
KRISLAI
Tuojaus Pagalbos! 
žmonių Komitetai. 
Roosevelt žvejoja. 
Nukentės ir “Laisve”. 
Nuo Vilko ant Meškos. 
Chicagiečių Pavyzdys.

Rašo S. B.

Potvinių nelaimės padarė pa
skutiniais pavargėliais ir tūks
tančius lietuvių darbininkų ir 
smulkių biznierių. Sugadino jų 
namukus, nepataisomai išmirkė 
ir uždumblino rakandus, dra
bužius ir kitką. Daugelis jų dar 
ir po šiai dienai neturi pasto
gės ir kenčia alkį.

Nukentėjusieji lietuviai taip
gi turėtų dėtis j žmonių Veiki
mo Komitetus, kurie įsikūrė 
įvairiose tos katastrofos vieto
se, ir reikalauti tinkamos para
mos iš valdžios tuojaus. Nes iš
nikusiems ir benamiams, ypač 
moterims ir kūdikiams, gręsia j 
ligos ir mirtis, jeigu jie tuojaus 
nebus aprūpinti būtinais gyve
nimui dalykais.

Amerikos Komunistų Partija 
reikalauja, kad šalies kongresas 
neatidėliojamai paskirtų bilio- 
ną dolerių sušelpti nukentėjtį
siems nuo potvinių. Tai nedi
delė suma, lyginant su padary
tais nuostoliais. Juk vien Nau
jojoj Anglijoje Pittsburgh© 
srityje pasidarė pusė biliono do
lerių medžiaginės žalos, tik pa
viršutiniai skaitliuojant.

Keistas šiuo atveju yra prezi
dento Roosevelto pasielgimas. 
Jis tik atsišaukė Raudonojo 
Kryžiaus pagelbos, kad sudary
tų $3,000,000 pašalpos, ir išva
žiavo sau žvejoti. Jam rodosi, j 
kad tuom jis atlikęs “visą” sa
vo pareigą nukentėjusiems nuo 
tvanų šimtams tūkstančių žmo
nių.

Toks “užmiršto žmogaus 
draugas” Rooseveltas pasirodo 
praktikoje.

Potviniai blogai atsilieps ir 
į “Laisvės” reikalus. Todėl, 
ypač draugai iš tų vietų, ku
rių neplakė ši plėga, turėtų 
veikliau paremti savo dienraštį.

“Laisvės” sidabrinio jubilė- 
jaus koncerte ir vakarienėje 
balandžio 5 d. dalyvaus net bū
relis draugų iš Chicagos.

Ką reiškia net išmirkyti, ap
ardyti keliai prieš draugų pa
siryžimą !

Brooklyno ir apielinkių lietu
viai darbininkai, draugiški biz
nieriai ir profesionalai nesusi
duria su panašiom kliūtim. To
dėl jų publika turėtų ne tik už
pildyti, bet perpildyti Grand 
Paradise svetainę tą vakarą 
Brooklyne.

Drg. Radek “Pravdoje” rašo, 
jog Hitleris pasinešęs į kariš
kas avantiūras svarbiausia, 
idant patriotiškai užblofint dar
bo minias ir išvengt jų revoliu
cijos prieš alkį, skurdą ir fa
šistinį jungą.

Kitų šalių imperialistai taip
gi rengiasi karui, kaip išeičiai 
iš krizio.

Bet naujas “pirmos rūšies” 
karas galėtų reikšt kapitaliz
mui prakišimą' paskutinės kazy- 
rės.

Revoliucinis pavojus kapita
listams vystosi iš krizio, bet jis 
dar greičiau išsivystytų iš ka
ro. Tai būtų jiems bėgimas 
“nuo vilko ant meškos.” x

Dar Neuždarinės CCC 
Šalpos Darbų Stovyklų
WASHINGTON, kovo 23. 

—Rooseveltas buvo suma
nęs uždaryt virš 500 CCC 
pašalpinių darbų stovyklų 
jaunuoliams. Daugelis pra
dėjo del to protestuot. Tai
gi Rooseveltas ir pakeitė sa
vo planą, žadėdamas palai
kyt dar per 12 mėnesių nuo 
š.m. liepos visas 2,158 sto
vyklas^ kur bus kiekvienoj 
163 ar daugiau pašalpinių 
darbininkų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart

Darbininkai Visų šalių* 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik > 
Retežius, o Išlaimesite* ., 
Pasaulį!
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BROOKLYNO APIELINMS PASITARIMAS
DEL AMERIKOS LIETUVIU KONGRESOMussolinis Pakinkys

Visą Stambią Pramo
nę Karo Tikslams

SAVO BLOFIŠKA KALBA JIS BANDĖ APRAMINT 
SMARKĖJANTĮ DARBO ŽMONIŲ BRUZDĖJIMĄ

ROMA, kovo 23.—Minint 
17-kos metų sukaktuves nuo 
fašistų partijos įsteigimo, 
Italijos diktatorius Mussoli
ni paskelbė tokias “permai
nas”:

Panaikina seimo atstovų dienraščio 
rūmą, kuris ištikrųjų jau daktorium, 
senai buvo panaikintas. To 
vietoj ketina sukurt fašisti
nių korporacijų seimą, kuo
met italai laimėsią karą 
Ethiopijoj. K o r p o racijų 
seimas būsiąs sudarytas iš 
pramonės, biznio, profesijų 
ir kt. atstovų. Mussolini ne- i 
sakė, ar priims bent vieną 
atstovą kad ir nuo fašistų 
valdomų darbo unijų.

Mussolini pranašavo nau
ją didį karą, gal greitoj at
eityj; todėl, girdi, Italija 
turi būt prisirengus. Tuo 
tikslu, jis pareiškė, kad 
daugelis stambiųjų pramo
nių, gaminančių ginklus, 
amuniciją ir tiesioginiai ar 
netiesioginiai dirbančių rei
kalingus karui dalykus, 
“taps suvalstybintos,” per
vestos į fašistų valdžios 
nuosavybę. — Tačiaus dar 
abejotina, ar tikrumoj Mus
solini taip padarys.

Jis gyrėsi, kad padary
siąs Italiją “ekonominiai sa
vistovia,” ir sakė, būk Ita
lijoj esą įvalias geležies 
naugės (rūdos) ir įvairių ki
tų metalų, tik reikią išvys- 
tyt jų kasimą ir apdirbimą; 
stokuoja tik vario, Kai del 
aliejaus, tai Italija galėsian
ti dirbtinais būdais jo pasi- 
gamint; “vilnų” galima bū
sią pasidirbt iš pieno; net 
anglies įvežimus iš užsienių 
Mussolini ketino numušt 
pusiau, nes būsią išvystyta 
kitokios kuro medžiagos.

Vis tai daugiausia neįvyk
domi pasigyrimai.

Savo kalboj Mussolini 
spjaudėsi prieš tas šalis, ku
rios vykdo šiokias bei tokias 
Tautų Lygos skiriamas bau
smes, idant priverst fašis
tus pasitraukt iš Ethiopijos.

Sykiu Mussolini pranaša
vo “greitą laimėjimą” karo 
prieš Ethjppiją. Matyt, jis 
turi kokį slaptą užtikrinimą 
iš Anglijos pusės, kad bū
sią sustabdytos bausmės 
prieš Italiją. Yra nurody
mų, kad Mussolini už tai ga
lės paremti Anglijos politi
ką, glostančią Hitlerį, idant 
padėt jam planuojamame- 
kare prieš Sovietų Sąjun-

Mussolinis tokia blofiška 
savo kalba norėjo apramint 
verdantį bruzdėjimą darbo 
žmonių ir smulkiosios bur
žuazijos prieš fašistų “tvar
ką.” Tas bruzdėjimas daž
nai išsiveržia pavidale strei
kų ir net maištų ,prieš ka
rą.

Sovietai Sulygins Kaimo 
Balsuotojus su Miestų

MASKVA, Kovo 23.—Pa
sikalbėjime su Francijos 

“Le Temps” re- 
drg. Molotov, 

Sovietų komisarų tarybos 
pirmininkas, be kitko, pra
nešė, jog neužilgo bus pada
rytas sovietinės konstituci
jos pataisymas, užtikrinan
tis lygų ir slaptą balsavimą 
ir lygią atstovybę valdžioj į 

I kaimų gyventojams su mie-1 
stiečiais. Jis atžymėjo so
džiaus gyventojų visur iš
reiškiamą nuoširdų prisiri
šimą prie Sovietų tvarkos.

Visuotinas Streikas 
Krakove prieš Kraujo

Terorų Pratęstas
KRAKOW, Lenkija, Ko

vo 23.—Visos darbininkų 
unijos mieste paskelbė vie
nos dienos generalį streiką 
protestuoti prieš valdžios 
policiją, kuri nužudė septy
nis demonstravusius darbi
ninkus ryšyj su gumos dar
bininkų streiku.

20,000 darbininkų demon
struodami žygiavo protes
tuot gubernatoriui. Policija 
vėl šaudė į demonstrantus.

Todėl paskelbtasis 24 va- 
landū generalis protesto 
streikas mieste tapo pratęs
tas neribotam laikui.

Easton, Pa
Susivienijo LDD 8 Kp.

ALDLD 13 Kp.
SU

Pereitą sekmadienį buvo 
sušauktas bendras susirin
kimas Lietuvių Darbininkų 
Draugijos (Opozicijos) 8 
kuopos ir Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 13-tos kuopos.

Abiejų kuopų draugai ir 
draugės entuziastiškai pasi
sakė už vienybę. Iš LDD 8 
kuopos 22 draugės ir drau
gai susivienijo su ALDLD 
nariais.

Taigi mūsų kolonijoje di
delis atsiekimas revoliucinių 
spėkų apjungime. Tas tu
rėtų paraginti Patersoną, 
Philadelphiją ir kitų kolo
nijų opozicijos draugus sto
ti į bendrą darbininkų kla
sės darbą.

B. Senkevičienė.

Hartford, Conn., kovo 23. 
—Mieste faktinai niekas ne
buvo apsidraudęs nuo pot- 
vinio. O dabartinis potvinis 
čia padarė iki $25,000,000 
nuostolių.

Brooklyne ir apielinkėj 
darbininkai, smulkieji biz
nieriai ir profesionalai yra 
plačiai susidomėję klausimu 
Amerikos Lietuvių Kongre
so. Tas kongresas, kaip 
daugeliui žinoma, yra. šau
kiamas Lietuvos reikalais— 
kaip pagelbėti jos žmonėms 
atsikratyti fašizmo ir su
stiprinti Lietuvos nepri
klausomybės gynimą.

Idant plačiau tą reikalą 
apsvarstyt, todėl, yra šau
kiamas šios apielinkės vei
kėjų platus pasitarimas — 
sekmadienį, kovo 29 d., 2

Brazilijos Policija Kankina Drg. Prestesą 
Ir Išgalvoja Provokatoriškas “Išpažintis

RIO DE JANEIRO, kovo 
23.—Kiek pirmiau Brazili
jos policija, bekvošdama 
jauną amerikietį komunistą 
Victorą Barroną, jį nukan
kino, per langą išmetė, tuo 
būdu užmušė ir paskelbė, 
būk jis “išdavęs” revoliucio
nierių vadą L. C. Prestesą 
ir “pats nusižudęs, iššokda
mas per langą.”

Tą pačią dieną kovo 5, kai 
žvalgyba nužudė Barroną, 
areštavo ir Prestesą, kurį 
taipgi kankina, idant “prisi
pažintų.” Dabar gi žvalgy
bininkai paskelbė, kad Pre
stes “prisipažinęs” esąs Ko
munistų Partijos narys, va
dovavęs valstiečių, darbi
ninkų ir kareivių sukilimui 
pernūi lapkričio mėnesį, ir

Bet jau senai pasauliui ži
noma, kad Prestes yra ko
munistų vadas; o policijos

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
75 Metai nuo Baudžiavos 

Panaikinimo
Vasario 19 d. sukako 75 

metai nuo Lietuvos valstie
čių paliuosavimo iš ponų 
baudžiavos.

Pjausto Telefono Stulpus
MARIJAMPOLĖ.—Užgavė

nių naktį nežinom? asmens nu
pjaustė prie plento ir prie ge
ležinkelio telefono stulpus 
juos supjaustė į gabalus.

ir

Trūksta Statybinės 
Medžiagos

RASEINIAI.—Kadangi toli
moj Raseinių apylinkėj nėra 
arti miško, ūkininkai nusiskun
džia, jog jų trobesiams reika
linga pataisymų, o medžiagos 
per įvykstančias varžytines be
veik negalima gauti nusipirkti. 
Jei ir yra koks kiekis per var
žytines statybinės • medžiagos, 
tai vis vien mažiau pasiturin
tiems negalima nusipirkti, 
ūkininkai labai varžosi.

nes

Pabrango Kuras
šiemet Panevėžio apylinkėse 

rogių kelio veik nebuvo, todėl 
malkų sandėliai 
tų kuro atsargą 

me-
pa-

praėjusių 
jau senai

vai. dieną, “Laisvės” svetai
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Stg., Brooklyne, N. Y.

Lietuvių Veikimo Komi
tetas į tą pasitarimą kviečia 
organizacijų v i r š i ninkus, 
profesionalus, laikraščių re
daktorius ir šiaip visuome
nės veikėjus. Į pasitarimą 
taipgi šaukia visuomenės 
darbuotojus iš Newarko, 
Elizabetho, Patersono, Jer
sey City ir kitų aplinkinių 
miestų.

Lietuvių Veikimo 
Komitetas,

Geo. Kuraitis, Sekr.

skelbiami įvairūs Presteso 
“prisipažinimai” yra tik 
žvalgybininkų provokaci
jos, daromos tikslu ardyt 
revoliucinį judėjimą.

Jungtinių Valstijų ir kitų 
šalių darbininkai savo mi
tinguose išneša protesto re
zoliucijas prieš Presteso 
kankintojus ir siunčia rei
kalavimus Brazilijos val
džiai, kad tuojaus paliuo- 
suotų drg. Prestesą.

Viename tokių mitingų šį 
trečiadienį vakare, Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving * Place, New Yorke, 
kalbės kongresmanas Mar- 
cantonio; Chester Arthur, 
anūkas 21-mo šios šalies 
prezidento; Angelo Hern
don ir kelių darbo unijų va
dai, taipgi Harrison George, 
tėvas Victoro Barrono, kurį 
nugalabino Brazilijos poli
cija.

baigę negali apsirūpinti nau
jais kiekiais. Valdžios įstaigos 
ir kitos įmonės, kurios kuru 
apsirūpina betarpiai, sekan
tiems metams lieka be jokių at
sargų. Vežikai ir miškų darbi
ninkai šiemet veik visai netu
rėjo darbo.

Malkos rinkoje pasiekė re
kordines kainas: už mažą ber
žinių ar kitų malkų vežimą ten
ka mokėti nuo 8 iki 12 litų.

MILICININKAI PRIMUŠĖ 
DAKTARĄ GELBĖJUSI 

TVANO AUKAS
SPRINGFIELD, Mass., 

Kovo 23.—Milicininkai pa
vojingai primušė gydytoją 
Benjaminą Alpoytą, kuomet 
jis norėjo įeiti į Buchking- 
ham mokyklos patalpą ir 
pagelbėti įčiepyti ten laiko
mus 500 žmonių, gavusių 
toj mokykloj prieglaudą lai
ke potvinio.

Milicininkai .jam perskėlė 
galvą. Dr. Alport dabar 
guli ligoninėj.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė konfiskuoja beveik 
visus iš Italijos atsiunčia
mus daiktus; nepraleido net 
asmeniškam draugui atsiųs
to sūrio iš Italijos.

Armijai $611,362,604,
O Nukentėj usiem nuo
Potvinių Dar Nieko
SENATAS PASKYRĖ KALNĄ PINIGŲ KARUI, 

BET APLEIDO 320,000 ALKANŲJŲ.

Ginčas del “Queen Mary” 
ir “Normandie” Dydžio

n jnis už “Queen Mary, -i 4- 1

GLASGOW, Škotija, kovo 
23.—Užbaigtas statyt Ang
lijos didžiausias keleivinis 
laivas “Queen Mary” yra 
1018 pėdų ilgio ir turi 80,733 
tonus įtalpos.

Francijos didžiausias gar
laivis “Normandie,” kaip 
pasirodo, yra 11 pėdų ilges- ■' — - - ‘n

"Normandie” įtalpa pir
miau buvo įregistruota kaip 
79,280 tonų. Bet francūzai 
paskutiniu laiku padarė tū
lus pertaisymus “Norman
die” viduj ir dabar paskel
bė, kad ji įtalpina 82.000 to
nų ; taigi ir pasilieka di
džiausiu laivu pasaulyj

Tas nepatinka “Queen 
Mary” savininkams; tat vie
nas jų žinovas šitaip atsi
liepė anie francūzu 
mandie” įtalpos padidinimą. 
Sako, laivo įtalpą galima 
“padidint,” išmieruojant šu
nų patalpas ir šiaip įvairius 
mažus užkampius ir pa
skelbt, kad juose telpa dar 
tiek ir tiek tonų...

Lenkų Policija Nužudė 
7-nis Demonstrantus

KRAKOW, Lenkija, kovo 
23.—Policija dviem atvejais 
užpuolė suvienyto fronto 
darbininkų demonstraciją, 
septynis darbininkus nušo
vė ir 50 sužeidė. Demonst
racija buvo padaryta iš
reikšt pritarimą Semperit 
fabriko streikierjams, ko
vojantiems del algos pakė
limo.

Protestui prieš policijos 
terorą buvo s k e 1 b i a m as 
Krakowo miesto darbininkų 
visuotinas streikas kovo 24 
d. ir šaukiama streikuot vi
si darbininkai Lenkijoj.

Besigindami nuo policijos 
darbininkai Krakowe sužei
dė daugelį policininkų.

Minima demonstracija bu
vo bendrai .surengta socia
listų, komunistų ir tautinių 
demokratų.

Sušaukta n e p a p r a stas 
Lenkijos ministerių susirin
kimas svarstyt darbininkų 
“maišatis.”

ANGLIJA PAPĖDŽIAUJA 
HITLERIUI

Francijos valdžia sako, 
kad jos ir kitų Locarno su
tarties valstybių reikalavi
mai Hitleriui yra verstini, o 
Anglijos diplomatai kužda 
Hitleriui, kad tai nesą rei
kalavimai, o tik “patari
mai,” į kuriuos atsiliepda
mas Hitleris galįs duoti pa
siūlymus iš savo pusės.

WASHINGTON, Kovo 
23.—Jungtinių Valstijų se-. 
natas 53 balsais prieš 12 
nutarė paskirti $611,362,604 
armijos reikalams per me
tus.

Kongreso atstovų rūmas 
pirmiaus buvo tam tikslui 
nubalsavęs $545,226,318 ;-bet 
senatas dar pridėjo $66,- 
136,286, idant galima būtų 
tuojaus paimt į armiją<dar 
18,000 daugiau vyrų?

Karo laivynui Roosevelto 
valdžia reikalauja $550,000,- 
000 per met. Tuo būdu susi
darytų virš biliono dolerių 
karinėmis išlaidoms. Tai di
džiausia kariškiem prisiren
gimam suma šalies istorijoj, 
skiriama ramiais laikais. •

Bet valdžia nei kongresas 
dar nieko nėra padaręs pa
gelbėti 320.000 žmonių, per 
potvinius likusių be maisto 
bei pastogės ir grasinamų 

“Nor- i įvairiomis ligomis.
Tuo tarpu Rooseveltas 

yrą net visai iš Washingto- 
no išvažiavęs “žuvauti”.

SSRS Užtikrina Franci- 
jai Talką Priešais Į 

Hitlerio Karą
—

MASKVA, Kovo 23.— 
Francijos didžiojo kapita
listu laikraščio “Le Temps” 
atsilankęs redaktorius J. 
Chastenet pastatė klausimą 
V. Molotovui, Sovietų komi
sarų pirmininkui: Kokiu 
būdu Sovietai galėtų pagel
bėti Franci j ai, jeigu Vokie
tija karu ją užpultų?

Drg. Molotov atsakė, jog, 
pagal tarpsavinės pagelbos 
sutartį Sovietų su FrancijJ, 
Sovietai duotų stiprios pas
pirties Franci] ai. Ta sutar
tis. sako, visai neriboja rei
kalingos pagelbos didumą.

“Le Temps” redaktorius 
taipgi užklausė: Kaip So
vietai galėtų prieiti prie 
Vokietijos, jeigu Hitleris 
užpultų Franci]ą, o Lenkija 
laikytųsi bešališkai?

Molotov paaiškino, jog 
idant šį klausimą atsakyti, 
reikėtų žinot, kokia būtų 
tikroji padėtis tokiame at
sitikime.

(Be kitko, prieiti prie.Vo- 
kietijos galima būtų ir per 
Lietuvą. Hitleris paskuti
niu laiku, kaip žinoma, pra
dėjo gerintis Smetonos val
džiai, matyt, norėdamas 
gauti Lietuvą, kaip “tiltą” 
savo planuojamam 
prieš Sovietus.) 

-

Prienų Tiltas
Prienuose rengiasi statytį 

gelžbetonini tiltą per Nemu
ną. SenaMš medinis tiltas 
jau apipuvus.
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i Ir Kanados Lietuvių Kongresas

Jau keliama mintis del sušaukimo Ka
nados Lietuvių Kongreso pasmerkimui 
Smetonos diktatūros Lietuvoje. “Darbi
ninkų Žodis” rašo:

Šaukimas visos Kanados lietuvių kongreso 
šiandien yra svarbiuoju dalyku. Tokiame 
kongrese turėtų atstovauti ne tik visos esa
mos lietuvių organizacijos Kanadoje, socia
listinės, religinės, ekonominės ir kultūrinės, 
bet ir nuo kolonijų, kur dar nėra organiza
cijų, bet yra lietuvių, iš kempių, nuo far- 
my ir t. t.

Kongreso šaukimui turėtų paimti inicia
tyvą Montrealas, kaipo didžiausia lietuvių 
kolonija. Vieta irgi geriausia būtų Mont- 
reale. O laikas, tai, kada bus pakankamai 
apdiskusuota reikalingumas kongreso. Tas 
gali nusitęsti iki viduriui 

1 vasaros.

net valdžią paėmę į savo rankas. Ten* 
irgi įsigalėjo fašizmas. Akivaizdoje šių 
neginčijamų faktų, “Naujienos” drįsta 
kaltinti komunistus bei komunizmą už 
įsigalėjimą fašizmo tose ir kitose šalyse.

Jos eina dar toliau. Jos to paties ben
dradarbio lūpomis dar ve kokį išmislą 
skelbia:

Nors Rusijos komunizmas ir pagelbėjo 
fašizmui įsigalėti, tačiaus iš to Maskvos 
garbintojai nė kiek nepasimokino. Jie dar 
su didesniu užsispyrimu pradėjo varyti savo 
agitaciją.

Vienintelė šalis, kurioje darbiniųkų 
klasės ir darbo valstiečių didžiuma buvo 
komunistų-bolševikų įtakoje, buvo Rusi
ja. Ten tapo įsteigta darbininkų valdžia 
—proletarinė diktatūra. Ačiū tam, ačiū 
“Rusijos komunizmui,” visas vienas šeš
tadalis pasaulio tapo apsaugotas nuo 
kruvinojo fašizmo. Tą visi žino. Tą vi
si mato. Visi, kurie turi proto ir sąži
nės, pripažįsta, kad šiandien Sovietų Są
jungoje, ten, kur viešpatauja darbinin
kai komunizmo įtakoje, fašizmas nežino
mas, fašizmas negali nė nosies parodyti. 
Betgi tokios “Naujienos,” kurios save va
dina socialistų laikraščiu, dar šiandien, 
1936 metais, turi drąsos sapalioti, kad 
“Rusijos komunizmas pagelbėjo fašiz
mui įsigalėti.”

Prie Suvienytos Gegužinės

ar į antrą pusę

rėmimas, antifa- 
reikalavimai at- 

steigimo spaudos ir žodžio laisvės su liau
dies .rinkta demokratine valdžia Lietuvoj, 
tai rąūsų visų pareiga, kurios laukia mūsų 
giminės ir klasiniai broliai Lietuvoje. Mes 
neturėtume pasilikti kurčiais ir nejautriais 
į jų šaukimą.

Šio uždavinio atlikimui geriausia atsakytų 
visuotinas Kanados lietuvių kongresas.

Labai sveika mintis. Didelė Kanados 
lietuvių kolonija, kuri turi tiek daug 

rtamprių ryšių su Lietuvos žmonėmis, tu
rėtų išgirsti tų žmonių balsą ir jiems pa
dėt nusikratyti Smetonos diktatūrą.

Lietuvos valstiečių kovų 
šistinių kalinių rėmimą^,

Drg.. Luis Carlos Prestes

Brazilijos fašistams pavyko suareštuo
ti draugą Luis Carlos Prestes, vadą Ko- 

■ munist'ų Partijos ir narį Komunistų In
ternacionalo Pild. Komiteto. Jam pri- 

| metama kaltė ruošimo lapkričio mėnesio 
sukilimo, kuris labai smarkiai supurtė 
visus Brazilijos buržuazijos viešpatavi
mo pamatus. Be draugo Prestes, val
džia suareštavo ir laiko kalėjime dar 
17,000 darbininkų.

Draugui Prestes, kaipo pasauliniai
• žinomam darbininkų vadui, Brazilijos bu

deliška, valdžia keršys. Kaip Vokietijoj 
Hitlerio valdlžia savo naguose laiko 
draugą Thaelmanną, taip Brazilijoj Var-

• go valdžia nepaleis iš savo nagų d. Pres- 
Itbs. Tiktai pasaulinis darbininkų balsas 
i, išgelbės d. Prestes iš tų nagų. Štai ko-

del Kdmunistų Partija šaukia Jungtinių 
: Valstijų darbininkus ir jų organizacijas 
į kelti ir siųsti protestus Brazilijos val- 

*džiai .prieš persekiojimą d. Prestes ir tų 
I visą 17 tūkstančių politinių kalinių. Bra- 
| žili jos ambasada Washingtone turėtų 
būti apversta tokiais protestais.

| B*Wo«jienos” Tebeskelbia Melą

Ir vėl Amerikos Komunistų Partija 
siūlo Pirmąją Gegužės visur apvaikščioti 
suvienytomis darbininkų klasės spėko
mis. Argi nebūtų puiku, jeigu visa So
cialistų Partija taip pat pasisakytų už 
bendras demonstracijas. Bet, deja, kol 
kas jinai tyli. Mat, Socialistų Partijos 
vadovybė tebesilaiko tos pozicijos, kad 
abelno, per visą šalį bendro fronto tarp 
komunistų ir socialistų nereikia. Todėl 
ir prie Gegužinės vedami pasitarimai ir 
susitarimai tik atskiruose miestuose. Kai 
kur jau susitarta. Pav., Chicagoje jr 
Clevelande bus tik viena visų darbinin
kų Gegužinė demonstracija. Taip pat, 
kiek mums žinoma, New Yorke bus viena 
Gegužinė demonstracija. Prisirengimui 
prie tos demonstracijos eilė didelių unijų 
šaukia konferenciją, kurią remia komu
nistai ir kairieji socialistai.

Bet New Yorke, kur Socialistų Pąrti- 
ja suskilus, “senoji gvardija” eina sakais 
keliais ir skaldo darbininkų spėkas. Ji
nai jau pasmerkė kairiuosius socialistus, 
kurie susitarė su komunistais del apvie- 
nytos Gegužinės. “Senoji gvardija” tu
rėsianti savo atskirą gegužės 1 d. mitin
gą ir šauksianti savo viernuosius atsi
skirti nuo bendro fronto demonstracijos. 
Ji pati šiemet nerengsianti demonstraci
jos gatvėse.

Mes, žinoma, sveikiname New Yorko 
kairiuosius socialistus, kurie atsisako ei
ti “senosios gvardijos” keliu. Pirmoji 
Gegužės yra darbininkų klasės kovos ir 
solidarumo diena. Tegul bus visur ap- 
vienytos demonstracijos prieš karą ir fa
šizmą!

Akrono Streiko Laimėjimas

■

---------Ohicagos “Naujienos” (kovo 20 d.) lū
pomis tūlo bendradarbio sapaliojo seka
mą gryną netiesą:

Ir įdomiausias dalykas yra tas, jog fašis- 
ztiikos diktatūros įsigalėjo kaip tik tuose 
| kraštuose, kame komunistų judėjimas buvo 

labai įsikerojęs. Pakanka juk tik prisimin
ti Vokietijos įvykius.
Betgi faktas yra, kad toj pačioj Vokie- 

dauguma darbininkų tebebuvo so- 
demokratų organizacinėje ir ideologi- 

Įj vadovybėje. Ar “Naujienos” gali tą 
užginčyti? Ne, negali. O kaip su 

fcirija? Tenai gal visi 95 nuoš. darbi- 
q buvo socialdemokratų pusėje. Ten 
įsigalėjo kruvinas fašizmas.

Bimkime tą pačią Lietuvą. Lietuvo- 
ialdemokratai buvo su liaudininkais

Jau pasibaigė Akrono gurno darbinin
kų streikas. Darbininkai laimėjo. Jie 
privertė Goodyear kompanijos bosus pri
pažinti pamatinius jų reikalavimus. O 
laimėjo todėl, kad tie darbininkai nepa
sidavė jokioms apgavystėms ir laikėsi 
streiko lauke iki pat galo. Jiems buvo 
siūlomos visokios apgavingos taikos su
tartys, kurias jie su pasipiktinimu at
metė ir reikalavo savo teisių. Neišgąsdi
no jų nei bosų, nei vietinės valdžios grū
mojimai.

Šis Goodyear kompanijos darbininkų' 
laimėjimas turėtų būti dideliu paskatini
mu kitų gurno. kompanijų darbininkams 
organizuotis ir kovoti. Tvirta industri
nė .unija, ištikima kovinga unijos vado
vybė—štai pamatiniai faktoriai kiekvie
nai kovai laimėti.

Akronas yra gurno pramonės centras. 
Praeityje fabrikantams pavykdavo ištaš
kyti darbininkų pastangas susiorganizuo
ti. Dabar gi darbininkai atlaikė vieną 
fabrikantų užpuolimą ir laimėjo vieną 
mūšį. • 'Bet šis laimėjimas bus paverstas' 
niekais, jeigu kitų gurno kompanijų dar
bininkai pasiliks neorganizuoti ir bejė
giai.

Gyvenimo
(Nuo Mūsų Specialio j 

Korespondento)
Jeigu parvažiuotum Lie

tuvon, tai rastum didelę at
mainą. Seniau būdavo vai
kų užklausk, kaip jų vardai, 
tai atsako: Jonukas, Petru
kas, Juozukas, Kilbukas, 
Kaziukas, gaminukas, o da
bar tai jau—Vytautukas, 
Algirdukas, Ged eminukas, 
Laimutis, Rutukė, Birutu- 
kė—vis patriotiniai. Bet 
del to žmonelių gyvenimas 
nepagerėjo. Štai, Augšta
dvaryj e prie valsčiaus 
(“Volostnoje Upravlenije”) 
buvo “kutiušką” — mažas 
kambarėlis, kur būdavo 
įmeta pasėdėti kokį trukš- 
madarį laike jomarko arba 
laikinai arkliavagį? O da
bar visai kas kita prie Lie
tuvos valdžios—išbudavotas 
didelis kalėjimas, namas — 
Augštadvario kalėjimas. Į

(duoda. Jiems maistą turi iš 
namų pristatyti.

Trakų kalėjimas buvo 
garsus, o dabar Trakai yra 
lenkų okupuoti, tai Augšta- 
dvaris juos pavaduoja. Pas 
mus eina subruzdimas. Jūs, 
veikiausiai, jau žinote apie 
pereitų metų Lietuvos vals
tiečių išstojimus—buntą. Po 
to daug buvo areštuota. Ki
ti nuteisti, kiti dar bus tei
siami. Suvalkijoje ir Pa
nemunėje buvo daugiausiai 
išstojimų. Dabar daugelis 
senų žmonių, atsimindami 
caro priespaudą, lygina ją 

! su dabartine savo padėčia ir 
sako, kad tada “gerai gyve
nome.” Daugelis pakuždo
mis kalba prieš valdžią.

Pas mus būna kai kada 
žemesnių valdininkų rinki
mai, bet pažangesni žmonės 
negali patekti, nes jau iš- 
kalno valdininkėliai prane- 

kalėjimą policija atvaro kas-1 ša, kad tie nebus patvirtin- 
dien areštuotus ir vis dau
giausiai vargo valstiečius, 
vienus atsėdėjus paleidžia, 
kitus uždaro. O už ką jie 
sodinami kalėjiman? Sėdi 
nekaltai vyrai, moterys, 
merginos ir bernai^ Štai, 
vakar išleido žmogų iš to 
kalėjimo, kuris atsėdėjo dvi 
dienas. Žinai, per jo žemę 
eina upeliukas į ežerą, tat 
praeitą pavasarį, kada van
duo pakilo ir žuvys plaukė 
pavandeniu, tai, jis savo lau
ke pasistatė bučių. Žuvų 
pagavo ar ne, bet jį policija 
pagavo ir kiek bėdos turėjo, 
buvo šaukiamas. į Kaišedo
ris, Augštadvarį’ ir Samiliš- 
kes, kol galų gale; jį nuteisė 
kalėti. Sėdi kalėjime tie 
tėvai, kurių vaikai neina į 
mokyklą, o kaip jų vaikai 
eis į mokyklą, kad jie tar
nauja pas buožės. Dauge
lis sėdi kalėjime už tai, kad 
pereina demarkacinę liniją, 
į Lenkiją, mat, nuo čia ne-j 
pertoliausiai ta linija, žmo
nės turi giminių, tai kdip 
kada apsilanko anoje pusė
je, tai yra lenkų, okupuotoje 
Lietuvoje. Tokius baudžia, 
tūlus net šnipavime įtaria. 
O kalėjime yra blogai. Kas 
patenka ant kelių dienų, tai 
tokiems valdžia maisto ne-

ti, jeigu juos išrinksite.
Taigi pas mus geriausi 

ir ramiausi gaspadoriai at
siduria kalėjime. Valsčių 
kalėjimuose sėdi už mažes
nius prasikaltimus, taip ir 
Augštadvaryj, o už kiek di
desnius varo į Kaišedoris 
arba Kaunan.

Beje, iš Intuponių so
džiaus sėdi du jauni vyrai 
amžinai kalėjime. Vincas 
Stankevičius sėdi jau dvy
likti metai už tai, kad jis 
dažnai lankėsi už demarka
cinės linijos pas giminęs. 
Kaltino šnipavime, bet ko
kis iš jo gali būti šnipas, 
kad žmogus ^beraštis. < Va
sario mėnesį nuteisė Alek
sandrą Sinkevičių mirti už 
platinimą priešvaldiškos li
teratūros, kurioje buvo šau
kiami žmonės boikotuoti 
valdžią ir jai nemokėti mo
kestis. Smetona jam pakei
tė bausmę amžinu kalėjimu 
prie sunkių darbų. Sako, 
kad jis buvo tik įrankiu di
desnių asabų, tai kaipo be
mokslį žmogų, tai nuspren
dė nežudyti. Jis dar jaunas 
vyras. Jo motina verkia, ne
turi ramumo, baisiai susirū
pinus.

dalis LDD narių susivienys. 
Iki koliai griežtai nusistatę 
prieš vienybę, bent didžiu
ma tų kuopų n^rių, tai So. 
Bostono, Montello, ir Nor- 
woodo kuopos. Tačiau ne
reikia pamiršti, kad ir tose 
kuopose yra ar atsiras vie
nybės šalininkų. Na, o kur 
garsus Patersonas, iš kurio 
apie 10 “Naujosios Gady
nės” šėrininkų dalyvavo su
važiavime ir reikalauja sa
vo šėrų? Juk jie yra ir LDD 
nariai. Tie 10 narių atsives 
kitus 10 narių į suvienytų 
kuopų bendrą veikimą!

I

Praeitis
Draugai ir draugės LDD 

nariai! Jūs, kurie dalyva
vote “Naujosios Gadynės” 
ir LDD suvažiavimuose, 
girdėjote žodžiu ir matėte 
spaudoje, kad būk pereitų 
metų LDD centro komiteto 
didžiuma buvo tie žmonės, 
kurie kenkė “Naujajai Ga
dynėj” ir LDD. Jum tą sa
kė tie draugai, kurie griež
tai nusistatę prieš LDD su 
ALDLD susivienijimą. Ta
čiau faktai patys už save 
kalba. Pereitų metų LDD 
centro komiteto didžiuma 
dėjo visas pastangas auklė
jimui, kaip “Naujosios Ga
dynės”, taip ir LDD. Jų 
rūpesčiu, kad “Naujoji Ga
dynė” gyvuotų, sudėtas vi
sas LDD iždas palaikymui 
“Naujosios Gadynės.” Mat, 
buvo valandų, kad ne tik 
darbininkai negavo algų, 
bet nebuvo už ką mokėti 
randą, už popierą ir spaus
dinimą ir tie draugai pribu
vo į pagelbą, kad laikraštis 
išeitų. Ir pradžioje šių me
tų, kuomet LDD 11 kuopos

komisija, kuri patikrino 
LDD centro vedamas kny
gas, surado, kad LDD $291.- 
26 pinigų randasi “Naujojoj 
Gadynėj” ir pas iždininką ’• 
Kraučiuką buvo tik $67.73. 
Šių metų įplaukusius LDD 
pinigus pirmininkas Jan
kauskas įsakė iždininkui 
Kraučiukui pervesti į “Nau
josios Gadynės”, iždą, ką 
Kraučiukas ir padarė. Tie 
komiteto nariai, kurie sto
jo už vienybę, nebuvo prie
šingi duoti LDD pinigus 
“Naujajai Gadynei.” x Mes 
žinojome, kad sunkūs laikai 
savaitraščiui. Mes dėjome 
pastangas, kad “Naujoji 
Gadynė” eitų, kaip ėjo iki 
šėrininkų suvažiavimo, bet 
kuomet vienybės priešinin
kai pradėjo vartoti smurtą, 
terorą prieš vienybės šali
ninkus, tai jie patys (vieny
bės priešininkai) 
mūsų įstaigoms.

Mes girdėjome 
mus su aukomis
suvažiavimui. Aukų suplau
kę tik virš 60 dolerių. Gi 
1935 metais, kuomet visi 
bendrai dirbome ir pasidar
bavus d. Pruseikai, aukų su
plaukė su pasveikinimais 
$308.00. Reiškia, 1936 metų 
aukos, palyginus su 1935 
metų aukomis, tai lašas van
dens jūroje.

Mes girdėjome suvažiavi
me, kad drg. J. Kuodžiui 
dirbant prie “Naujosios Ga
dynės” ir nesant pinigų iž
de, jisai stengėsi kuo ir 
kaip galėdamas mokėti al
gas kitiem darbininkam, bet 
save nusiskriaudė. Drg. 
Kuodis už negaunamas al-

(Pabaiga 4 pusi.)

pakenkė

sveikini- 
šė r Įninku

Jonas.

LDD Narių Žiniai
23 nariai; 9 kuopa, 12 na
rių; 5 kuopa, 29 nariai; 8 
kuopa, 38 nariai; 22 kuopa, 
15 narių; 26 kp., 12 narių; 
29 kuopa, 5 nariai; 11 kp., 
5 nariai; 31 kuopa, 10 na
rių—viso 172 nariai. Pridė
jus pereitų metų apleidu
sius organizaciją narius 58, 
tad viso susidaro 230 narių. 
Reikia priminti ir tą, kad 
Chicagos, Newarko, Phila- 
delphijos, St. Louis, Cleve- 
lando ir Wilkes-Barre dalis 
narių, kurių čia neįskaičiau, 
pasisakys už vienybę LDD 
su ALDLD, iš ko susidarys 
kokia 350 narių, kurie pa
geidauja darbininkiškų spė
kų vienybės. Vėliaus ir tie 
draugai, kurie iki šioliai bu
vo griežtai nusistatę prieš 
vienybę, pakeis savo nusi
statymą ir priims vienybės 
sąlygas. Negalima praleis
ti nepastebėjus, kad dar ge
ras skaičius tų kuopų, ku
rios jau susivienijo, bet ku
rių keletas narių dar nepri-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ SVEIKATA
i

“Naujosios Gadynės” ir 
LDD suvažiavimai praėjo. 
Dabartiniai “Naujosios Ga
dynės” vedėjai ir LDD 
nauji bosai giriasi, kad jie 
laimėjo suvažiavimuose, ir 
kad su jais eina didžiuma 
LDD narių. Jie tiem sako, 
kurie dalykų nežino, ku
riuos jie nuo LDD narių 
slėpė.. Tačiaus faktai patys 
už save kalba., Didžiuma 
LDD narių eina su pereitų 
metų centro komiteto di
džiumą ir vienijasi su AL 
DLD. Didžiuma “Naujosios 
Gadynės” šėrininkų reika
lauja savo šėrų ir tt.

LDD 1934 metais narių 
turėjo 576, 1985 metais 518, 
tad 1935 metais nustota 58 
nariai, tai kaip iš mažos 
organizacijos yra perdaug. 
LDD nariai apleido organi
zaciją, kaip tik po Komin- 
terno 7 Kongreso, kuris 
pravedė liniją plataus ėjimo 
į minias.

Kiek man žinoma, šios
LDD kuopos susivienijo ar sidėjo prie susivienijusių 
dar susivieųys su ALDLD: kuopų, prisidės vėliaus.
7 kuopa, 24 nariai; 2 kp., 7

IŠBERIA IR NIEŽTI 
—KRUPAI

Drauge daktare, aš visuo
met skaitau jūsų straipsnius 
“Laisvėj.” Jūs daug kam pa
dėjot savo patarimais, gal pa- 
dėtumėt ir man ką. Būčiau 
labai dėkinga.

Aš esu moteris 29 metų am
žiaus, 124 svarų, 5 pėdų ir 4 
colių. Mane dažnai išberia 
kokiais tai niežinčiais pučkais 
arba paupliais, palei visą kū
ną. Daktarai tai vadina an
gliškai “hives.”

Man užgynė kai kuriuos val
gius. Užgynė bile kokią mė
są, kiaušinius, žuvis, apelsinus 
ir kitus citraus vaisius, bet ko
kius smarkius gėrimus. Tai aš 
gyvenu vien tik bulvėmis, duo
na, pienu ir pudingais.

Aš da labiau tėmysiu Svei
katos Skyrių. Prašau duoti 
man atsakymą kuo greičiau
sia, nes mane tie pučkai iš gal
vos išvaro. Atleiskite^ kad ra
šau angliškai. Lietuviškai 
skaitau, bet nemoku rašyti.

atsakymas

Jums užeina tarpais taip va
dinami krupai (hives, urtica
ria}. Kad Jums būtų gydyto
jai užgynę kokios vienos ar 
•dviejų rūšių valgį, tai da bū
tų pusė bėdos. Bet dabar jie 
Jums užgynė visa ką, kas yra 
pamatinis žmogaus maistas. 
Na, ir būk dabar žmogus svei
kas, gyvendamas tik duona 
(gal ir ta balta!), bulvėmis 
(gal ir tai sugadintomis, bul
vine tyre), pudingais (košė- 
mis‘—vis tai negyvi valgiai!), 
na, ir pienu (žinoma, irgi kiek 
.gadintu, šildytu, pasterizuo
tu) ...

Aš Jums noriu daug ką ki
taip patarti. Jūs, Drauge, 
valgykite daugiau įvairesniu 
valgių,—kitaip Jus ne tik tie 
krupai kankins, bet ir visa Jūs 
nusikankinsite del avitamino- 
zės, del vitaminų ir mineralų .. 
stokos!

Krupai, dalykų pamate, yra 
alergijos liga, taip kaip ir du
sulys, žolinė sloga, tam tikri 
patinimai, savingos slogos. O 
alergijai — tam liguistam jau
trumui link tūlų valgių bei 
kvapų, garų — pamatą daro 
kalkių stoka organizme. Jums 
daug ko trūksta organizme, 
bet labai Jums trūksta kalkių.

Tai štai kaip darykite. Vai- *: 
gykite visaką, kas tik tebėra .. 
gamtiška, nesugadinta, gyva. •■■■ 
Visokių daržovių ir vaisių, 
daugiausia žalių, nevirtų. Ne
žiūrėkite, kad Jums ir vaisius 
užgynė, — valgykite juos! 
Taipgi visus pieniškus, kiauši
nio trynius, jūros žuvis, švie
žią mėsą. Nevartokite gal tik 
kiautvarlių (oisterių), vėžių, 
braškių (strawberries), spal
genų .(cranberries) ir rabar- 
borų (rhubarb).

Calcium lactate, 10 grs., 100 
tablets, imkite po 2 tableti po 
valgio, per daug mėnesių. Im
kite žuvų aliejaus po šaukštą 
ar daugiau kas diena. Thyroid 
gland, *4 gr., 100 tablets po 
vieną prieš valgymą. Be to, ... 
bus gerai imti ir Brewers yeast 
tablets, Mead, po 10 tablečių 
prieš valgymą. Ir, žinoma, 
Tincture of Iodine, po lašą, 
su pienu, kas diena per trejetą 
mėnesių, paskui-po lašą kas 
porą dienų, visą gyvenimą.

Dažnai būkite ore, ant sau
lės. Pasivaikščiokite, pasi- 
mankštykite.

J

Mass, valstijoj didesnė
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_____ wDarbininke ir Seimininke
‘ ALDLD VII APSKRIČIO MOTERŲ TARIMAI

Moterų Komiteto su kuopų Jerų komitetą, kad jis pasitar-
Melegatėmis posėdis buvo 8 
kovo, 376 Broadway, So. Bos
tone. Posėdį atidarė Moterų 
Komiteto narė M. Sukackienė. 

•Sekretorės vietą užėmė taipgi 
komiteto narė O. Samulėnie- 
nė. Vardošaukis parodė, kad 
yra 15 delegačių nuo 7 kuo
pų ir trys komiteto narės, vi- 

Wso 18. Pateiktas dienotvarkis 
vienbalsiai priimtas.

Raportai iš Moterų Veikimo

Bostono kuopa raportavo, 
*kad jos turi sutverusios mo

terų skyrių ir gerai veikia; tu
ri nemažai narių.

Norwoodo kuopa turi sutve
rus moterų kliubą; turi nema- 

, žai narių ir gerai gyvuoja.
Worcesterio kuopa visados 

buvo atskira; turi daug narių 
ir gerai veikia.

M^nt^llo. Bridgewater, Cam-
■ * Fi'chburg moterys 

kiu su vyrais bendro- 
o. k/opose ir pusėtinai gerai 
gyvuoja.
4 Plačiai buvo kalbama apie 
atskirus moterų skyrius i r 
vienbalsiai nutarta užgirti AL- 

’ DLD 7-to Apskričio metinės j 
konferencijos nutarimą, kad i 

•būtų išrinkti moterų organiza
vimo komitetai ir, kur galima,i 
organizuotų moterų skyrius.

Apdiskusuota mūsų santi- 
kiai su kitų sriovių moterimis 
kovoje prieš karą ir fašizmą, 
taipgi motinystės klausime. 
Nutarta kreiptis į centro mo

tų su Dr. šliupaite, gal ji ga
lėtų apvažiuoti 7-to Apskričio 

' kuopas su prelekcija moterų 
sveikatos klausime.

“Laisvės” Moterų Skyrius

Buvo plačiai kalbama ir vi
sos moterys raginamos, kad 
jos daugiau rašinėtų į tą sky
rių. Ir vienbalsiai nutarta 
duoti kuopom patarimą, kad 
jos išrinktų po 3 nares kores
pondentes. Tos narės susieitų 
kas mėnesį aptarti skyriaus 
reikalus ir rašinėtų į Moterų 
Skyrių.

“Laisvės” Metinis Piknikas

Buvo daug kalbama, kaip 
geriau ir pasekmingiau mote
rys galėtų pagelbėti tam pik
nikui. Nutarta turėti “punch 
board” ii- valgių stalą, ir kad 
kiekviena kuopa ką nors pa
aukotų. Išrinkta komisija, ku
ri rūpinsis tuom darbu. Ko- 
misijon įėjo dd. M. Sukackie
nė, V. Kvietkauskienė ir J. 
Rainardienė. Kuopos turi duot 
darbininkių piknikui. Nutarta 
įgalioti moterų komisiją reko
menduoti pikniko rengimo ko
misijai parsitraukti 500 kopi
jų “Laisvės.” Toje laidoje tu
ri tilpti daug žinių iš Naujo
sios Anglijos. Kolonijų drau
gai turėtų aprūpinti straips
niais ii’ žiniomis.

Rytinių Valstijų Lietuvių 
Moterų Suvažiavimas

Nutarta varde 7-to Apskri

čio moterų komiteto pasiųsti 
delegatę į Liet. Moterų Suva
žiavimą. Delegate išrinkta M. 
Sukackienė. Po suvažiavimo, 
kuopom reikalaujant, ji apva
žiuos ir išduos raportą.

Posėdis užsidarė 5 :20 vaka
ro.

M. Sukackienė, Pirm.
O. Samulėnienė, Sekr.

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD 2 Kuopos Mote

rų Susirinkimo
Kovo 18 d. įvyko moterų su

sirinkimas. Nors oras buvo blo
gas ir lietus pylė, kaip iš vied- 
dro, bet susirinko gražus bū
relis draugių. Pats susirinki
mas buvo gyvas ir interesingas.

Pirmiausia prisirašė keturios 
naujos narės, toliau sekė komi
sijų raportai. Draugės rapor
tuoja, kad nuo “penny sale” li
ko $14.11 pelno. j

Raportuoja iš buvusio ALDL| 
D 7-to Apskričio praplėsto mo
terų posėdžio, kuriame dalyva
vo 18 delegačių nuo 7 kuopų ir 
gražus būrelis vietinių simpa- 
tikių. Tas parodo, kad mote
rys yra susidomėjusios savais 
darbininkiškais reikalais. To
dėl darbas tarpe moterų šian
dieną yra būtinu dienos klausi
mu kiekvienoj kolonijoj.

Paskui sekė raportas vaka
rienės, kuri buvo 8 kovo. Pelno 
liko $10.20. Išrinkom 2 delega
tes į Rytinių Valstijų Lietuvių 
Moterų Suvažiavimą ir nutarėm 
pasveikinti suvažiavimą su 
dviem doleriais.

Paaukavom $2 palaikymui 
Komunistų Partijos organizato
riaus So. Bostone. Paaukavom 
$2 Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės palaikymui. Išrinkom 
komisiją prisidėti prie bendro 
apvaikščiojimo Pirmos Gegužės. 
Nutarėm surengti vakarą pasi- 
tikimui delegačių ir kviesti pri
sidėti visas organizacijas, ku
rios siunčia delegates į Liet. 
Moterų Suvažiavimą, kad sukė
lus finansų apmokėjimui dele
gatėms kelionės išlaidų.

Išrinkom komisiją platinimui 
literatūros. Išrinkom iždininke 
d. M. Švedienę.

Po susirinkimo dar turėjom 
draugišką pasikalbėjimą prie 
užkandžių. Juos pagamino drau
gės : Tamolevičienė, čiuberkie- 
nė ir Žukauskienė, kuri paaiš
kino, kaip gaminti pyragą.

Sekančiam susirinkimui už
kandžius apsiėmė gaminti drau
gės dorchesterietės.

K-te.

Detroit, Mich.
Netekom Ištikimos Darb. 

Judėjimui Drauges

Kovo 10-tą dieną mirė drg\ 
Julė Urbontienė (Petraičiutė). 
Su jos mirčia detroitiečiai ne
tekom ištikimos darbininkų ju
dėjimui draugės, nes drg. Julė 
buvo nuolatinė rėmėja darbi
ninkiškų organizacijų darbais 
bei aukomis. Jinai priklausė 
LDSA 17-toj kuopoj (ten aš ją 
ir pažinau). Po suvienijimui 
LDSA su ALDLD jinai perėjo 
į ALDLD 52 kp., kurios na-

Hempstead, N. Y., kun. Alderson su šeima pabandė kelias savaites 
gyventi iš $8.20 šalpos savaitėje. Jis per pamokslus sakydavo, kad iš tos 
šalpos kiekvienas gali gražiai gyventi. Bet kuomet pats pabandė, tuojaus 
atmainė nusistatymą, pareiškė, kad tai bado šalpa ir trenkė šalin savo 
bandymą. Paveikslas parodo, kad visa šeima atrodo linksma, nes tai pasku
tinė vakarienė iš šalpos maisto: ant rytojaus perėjo gyventi iš savo gero 
kunigiško uždarbio. Būtų gerai, kad visi kunigai būtų priversti gyventi 
taip, kaip bedarbiai: iš mizernos šal pos. Tada kitaip giedotų.

re buvo iki mirties. Taipgi bu
vo nare Tarptautinio Darb. 
Apsigynimo kp. ir Lietuvių Pi
liečių Pašalpos Kliubo, ir dide
lė simpatizatorė Laisvės ir Aido 
Chorų, nes jų parengimų veik 
niekad neapleisdavo, net ir pa
skutiniu laiku, kada jau visai 
menkos sveikatos buvo.

Drg. Julė Urbontienė mirė 
dar pačiam tvirtume, vos 35-tus 
metus eidama. Sirgo vienus me
tus laiko. Liga prasidėjo šalčiu, 
toliau plaučių uždegimas, iš to 
plaučiai liko pažeisti ir, kad 
išvengus džiovos, buvo pasiųsta 
ligoninėn, kur išbuvo 3 mėn. 
Grįžo namon jausdamos! ge
riau, “su plaučiais,” sakė, “vis
kas gerai, tik šiaip dar silpna.” 
Ne po ilgo drg. Julė pradėjo 
jaustis, jog su viduriais kas la
bai blogo. Gydytojui ištyrus,

pripažinta aklosios žarnos už
degimas ir patarė pasiduoti 
operacijai. Bet operacija buvo 
nepasekminga, kurios drg. Julė, 
gal, kaipo silpna dar iš po pir
mai ligai, nepernešė, mirė.

Iš Lietuvos drg. Urbontienė 
paėjo Raseinių apskričio, Jur
barko valsčiaus, Mikitaičių 
kaimo. Į šią šalį atvyko 1923 
metais. Gyveno Detroite, dirbo 
automobilinėse sunkų darbą. 
P a s k i a u s i ai dirbo National 
Stamping kompanijos dirbtu
vėj, kur bosas pagarsėjęs žiau
rumu toms darbininkėms, ku
rios nepataikauja jam. Drg. Ju
lė nebepakęsdama persekiojimo 
iš boso pusės buvo priversta 
mesti darbą net tuomet, kada ir 
jos vyras radosi be darbo. Bet 
jinai sakė: “aš, apleisdama dar
bą, jam pasakiau, ką susipratę

| darbininkai mano apie bosus, 
kaip jis, ir tikiu, kad jis mano 
žodžius atsimins ilgai.”

Drg. Julės gyvenimo aplin
kybės buvo sunkios, todėl jinai' 
dar labiau matė reikalą orga
nizuotam darbininkų veikimui 
ir ne sykį išsireiškė, kaip su 
pagarba ji žiūri į tuos draugus, 
kurie pasiryžusiai veikia dar
bininkų eilėse. “Man,” ji saky
davo, “trūksta drąsos ar paty
rimo didesniam veikimui,” bet 
su laiku tikėjos tą pergyventi 
ir mestis darban del darbinin
kų labo. Gaila, jog žiauri mir
tis neleio draugei ištesėti jos 
žodžių....

Draugė Julė, nors ir sunkio
se gyvenimo aplinkybėse, vie
nok, buvo linksmo ir malonaus 
būdo, todėl turėjo daug draugų, 
kurie reiškia gailestį neten
kant jos.

Šeštos Kalinės 
Istorija

Nesenai laikraščiuose tilpo sekama žinia:
Penki komunistai nuteisti myriop Ber

lyne kelios dienos atgal... Kaltinti tuom, 
už ką buvo teisiami ir išteisinti 1932 me
tais... Nazių legalio linčo eigoj teisėjas 
pranešė, kad šeštas “iš atgailos nusižudė” 
nazių kalėjime.. . šeštuoju buvo Grete 
Walter... šis tikrų įvykių vaizdelis pasa
ko, kas buvo toji Grete Walter.
Pa karštais saulės spinduliais žvilga smė

lynas ramios, kaip veidrodis, jūros pakraš
tyje, o ant smėlio žaidžia grupė saulėj įdegu
sių merginų sekmadienio autinge.

“Budavokime kitą smėlio pilį.”
e Margarete Walter, kurią merginos vadin
davo Grete, kai ką mąstydama tėmijo per 
horizontą slenkantį debesėlį.

«. “Trupučiuką pasikalbėkim,” ji pasiūlė. 
“Ar ir vėl mums turi naujienų, Grete?” 
“Beje, aš manau, kad tai yra naujienos— 

mes turėtume daugiau nesiprausti.”
Merginos suklego juoku—“Tai geras špo

sas!”
“Ne—palaukite—štai, žiūrėkite.”
Margarete ėmė jieškinėti šalę sudėtuose 

, drabužiuose ir ištraukė suglamžytą laikraštį.
“Štai, čion yra straipsnis apie darbo kem

pes moterims. Jame sakoma :•‘Kempė turi 
parodyti tikrą primityviškumą; merginos turi 
priprast prie šiaudinių maišų, paprastų prau
simosi patogumų ir turi išmesti iš galvos vi
sas mintis apie specialę savo kūno priežiū
ra. Jos turi priprasti prisitaikyti prie pur-

į ” °s daiktas!”
- prie purvynės. Tokiu būdu jos užsi

grūdins visapusiškai, o tas jau užtikrina 
fronto dvasią’.”

“Ar tas ištiesų yra Nacionalių Socialistų 
laikraštis?”

Margarete parodė antgalvį. Kada nuosta
bos šūkiai aprimo, jauna šviesiaplaukė mer
gina vardu Ema prabilo.

“Vakar aš gavau laišką nuo savo draugės 
Lore. Mes dirbome su ja sykiu Berlyne, Os
ram fabrike, iš ten ji tapo pasiųsta kaiman 
agrikultūrinei tarnystei (žemės ūkio tarnai
tės darbams), kaip ir mes visos. Jos motina 
buvo ant pašalpos. Vieną dieną Lore tapo 
nėščia.”

“Nuo vieno iš SA-vyrų, kaip kad buvo pas 
mus su Marie?”

“Ne, jinai buvo dideliam barono dvare. 
Ji turėjo dirbti po 14 valandų J dieną už 12

markių į mėnesį.”
“Ir mes ne ką geriau turime.”
“Kaip ten nebuvę, vieną dieną baronas 

nusprendė ją pasigauti. O kada pamatė, jog 
ji jau laukiasi kūdikio, tada pravarė. Lore 
sugrįžo Berlynan. Po to greit mirė jos moti
na. Sekamą dieną pribuvo šalpos t>rfcugija 
ir atėmė visus rakandus. Aš spėju,'kad jūs 
jau žinote, jog kiekvienas, kas nori gauti 
pašalpą, turi pasirašyti,/kad po jo mirties 
visas turtas pereina šalpos Draugijai., Lore 
maldavo viršininkus, kad jai norfe kokį ra- 
kandėlį paliktų. Ji net pasakė apie laukiamą 
kūdikį.” , " ’ ' ’r

“Tada jie paliko rakandus, ar tie?”
“Taigi, kad nepaliko! ‘Tu ir ant žemės 

vis tiek pagimdysi,’ jai atsakė!”
“Tai peržema žodžiams!”
“žinote, aš girdėjau,” įsikišo Margarete, 

“kad virš 2,000 merginų, ūkininkų tarnaičių, 
jau tapo nėščiomis. Didžiuma iš jų dar ne
turi 20 metų.

Visos nutilo. Dar neperseniausia visos tos 
merginos buvo entuziastiškos Hitlerio pase
kėjos. Keli mėnesiai agrikultūrinės tarnybos 
Pomeranijos kaime labai sukrėtė jų įsitikini
mus.

Ema prabilo patylomis, tarsi bijodama sa
vo žodžių:

“Ištikrųjų, ką tik daro nacionalistai, viskas 
yra taikoma prieš mus darbininkus.

Nei viena jai neatsakė.

“Puikus buvo tavo sumanymas, Grete, tu
rėti šį pajūrio autingą, tai vienintelis gražus 
dalykas jnūsų dabartiniame sunkiame gy
venime.”

Margarete nieko neatsakė. Jinai ir Erna 
paliko kitas ir rankomis susinerusios grįžo 
kaiman. Jos tyliai praeidinėjo dirvas noks
tančių javų. Galop pas Emą susikuopėv pa
kankamai energijos klausimui, kuris senai 
springo jos gerklėj.

“Pasakyk man, Grete, ar tu esi komunis
tė?”

Margarete momentaliai peržvelgė draugę 
tiriančiu žvilgsniu ir ramiai atsakė:

“Taip, aš esu komunistė.”
“Aš taipgi noriu būti komuniste. Aš nesirū

pindavau apie politiką seniau, bet kuomet aš 
pamąstau, ką mums daro naziai.... Aš kartą 
skaičiau komunistų brošiūraitę. Dabar aš ma
tau, kad komunistai teisingi.”

“Aš to tikėjaus iš tavęs, Erna, nuo pat pra
džios. Tu permatei fašistų apgavystę gana 
greit....”

“Grete, papasakok man apie save. Tu esi už 
mane jaunesnė ir man žingeidu, kaip tu tapai 
komuniste.”

“Mažai yra ką pasakoti. Aš esu paprasta

žmogystė, kaip ir tu. Mano tėvai turi mažą 
pieninę Neukoellne, darbininkų distrikte. Pa
dėtis pas mus nebuvo gera. Mes buvom trys 
mergaitės. Tėvai nąrėjo, kad mes turėtume ge
resnį gyvenimą, tad jie šiaip taip sutaupino 
pasiųst , mane prekybos mokyklon.

. “Aš vergavau raštinėj už 90 markių mėne
siui,, paskiau mane pravarė. Tuo laiku jau aš 
bdvaų įstojus Jaunų Komunistų Lygon, tad 
aš turėjau pilnas rankas darbo. Aš tapau 
lygos vadove tame Neukoelln distrikte. Pas
kiau lyga paskyrė mane vadovauti veikimui 
amatų mokyklose. Pagaliaus partija davė man 
įvalias darbo taipgi. Paskiau atėjo Hitleris.”

“Ar jie ta Ve areštavo?”
“Ne tuojau. Aš dar išdirbau keletą mėnesių. 

Jie pirmą kartą suėmė mane kovo mėnesį, 
1935—žvėrys! Jie nudraskė mano drabužius 
ir nuogą partrenkė ant stalo. Tada ištisas va
landas mušė buožėmis. Tai nacionalės dvasios 
herojiškumas! Bet aš nieko nepasakiau, neiš
tariau nei žodžio. Jie laikė mane. įkalintą, 
kol jie įsitikimo, kad nieko iš manęs neiš- 
gaus.” >

Čion dvi merginos pasisuko į vieškelį. Gran
dinė SA-vyrų užstojo kelią važiuotei. Keli 
įtūžę kaimiečiai stovėjo savo vežimuose ir šū
kavo.

“Ką mes paisome jų dinamitavimo! Mes 
turim parvažiuot namo.”

“Kaip mes parvažiuosime dirvų keliu su to
kiais sunkiais vežimais?”

“Jie turi čion daryti eksplozijas, tartum, 
kad mes būtume pačiam įtempime karo.”

Įpykęs SA-vadas šaukė. “Ar jūs kietos ma
kaulės negali suprast, kad jūs šiuo keliu ne
važiuosite? Aš jums sakau, kad kariuomenė 
dinamituoja. Jūs turite grįžti atgal.”

Margarete ir Erna jau buvo pasukusios at
gal į dirvų kelią.

“Ar supranti, ką jie daro, Erna? Aš lau
žiau savo galvą, kodėl darbo kempės tiesia1 
kelius čionai laukuose. Dabar aš suprantu. 
Keliai buvo reikalingi tik kariuomenės ma
nevrams ir dabar juos vėl ardo! Rengimasis 
karui!”

Bet Ernos mintis skverbėsi į patyrimus ko
vose, kuriuos ką tik girdėjo iš savo draugės, 
lūpų.

“Ką tu darei po.to, kada tave paliuosavo?”
“Man biskį pavyko. Už kelių dienų aš tu

rėjau darbą prie A. E. G. kabelio darbų Ob- 
erspree fabrike. Sunkus, nesveikas darbas ir 
tik 22 markės į savaitę. Bet aš įstojau fabriko 
sporto kliuban ir tuojau su merginomis pra
dėjau .organizuoti siuvinėjimo vakarus. Pama
ži, jos pradėjo manimi pasitikėti. Man ir vėl 
pavyko sudaryti grupę. Tačiaus tas neilgai

tęsėsi. Greit ir vėl tapau areštuota.”
“Ar ilgai?”
“Ne, jie negalėjo nieko prieš mane įrodyti. 

Kada paliuosavo, aš net buvau gavus kitą 
A.' E. G. darbą. Tada atėjo dekretas ‘pasikei
timo darbais.’ Visos jaunos merginos tapo at
leistos ir dalis jų pasiųstos agrikultūrinėn tar
nystėm Pakol fabrike, man pavyko užmegsti 
draugingus ryšius su ‘Vokietijos Merginų 
Draugiją.’ Mano sumanymu, jos pasiuntė 
Goeringui laišką. Jos klausė, ar tiesa, kad 
iš jų atimami darbai. Jos tik trumpą laiką 
teturėjo darbus ir negalėjo tikėti, kad juos 
vėl turi apleisti. Goeringas joms neatsakė.”

“Spėju, tas atidarė joms akis.”
“Tikrai atidarė. Pavasarį' 1935 m. fabrikas 

pradėjo atleidinėti jas vieną po kitai. Aš bu
vau viena iš pirmųjų atleistų ir pasiųstų čion 
Pomeranijon. Iš karto aš buvau vienintelė 
mergina kaime žemės ūkio tarnaitė, čia buvo 
merginų darbo kempė, su kuria aš įsigijau 
kontaktą, bet neilgam; greit kempės viršinin
kas apsižiūrėjo ir manęs daugiau neįleido. 
Tuomet aš nuėjau samdymo agentūron ir štai, 
esu čia, su tavim!”

“Ir tu tuojau įgijai mūs visų merginų pasi
tikėjimą čionai!”

“Tai mano pareiga, kaipo komunistės. Aš 
kalbėjaus su keliais valstiečiais, kaip tik čion 
pribuvau. Po mano su jais pasikalbėjimo mer
ginos pajuto, kad su jomis geriau apsieinama 
ir mažiau spaudžia prie darbo... Bet gana! 
Šį vakarą mudvi turėsiva vėl susitikti ir ap- 
diskusuoti darbą. Jie tavęs taip nežino, kaip 
mane, tad, aš manau, tu galėtum paimti pla
tinimą ‘Jaunojo Gvardiečio.’ Tai nelegalis 
Jaunų Komunistų Lygos laikraštis, tas pats, 
ką tu kelis syk jau radai paslėptą tavo lovoj.”

Erna stovėjo prie gatvekarių kryžkelės po 
lietumi, laukė. Galop jis pribuvo dviračiu. Ji 
pradėjo bombarduoti klausimais.

“Gal girdėjai ką nors apie Gretę? Jau ilgas 
laikas po jos arešto....”

“Taip, Erna, aš girdėjau. Šiandien atėjo 
‘Jaunasis Gvardietis’ ir atnešė žinią apie Mar
garete Walter.. . .”

Jo galva, nusviro, jis vos girdimu balsu iš
tarė :

“Mūsų Uretės jau nėra tarp gyvųjų.”
Lietus skandino Ernos raudą.
“Ji,buvo areštuota ir kaltinama ‘intelektu- 

alėj atsakomybėj’ už mirtį nazio 1931 m. Penki 
kiti komunistai tapo nuteisti mirtin, o kiti 
gavo kalėjimo. Be teismo eigoje teisėjas pra
nešė, būk Margarete Walter ‘mirė iš atgailos’ 
kalėjime. Ji tapo iki mirties užkankinta... 31 
spalio.”

Erna ranka nubraukė nuo akių ašaras.
“Aš daugiau neverksiu. Aš žinau, aš turiu 

dirbti geriau—kaip Margarete Walter dirbo!”

Velionė palieka liūdinčius gy- 
venimo draugą P. Urbontą, se
serį, Detroite, seną tėvelį ir du 
brolius Lietuvoj, ir dėdę Pet- ’ 
raitį Pennsylvanijoj.

Lik»: palaidota 13-tą dieną i. 
kovo, Ever Green kapinėse, su-, 
tikrai darbininkišku patarnavL,., 
mu. Išlydint iš namų ir ant ka
pų dainavo bendrai Laisvės .ir 
Aido chorai. Drg. N. Beliunie^ 
nė pasakė tinkamą prakalbėlę 
lietuviškai ir angliškai.

Ilsėkis, drauge, užbaigusi 
vargus, o mes tęsim pradėtą 
tavo darbą už darbininkų rėl-" 
kalus.

Viena, Iš Draugių. ’’

Binghamton, N. Y.
DIDELIS POTVINIS

Šiurpulingas įvykis teko--,, 
pergyventi ir mums sykiu su -« 
kitais šimtais tūkstančių žmo- e, 
nių kovo 18-tą dieną. Didelės ■ 
dvi upės, Chenango ir Susque-r 
hanna, išsiliejo per krantus, 
padarydamos šimtus tūkstan-j 
čių dolerių nuostolių. Dau- ; 
giausiai nukentėjo darbininką 
klasė.

Dar vos 8 mėnesiai praėjo 
nuo pereito liepos potvinio, d 
dabar ir vėl užliejo namelius ‘ 
ir biznio įstaigas. Tik prie 
šito potvinio žmonės buvo lyg'1 
“geriau” prisirengę, nes val
džios įstaigos pranešdinėjo ” 
gręsiantį pavojų ir liepė išsi
kraustyti iš namų. Vieni 
kraustė rakandus į augštuti- • 
nius kambarius, o kiti visai iš .. 
namų kraustė į augštesnes - 
vietas. Kraustėsi daugiausiai 
tie, kurie neturi savo namų, o 
kurie turėjo nuosavus namus,"" 
tie tik patys išėjo,, palikdami " 
namus ir rakandus likimui. 
Graudu darėsi, žiūrint į tą 
vietą.

Anksti 18-tos kovo rytą mus 
.prikėlė d. Klimo radio. KlL.^i 
mas gyvena ir turi fotografijų 
studiją Lietuvių Svetainėj, o, 
mes gyvename apačioje. Iš-,.A 
girdau, kad kas tai garsiai r, 
kalbą, ir supratau, kad gal

(Pabaiga puri. 4)
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Vaikams iki 12 metų tik 50c.
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Puslapis Ketvirtas. Trečiadienis, 25 Kovo, 1936

(Tąsa iš 2 pusi.)
gas neprisirašė sau “Naujo
sios Gadynės” Šerų, kaip 
kad padarė J. Elmanas. 
Buvo atsitikimų, kada drg. 
J. Kuodis savo sutaupytais 
centais mokėjo “Naujosios 
Gadynės” bilas, nežinoda
mas, ar jisai tuos savo pini
gus atgaus, ar ne', ko nėra 
padarę iš likusių dabartinių 
“N. Gadynės” bosų nei vie
nas ir galiu drąsiai ’pasaky
ti, kad nepadarys. Ir kuo
met dabar norima diskredi
tuoti draugus Pruseika ir 
Kuodį LDD narių akyse ir 
“Naujosios Gadynės” šėri- 
ninkų akyse, tai negalima 
užtylėti nepasakius teisy
bės. ...

Mes girdėjome raportą 
Steponavičiaus, kad už pre- 
numeratas 1935 metais 
įplaukė $3,000. Jeigu būtų 
visi metiniai skaitytojai, tai 
būtų 1,500 skaitytojų. Ta
čiau yra pusmetinių skaity
tojų ir laikraštis turėjo ne
pilnai 2000 skaitytojų. Laik
raščio išlaikymas lėšuoja į 
metus daugiau negu $8,000. 
Tad kiti $5,000 reikėjo su-

Prie Užbaigos
“Naujosios Gadynės” Šė- 

rininkų suvažiavime buvo 
sveikinimas nuo Kenosha, 
Wis., kuopos su auka. Tą 
kuopą sudaro tik vienas 
draugas Mačiulis. Mes ma
tėme spaudoje, kad naujai 
susi organizavusiai LDD 
kuopai Ridgewoode centras 
skyrė No. 34, bet pažiūrėki- 
kime, kaip dalykai ištikrų- 
jų yra, ar yra ir gyvuoja 34 
LDD kuopos. Ne, visai ne. 
LDD 6 kuopa, Scranton, 
Pa., senai neegzistuoja; 25 
kuopa, Great Neck, N. Y., 
senai mirus; 29 kuopa, Bal
timore, Mcl., neturėjo lai
mės tinkamai susiorgani
zuoti; 24 kuopa, Kulpmont, 
Pa., nėra pasimokėjus už. 
pereitus metus; 30 kuopa, 
St. Louis, Ill., tik trys na
riai. Tai faktinai prieš su
važiavimą buvo 30 kuopų. 
Mat, 29 kuopos numeris 
skirtas La Porte, Ind., kuo
pai, kuri pasisako griežtai 
už vienybę. Daugiau kuopų 
suorganizuoti nebuvo gali
ma, nors pastangos buvo 
dedamos.

vės” skaitytojams gilią užuo
jautą jūsų nelaimėje.

Drg. černa, “Laisvės” skai
tytojas, ant rytojaus po potvi- 
nio, mus bent šešis susodino 
į savo limoziną ir išvežė apro- 
dinėti potvinio užlietas vietas. 
Baisus buvo reginys. Matosi 
iš lygių vietų padaryta ežerai. 
Kur dd. Vaicekauskai gyvena, 
nei artyn privažiuoti negalima, 
gal kokios 3-4 pėdos vandens 
ant gatvės.

Kad valdžia būtų rūpinusis 
žmonėmis darbininkais, tai ga
lėjo krantus užmūryti cemen
tine siena dar pereitą vasarą, 
kada jau turėjo gerą lekciją. 
Dabar dar daugiau piliečių tu
rėtų reikalauti iš valdžios ge
resnės apsaugos, kad ir vėl jų 
turtą nesunaikintų, jeigu dar 
pasikartotų panašus potvinis.

Gal ant greitųjų praleidau 
nepaminėjus mūsų organizaci
jos narių ir “Laisvės” bei “Vil
nies” skaitytojų, kurie nuken
tėjo su šimtais kitų darbinin
kų šioje nelaimėje . Atleiski
te, kaip sužinosiu daugiau—ir 
vėl parašysiu.

Nelaime Patiko Draugę 
T amkevičienę

Draugė Tamkevičienė, “L.” 
skaitytoja ir ALDLD narė, ku
ri gyvena Endicott, gana il
gas laikas kaip serga; nusilau
žė koją pereito gruodžio 24. 
Mes ją aplankėm 15 kovo. Iš
sikalbėjus, klausiau, “ar pri
klausai į LDS?” Atsakė, kad 
ne, ir apgailestauja, kad neįsi
rašė pirm tos nelaimės.

Dabar eina LDS vajus 
naujų narių gavimą. Būtų 
rai, kad kurie tik galite,
rašytumėte, o nelaimei ištikus 
būtų didelė pagelba.

Taipgi serga ir du LDS na
riai, būtent: dd. Mainionienė( 
ir J. Kaminskas. Pastarieji 
gyvena Johnson City. Pas d. 
M. buvome nuėję aplankyti su 
LDS sekretore d. O. Girniene.

.Visiems virš minėtiems 
draugams linkime greito pa
sveikimo. Forestcitietė.

Norwood, Mass.
Grigaitis prieš Darbininkų 
Diktatūrų, Kaipo prieš 
Vyriausį Savo Priešų

ir apgarsinimais ir tą dar
bą, neperdėjęs galiu sakyti, 
atliko d. Pruseika.

Iš Steponavičiaus rapor
to sužinojome, kad 1935 me
tais “Naujosios Gadynes” 
bendrove turėjo įplaukų per 
metus $5,003.65, nuostolių 
susidarė per 1935 metus 
$3,615.60. Šerų parduota per 
visą laiką už $3,592.00. Pa
vienių numerių parduota už 
$61.73, už apgarsinimus 
gauta $700.

(Tąsa iš 3 puslapio) 
kas nors negerai. Tuojau at
sukau ir savo radio. Ogi klau
sau, kad duoda įsakymus ap
leisti namus tūlose vietose del 
gręsiančio pavojaus ir vis pa
kartoja “nesirūpinti.” O upės 
vis kyla ir kyla kas minutę.

Žmonės, išsigandę, gelbsti 
savo gyvybę, o jau apie “tur
telį” nei kalbos nėra. Ir kaip 
tu jį čia taip greit sutvarkysi 
ir kur gi neši ? Taip visą die
ną žmonės kankinosi ir baimi- 
josL Bet Johnson City jau 
buvo kažkur apsemtas iš pat 
ryto, taipgi ir Endicott. Gi mū
sų susiedų ir draugų dar ne
pasiekė vanduo net ligi 9 vai. 
vakaro, kada mes pas d. Ža
kienę sėdėdami, nusigandę ir 
susirūpinę, pamatėm įbėgančią 
d. Jasilionienę, kuri pranešė, 
kad jau užeina potvinis ant 
Hazel St., kur gyvena mūsų 
draugai ir “Laisvės” skaityto
jai Bekeriai, Mikalojūnai ir 
broliai černai, kurie ten turi 
užeigą.

dėtį, mes nesvyruojančiai 
stojome ir stovime už mū
sų darbininkiškų spėkų vie
nybę, kad apsisaugojus nuo 
išnykimo, nuo visiško pasi
traukimo iš darbininkų ju
dėjimo. Mes raginame ir 
kitus LDD narius imtis at- 
sakomingo darbo, tai yra, 
vienybės įvykinimui LDD 
su ALDLD pereitų metų di
džiumos komiteto pateikto
mis sąlygomis.

A. Matulevičius.

Nubėgome ir mes pažiūrėti. 
O vanduo vis kyla neapsako
mu greitumu. Greit prisipil
dė pilni skiepai ir pasiekė pir
mutinį augštą, kaip Hazel St., 
taip ir Julian St., kur gyvena 
dd. Girniai. Virš minėti drau
gai liko išvyti iš namų. iZmi- 
trių namai taipgi buvo apsem
ti.

Tarp labai nukentėjusių yra 
ir kiti mūsų organizacijos na
riai, kurie gyvena netoli Che
nango upės, tai dd. J. žvirbliai 
ir J. Vaicekauskai, kurie už
laiko gėlinyčią. Drg. J. V. 
daugiausia nukentėjo, nes tu
rėjo daug gražių gėlių priau
ginę pavasarinėms šventėms. 
Tai buvo visas draugų turtas 
ir uždarbis. Dabar jiems vis
ką sunaikino, kadangi užliejo 
skiepą ir visus prietaisus šil
dymui tų gėlių. Kaip liepos 
menesio potvinis, taip ir da
bartinis sunaikino jų visų metų 
uždarbį. Taip vadinamiems 
“biznieriams” net Raudonasis 
Kryžius nieko nedavė, tai jie 
turėjo labai didelius nuosto
lius. Nuo savęs reiškiu visiems 
draugams ir draugėms “Lais-

aciam krašte, dešinėje pusėje, yra Roy W. Howard, 
kuris nesenai lankėsi Maskvoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su d. Stalinu. Tas garsus pasikalbėjimas tilpo “Laisvėj”.

Lietuviškas Hitlerininkas
Mitinge Gavo Per Nosį

Kaip jau žinoma, politikie
riai visur varosi už giltas vie
tas, tai taip paprastai daroma 
ir Hamtramcke. Susirinkime, 
laikytame kovo 15 d., 1986, 
ponas vardu Joseph Mitchell 
pasiprašė, kad jam duotų pa
kalbėti. Pradėjęs kalbėt jis 
sakė, kad jis geras fašistas ir 
geras visuomenei — išgelbėto
jas nuo komunizmo. Ponas 
pradėjo pliurpti, kad komunis
tai negeri, o jis geras. Bet iš 
publikos atsirado žmonių, ku
rie pasipiktino pono šmeižtų 
kalba ir jam uždarė burną. 
Ponas kiek drūtas nešėsi iš 
svetainės. Aš jiem duodu 
kreditą. Ponui nepasisekė su- 
pjudinti darbininkus.

Man teko prisižiūrėt, kaip 
ponai politikieriai čia varžo
si už šiltas vietas. Atrodo 
kaip kokios sorkės. Lenkai 
ponai politikieriai besivaržy
dami išeikvoja daug pinigų 
ant rudžio. Lietuviai irgi neat
silieka nuo lenkų—tenka ir 
jiems rudžio patraukti. Tie po
nai žino, kad jiem tie pinigai 
sugrįš šimteriopai. Kai tik jie 
būna išrinkti, engia . darbinin
kus. -

Turiu biskį parašyti apie 
WPA darbus. Ant WPA dar
bų algos "mažesnes, negu kur 
kitur, ir žmonės snaudžia—ne
galima su jais susikalbėti, čia 
organizuojama unija, bet labai 
sunku, nes nėra vienybės. 
Jeigu būtų vienybe, tai būtų 
galima išsikovoti $72 į mėne
sį, vietoj $60, bet darbininkai 
bailiai, bijo organizuotis, bijo 
netekti tos mizernos algos. 
Kur darbininkai gerai susior
ganizavę, jie išsikovoja geres
nes sąlygas.

Buvęs Hamtramckietis

21 d. kovo vietos socialistai 
turėjo surengę prakalbas Lie
tuvių Svetainėj. Publikos su
sirinko apie 200.

P. Grigaitis savo antrą dalį 
prakalbos pašventė “kritikavi
mui” darbininkų diktatūros 
Sovietų Sąjungoj, kaipo di
džiausiam savo priešui. Apie 
fašistų —- Mussolinio ir Hitle
rio — diktatūras tik po žodį 
prisiminė; bet prieš darbinin
kų. diktatūrą tai pašventė di
desnę dalį savo prakalbos. 
Bandė dangstytis Marksu ir 
Engelsu, bet kur tik citavo, ten 
Marksas ir Engelsas rašo apie 
proletariato diktatūrą.

Man atrodo,
pasirinko labai prastą temą 
“organizavimui 
bininkų. Jis organizuoja dar
bininkus ne kovai prieš kapi
talizmą, bet kovai prieš darbi
ninkų valstybę, tai yra, prieš 
Sovietų Sąjungą. Kaip visas 
kapitalistinis pasaulis prieš 
Sovietų Sąjungą, taip ir P. Gri
gaitis. Mat, Grigaitis turi sa
votišką išrokavimą. Jei kal
bės prieš kapitalizmą, tai gali 
būti šnipų įskųstas ir tuomet 
gali būt areštuotas ir į kalė
jimą pasodintas; o kai kalba 
prieš darbininkų diktatūrą — 
Sovietų Sąjungą, tai to pavo
jaus nebus, v
Lietuvos Klausime
Grigaitis Nukalbėjo Gerai

Buvo leista statyt klausi
nius, tai Grybas, pasinaudoda
mas ta proga, ir Užklausė: 
“Ar Paryžiaus Komuna nepa
darė klaidos, suteikdama labai 
plačią demokratiją? Ar ne 
del to ji negalėjo atsilaikyti— 
turėjo žlugti į trumpą laiką?” 
Grigaitis atsako, kad nebuvo 
klaida suteikime demokratijos, 
bet “negalėjo vienas miestas 
atsilaikyti prieš visą šalį.’

Grigaitis “pamiršta”, kad , 
Rusijos komunistai ėmė pamo/ 
kas iš Paryžiaus Komunos, ir 
tokių klaidų Rusijos revoliuci
ja išvengė, atsilaikė prieš vi
są kapitalistinį pasaulį. Jei 
Rusijos komunistai būtų darę 
tas klaidas, tai šiandien darbi
ninkai nevaldytų šeštadalio 
pasaulio.

Grigaitis mano, kad negali
mas daiktas eiti prie socialis
tinės tvarkos, kuomet socia
listai yra kalėjime. Drg. Zaru- 
bienė pastebėjo: “Kodėl socia
listai neorganizuoja protestų 
už paliuosavimą socialistų iš 
kalėjimo?” Grigaitis prisipaži
no, kad “socialistai yra apsi-

leidę, del to ir 
“bet turėtų protestuoti.”

Čia Grybas ir vėl įkiša savo 
dvylekį: “Nėra praktiška pro
testuoti tik todėl, kad mano 
partijos žmogus yra kalėjime. 
Sovietų Sąjungoj kalėjime yra 
ir “komunistų”, bet mes ne- 
protestuojam, nes Sovietų Są
jungoj, kada prasižengia žmo
gus, tai tavęs nežiūri, kur tu 
priklausai, bet žiūri, kaip tu 
prasikaltai. Jei tu ir komunis
tas, bet tiksliai darai darbinin
kų valstybei skriaudą, tai tokį 
baudžia, neatsižvelgdami, kur 
jis ar ji priklausė.”

Čia Grigaitis užsikarščiavo, 
ir karštai Grybą pradėjo barti. 
Esą, “tu labai drąsus Sovietų 
Sąjungos advokatas,” ir tt. 
Grigaitis socialistų vardo ne
pakėlė su savo prakalbomis, 
bet dar labiau nupuldė, kaipo 
griežtas priešas socializmo bu- 
davojimo Sovietų Sąjungoj. 
Man atrodo, Grigaitis su pra
kalbomis važiuoja ne su tikslu 
organizuoti į Socialistų Sąjun
gą, bet tik taip sau del savo 
smagumo, kad turėti progą iš
lieti savo neapykantos tulžį 
prieš darbininkų diktatūrą— 
prieš Sovietų Sąjungą.

Norwoodo Dalis Strazdinių 
Pas Grigaitį

P. Kručas, važiavo 250 my
lių iš Norwoodo į Brooklyn, 
N. Y., kad pakelti ranką, ka
da .eis balsavimas prieš darbi
ninkų vienybę. Ir kėlė ranką 
“N. G.” šėrininkų suvažiavime, 
taipgi ir LDD suvažiavime, bet 
pargrįžęs atgal iš Brooklyno 
jau darbuojasi Grigaičiui, ne 
Strazdui.

Per Grigaičio prakalbas 
Kručiukas jau laksto su kepu-l 
re po svetainę ir prašo aukų 
Grigaitinės politikos varymui, 
tai yra, priešsovietinės politi
kos. Bet Norwoodo darbininkai

neprotestuoja, I didžiumoj prastai žiūri į to- ir darbininkų pritarimas yra
kius priešdarbininkiškus “dar
buotojus.” Sovietų Sąjungai, 
kur budavojamas socializmas,

didelis. Pritaria ir visam ko- 
munistiniani judėjimui.

Reporteris.

Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

Ištisa Programa Yra Sekama:
Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė

ONA LEVONAVIČIUTĖ, Sopranas
Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-aopranas
Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir 
kio dydžio, 
kio 
ma. 
maliavoju 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

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

“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 
lėjinis banketas ir prakalbos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Cleveland©, Pittsburgh©, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus i 
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

A. Višniauskas—baritonas

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Grabinius 
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.

KONCERTAS IR BANKETAS
Sekmadienį, 19 Balandžio (April)

Kalbės A. Bimba
Kiti Dalyviai Programoje Yra:

Lyros Choras, Mainierių Kvartetas iš Shenan
doah, Pa.; Vera ir Nože Fripowitz, šoks rusiš
kus šokius. K. Menkeliūniūtė—mezzo sopranas, 
A. Višniauskas—baritonas, R. MerkiūtČ—solistė 
ir K. Kuzmickas—baritonas.

BUS GIRARD MANOR HALL
911 W. Girard Ave., Pradžia 6-tą vai. vakare.



PRANEŠIMAI B KITUR

daug darbų, reikia sudaryt planai del j linkės lietuviai dar nėra matę.

po-

of Milk Pub-

■ rą

“Pankus turi būt iš- 
su jo visomis mergo-

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 29 d. kovo (March), 2 vai. 
po pietų, Najaus svetainėj, 302 S. 
Main St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui, ypatingai moterys kviečiamos

moterėlė pašoko nuo
Klebonas to

nes dabar eina vajus gavimui 
narių.

M. GINAITIEINe, Rast.
(72-73)

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos 3 mė

nesių susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 
d. kovo, 40 Ferry St., 7 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Vasaros sezonas ateina ir susidaro

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havermeyer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

NEWARK, N. J.
• LDS 3-Čio apskričio valdybos 

sėdis įvyks nedėlioj, 29 d. kovo, 
Laisvės name, 419 Lorimer St., 2 vai. 
po pietų. Valdybos nariai privalo 
dalyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

V. J. KASPARAS, Apskr. Sekr. 
(72-73)

MARIAN MARSH

Columbia Judžių žvaigždė 
Dostojevskio Veikale 

“Crime and Punishment”

vasaros parengimų, veikimų. Taipgi 
reikia apsvarstyti kapinių apvalymas 
ir prižiūrėjimas per vasarą. Kaip 
matote, yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui, todėl visi nesivėluokite 
ir dalyvaukite.

J. STASKEVIČIUS, Sekr.
(72-73)

JOHNSTON CITY, ILL.
LDS 12 kp. ir ALDLD 199 kp. ben

drai rengia ba^ara^ subatoj, 28 d. ko
vo (March)*,’4 ^Lietuvių Svetainėj. 
Kviečiame ' vietinius ir apielinkes 
draugus dalyvaut. Įžangos nebus. 
Bus daug gražių dalykų del parda
vimo už labai žemą kainą.

KOMISIJA.
(71-72)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Lietuva Prieš 75 Metus
Bridgeport, Conn

= ST. MATULAITIS ================

(Paminėjimas 75 Metu Suk akties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Lietuvos Bajorija Baudžiavos Laikais 

« Čia kalbėdami apie bajorus-dvarinin- 
kus, turėsime omenyje ypatingai žemės 
savininkus, turinčius didelius ir viduti
nius dvarus, kurių ekonominiai reikalai 
buvo maž daug vienodi ir užtat jie maž 
daug vienaip reagavo į įvairias valdžios 
administratyves priemones ir ekonomi
nio vystymosi reiškinius. Be jų Lietu- 

f vos teritorijoj buvo labai žymus skaičius 
smulkių dvarininkų, turinčių iki 21 laži
ninkų galvos arba “dūšios” sulyg val
džios terminologijų. Tokių smulkių dva
rininkų Kauno ir Vilniaus gubernijose 

‘ buvo maž daug vienodai 36 nuošimčiai 
visų dvarininkų skaičiaus. (Buvo Gardi
no gub.—35.9%, Minsko—28%.)

Lietuvos dvarininkai ekonominiai nie
ko nenustojo nuo Lietuvos prijungimo 
prie Rusijos, atvirkščia?, dar laimėjo, 
įgijo dar didesnes teises į savo pavaldi- 
nius-sodiečius. Savo prijungimo mani
feste 14 gruodžio 1795 m. Katrina pažy
mi, kad prijungtiems “bus užtikrintas ne 
tik tikybos išpažinimas ir teisėta nuosa
vybė, bet da gi nuo to laiko visų to kraš
to luomų gyventojai naudosis teisėmis, 
prerogatyvomis ir laisvėmis, kuriomis 
naudojasi senieji Rusijos pavaldiniai mū
sų pirmtakūnų ir mano malone.”

Tos tuometinės Rusijos teisės ir lais
vės reiškė Lietuvos dvarininkams—bajo
rams didesnę teisę ir laisvę išnaudoti sa
vo pavaldinius, galimybę paversti juos 
paprastais vergais; baudžiauninkams jos 
reiškė dar didesnę prigulmybę nuo po
nų. Mat Lietuvoj sulyg susidėjusių pa
pročių ir juridinių normų ponai neturė
jo teisės parduoti savo baudžiauninkus 
be žemės. Pardavinėjo kartais ar kor
tomis pralošdavo savo tarnus, vadina
mus juridine tų laikų kalba “čeliad,” bet 
tai buvo jau neteisėtas pasielgimas. Su
lyg Rusijos įstatymų šitas pardavinėji
mas virto įstatymų sankcipnuotu. Mat 
senato ukaze carienės Kateriuos laikais 
(1782 m.) pono santikiai prie pavaldinio 
taip pažymėti: “lažiniai žemvaldžių žmo
nės ir valstiečiai yra ir privalo būti dva
ro dalimi ir užtatai, darant dvaro pirki
mo ar pardavimo raštus, ir jie privalo 
būt įrašyti, “kaip ir kitas nejudomas tur
tas.” Taip Rusijoj ir buvo žiūrima į 
baudžiauninkus. Baudžiauninkas čia 
mažai kuom skyrėsi nuo vergo. Skir
tas buvo tik tame, kad valstietis—bau
džiauninkas turi neva kai kurias teises 
ir neša valstybines pareigas. Tos parei
gos: mokėti pagalves, eiti 25 metams į 
rekrūtus, taisyti kelius, duoti padvadas 
ir eiti stuikas. Teisės buvo tokios, kad 
jis galėjo jieškoti teismo keliu savo 
skriaudų atlyginimo. Tiesa ten jo rei
kalus atstovavo jo ponas. Kaip jisai gy
nė valstietį, išstojantį prieš jį patį, ne
sunku suprasti; bet gi valstietis turėjo 
juridinę teisę skustis teisman. Be to, 
valstietis turėjo teisę būti liudininku tei
sme. Tai beveik ir viskas, kuom juridi
niai jis skyrėsi nuo vergo, bet gyvenime 
tas skirtas buvo nepastebimas. Rusijos 
ponai pardavinėjo savo baudžiauninkus 
be žemės, kaip ir kitokį judomąjį turtą. 
Šiuo klausimu carų neva buvo leidžiami 
ponus varžomieji įstatymai, bet jie buvo 
taip sustatyti, kad juos visuomet buvo 
galima apeiti. Taip Petras I, nors drau
dė pardavinėti baudžiauninkus, bet leido 
statyti į rekrūtus pirktus žmones. Su
lyg 1792 m. paaiškinimo, dvarininkams 
buvo duota teisė parduoti baudžiaunin
kus iš varžytinių; 1822 m. uždrausta bu
vo skelbti laikraščiuose apie baudžiau
ninkų pardavimą, bet tai pasiliko tik ant 
popieros, gyvenime to niekas nepil
do. 1826 m; vėl išleistas įsakymas “krik
ščioniškai ir sulyg teisių elgtis su vals
tiečiais,” bet tas įsakymas greičiau pana
šus į pamokinimą, negu į įsakymą, nie
kam jis nepriverstinas. Baudžiauninkų 
pirkimas ir pardavimas laikėsi praktikoj 
taip tvirtai, kad įstatymų rinkiny (svod 
zakonov) 1857 m. pirkimas ir pardavi
mas baudžiauninkų leidžiamas tik įgim
tiems bajorams ir tiktai tiems, kurie turi 
dvarus. Kaip išveizėjo tas viskas prak
tikoj, parodys šie pavyzdžiai: 1770 m. į 
Leningradą (tuomet vadinos Peterbur-

gu) botais atveždavo žmones parduot. 
Kituose miestuose buvo specialiai žmo
nių rinkai. Atveždavo surakintus rete
žiais. Pardavinėjo pavieniui, mažus vai
kus skyrium nuo tėvų. Arba štai pavyz
džiai skelbimų laikraščiuose: “Tūlas, iš
važiuodamas iš Peterburgo, parduoda 11 
metų mergaitę ir 15 metų parikmacherį, 
už kurį duoda 275 rub., be to stalą, 4 lo
vas, patalus, pagalves, kuparus... ir ki
tokią namų mantą. Arba “parduodama 
merga ir jaunas bėras arklys.”

Sulyg 1760 m. įstatymų dvarininkams 
buvo duota teisė išsiųsti savo baudžiau
ninką į Sibirą už tam tikrus nusikalti
mus, bet išsiųsti galėjo ne senesnius, kaip 
45 metų; už kiekvieną išsiųstą dvarinin
kas gaudavo atlyginimą tokį, kokį gau
davo už pristatytą rekrutą. 1765 m. tas 
įstatymas buvo praplėstas, ponui buvo 
duota teisė siųsti į Sibirą savo nuožiūra 
už nepaklusnumą. Šis įstatymas su ma
žomis atmainomis galiojo iki pat bau
džiavos panaikinimo.

Nuo 1762 m. Rusijos bajorija buvo pa- 
liuosuota nuo priverstino tarnavimo ka
riuomenėj. Kariuomenėn privalė eiti
valstiečiai. Valdžia skirdavo rekrūtų
kiekį, o dvarininkai skyrė rekrūtus iš sa
vo baudžiauninkų. Tarnavimas buvo 
sunkus: tęsėsi 25 metus, paimtiems nu
skusdavo galvas, už menkiausią nusikal
timą plakdavo lazdomis. Atidavimas į 
rekrūtus faktinai buvo lygus sunkiai 
bausmei. Ponai plačiai šitai išnaudoda
vo, atiduodavo į rekrūtus tuos, kurie 
jiems nusikalsdavo, ar nepakankamai 
paklusnūs išveizėjo. Šitai drauge su iš
siuntimu į Sibirą buvo galinga priemonė 
paversti baudžiauninkus paklusniais po
no vergais. Ir ponai šitai plačiai išnau
dodavo. Javų kainoms dar labiau ky-. 
lant, kuomet dvarininkui atsirado dides
nis reikalas juo daugiaus dirvų turėti, 
šitai buvo gera proga pašalinti baudžiau
ninką, kad prijungti jo dirvą prie dvaro 
žemės.

Be to, dvarininkai turėjo neapribotą 
teisę bausti savo baudžiauninkus. 1833 
m. įstatymas leidžia bausti “namų baus
me” sulyg pono “nuožiūros,” tiktai, gir
di, kad nebūtų pavojaus gyvybei. 1845 
m. ta teisė paliko apribota toj prasmėj, 
kad ponas turi teisę bausti tik už tuos 
nusikaltimus, kuriems neseka nustoji- 
mas teisių, ir už nusikaltimus ne ’prieš 
pono asmenį. Šiais atvejais teisia val
džios teismas. Ponas teisia ar patsai ar 
jo įgaliotas jo užveizda; gali duoti iki 40 
lazdų, 15 rykščių ir bausti areštu iki 2 
mėnesių, o už svarbesnius nusikaltimus 
gali išsiųsti į areštantų rotas iki 6 mė
nesių, arba į drausmės namus iki 3 mė
nesių. Šitai buvo įstatymuose. Gyveni
mo praktikoje, kuomet ponui reikėdavo 
daugiaus iš baudžiauninko išspausti, duo
davo ir 1,000 ir daugiau rykščių.

Ne mažiaus naudingas buvo dvarinin
kams 1768 m. Katrės II išleistas įsaky
mas: “kas neleistus ant savo dvarininkų 
skundus, o ypatingai į jos imperatorinės 
didenybės rankas išdrįs paduoti,” tam 
gręsia gauti botagų ir ištrėmimas į Sibi
rą, į katorgą. 1845 m. bausmė buvo su
mažinta, vieton ištrėmimo į katorgą pa- 
siskundusiam ant ponų skriaudų valstie
čiui nuskirta 50 rykščių. Tas įstatymas 
pasiliko iki baudžiavos panaikinimo.

Lietuvos dvarininkai nepraleido geros 
progos pasinaudoti tomis žiauriomis tei
sėmis, kurių pirm to, sulyg Lietuvos įsta
tymų, jie neturėjo. Dabar jie turėjo dar 
didesnę galimybę dar labiaus spausti 
baudžiauninkus, dar smarkiaus juos iš
naudoti. Štai 1858 m., kuomet jau ėjo 
kalbos apie baudžiavos panaikinimą, kuo
met demokratinės idėjos plačiai buvo 
pasklydusios po Europą, Parjūrės dvaro 
(buv. Kauno gub.) savininkas grafas 
Čapskis, kuomet jo valstiečiai parodė ne
pasitenkinimą ir sustatė ant jo skundą, 
6 skundikus atidavė į rekrūtus. Bet iš 
jų ž pasislėpė, o iš 4 likusių tik vienas 
pateko į kariuomenę—kiti netiko.

/(Daugiau bus)

Lietuvių Katalikų šv. Jur
gio Parapijoj

16 d. kovo, š. m., kaip 8 
vai. vakare, Liet. Jaunų Vyrų 
Svetainėj, specialiai buvo su
šauktas mitingas pasitarimui, 
kaip atsikratyt nuo jagamas- 
čiaus kunigo Pankaus. Para
pijonų prisirinko pilnutėlė sve
tainė. Išsirinko vakaro pirm- 
sėdį ir pirm visko nusitarė nie
kam neišduoti įvykio paslap
čių, bet kas tau. . . Pirminin
kas pareikalavo, kad bile ku
ris atsistotų ir pareikštų, del 
ko mes čia susirinkome? Vie- 

, na moteriškė pareiškė, kad ji 
nori sužinoti, del ko kunigėlis 
G a r a u s k a s prašalintas iš 
Bridgepofto? Na, ir prasidė
jo atsidaryti “tajamnyčia” ir 
biskis po biskio išsiaiškino.

Tūlas laikas čia buvo atkel
tas kun. Gurauskas, kaipo pa- 
gelbininkas kunigui Pankui. 
Teko girdėti, kad jis buvęs sa
vo srityj gana darbštus žmo
gus. Vieną kartą jau bažny
čioj buvo po viskam, o vika
ras dar nuvyko bažnyčion eks
tra paspaviedot žmonių; na, o 
Pankui tie “obertajai” (over
times) nepatinka. Todėl ku
nigėliui pargrįžus iš bažnyčios 
ir įėjus savan kambarin, atei
na klebonas Pankus ir nieko 
nesakęs pradėjo mosikuot per 
valgomąją, ir galų gale pagel- 
bininkas tapo prašalintas. Da
bar parapijonys gana įniršę. 
Sako: 
mestas 
mis.”

Kita
kėdės ir šaukė: 
gul būna, tik tas piktas pan- 
gundėles su plačiomis kelinė
mis reikia išjot lauk iš klebo
nijos rūmų ir parsikviest jauną
jį kunigą Garauską 'ir bus vis
kas gerai.”

Vėliaus nusitarė išrinkt de
legatus ir pasiųst pas vyskupą.j legatus ir pasiųst pas vyskupą, 

' kad tas jiems du.ojy aną kuni
gą, o Pankų prašalintų.

Pirmininkas pareiškė, kad 
sekmadienį sueiti pas bažny
čią ir visiem sustot, bet į vi
dų neit, idant išreikšt klebonui 
“streiką.”

Jei Pankus būtų sumušęs 
para.pijonų katrą nors sūnų ar 
dukterį, aš nemanau, kad jie 
taip kovotų išvien prieš jį ,ar-

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

ba prieš savo kasdieninius 
prispaudėjus. Dar daug žmo
nijai trūksta šviesos. Aš pa- 
rapijonam patarčiau neiti nors 
vienų mėnesį laiko į bažnyčių, 
o pamatysit, kad tos mergos ir 
Pankus su savo dideliais šuni
mis paliks tų bažnyčių. M. A.

dalyvaut, nes bus renkamos delega
tės į rytinių valstijų moterų suva
žiavimą. Taipgi daugelis draugų nė
ra užsimokėję duokles už šiuos me
tus. Draugai, nevilkinkit mokesčių, 
nes vėliaus susidarys didelė bila ir 
bus sunkiau užsimokėt. Centrui pi
nigai reikalingi; dabar buvo išleista 
“Šviesa,” kurios atspausdinimas ir iš
siuntinėjimas daug kainuoja.

KOMITETAS.
(71-73)

SO. BOSTON, MASS..
Penkių veiksmų melodrama “Ta- 

myla” bus perstatyta Liuosybės Dai
lės Ratelio Dramos Grupės iš Mon
tello. Bus perstatyta subatoj, 28 d. 
kovo (March), 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, kampas E ir Silver 
gatvių, šį gražų veikalą rengia 
ALDLD 2 kp. šis veikalas vienas iš 
gražiausių, kokio S. Bostono ir apie-

Įžanga visiems prieinama—40c ir 
75c. Kviečiame visus lietuvius skait
lingai dalyvaut, išgirst gražias dai
nas ir pamatyti lošimą .

KOMISIJA.
(71-73)

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos Lietuvių Frak

cija rengia smagų vakarėlį su šokiais 
ir komiška programa, subatoj, 28 d. 
kovo (March), Liet. Darb. svetainė
je, 920 E. 79th St. Prie įžangos ti- 
kieto bus duodama trys dovanos. Ti- 
kietus galima gauti pas narius ir pri
tarėjus.

Kviečia Komisija.
(69-72)

MAHANOY CITY, PA.
ALDLD 9-to Apskričio konferenci

ja įvyks balandžio 19, 10 vai. ryto, 
15 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, 
Pa. Visos virš minėto apskričio kuo-

pos išrinkite delegatus ir atsiųskite 
juos su pilnais raportais: veikimo, fi
nansų ir tt. Delegatai privalo daly
vaut laiku, nes turėsim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, būtent: 
“Laisvės” piknikai, pirma gegužes ir 
kt.

Apskr. Sekr. K. Ručinskiene.
(70*73).» t J* • a

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. svarbus susirin

kimas atsibus subatoj, 28 d. kovo, 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim svarbių dalykų 
apsvarstymui, ' taipgi bus išduotas 
svarbus raportas nuo TDA. Nepa
mirškite atsivest naujų narių pri
rašyt, 
naujų

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. šaukia speciali su

sirinkimą nedėlioj, 29 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, po numeriu 62 Lafayette 
St. ALDLD 84 kp. kviečia visus 
LDD 1-mosios kuopos narius daly
vaut, kad galėtume visi pasikalbėt 
vienybės klausimu. Abiejų kuopų na
riai malonėkite dalyvaut, nes, kaip 
matote, visi turėsim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

ALDLD 84 KP. VALDYBA.
(72-73)

Cortlamdt '7-4305
Lietuviška Informacijy 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

•Rooms 405*6-7 
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

p Su£il_<*K

:’..PAiN-iEXPELLF.R;
M.

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 
, palengvinimą

••</<»

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.

Blizgančios Hollywood’o žvaig
ždės žino, kaip saugoti savo 
grožę! Jos yra patyrusios, jog 
pienas palaiko jas gyvumo pil
nas ir vikrias..-, nepriduoda- 
mas svorio puikioms jų figū
roms. Pasimokinkite iš Holly
wood©! Išlaikykite gražią savo 
figūrą ir kibirkščiuojantį sma
gumą, reguliariai geriant pie
ną. O jeigu jūs norėtum?
moksliškai sumažinti savo kū
no svorį, reikalaukite dovanai 
knygutės, “The Milky Way.” 
žvaigždžių valgiai. Tik atsiųs
kite atvirutę su savo vardu ir 
adresu į: Bureau 
licity, Albany.

V 
THE STATE OF NEW YORK

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

W1LLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

V
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Komitetas.

Liet Komunistų Prakalbos
Lietuviai komunistai rengia

Komisija.

Išgirskite puikų 
koncertą, pamaty- 
vaidinant dramą, 

šokant, rusų man-

■
i
i

tadienj, 3 balandžio, L. A. Pi
liečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė. Apie prakalbų po
būdį bus pranešta plačiau se
gamose “L.” laidose, šiuomi 
tik prašome dd. “L.” skaityto
jus rezervuoti tą vakarą pra
kalboms.

L
■j-

Trečiadienis, 25 Kovo, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kreipiamės į 
Brooklyniečius
Draugai ir Draugės:

Lietuvių Moterų Suvažiavi
mas įvyks 4-tą dieną balan
džio (April). Jis visai arti. 
Kaip matyti iš laikraščių — 
smarkiai rengiasi draugės mo
terys į suvažiavimą. Mums, 
brooklyniečiams, reikalinga 
parūpint draugėm delegatėm
nakvynes. Tokiu būdu mes 
prašome jūsų visų mums pa
gelbėti surasti nakvynes. Jei
gu jūs pas save neturite vie
tos, paklauskite pas savo su-
Sįpdus ar draugus. Apie nak
vynes praneškite šiuo antrašu: 
OU Depsiene, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Mes taip pat pra
šome nelaukti paskutinių die
nų. Duokite mums žinią, kaip 
greičiau galima. Delegačių 
turėsime nemažą skaičių ir 
komisija viena negalės aprū
pinti, del to mes prašome jū- 
ŠU širdingos kooperacijos.

Komisija:
O. Depsiene,

F. Kazakevičienė.

Brooklyno Lietuviams 
Pasilinksminimas

Iš Tolimos Chicagos Pribus Svečią į “Laisvės” 
Jubilėjinį Suvažiavimą ir Bankietą

“Laisvės” jubilėjiniam suva
žiavime ir bankiete 5 balan
džio bus svečių net iš tolimo
sios Chicagos. Apie jų dide
lį planą “Vilnis” No. 68-tame 
rašo:

Iš Chicagos rengiasi važiuo
ti į “Laisvės” 25 metų sukak
tuvių minėjimą (ir šėrininkų 
suvažiavimą) gan geras būrys, 
žada važiuoti d. Pulsuckis ir 
d. Deikienė savais automobi
liais. Su jais važiuos ir kiti 
6 ar daugiau draugų.”

Kol kas nežinia, kas tie ki
ti 6, tik suminima d. šarkiū- 
nas. Taigi, Chicaga turės ge
rą atstovybę. Veikiausia, kad 
neatsiliks ir kiti tolimieji did
miesčiai.

Apie rytines valstijas ir abe
joti netenka, draugai ir drau
gės ruošiasi, kiek drūti. Pa
tys brooklyniečiai privalome 
nesnausti, bet ruoštis tinkamai 
pasitikti savo draugus ir drau-

tolimųges, atvykstančius iš 
kolonijų. O tas reiškia gerą 
mobilizaciją Brooklyno lietu
vių toms didelėms iškilmėms.

Programa jubilėjiniam ban- 
kietui irgi bus nepaprasta. 
Pirmu sykiu lietuviams dai
nuos žymi teatrų dainininkė 
Ona Levonavičiūtė. Sakoma, 
kad iš Chicagos pribus puiki 
šokikė, bet apie tai kitą kar
tą. Taipgi dainuos brookly- 
niečių mylimi dainininkai A. 
Višniauskas, A. Klimaitė, A. 
Velička.

Bankietas įvyks sekmadienį, 
5 balandžio, Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St., Brook
lyne. Vakarienės tikietai $1.- 
25 suaugusiems ir 50c vaikams 
iki 12 metų. Vien tik šokiams 
—40c. šokiai prasidės 6 vai., 
vakarienė—*7 vai.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto, toj pačioj svetainėj.

Streikuojančią Jūrininkų Ūpas Pakilęs

X Tai kur gi būsite šį sekma
dienį, kovo 29 dieną ?
J'Praleiskite laiką smagiai ir 
naudingai, 
tarptautinį 
kite italus 
Ukrainietes 
dolinų orkestrą griežiant, lie
tuvių Aido Chorą ir d. Kava
liauskaitę dainuojant. Paskui, 
Šakiai prie geros muzikos, iš- 
troškusiems sode, alus ir pie
nas; alkaniems sandvičiai.

Tai bus Komunistų Partijos 
Assembly District' kuo

pos parengimas. Tikslas labai 
gražus: sukelti šiek tiek pini
gų ir įsisteigti patalpą, idant 
atėjus > prezidento rinkimų 
kampanijai, darbininkai galė
tų bombarduoti republikonus, 
demokratus ir visus suktus ka- 
p’rtalistinius politikierius. Pa- 
retnkite šitą mūsų tikslą, pa- 
remsite savo klasės reikalus. 

Įžanga į parengimą tiktai 
perkant tikietą išanksto, 

ę 30c prie durų. Prasidės 5 
vai. po pietų. Įvyks italų sve
tainėj, 125 Boerum St., netoli 
nuo Lorimer St., Brooklyne.

Pirmadienį centralinėj WPA 
raštinėj vėl įvyko užpuolimas 
ant City Project Council dele
gacijos, susidedančios iš 20 
vyrų ir moterų. Delegacija 
nuėjo pareikšti protestą prieš 
atleidimą 40,000 darbininkų. 
Viršininkai sutiko įleisti tik 5. 
Delegatai, kurie patys yra at
leisti darbininkai, spyrėsi pa
matyt darbų divizijos viršinin
ką Battley. Tuomet WPA 
taip vadinami sargai su buo
žėmis puolė delegatus. Pora 
moterų tapo parmuštos ant že
mės ir visi nuvilkti į keltuvą 
ir nugabenti žemyn.

Už kelių minučių aštuoni 
delegatai sugrįžo su policistu, 
reikalaudami areštuoti užpuo?, 
likus. Bet po pasikalbėjimo 
su stotimi policistas areštavo 
delegaciją.

Po užpuolimo delegacijos ir 
arešto, reporterių konferenci
joj Ridder atvirai pasakė, kad 
“sargai nešios buožes/’ kurio
mis bus bandoma atsikratyti 
delegacijų, kaip kad buvo šį 
sykį.

Užstreikuotasis laivas Cali
fornia jau nuo pereito trečia
dienio guli prieplaukoje ir 
kompanija neturi vilties jį iš
judinti bent per porą savaičių. 

Streikas išjudino Ward li
nijos laivo Orizaba, taipgi 
American Shipper įgulas iki to 
laipsnio, kad jie pasiruošę ap-i Lyceum svetainėj sekmadienio 
leisti laivus ir stoti su pikie- vakarą, 
tais.

Toliau upėje guli American jus, taipgi kongresmanus By- 
Republics linijos laivas Capil- ron M. Scott ir Vito Marcan- 
lo, laukia skebų, kad galėtų tonio. 
keliauti tolyn link Europos, fomijos. 
Keturiolika ispanų jūrininkų 
buvo sumedžiota Brooklyne ir 
jau buvo vedami pasirašyti, 
bet prie dokų pamatė pikietus 
ir suprato, kad juos veda ske- 
bauti. Jūrininkai suplėšė iš
duotas kortas 'ir pareiškė, kad 
jie neis ant; laivo. Capillo btj- 
vo užstreikiiotas sekmadienį, 
bet kompanija gavo pakanka
mai- įgulos, .kad išstumti $5 
prieplaukos.; , /

Streike dabar randasi aįjie

900 jūrininkų, kaip apskai
čiuoja streiko komiteto pirmi
ninkas Joe Curran.

Streikieriai įsisteigė buvei
nes 12 South St. ir 164—llth 
Avė.

Apie tūkstantis jūrininkų 
turėjo susirinkimą Manhattan

Jie entuziastiškai 
sveikino savo vadus kalbėto-

Aidiečiy Padėka
Kovo 22 d. Piliečių Kliube 

įvyko Aido Choro metinė va
karienė. Programą pildė pats 
Aidas ir Aidbalsai, dd. L. Ka
valiauskaitė, A. Velička ir A. 
Klimiūtė. Programos daly
viams akompanavo B. šalinai- 
tė ir A. Depsiūtė. Po vaka
rienei iki vėlai tęsės šokiai 
prie puikios Wm. Norris or- 
kestros.

Vakarienės parengime daug 
dirbo sekamos 
Vaicekauskaitė, 
K. šolomskienė, 
U. Sinkevičienė,
nė, Malinauskienė ir Beder- 
manienė. Prie tikietų dirbo 
Sinkevičius. Alų gerai šinka- 
vo draugai Levanas ir Leva- 
nienė.

BROOKLYN, N. Y. I 
Bendrų Parengimų Komiteto 

Susirinkimas
Visa eilė kuopų išrinko naujus de

legatus i Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Bendrų Parengimų Ko
mitetą. Prašomi visi—nauji ir seni 
delegatai—pribūti į susirinkimą, ku
ris atsibus ketvirtadienį, 26 kovo, 8 
vai. vakare, .“Laisvės” svetainėj.

Kaip žinote rengiamės prie didelio 
pikniko Ulmer Parke, tai jau dabar 
reikia tuo klausimu daug susirūpin
ti, 
bių

Taipgi yra ir visa eilė kitų svar- 
dalykų. Ateikite. Sekretorė.

(72-73)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Ginkluoti Mušeikos WPA 
Centralinėj Raštinėj

Pirmasis yra iš Kali- 
Jiedu abu kalbėjo 

už Farmerių-Darbo Partiją.
Prieplaukų sritibš Komunis

tų Partijos Sekcijos organiza
torius Robinsonas pažadėjo 
streikięriamš visapusiškai ko
operuoti ir mobilizuoti kitas 
organizacijas teikimui para
mos. Gi Knickerbocker de
mokratai penktadienį šaukia 
konferenciją, kurioje mano su
daryti piliečių komitetą rėmi
mui streikierių. Ji įvyks 21 
Ė an k St., vakare.

\ II ' I n imh Aii   -F..............................

Visoms Williamsburgo 
Organizacijoms

6-tos

draugės: M. 
Laukaitiene,

O. Depsiene, 
V. Pranaitie-

Aido Choro vakarienės ko
misija taria širdingą ačiū vi
som gaspadinėm už pagamini
mą geros vakarienės, ir tiem, 
kurie prisidėjo su darbu laike 
vakarienės. Taipgi dėkoja vi
siem programos dalyviam ir 
publikai, kuri savo skaitlingu 

^atsilankymu parėmė Aidą.
Aido Choro Komisija.

, TRUMPOS ŽINUTĖS
Užsimušė kariškas orlaivi- 

ninkas Mills, kuomet jo orlai
vis sudužo į skeveldras ant te
atro Slocum Forte, New Ro
chelle. Manoma, kad stiprūs 
vėjai buvo priežastimi nelai
mės.

Am. žydų Kongreso ir Dar
bo Komiteto bendros konfe
rencijos sesijose 400 moterų 
delegačių priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma už sustip
rinimą boikoto nazių prekėms, 
įsteigti komitetai ir aurizuota 
pikietavimas krautuvių, 
kančių nazių prekes.

Flatbush sekcijoj tarp augš- 
tosios mokyklos mokinių suki- 
nasi apgavikas, kuris pasam- 
dąs vaikus nunešti jo “bran
gų” pundelį, paimant iš vaikų 
užstatan laikrodėlius ir kitus 
vertingus daiktus. Sugrįžę mo
kiniai ne tik negauna žadėtos 
mokesties, bet neranda 
siuntėjo su užstatu.

Nathan Strauss, Jr., buvęs 
N. Y. valstijos senatorius, La 
Guardijos tapo paskirtas į N. 
Y. City Housing Authority.

lai-

nei

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviam Kriaučiam

Lietuviu} kriaučių 54-to skyriaus 
ekstra ir mėnesinis susirinkimas1 
įvyks trečiadienį, 25 kovo, 7:30 vai. 
vakare, L. A. P. Kliubo svetainėj, 80 
Union Avė. Visi skyriaus nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų, vienu jų—rinkimas 
delegato ir skyriaus valdybos narių.!

K. NEČIUNSKAS. ‘ 
(71-72)

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čios kuopos susirinki

mas įvyks penktadienį, 27 d. kovo, 
7 vai. vakare, pas drg. Ch. Mat- ■ 
thews, 410 W. 33rd St., Apt., 4.1 
Visi nariai dalyvaukite, nes šis su-; 
sirinkimas bus susivienijimas dviejų 
organizacijų kuopų—ALDLD ir LDD. i 
Ypač kviečiam LDD narius dalyvaut,1 
kad galėtume padaryt formalų su- i 
sivienijimą ir išrinkt valdybą pagal 
susivienijusių narių pageidavimą.

VALDYBA.
(71-73)

Širdingas Patarnavimas 
Automobilistam Long 
Islande ir Apielinkėj!

Lietuvis darbininkas, senas “Lais
vės” rėmėjas, automobilių mechani
kas per 25 metus, atsidarė savo Au
to Repair Shop ir Gas Station. Par
duoda Shell gesą ir taiso automobi
lius visokiij išdirbysčių. Taipgi duo
da širdingus patarimus automobilis
tam tokiuose dalykuose, kur pats ga
li prižiūrėti savo mašiną.

Kviečiu pas mane sustoti, kurie tik 
važinėjate mano apielinkėj. Vieta 
randasi ant—
Farmers Ave., prie New York Blvd.

Tarpe Sunrise Highway ir 
Rockaway Blvd.

JAMAICA SOUTH 
SERVICE STATION

Wolfe’s General Auto Repairing
(71-76)

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ŽOLYNŲ ARBATA Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite į vaistinę ir nusipirkit j 

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.

Deportacija Bando 
Laužyt Streikus
Veiklus unijistas bildingų ap

tarnautojų streike, Niek Zau- 
per, prižiūrėtojas bildingo 
2074 Harrison Ave., Bronx, 
nebuvo išmestas iš darbo, ka
da streikieriai sugrįžo darban 
pirmadienio rytą, 16 kovo. 
Bet už tai po pietų jis ir jo 
žmdna Theresia tapo be va- 
rento areštuoti ir nugabenti 
Ellis Salon. Nors jie yra gimę 
Vengrijoj, tačiau jiem gręsia 
deportacija Rumunijon.
? šiuo tarpu Niek su žmona 
yra išleisti iš Ellis Salos po 
kaucija. Bildingų Aptarnauto
jų Darbininkų Unija ir Am. 
Ateivių Gynimo Komitetas 
darbuojasi sulaikyti deportaci

ją-

Salvatore Salerno^ 425 Wy
the Ave., iš gailesčio peiliu su
raižė sau krūtinę, kuomet jo 
žmona Anna, parvežus ją iš 
St. Catharine ligonbučio, krito 
negyva po jo kojų. Salerno 
jau 70 metų, o jo žmona 67 
metų.

Komunistų Partijos 
Sekcijos, Brooklyne, organiza
torė Martha Stone praneša, 
kad su šiuo ketvirtadieniu, 26 
kovo, sekcijos raštinė persike
lia naujon vieton. Naujasis 
centras bus 234 Broadway.

šeštadienio vakarą, 11 ba
landžio, bus ofičialės įkurtu
vės naujame centre. Bus pui
kus bankietas su gražia pro
grama ir žymiais kalbėtojais. 
Dalyvaus ir senai williamsbur- 
giečiams žinomi veikėjai: Sam 
Nessin, Rose Wortis. 
Brodsky pirmininkaus.

Tikietai bankietui yra po 49 
centus. Organizacijos prašo
mos platinti juos tarp savo na
rių ir draugų. Juos galite 
gauti sekcijoj bile ketvirtadie
nio vakarą.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Te). StagR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDĄUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
' 'tarpe nth ir 18th Sto., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Carl

Radio Fondas Auga
Ra-Pirmadienį Browderio 

dio Fondas pašoko augštyn 
dviem šimtais dolerių. Iš tos 
sumos šimtinė atėjo nuo “Dai
ly Worker” Medical Adviso
ry Board. Tie daktarai sako, 
kad jie žino atsakymus di
džiumai skausmų. Bet kada 
prisieina paliuosuoti žmones 
nuo didžiausio skausmo — de
mokratų ir republikonų • ga
lios—Amerikos žmonės turį iš
girsti Browderį per radio.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia teatrą ir balių, kuris įvyks 
18 d. balandžio, savoje svetainėje, 
80 Union Avė., Brooklyne; pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga teatrui ir 
šokiams 65c, vien tik šokiams 25c. j 
Prašome kitų organizacijų tą dieną | 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau- ' 
ti mūsų parengime.

A. LINKUS, Kom. Pirm.
(72-74)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Susirinkimas 
Ketvirtadienio Vakarą

Lietuvių moterų susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, 26 kovo, lygiai 8 
vai. vakaro, 419 Lorimer St., Brook
lyne. . Susirinkime bus raportas iš 
sėkmingo arbatos vakarėlio ir kitų 
suvažiavimo reikalais komisijų rapor
tai, taipgi reiks padaryt paskutinius 
žygius, prisirengime suvažiavimui, 
kadangi Šis jau bus paskutinis su
sirinkimas prieš suvažiavimą.

(72-73)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų,; Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. ^Keturios bolių 
. alleys.

KAINOS PRIBKNAMOS

949-959 Willoughby Ave.
/ Tel.: STagg 3847

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ AĮ-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Sergančių Vyry 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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GKABORIUS .
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




