui nuo 
bombų nuodingų dujų.

rėj buvo labai mažos.

Red. Pastaba. Koresp. žy
miai sutrampih'd’ift.

29, Carnegies Au- 
įvyko Komunistų 

Vakarinės Penna.

Vasario 
ditorijoj 
Partijos 
valstijos Distrikto Konvencijos 
atidarymas. Tarp kitų kalbė
tojų buvo ir West Homestead 

'•miesto gaspadorius Lowry. Ji
sai pasakė daug teisybės apie 
tai, kaip fabrikantai ir ban- 
kieriai engia darbininkus. 
Kvietė jisai visus darbininkus 
stoti bendron kovon prieš iš
naudotojus, organizuotis į 
Farmerių Darbo Partiją ir 
rengtis galutinam nusikraty
mui paties kapitalizmo. Juokų 
prikrėtę gana daug nurodyda
mas, kaip republikonai ir de
mokratai praveda rinkimus. 
Esą, jie tikėjosi, kad ir jis tar
naus kapitalistams, bet kuo
met jo teritorijoj darbinin
kams sustreikavus skebai buvo 
atsiųsti, tai jis visus tuos ske- 
bus pasiuntęs atgal ir tuomi 
streikas buvo laimėtas.

Tai gera pamoka darbinin
kams. Turime visur -darbuo
tis už įkūrimą Farmerių Dar
bo Partijos. Komunistų Par
tijos suvažiavimas nutarė dėti

visas pastangas ir jau darbuo
jasi suorganizavimui reikalin
gų komitetų. Partija atsišau
kia į visas organizacijas. Lie
tuvių organizacijos taipgi tu
rėtų mestis darban. Kiekvienoj 
draugijoj reikėtų apkalbėti 
Farmerių Darbo Partijos klau
simas ir priimti užgyrimo re
zoliucijos.

Du Sovietų Kalbiniai Paveiks
lai Galima Matyti Art Cinema

Su kovo 8 pradėta rodyti du 
Sovietų Sąjungoj daryti gar
sūs kalbiniai paveikslai Art 
Cinema teatre, 809 Liberty 
Avė., pačiam miesto centre. 
“Trys Dainos Apie Leniną” 
ir “Kelias į Gyvenimą”—abu 
gerai pagarsėję. Vienas paro
do dainomis, kaip Leninas or
ganizuoja naują gyvenimą. Ki
tas parodo, kaip tuojaus po 
revoliucijos ir civilio karo be
namiai vaikai gyveno ir kaip 
juos Sovietų valdžia aprūpino 
darbais ir padarė puikiais pi
liečiais.

Girdėsim puikių dainų ir 
muzikos rusų kompozitoriaus 
Shaporino. Svarbu todėl kiek
vienam tuos paveikslus matyti.

. Rep.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Paminėjimas 25 Metų ’’Laisvės” Gyvavimo
TEATRAS, KONCERTAS

IR

S VAKARIENE S
Rengia Ainefikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 9 Kp.

Sekmadieny, 15 d. Kovo-March, 1936
Programa prasidės 3-čią valandą dieną. Vakarienė: 6-tą valandą vakare. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, NORWOOD, MASS.

Adele Mickevičiūtė

A.L.D.L.D. 9 kuopos Motery Kliubas sulos teatrą 
“žingsnis Prie šviesos.”

Adele Mickevičiūte, Sopranas, dainuos operų ir liau
dies dainas.

Ignas Kubiliūnas, baritonas, dainuos naujas komiškas 
dainas.

Lietuvių LaVihimos Ratelio Mišrus Choras, vadovys
tėje L Yermalavičiūtės.

L.L.R. Vyry Choras, vadovystėje I. Yermalavičiūtės- 
Kugel.

Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, duetas.

Ignas Kubiliūnas

Gerbiama lietuvių visuomene! Kaip matote iš programos, tai bus augštai išlavintų spėkų programa. 
Taipgi ir pirmos rūšies vakariene. Taip kad kiekvienas atsilankiusis bus pilnai pasitenkinęs. Nuoširdžiai 
kviečiam darbininkus, biznierius ir profesionalus atsilankyti j “Laisvės” 25-kių M. Jubilejinį parengimą.

Uk.



Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
■ Rašo Gamtos Sūnus .-   ——

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Tąsa) toks: sutverti baltagvardiečių kuopeles
Tik man pradėjus pasakot, prieina iš

didžiai gražiai subudavota geltonplaukė 
moteris ir liepiančiu balsu taria: “Povi

lai, eik ant atilsio.” “O aš noriu pasi
kalbėti su...” “Pasikalbėsi, kai būsi 
tuščia galva...”

iš tokių vyrų, kurie vartoja rusų kalbą, 
gauti del jų drabužius tokius, kokius 
dėvi Rusijos raudonarmiečiai, ir tie bal
tagvardiečiai, pasirėdę raudonarmiečių 
drabužiuose, turi veikti sekančiai: ka
dangi miesteliai buvo užimti vietinės

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79 kp. rengia linksmą va

karėlį, subatoj, 14 d. kovo (March), 
57 Park St., 7:30 vai. vakare, įžan
ga tik 25c. .Kviečiam visus draugus 
ir drauges dalyvauti. Visi žinote, 
kad L.D.S. kuopą visuomet surengia, 
patenkinančius parengimus. Užtikri
name, kad galiėsite linksmai laiką 
praleisti, turėsime skanių užkandžių, 
gėrimų ir gera orkestrą šokiams.

Kviečia Komisija.
(60-61)

NEWARK, N. J.
Liet. Konfrakcijos praplėstas susi

rinkimas įvyks penktadienį, 13 d. 
kovo (March), 8 vai. vakare, 180 
New York Avė. Visi komunistai ir 
ALDLD, L.D.S. ir sietyniečiai priva
lo dalyvauti, nes čia bus apsvarsto- 
ma daugelis svarbių dalykų.

Frak. Seki'. M. Dobinis.
(60-61)

* Ir ta pergalinga moteris su šypsą ant 
veido, pažiūrėjus į mane, tarė: “O, ma
no vyrelis labai jau suvargęs ir nusika
mavęs, reikia vesti ant poilsio.” Ir din
go iš mano akių nakties glūdumoje.

A

Visai netolimoje praeityje pas gerą 
draugą A. K. buvau neva ant “pares.” 
Ten esant, išsikalbėjom su vienu kupiš- 
kiečiu draugu M. B. Ir kada užsiminėm

• apie Lietuvos darbininkų pergyventas ir 
ateinančias kovas, tai jis man sakė: 
“Visgi Lietuvoje laike Sovietų valdžios 
įvyko daug klaidų ir žudynių.” Ir jis pa
pasakojo labai man gerai žinomą įvykį,

• kaip buvo nušautas apsišvietęs ir kairių
jų pažiūrų Petras Greičiūnas. O jį nu
šovęs S. R*, raudonosios armijos oficie- 
ras (karininkas).

• “Iš kur, drauge, žinote, kad jį nušovė 
raudonosios armijos oficierias?” aš pa
klausiau. Ir jis atsakė, kad jam atrašė 
tokia ir tokia giminaitė. Kadangi aš tą 
draugo giminaitę gerai žinau, nes ji yra 
^ipsivedus su mokytoju, kuris save vadina 
socialistu, bet iš tikros širdies tarnauja 
budelio Smetonos valdžiai, tai aš, neno
rėdamas sugadinti draugo gerą ūpą, dau
giau nieko nebesakiau ir pradėjome kal-

* bėti apie kitus dalykus.
Pats Viską Patyriau

1926 m. vasarą parvažiavau į Lietuvą. 
Iš pradžios susitikau su tais gyvais na- 
bašninkais, su kuriais sykiu veikėme lai
ke revoliucijos 1905 metų ir priklausė
me prie LSDP. Vieną sykį sutinku socia
listą J. Medaikį, kuris man pranešė, kad 
jis ir kiti jo draugai socialistai norėtų su 
manim ypatiškai pasidalinti mintimis ir

♦ tais įspūdžiais, kuriuos jie pergyveno 
laike karo ir bolševikų revoliucijos Lie

tuvoje. Pakvietimą su mielu noru aš pri
ėmiau, nes man rūpėjo sužinoti iš jų pa
čių, kaip ir kokias metodas jie vartojo 
prieš darbininkus laike proletarinės re
voliucijos Lietuvoj.

Nueinu į tą pasikalbėjimą į Kuosenų
• kaimą pas patį J. Medaikį. Ten radau, 

apart J. M., dar tris kovotojus už bur
žuazinę demokratiją. Jie mane gan drau-

# giškai priėmė. Pradžioje pasikalbėjimo 
aš patėmijau, kad jie yra labai atsilikę 

. nuo gyvenimo. Bet kad jie būtų atvires
ni, tai ir aš nudaviau esąs tokių pat pa
žiūrų, kaip ir jie.

Bekalbėdami priėjome prie to laiko
tarpio, kada ėjo kova del Sovietų vai-

• džios Lietuvoje pabaigoje 191’8 m. ir 
1919 m. “Oi. drauguti, kokia sunki buvo

< kova su bolševikais,” jie man pasakoja. 
“Nes dvarberniai (dvarų darbininkai) 
pripratę iš vieno katilo valgyt, tai jiems 
tinka bolševikų valdžia. Kumečiai, mies
telių ir miestų darbininkai ir grįtelninkai 
masiniai ėjo su bolševikais, dar atsirado

• ir iš ūkininkų, kurie pritarė jiems. To
dėl, kad išgelbėt Lietuvos neprigulmybę,

• mes visos partijos susivienijom prieš ben
drą priešą—susivienijom pradedant ku
nigais ir baigiant socialistais.”

Raudonosios Armijos būrių ir Rusijos 
raudonarmiečiais, tai, žinoma, mūsų mi
licijos kuopelės raudonarmiečių drabu
žiuose miesteliuos pasirodyt negalės, bet 
kaimai ir miškai buvo liuosi nuo bolše
vikų. Todėl jos turės veikti po kaimus. 
Pavyzdžiui, tokis milicijos (baltagvardie
čių) būrys nueina pas tokį ūkininką, ku
ris sykiais prijaučia Sovietų valdžiai (o 
kad ir neprijaučia) ir varde bolševikų 
padaro pas jį kratą, ūkininką apstumdė, 
kartais laike kratos, jeigu ką ras nau
dingo, gali rekvizuoti (konfiskuoti). To
kiu būdu žmonių tarpe sukels sentimen
tą prieš bolševikus, kaipo plėšikus ir ne
dorėlius.

“Šį nutarimą mes visi užgyrėm, bet tu
rėjom užlaikyt didžiausioje slaptybėje.”

“Na, o. šį nutarimą ar įgyvendinot?” 
aš užklausiau J. M.

“Taip, įgyvendinom,” jis atsakė.
“Reiškia, jūs organizavot kuopeles- 

būrius ir siuntėt žmonių plėšti, tas man 
atrodo, kad perdaug toli nuvažiavM,” aš 
pasakiau.

“Žinoma, kitokiame laike tas būtų 
smerktina, bet kada eina kova už šalies 
gyvybę ar mirtį, tas yra pateisinama,” 
atsakė J. M.

Ir taip, draugai skaitytojai, Lietuvos 
buržuazija, kovoje prieš darbininkus, 
stačiai organizavo plėšikų-banditų bū
rius. Vėliau susipažinau su darbininkais. 
Vieną sykį* susirinkime, Kupiškyje, kliu- 
be (Griniaus valdžia tokius kliubus leido 
darbininkams organizuoti) aš užklau
siau: “Aš labai norėčiau sužinoti tikrą 
tiesą, kas ir prie kokių aplinkybių nu
žudė Petrą Greičiūną?” Tada vienas 
man -atsakė, kad jis nurodysiąs man 
žmones, kurie viską detališkai išaiškin
sią.

Tą patį nedėldienio vakarą susitikau 
du darbininku,kurie man visą teisybę nu
pasakojo.

Buvo taip: Už kokių penkių" verstų 
nuo Kupiškio miestelio yra Vidugirių 
kaimas, kurio gyventojai pasiskirstę į 
vienkiemius. Ir ve, į vieną tokį vienkiemį, 
apsuptą iš visų pusių miškais ir krūmais, 
kuriame gyveno dvi seserys Inčiuraitės 
su savo senutę motina, atmaršavo trys 
“raudonarmiečiai” ir pasisakė, kad jie 
esą siųsti Rusijos Raudonosios Armijos 
Kupiškio apskr. komendanto, padaryti 
pas jas, kaipo nužiūrimas ypatas, kratą. 
Padarę kratą ir nieko tokio įtartino ne
radę, buvę jau beišeiną, bet rusiškai pa
sikalbėję ir vėl sugrįžę. Tada atradę 6 
sidabrinius carinius rublius, keletą ska
relių ir šiaip geresnių merginų drabužių. 
Tuos .visus daiktus pripažinę nelegališ- 
kais ir, kaipo tokiuos, susikišę į maišus 
ir konfiskavę. (Kaip jau augščiau rašiau, 
kad laike Sovietų valdžios Lietuvoje P. 
Greičiūnas tarnavo už raštininkėlį Ku
piškio valsčiaus name, kuriame buvo vie
tinės Sovietų valdžios įrengta raštinė.)

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartijos Lietuvių Frakcijos va

karėlis įvyks subatoj, 14 d', kovo, 
Lietuvių svetainėje, (skiepe) 7:30 
vai. vakare. Įžanga tik 15 centų 
ypatai. šokiams grieš gera orkestrą. 
Mūsų užduotis yra išpildyti daug 
svarbių darbų, bet be finansinės pa-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi al
mai iavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES

ramos negalime tęsti savo darbą, 
tad kiekvieno 'darbininko yra pareiga 
dalyvauti parengime ir paremti ne 
tik pinigiškai, bęt ir kitais naudin
gais būdais. Ta d ■'-.vi s i dalyvaukite 
šiame dideliame parengime. Užtikri
name visiems gerą laiką.

Kviečia Kompartija.
(60-61)

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

BROOKLYN, N. Y.
Tęl.: Glenmore 5-6191

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi l)-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
ReikalAvimiiR •»» $1.25

I ■ i adresuokite i
J. BARKUS,

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

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 15 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., bus konferencija 
bendro fronto. Mėnuo laiko atgal, 

I buvo panaši konferencija, kuri iš
rinko veikiantį komitetą iš 5 narių 
ir nutarė laikyti kas mėnuo visų de
legatų susirinkimą, ir dėti pastangas 
kitas organizacijas bei draugijas 
įtraukti prie bendro fronto. Tad visi 
delegatai, kurie esate išrinkti, daly
vaukite minėtoj konferencijoj. Taip
gi tos organizacijos, kurios nepri- 
siuntėte į pereitą konferenciją dele
gatų, tai prisiųskite, arba valdybos 
dalyvaukite.

(60-61)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-ta kp. rengia balių 

kovo 28 d., Girard Manor Hall, Girard 
Ave. Balius bus vienas iš puikiau
sių, kokių dar nėra buvę. Tad kurie 
dar neturite bilietukų, tai greitai 
įsigykite.

(60-63)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliu- 

bas laiko susirinkimus du kartu į 
mėnesį. Antrą nedėldienį kaip 2 
vai. po pietų ir ketvirtą seredą 8 
vai. vakare, 928 E. Moyamensing 
Avė.

Dalis narių daro klaidą siuntinė
dami laiškus, ypatingai susirgę, se
no sekretoriaus antrašu. Tad' įSifėmy- 
kite gerai sekretoriaus antrašą:

George Bekeris, 
1521 E. Moyamensing Avė.

Philedlphia, Pa. 
M. IZald.

. (60-61)
BINGHAMTON,,‘n. Y.

Pranešimas visiems draugams, rė
mėjams ir pritarėjams Lietuvių sve
tainės. šiame name atsidarė kriau
čių šapa, drg. A. Navalinskas, Ne- 
lesh, kuris atlieka greitai ir gerai 
darbą, kaip vyrų, moterų ir vaikų 
drabužius išvalo, sutaiso, suprosija 
už prieinamą kainą. Taipgi daro 
naujus siūtus ir overkotaus del vyrų 
ir jaunuolių. Kviečiame visus su 
viršminėtais reikalais kreiptis pas A. 
Navalinską.

Lietuvių Svetaines Name.
(59-61)

PITTSBURGH, PA.
Nedčlioj, kovo 15 APLA. 7 kuopa

rengia “card party” LMD. svetai
nėj, 142 Orr St. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus puikių dovanų laimėjimui. 
Komitetas kviečia visus dalyvauti.

Komitetas.
(59-61)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį 12 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje. Visi ir 
visos narės, nariai kviečiami daly
vauti. Turime daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Ypač būtinai kviečiu 
drauges moteris dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus diskusuojama mo
terų suvažiavimo klausimas ir ren
kamos delegatės.

Sekr. H. Žakienė.

Kiekvienas pieno stiklas padeda jums 
šarmintis, kadangi

PIENAS DARO TIKRAI 
ŠARMIŠKĄ VEIKME

Jūs žinote, kaip gerai jūs jaučiatės, kuomet 
jūsų kraujo sriovė turi gausiai šarmų atsar
goje. Ir jūs veikiausia taipgi žinote, kaip 
blogai jūs jaučiatės kada jūsų šarmų atsarga 
peržemai nupuola.

Neleiskite taip atsitikti. Geriant pienų. . . 
šviežią, šaltą pieną. . .jūs galite šarmintis 
natūraliu būdu be vaistų. Nes pienas šar- 
miškai veikia. Jis subudavoja jūsų šarmines 
atsargas. Palaiko jūsų miklumą. Ir nėra 
kito dąlyko, kuris taip gerai ramintų kaip 
pienas, pąč, kai būnate kame nors perdėję.

Reikalaukite Dovanai Knygutės—“Milk—the 
Alkalizer.”

Atsiųskite savo vardą ir Adresą: Bureau of Milk 
Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

NEW HAVEN, CONN.
L.D.S. 16 kp. stato scenoj gražų 

veikalą “Meilės Rykštė”, nedėlioj, 15 
d. kovo (March), Lietuvių svetainėje, 
243 Front St., 5 vai. vakare. Veika
las yra gražus ir įdomus visiems pa
matyti, tad visi būkite laiku, nes at
ėję'vėliau kaip 5 valandą nematysite 
viso veikalo.

Kviečia Komisija.
(60-61)

Ą.L.D.L.D. 52 kuopa rengia silkių 
vakarienę, 15 d. kovo 6:30 vai. vaka
re, 4097 Porter Street. Įžanga ant 
vakarienės 25 centai, del šokių 15 
centų. Bus gera muzika, grieš ame
rikoniškus ir lietuviškus šokius.

Komitetas.
(59-61)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, kovo 11, 1936. 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 
vai. vąjęare.

Draugės ir draugai, būtinai visi da
lyvaukime, nes daug svarbiu dalykų 
turime apkalbėti.

Sekh V. K. Sheralis.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 25^

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greites pasekmės.-* •• 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių, Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

“Man rodos, kad Lietuvos neprigul- 
mybei negręsė pavojus iš Lietuvos komu
nistų pusės,” aš jiems patėmijau.

“O, neprigulmybei gal ir netaip jau
• gręsia, bet labiausia gręsia privatiškai 
< nuosavybei,” jie atsakė. “Ir, nežiūrint to,

kad mes visi susivienijom prieš bolševi
kus, bet vis tiek gal būt jie mus perga
lėję, jeigu ne Vokietija, Anglija, Franci- 
ja ir kitos Europos valstybės, kurios, 
mums visokiais būdais padėjo. Kada Lie
tuvos komunistai pamatė, kad mums pa
deda kitos valstybės, tai ir jie pasikvie
tė Rusijos Raudonosios Armijos pulkus.

4 Kada Rusijos raudonarmiečių būrys at
ėjo į Kupiškio miestelį, tai mes ant grei
tųjų padarėm slaptą susirinkimą, kuria
me dalyvavo kunigas Kripaitis, krautu
vininkas J. Kulikauskas, aš pat (J. Me-

• deikis), dvarponis Pasvolskis ir dar ke
letas vyrų, jų tarpe du draugai socialde-

B mokratai, viso 13 žmonių ir išdirbome 
planus kovai su tais, okupantais. Vienas 
planas, kuris mums visiems patiko, buvo

Ant rytojaus, po to apiplėšimo, abi In
čiuraitės atvažiavo į Kupiškį, nueina į 
raštinę pas P. G. ir sako: “Žiūrėkit, ko
kie yra jūsų kareiviai raudonarmiečiai. 
Jie eina žmonių rabavoti, štai vakar ir 
mus apiplėšė.” Ir merginos išpasakojo 
visus mažmožius. P. Greičiūnas, išklau
sęs merginų raportą, joms atsakė, kad 
čia yra darbas banditų baltagvardiečių, 
prašė merginas palaukti, o pats išsisku- 

> bino ir atsivedė Sovietų Raudonosios Ar
mijos komandierių, kuriam viską išpa
sakojo. Komandierius Inčiui*aitėms pasa
kė, kad jo kareiviai be jo žinios nie’kur 
neina ir vakar iš miestelio nei vienas jo 
kareivis nebuvo išėjęs, ir kad šis darbas 
yra baltųjų šaikos. Ir patarė merginoms, 
kad turgaus dienomis ir nedėldieniais, 
pasidairytų po miestelį, maž ir pasitai
kys pamatyti ir pažinti tuos plėšikus ir 
jeigu pamatysite, tai pasekite, kur jie įei
na ir tada kuogreičiausia duokite žinot 
P. G.

(Bus daugiau)

Tct. StaKK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kaino# 
žemos.

' Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

JOHNSON CITY, N. Y.
Friends of Soyiet Union rengia 

Sovietų pagarsėjusį kalbantį ju- 
dį, “Peasants”, kuris įvyks penk
tadienį, March 13, Lietuvių Svetainė
je, 8 vai. vakare. Vienas rodymas, 
įžanga 25 centai 'suaugusiems ir 10 
centų vaikams.

Judis “Peasants” laimėjo tarptau
tinę cinema festival dovaną, kaipo 
gražiausias ir geriausiai suloštas vei
kalas. Taigi nepraleiskite progos 
matyti jį.

Komisija.
(59-61)

mMTHu...

PA IN.-E WELL E R
si

F “-a >* u m o«.; 1
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalihirrlui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greita ir tikra

■S

_____palengvinimą

DETROIT, MICH.
Proletmeno Sąjungos 4-tos kuopos 

susirinkimas atsibus 14 d. kovo, 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Visi draugai daly
vaukite šiame susirinkime.

Sekr. N. Astrauskienė.
(59-61)

NEWARK, N. J.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks kovo 15 d. 8 vai. vakare, Na
tional Home Ballroom, 42 Beacan 
Street, Newarke. Kalbės vienas iš 
puikiausių darbininkų vadų, drau
gas Robert Minor. Dainuos Sietyno 
Choras ir bus sulošta du puikūs vei
kalai, New Yorko profesionalų teat
ro kolektyvą. Rengia Tarp. Darb. 
Apsigynimo Vietinis Skyrius. Visus 
kviečia dalyvauti.

(59-61)

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

i

i

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TEL. STAGG 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Trečiadienis, 11 Kovo, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ligonei pristatė gėlių ir saldai
nių. Ligonė,, sakoma, paten
kinta ir atsisakė kaltint Green-
bergą.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM {STAIGA

Kodėl Soc. Partijos “Senos 
Gvardijos” Vadai Tyli?

Tokį klausimą pastate so- 
eiali^tą “senajai gvardijai”. 
‘•Daily Workeris.” Toliau 
klausia: “Ką jūs sakote 
apie skebinę politiką jūsų 
cįraugo LaGuardijos, kuris pa
skyrė jūsų vadovaujančius na
rius, Jacob Pan ken ir Char
les Solomon, visuomeniškon 
įstaigon ?”

“DW” paskutiniame savo 
užklausime nurodo, kad jau 
pereitą ketvirtadienį tas klau
simas buvo pastatytas ir kad 
85,000 vyrų ir moterų, bildin
gų aptarnautojų, streikierių 
tikisi atsakymo; kad LaGuar
dijos “gyvybės ir sveikatos” 
pareiškimas buvo skebinis 
nuosprendis; kad LaGuardijos 
policija puolė ir ardė pikieto 
linijas; kad jo vėliausias “ar- 
bitracijos” pasiūlymas irgi yra 
streiklaužiškas pasiūlymas.

Rendauninkai Skelbia
Simpatijos Streiką

• Bing & Bing kompanijos 
namuose gyvenantieji rendau- 
rtinkai, ant 12th, Horatio ir 
Christopher Sts., trys šimtai iš 
5 šimtų visų tos kompanijos 
gyventojų, padavė ultimatumą 
kompanijai. Jie pareikalavo, 
kad kompanija susitaikytų su 
bildingų aptarnautojais iki 
trečiadienio. Jei to nepadarys, 
rendauninkai skelbia streiką ir 
vienos dienos*^eqdą žada ati
duoti streikieriams.

Komunistai Palaiko Kičini) 
Streikieriams

Komunistų Partijos 18-ta 
Sekcija palaiko streikieriams 
sriubos virtuvę 107 W. 109th

Ta pati sekcija atsakė į La- 
nepaprastą pro- 
išleidžiant savo 

‘^nepaprastą proklamaciją”,
kliri buvo oficialio dokumento

> ...

Guaridjos 
klamaciją

Po to, per visą laiką iš
leidžia streiko buletiną, ko 
nepadarė unija. Buletinas iš
eina ,du syk į dieną. Skrajok- 
lių būrys su automobiliais iš
vežioja ir išdalina buletiną pi- 

,skietams. Pikietai taip yra en
tuziastiški apie savo buletiną, 
kad bėga pasitikti, pamatę at- 
vežant.

.Iki šiol 21 streikierys toj 
šdkcijoj įsirašė partijon ir dau
gelis kitų lanko partijos atvi
rus mitingus, šeštadienį įvy- 

■ kusiame parengime dalyvavo 
*50 streikierių.

0

ikiai Serga Kreiveniute

r > Draugo J. Kreivėno dukre- 
H, 16 metų, šunkiai susirgo. 
Nugabenta Kings County li- 
gohbutin, kur randasi gana 
kritiškoje padėtyje, šeimyna 
Jr 'draugai susirūpinę.

; Linkime d. Kreivėniutei grei
to pasveikimo.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Kovo 6 d. mirė Klemensas 
aujokas, 52 metų amžiaus, 
Kvenęs 88 Chrystal St., Broo- 
lyn, N. Y., palaidotas 10 ko- 
>, šv. Jono kapinėse. Velio- 
is paliko dideliame nuliūdi- 
ie žmoną, dukterį Adelę,

Sūnų Klemensą ir brolį Ber- 
4Jardą. Lietuvoje paliko 3 se
teris ir 2 broliu. Laidojimo 
Apeigas atliko graborius Barry 
■Bhalins—šalinskas.

Lovestonines LDD Suvažiavime Mažai 
Delegatų Aktyviai Dalyvavo

Antroj lovestonines Liet, nas delegatas pastebi, kad ši 
Darb. Draugijos Suvažiavimo apeliacija priduota suvažiavi- 
sesijoj pasireiškė labai daug mui, kaipo tokiam, kol dar ne- 
grūmojimo ir labai mažos pa- buvo skilimo, 
sekos. Keletą žmonių buvo 
pasiryžę visą svietą “pafiksy- 
ti,” bet dalis delegatų laikėsi 
pasyviai. Dar kiti žiūrėjo į 
visą dalykų eigą susirūpinę, 
ranka parėmę galvą. Sunku 
pasakyti, kokias jie mąstė dū
mas, tačiau vienas matėsi, kad 
jie aktyviai nedalyvavo.

Jankauskas savo raporte 
pabrėžė, kad LDD pergyvena 
krizį. žinoma, visa kaltė už 
krizį suversta ant Prūseikos, 
Kuodžio ir kitų vienybės šali
ninkų, kad jie sabotažavę. Iš 
jo pamoksliško, beveik verks-1 J^nKausKas 
mingo, raporto atrodė, kad tik Į . 
nuo vienybės šalininkų, pri- j J - 

klausius LDD ir “NG” gyvy-j 
be, o jie visi, tai yra vienybės 
priešininkai, kaip strausai su
kišę galvas į smėlį, buvę be- 
spėkiai ką nors padaryti.

Kalbėdamas vienybes klau-

Bet kad jau iki 
tiek davesta, tai Strazdas per
skaito tuo klausimu rezoliuci
ją ir užbaigia.

Organo klausimu užgiriama 
“N. G.” šėrininkų priimta re
zoliucija.

Darbininkų judėjimo reika
luose užgirta amerikinės opo
zicijos sumanymas statyti 
Moonėy kandidatu į preziden
tus sekamuose rinkimuose. 
Kas nors iš delegatų pasiūlė 
išnešt rezoliuciją streiko klau
simu (nenugirdau kurio, gal 
būt bildingų aptarnautojų).

i paaiškino, kad 
“LDD įstatuose yra įrašyta, 

5_; jog mes remiam streikus. To 
ir užtenka. New Yorke visar 
da streikai. Negali vieną iš
skirti.”

Vienas delegatų rekomen
duoja išmokt pilnai veikt su 
komunistais streikuose ir remt, 
kur sutinkama, kur nesutinka-

simu jis pusėtinai išsiprakaita-lma_neremt bet ir nekenkt, t r t s"-* ■ -wx •vo, šaukdamas: “Centro Biu
ras susmuko, K. Partija su
smuko, save izoliavo iš minių. 
Tai buvo trečio periodo muzi
ka...” Dar pridėjo, būk Ko
munistų Partija streiklaužia- 
vus ir kad tam gaires nusta
tęs Kominternas. Tam pana
šių niekinimo viso judėjimo 
išsireiškimų buvo pilnas jo ra
portas, kas jam ne naujiena.

Po didelio griausmo papliu
po visas pustuzinis ple.kš, 
plekš!

Raportuoja sekretorius El- 
inanas, kad 1934 metais drau
gija įplaukų turėjo 

1935 metais 
Per šių metu du 

L V

$559.07
$442.09

mėn. 58.10

$484.82 
bim-

geriausi 
draugai.

ir iždi- 
Girdi, 

pas ma-

vil-

Viso ižde esą
Jis .irgi pridėjo, kad 

bizmo pavietrei” užėjus, vie
nybei priešingi nariai nemokė
ję duoklių, o kur ir sumokėję, 
tai sekretoriai nesiuntę į cent
rą, bijodami, kad Bimba pa
ims. Tai išgirdę tūli delega
tai net išsižiojo. Aš irgi tą pat 
padariau, trinu akis, ar ne
miegu. Juk ką tik sakė Jan
kauskas, kad vienybės šalinin
kai sabotažavo, o čia vėl sa
koma, kad tą darė 
Jankausko-Strazdo 
Keista. . .

Nedrąsiai atsistoja 
ninkas KriauČiukas. 
“pinigų yra, ale kad
ne nėra.” Jis aiškino, kad pi
nigai buvę dedami ant “N. G.” 
account, paskui Butkus nera
dęs knygos. Pas jį—iždinin- 
ką--ant rankų esą $67.73 LDD 
iždo. Vienas deleg. pastebė
jo, kad “valdybos raportas su
simaišęs, kaip žirniai su pipi
rais.” Siūloma išrinkt komi
siją, paskui paliekama centro 
komitetui sujieškoti pinigus. 
Gi tūli delegatai atsiduso, ma
tomai, nujausdami, kiek 
ties juos atgaut iš “N.
“accounto”, kuomet jis šiuo 
tarpu yra “pilnai apsaugotas”, 
kaip išsireiškė tūli šėrininkai.

Apeliacijų komisija Buka- 
veckas ir Vilkelis proponuoja, 
kad Pruseikos, Kuodžio, Pauk
štienės išmetimą užgirt. Teis- 
miška procedūra tęsiasi gana 
ilgai. Kaltintojai sako, kad 
jeigu bent jau atsiprašytų, bęt, 
sako, jie to nedarys. Kaltinto
jų randasi keturi, įskaitant 
valdybą. Pora kitų delegatų 
pastebi, kad gal politiniai ir 
logiška, bet techniškai nepri
silaikyta taisyklių jų išmetime. 
Sako, kolonijose bus sunku iš
aiškinti.

Tik po ilgo bylinėjimosi, vie-

LDS 13-tos Kuopos Nariams

Kitas delegatų, raportavo, kad 
pas juos su komunistais gerai 
susitariama unijoj.

. Vienybės klausimu rezoliu
ciją skaitė Strazdas. Anot tos 
rezoliucijos, vienybė galima 
tik tarptautinės opozicijos re
zoliucijos pagrindais. Iš rezo
liucijos atrodo, kad visame pa
saulyje bloga su Kominterno 
linija. O Centro Biuras, girdi, 
turįs įsileisti lygų skaičių LDD 
atstovų į CB, ko jis niekada 
neduos, sako Strazdas. Nuo 
save turiu pridurti tiek, kad 
atstovų klausimu jis pasakė 
tiesą. Centro Biurą sudaro tik 
partijos nariai, tad ne narius

negalima įleisti. Tačiau į ma
sinę organizaciją, kaip į A.L. 
D.L.D. pilnai tas būtų leistina, 
kadangi, susivienijus, visi tap
tų lygiais nariais, 
jai pora suplojo.

Skaityta ketvertą LDD pa- je, 950 Jamaica Ave., Brook- 
sveikinimų ir, priedam, pridė
ta trejetą “N. G.” pasveikini
mų. Dar skaityta Stilsono lai
škas.

Paskiausiu ant programos 
paimta Centro Biuro ir ALDL- 
D Centro laiškas, kuris buvo 
priduotas dar prieš skilimą ir 
kuris šiuo tarpu jau senai bu
vo išspręstas vienybės šalinin
kų LDD suvažiavime.

Jankausko norėta turėti šis 
punktas lyg ir 
mui. Jam atrodė, kad tuo 
klausimu galima Centro Biurą 
gerai išvanoti. Jo rekomenda
cijai vienas suplojo. Bet čia 
vienas iš delegatų nurodė, kad 
CB yra rimta įstaiga lietuvių 
judėjime ir kaipo su tokia 
anksčiau ar vėliau prisieis su
sitarti. “Atsakymas tupėtų 
būt ne užpuolimo ir purvini- 
mo, bet tarimosi atsakymas”, 
sako delegatas. Palikta, kad 
būtų tik atžymėta protokole.

Taigi, tame pačiame suva
žiavime, kuriame įvyko skili
mas, lovestoniečių vadovybėje 
pasilikusių LDD delegatų tar
pe pasireiškė nepasitenkini
mas niekinimo politika tuo 
tarpu, kuomet reikia eiti prie 
geriausio susitarimo ir vieny
bės. Kadangi iš apie 30 užsi
likusių žmonių, įskaitant val
dybą, “NG” štabą ir nelega- 
lišką 7-tos kuopos delegaciją, 
suvažiavime aktyviai dalyvavo 
apie 7—8 žmonės ir iš tų jau 
radosi stojančių už taikos su 
komunistiniu judėjimu politi
ką, tad galima drąsiai sakyti, 
kad ir tyliosios delegacijos ei
lėse vienybiečiai turime drau
gų.

Šį ketvirtadienį, 12 kovo, 
Rezoliuci- ivVks L.D.S., 13 kp. mėnesinis 

susirinkimas Kyburio svetainė-

lyn, N. Y. Pradžia lygiai 8-tą 
vai. vakaro.

Visi nariai pribūkite ir nau
jų atsiveskite prirašyti.

Komitetas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 12 d. kovo. “Laisvės”

UŽSlgardavi-1 svetajnėje, 419 Lorimer St., 8 vai.'
nesvakare. Visi nariai dalyvaukite, 

turim labai daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi artinasi moterų su
važiavimas, kuris yra svarbu 
svarstyti. Nepamirškite ir naujų 
rių atsivesti.

ap-
na-

K p. Org.
(60-61)

C. BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kp. mėnesinis 
sirinkimas atsibus trečiadienį, 
11 d. kovo 7 vai. vakare, 79 
Hudson Ave. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui.

Valdyba.

su

EAST NEW YORK, N. Y.

L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 12 d. kovo, 8 
vai. vakare, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Avenue. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti, taip pat nepamirškite 
naujų ’ narių prirašyti į kuopą, nes 
vajus jau baigiasi.

Org. J. Ruseckas.
(59-61)

PAJIEŠKOJIMAI

Rep.

Pajieškau moteriškės del prižiūrė
jimo 6 metų vaiko, 4 dienas į savai
tę. Kreipkitės vakarais apie 5 va
landą. Del mokešties pasimatę su
sitarsime. 192 So. 1st St., Apt. 2, 
Brooklyn, N. Y.

(60-G2)

Bildingų Streikas Dar Plečiasi
Bildingų aptarnautojų strei

ko pikietai nepasitenkinę va
dų pareiškimais, kurie bando 
sulaikyti plėtimą streiko, be ko 
nebus pilno išgavimo visų rei
kalavimų.

Streiko Eiga

Baigiant aštuntą streiko 
dieną buvo štai kokia padėtis:

1. Columbia Universiteto, 15 
Park Row, viešbučio New 
Yorker, ir vyriausių ofisų bil
dingų, Newarke, darbininkai 
išėjo į streiką, nežiūrint, kad 
unijos prezidentas James J, 
Bambrick buvo sakęs, kad plė
timas streiko atidedamas.

2. Įvyko greiti pasisukimai 
unijos streiko politikoj, įskai
tant pareiškimą, raginant su
laikyti pratęsimą streiko. Ta
sai pareiškimas atėjo už pus
valandžio po pirmesni© pa
reiškimo, kuriame buvo ragi
nama plėšt streiką.

3. Unijos viršininkai pirma
dienio vakarą buvo “pasiren
gę” tartis su majoru ir Realty 
Taryba, kuomet toji skebų 
verbavimo taryba slaptoj kon
ferencijoj tarėsi, ką daryt.

4. Gyventojų parama tęsia
ma, kas yra vienu iš šviesiau
sių požymių šiame streike.

Realty Advisory Taryba, 
tikrenybėje einanti skebų pri
statymo pareigas, pirmadienio 
vakarą išleido ultimatumą. 
Jame pareiškiama, kad ji 
turinti teisės veikti ir kad 
vininkai nepriims jokių 
tvarkymų, kurie iš anksto
prižadės, kad nebus streikų 
bildinguose unijos klausime. 
Jie taipgi spiriasi palikti ske- 
bus darbuose.

Aišku, su tokiomis sąlygo
mis darbininkai negali sutikti-

somis pajėgomis stiprinti strei
ką, e-

Darbininkai nepasitenkinę 
unijos viršininko Bambrick 
bandymu sulaikyti plėtimosi 
streiko. Kada jam buvo pra
nešta, kad Columbia darbi
ninkai sustreikavo, jisai pasa
kė:

“Tai tik nelaimė. Jie jau iš
ėjo, bet lai jie pabūna. Jaus
mas yra toks stiprus, kad ne
gali žmonių sulaikyti.” Jisai 
buvo įsakęs sulaikyti, bijoda
mas “pakenkti” LaGuardijos 
deryboms.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Čekoslovakijos Judis—“Meiles 
Ekstazas”

REIKALAVIMAI
Reikalingas preseris, jaunas vyras, 

mokantis siųti; turi mokėt prosyt 
moterų šilkines dreses ir kitus dra
bužius. Atsišaukite, 1955 Amster
dam Avenue, kampas 156th Street, 
New Yorke.

(59-61)

Reikalingas apšildomas fornišiuo- 
tas kambarys, South Brooklyne, arba 
Baridge apielinkėse. Prašau raštu 
pranešti šiuom antrašu: C. T. K., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(59-61)

CATAWISSA, PA.
Reikalinga darbininko ant ūkės 

dirbti. Kuris patyręs ūkės darbus ir 
myli dirbti, rašykite j “Laisvės” ofi
są del kitu informacijų.

‘ (59-61)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

ne- 
sa- 
pa- 
ne-

Bijou Teatre (45th St. ir 
Broadway, - New Yorke) rodo
ma Čekoslovakijoj gamintas 
judis, parodąs kampelį tos ša
lies gyvenimo,—“Ecstasy of 
Young Love” (Meilės Eksta- 
zas).

Šis judis buvo premjeruotas 
Europoje. Tai gražiai paga
mintas—puiki fotografija, vai- 
dylos gerai lošia;—šnekantysis 
judis. Nors vaidylų kalba če
kiška, tačiau veikalas pilnai 
suprantamas, ne* yra angliški 
paaiškinimai, nors ir be to bū
tų galima laisvai veikalą su
prasti.

žmonės kartais ir nesusipra
time sugyvena. Bent taip at
rodo Rose Bush incidente su 
Greenbergu. Pastarasis užga
vo Rose ir jos draugę mašina, 

i Tuojau jas nugabeno ligonbu-Hilo Uldl OUViabl, I 1UUJ&U J CVO HUgaUvHV 11£'Vilk/

tad vienintelė išeitis lieka—vi- Į tin. Parvažiavęs namo, jaunai Į

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Vietos ir impor
tuotos- degtines ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

IŠVALYKI! SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING
^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. L^ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. 1
arti Taylor St.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų, 
rurim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

V. PALKAUSKAS 
gaupadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštine

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Halt 

NEW YORK, N. Y.
Rooms 405-8-7 

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga




