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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite. 
Pasaulį!

Baltimorės lietuviai tautinin
kai sklandžiai apgavo Marylan- 
do valstijos gubernatorių. Jie 
nedrįso pasakyt jam tiesą apie 
dabartinę Lietuvos valdžią; tai
gi pakišo jam Liėtuvos nepri
klausomybės paskelbimą ir pri
melavo, būk Lietuvoj “viešpa
tauja demokratija.”

Gubernatorius, todėl, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 18- 
kos metų sukaktuves, šitaip nu
kalbėjo:

“vyriausybė (Lietuvoj) yra 
demokratiška, turi preziden
tą ir kongresą, kurį renka 
žmonės... turi žodžio laisvę' 
ir gina mažumų teises.” J 
Tą kalbą persispausdino da

bar Kauno liaudininkų “Lietu
vos žinios.” Tai storiausias 
juokas iš visų, kokie kada pa
sirodė tame laikraštyje. Ark
liškas juokas.

Kaune sugniužo ’jau ir Ame
rikos lietuvių auto-busų bendro
vė, “Amlitas.”

Spaudos pranešimais kovo 7 
d., Lietuvos Bankas pasiūlė, 
kad bendrovės busus nupirktų 
Kauno savivaldybė. Reikalavo 
700,000 litų. Bet miesto valdžia 
tesiūlo tik per 300,000 litų, ir 
dar stato sąlygą, kad paleisti- 
niems tų busų konduktoriams ir 
šoferiams atlyginimą (kompen- 

patisaciją) turės sumokėti 
amerikiečių bendrovė.

Amerikiečių patriotiškų 
drovių steigėjai Lietuvoj 
lieka ir jų graboriais. Bet tie
graboriai išanksto būna kietai 
sau užsikimšę kišenius “brolių 
amerikiečių” doleriais.

ben- 
vis

Apramint Lietuvos gyventojų 
bruzdėjimą prieš fašistus, sme- 
tonininkai kuris jau laikas ža-j 
da “tautos atstovybę,” lyg ir; 
seimą.

Kokį seimą, tačiaus, jie turi 
galvoj, galima suprast iš vi
daus reikalų ministerio, gene
rolo J. Čapliko kalbos kovo 8 
d. Rokiškyj. Jis ten užreiškė: 

“Nekonkretizuodamas viso 
plataus klausimo, pasakysiu, 
kad politinių partijų, kaip 
jas seniaus suprasdavome, 
jau tikrai nebebus.”
Iš ko tat smetonininkai keti

na sudaryt “seimą?”—Tik iš fa
šistų bei jų pakalikų.

Tai būtų panašu, kaip Hitle
rio “tautos atstovybė” Vokieti
joj.

Ant kortelių “balsavimams” 
kovo 29 d. Vokietijoj buVo iš
spausdinta :

“Tautinė Socialistų Darbi
ninkų Partija. Balsuokite už 
Adolfą Hitlerį, Goeringą, Go- 
ebbelsą” ir kt.
Pats jau fašistų kaišymasis 

“socialistiškomis” ir “darbinin
kiškomis” plunksnomis liudija, 
kokios didžios darbo minios yra į 
priešingos giltiniškam fašistų 
režimui. Nes kitaip visai ne
būtų reikalo naziams taip veid
mainiauti ir dangstytis “darbi
ninkiškais” vardais.

Jei Dr. J. šliupas atvažiuos 
Amerikon, patirs, kaip Smeto
nos duotas jam Gedimino orde
nas meškiškai pasitarnauja 
“laisvamanių tėvui” tarp pa
žangiųjų lietuvių šioj šalyj.

Smetonos bučkis nėra garbė, 
bet dėmė.

Haga, Holandija, kovo 28. 
Nazių lėktuvas skraidė virš
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Liaudiška Mongolija 
Padarė su Sovietais 
Apsigynimo Sutartį

SOVIETAI DUOS TALKOS LIAUDIŠKAI MONGOLI
JAI, JEIGU JĄ UŽPULS JAPONIJA

MASKVA, kovo 28. -13-------------------- ---------------
Žmonių Seimas Išlaukinės 
Mongolijos Liaudiškos Res
publikos užgyrė tarpsavinės 
pagelbos sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Jeigu Japonija - Manchu
kuo kariškai įsiverš į išlau
kinę Mongoliją, Sovietai 
duos mongolams ginkluotos 
talkos. O jeigu Japonija 
pradės karą prieš Sovietų 
Sąjungą, tai Išlaukinė Mon
golija eis Sovietams pagel- 
bon.

Išlaukinės M o n g o 1 i jos 
Žmonių Seimas taipgi nuta
rė didinti šalies armiją ir 
geriau ją apginkluoti.

Vis daugiau spiečiasi ja
ponų kariuomenės. į Išlau
kinės Mongolijos pasienį iš 
Manchukuo pusės, Norin 
ežero srityj. Matyt, rengia
si naujiems įsibriovimams į 
Liaudišką Mongoliją.

Graikų Karalius Pagerbia 
Andai Buvusį Savo Priešą
ATHENAI, kovo 28. — 

Graikijos karo laivu liko 
parvežtas į Kretos salą kū
nas EI. Venizeloso, buvusio 
karaliaus valdžios 'sugrąži
nimo priešo, kuris mirė Pa
ryžiuj kovo 18 d.

Po nepavykusiam Venize
loso vadovautam sukilimui 
prieš karaliaus Jurgio su-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Aptuštino Namus ir Pade

gė del Apdraudos
ŠIAULIAI. — Pernai rugsė

jo mėn., išvykus turtingam 
Šiaulių piliečiui Fridliandui va
saroti į Latviją, Pagyžių gatvė
je jo namuose paslaptingu būdu 
kilo gaisras. Kadangi, kaip pa
rodė kvota, daugelio daiktų bu
te trūko, tai iš pradžių buvo pa
manyta, kad turtingo FridliUn- 
do namus apiplėšė plėšikai ir 
padegė, kad paslėpus pėdsakus, 
tačiau paaiškėjus, jog visas tur
tas apdraustas nemaža suma, 
įtarimas mestas pačiam Frid
liandui, kuris buvo suimtas ir 
iki teismo laikomas kalėjime.

Šiemet kovo 5 d. teisme liudi
ninkai parodė, kad gaisro metu
durys ir langai visur buvo tvir- j darni kompensacijos, 
tai uždaryti ir jokių įsilaužimo 
žymių nerasta. Įsilaužus į vidų 
ugniagesiam, buvęs jaučiamas

monės nugabentas miesto ligo
ninėn. Nors V. dar tebėra gy
vas, bet sveikatos stovis sunkus.

Darbininkai Nepripažįsta 
Komisijos Nustatyto 

Atlyginimo
Viena žinoma Kauno siuvy

kla darbininkams norėjo suma
žinti atlyginimą, bet darbinin
kai su tuo nesutiko. Tada darb
daviai kreipės į komisiją prie 
vid. reik, min-jos darbininkų 
atlyginimo minimumui nustaty
ti, kuri už smokingų ir frakų 
siuvimą paliko tą pačią normą, 
o už paprastų drabužių siuvimą 
sumažino atlyginimo normą. 
Tačiau darbininkai su tuo ne
sutinka ir metė darbą, reikalau-

Darbda-
viai kompensacijos nemoka, tai 
darbininkai pasiryžę teismo ke
liu j ieškot kompensacijos.

grąžinimą, Venizelos pabė-1 benzino kvapas. Degę iš karto

Trys Japonai Nušauti 
Trečiame Jų Įsibrio- 
vime į Sovietų Pusę
LIKĘ JAPONŲ LAVONAI LIUDIJA APIE JŲ ĮSI

VERŽIMĄ, PADARYTĄ PEREITĄ TREČIADIENĮ
------------------------------------s MASKVA, kovo 28.—Per-
Apdraudos Kompanijos Šmu- eitą penktadienį penki japo- 
rf Turi Išlygint Žmonės gb,S'“' “V1“Ą 

A A .. n perjojo skersai Arguili
VIENA, Austrija, kovo Upgs> tįes Borzinski kaime-

perjojo skersai Argulli

Ethiopai Nuskynė Du
Fašistų Lėktuvu

ADDIS ABABA, kovo 28. 
—Ethiopai Quorame nušovė 
žemyn du italu lėktuvu.

ASMARA, Eritrea, kovo 
28. — Italų komanda skel
biasi, būk “baigianti” už
imt Walkait sritį; kad fa
šistai prasilaužę į “baisiai 
sunkią” Bircutan pozicija ir 
užėmė Caftą, Socotą ir Le- 
barechą, šiauriniame fron
te.

Caro Gyvi Užkasti
MASKVA, kovo 28.—Dar

bininkai, bekasdami tunelį 
antrai požeminio gelžkelio 
linijai, surado 11 stačių la
vonų kaulų. Tuos žmones 
gyvus palaidojęs caras Jo
nas Baisusis.

Gub. Olson už Darbo 
Partijos Kandidatus

Šių Metų Rinkimam
ST. PAUL, Minn., kovo 

28 .— Minnesotos valstijos 
Farmerių-Darbo P a r t ijos 
suvažiavimas 368 balsais 
prieš 250 nutarė statyti 
darbiečių kandidatus visoj 
šalyj jau šiemet prezidenti
niuose rinkimuose.

Minnesotos farmerių-dar- 
biečių gubernatorius Olson 
su ta minčia sutinka, bet 
sako, kad pirm stojant į vi
sos šalies rinkimus reikia

Holandijos pasienio ruožo suorganizuot Farmerių 
ir lakūnai traukė fotografi- Darbo Partijas atskirose 
jas. Holandų valdžia žada valstijose ir "Sušaukt plačią 
protestuot. jų delegatų konferenciją,

įtraukiant į ja ir įvairias 
pritariančias šiam judėji
mui darbininkų ir farmerių 
organizacijas. Gub. Olson 
pasmerkė tuos, kurie kurs
to prieš “raudonųjų” pri- 

I ėmimą į tokią aparti ją.

NEW YORK. — Ameri
kos Žydų Bendras Komite
tas praneša, kad iš Vokieti
jos nuo nazių persekiojimų 
iki šiol pabėgo į užsienius 
58,837 žydai. -

go užsienin. Ten būdamas, 
tačiaus, jis suėjo Jurgį ir 
susitaikė.

Ant Venlzeloso grabo ka
riniame laive dabar buvo 
uždėtas didelis vainikas nuo 
karaliaus Jurgio. Karalius 
ir kitais būdais atiduoda 
pagarbą buvusiam kadaise 
savo oponentui Venizelosui. 
Tuomi, be kitko, Jurgis 
stengiasi savo pusėn pa
traukti daugelį venizėlistų, 
vis dar nepritariančiu ka
raliaus valdžiai. Graikijoj.

keliose vietose. Kvočiamas po 
gaisro Fridliandas ne iš karto 
pasisakė, kad turtas apdraus
tas. Geresni jo daiktai rasti iš
nešti pas jo pažįstamuosius.

Sulaikyta Stambi Vagių 
Gauja

PANEVĖŽYS. — Aną savai
tę Panevėžio kriminalinė polici-

Teismas Fridliandą nubaudė j ja sulaikė penkis vagilius, ku
rnėtais kalėjimo.

Kongresas Nepanaikina 
Papirkinėtojy Veiklos
WASHINGTON, kovo 27. 

—Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas ir sena
tas nutarė, kad turi užsire- 
gistruot visi kompanijų 
agentai, kurie darbuojasi 
tarp kongresmanų ir sena
torių, idant būtų išleisti jų 
kompanijoms naudingi įsta
tymai. Taip pat reikalauja
ma, kad jie priduotų, kiek 
algos gauna iš savo ponų, 
kiek pinigų išleidžia toje 
veikloje, kokius laikraščius 
paveikia, idant rašytų nau
dai tokių kompanijų bei at
skirų kapitalistų.

Už agento neužsiregistra- 
vimą bei raporto neišdavimą 
kas trys mėnesiai yra ski
riama iki $1,000 pabaudos 
ir iki vienų metų kalėjimo.

Papirkinėtojų gaujas rei
kėtų visiškai panaikinti, o 
ne jų veikimą įstatymiškai 
pripažinti, tik reikalaujant 
užsiregistravimo ir raportų. 
Bet daugelis kapitalistinių 
senatorių ir kongresmanų 
tikisi ir toliaus kyšių iš 
kompanijų. Todėl jie nesu
tinka nušluot šalin visą tą 
brudą.

Sukčius Kalėjimo Viršinin
kas po 50,000 Litų Laidų

Šiaulių apygardos teismas 
tvarkomajam posėdyj nutarė 
buvusį Šiaulių kalėjimo virši
ninką, apkaltintą del išeikvoji
mų ir nesąžiningumų ir iki šiol 
laikomą kalėjime, paleisti, pa
skyrus turto laidą 50,000 lt.

Lietu vos-V okieti j os 
Derybos

KAUNAS.—Ekonominės 
rybos su Vokietija buvo paskir
ta pradėt kovo 9 d. Berlyne.

Iš Vokietijos pusės, kaip pa
tirta, deryboms vadovaus amba
sados patarėjas p. Hemmen.

Užsienių reik. min. p. S. Lo
zoraitis priėmė nepapr.. Vokie
tijos pasiuntinį ir įgaliotą mi
nister! Lietuvai Cechliną.

rie praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje mieste ištuš
tino nemažai krautuvių, sandė
lių ir k.

Pas sulaikytuosius rasta daug 
de- j vogtų įvairių prekių, uogų ir kt.

Vagys savo darbą vykdė be 
didelių įsilaužimų ; pas suimtuo
sius rasta apie keliasdešimt 
raktų, kuriuos sugebėdavo pri
taikyti kiekvienoms durims.

28.—Po to kai mirė Austrų 
Phoenix Gyvybės Apdrau- 
dos Kompanijos prezidentas 
Berliner, valdžia surado 
kompanijos ižde $47,000,000 
nepritekliaus, padaryto per 
Beriberio ir jo sėbrų šmu
gelius.

Tiems šmugeliams išly
ginti dabar klero-fašistinė 
valdžia įsakė, kad visos ki
tos draudimo kompanijos 
šalyj turi mokėti tam tikrus 
nuošimčius nuo savo įplau
kų. Kompanijoms gi lei
džiama imti didesnius mo
kesčius iš apsidraudusių 
žmonių ir dar sumažinti iš- 
mokėtinas pomirtines, idant 
padengti Phoenix’o šmuge- 
liškus nuostolius.

BERLYNAS, Elta.—Kovo 10 
d. buvo galutinai išsiaiškinta, 
kokios prekės gali būti atitinka
mai įvežtos į abu kraštus. Di
desnio atsidėjimo ir išsamesnio 
darbo reikalauja klausimai, ko
kiomis prekybos formomis— 
laisvos ar organizuotos ir cen
tralizuotos prekybos—bus pre
kiaujama. Tam klausimui išaiš
kinti buvo skirti ir kovo 10 d. 
popietiniai posėdžiai. Kovo 10 
d. buvo sudarytu ir finansinio 
atsiskaitymo komisija.

Persišovė Baleto šokėjas
Kovo iš 5 į 6 d. naktį, savo 

bute, iš pistoleto persišovė val
stybės teatro baleto šokėjas V. 
Kulka pataikė į galvą ir suža
lojus smegenis. Savižudis be są-

Nužudė Silpnaprotį
Biržuose buvo teisiami 2 ūki

ninkai, kurie važiuodami iš Pa
svalio į namus, užmušė pakelėje 
žmogų. Gumbelevičius P. ir Di- 
vidzinskas K. ties Telšių k. pa
stebėjo griovy gulintį žmogų. 
Buvusi naktis. Užklaustas ne- 
•pažįtamasis nemandagiai atsa
kęs.

Tada minėti piliečiai ėjo prie 
nepažįstamojo, kuris atsikėlė iš 
griovio ir pradėjo bėgt. Jie 
prisivijo bėglį ir tol mušė, kol 
užmušė. Pasirodė, kad užmuš
tasis yra psichiškai ne visai 
sveikas siuvėjas Jacevičius J., 
kilęs iš Jasiuliškių k., Vabal
ninku v.

Nei tardant, nei teisme Gum
belevičius su Dividzinsku nepri
sipažino kaltais, tačiau iš dau
gelio davinių teismui jų kaltė 
buvo aiški ir abu nubaudė po 
8 met. sunk, darbų kalėjimo.

Prieš Rinkimus Naziai 
Suėmė 7,500 Žmonių
BERLYNAS, kovo 29. — 

Taip vadinamuose “rinki
muose” sekmadienį buvo lei
sta balsuoti tik už Hitlerį 
ir jo ministerius, užginant 
jų politiką, ir vien už tuos 
kandidatus į tariamą “sei
mą,” kuriuos paskyrė Hit
lerio valdžia.

Kas skirtingai bandė bal
suot, to balsas buvo sunai
kintas, ir jis priskaitvtas 
prie “susilaikiusių” nuo bal
savimo.

Per dvi paskutines savai
tes naziai areštavo 7,500 ko
munistų, socialistų ir kata
likų už veikimą prieš tokius 
“rinkimus.”

Katalikų kunigą Clemen- 
są Gelsenkirchene naziai 
taip primušė, kad jis išėjo iš 
proto ir liko patalpintas į 
pamišėlių namą.

Federacijos Vadai Ma
žina Bedarbių Skaičių

Mirė Olesė Kazakevi
čiūtė Newarke, N. J

WASHINGTON, kovo 27. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm; 
Green paskelbė, kad šalyje • vai. po pietų. Pašarvota 

nuosavuose kambariuose po 
num. 596 Bergen St.

Olesė buvo duktė Petro ir 
Onos Kazakevičių, newar- 
kiečiam gerai žinomų veik
lių draugų.

Išreiškiama širdinga už
uojauta drg. Kazakevičiam 
šioj liūdnoj valandoj nuo 
visų draugų bei pažįstamų.

M. Dobinis.

Kovo 25 d. mirė Olese Ka
zakevičiūte. Bus laidojama 
kovo 30 d., šį pirmadienį, 2

dar tebėra 12,550,000 bedar
biu, įskaitant ir tuos 3,970,- 
000, kurie yra laikinai ga
vę pašalpinius WPA ir P- 
WA valdiškus darbus.

Pasak Greeno, š. m. va
sario mėnesį 214,000 dau
giau dirbę privatinėse pra
monėse, negu pernai tą patį 
mėnesį. Bet tai yra labai 
menkas padaugėjimas.

Savo s k a i 11 i a v imuose
Green numuša kokius 4 mi- 
lionus nuo tikrojo bedarbių bet nejudant ledui, užlieta ties 
skaičiaus. •* ‘pat Kaunu Naujoji Marvelė.

Sutveria Naujas Gyvių Rūšis
MASKVA, kovo 28. — 

Prof. H. J. Muller, ameri
kietis, <• išvien su Sovietų 
mokslininkais išvystė nau
jas rūšis vadinamų “vaisių 
musių,” leisdami ant jų pri
taikomus X-spindulius. Mul
ler jau treji metai darbuo
jasi su Sovietų Mokslų Aka
demijos nariais.

liu, ir ėmė šaudyti į tris So
vietų pasienio sargus. Sfl? 
vietiniai sargai atsišaudė'ir 
nukovė tris įsiveržėlius. Ta
da du likę japonų kariai 
raiti pabėgo atgal į Man- 
chukuo, palikdami savo kul- 
kasvaidį ir šautuvus.

Tai buvo trečias japonų 
įsiveržimas į Sovietų žemę 
bėgyje trijų dienų paeiliui

Pereitą trečiadienį, įši- 
briovus japonams apie 300 
mastų į Sovietų pusę, kam
pe, kur Sov. Sibiras rube- 
žiuojasi su Korėja ir Man
chukuo, ir pradėjus japo
nam šaudyti į Sovietų sar
gus, sovietiniai sargai nušo
vė vieną japonų oficierių ir 
vieną kareivį. Kiti įsiver
žėliai pabėgo.

Kada Sovietai užprotesta
vo prieš trečiadienio įsiver
žimą, tai Japonijos ambasa
dorius Tamekichi Ota Mas
kvoj, taipgi “protestuoda? 
mas” Sovietam, tvirtino, 
būk japonai nebuvo perėję į 
Sovietų žemę, būk Sovietų 
sargai šaudę per sieną į 
Manchukuo pusę ir būk ja
ponai neišėję iš Manchukuo 
ribų per visą susikirtimą. ; .

Atsakydamas į tuos me
lagingus Japonijos ambasa
doriaus tvirtinimus, B. S. 
Stomoniakovas, Sovietų už
sienių reikalų vice-komisa* 
ras kovo 28 d. nurodė, kad 
japonai buvo apie 300 mastų 
praėję pro rubežiaus ženklą 
No; 8 į Sovietų pusę, kad 
ten liko dviejų nukautų ja
ponų lovonai, įvairūs japo
nų ginklai, šoviniai ir gra
natos. Taigi nereikia ge
resnio įrodymo, kad japonai 
buvo įsiveržę į Sovietų pu
sę-

Sovietų vyriausybė Vėl 
pasiūlė sudaryt komisiją.iš
tyrimui įsiveržimų ir ginčų 
del rubežiaus tarp Manchu
kuo ir Sovietu. Bet Japo
nijos ambasadorius atmetė 
pasiūlymą. Mat. tyrinėji
mas tik labiau pabrėžtų ka
riškas japonų provokacijas 
prięš Sovietų Sąjungą.
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Naujoji Marvele Užlieta

Kylant Nemuno; vandeniui,

Sąmonė ir Elektra
WASHINGTON, kovo 28. 

—Kada gyvūnas turi sąmo
ne, tai elektros sriovė plau
kia iš nervų į smegenis, o 
kada jis būna chloroformu 
bei etheru apmarintas, tada 
elektra sriovena iš nervų į 
smegenis. Toki pranešima 
iš savo tyrinėjimų padarė 
Illinois Universiteto profe
soriai suvažiavime Biologi
nių Tyrinėjimų Draugijų.

Bilionas Nuostolių Del -
Potvinru Pennsylvaniįoj

PITTSBURGH, Pa., Ko
vo 26.—Pennsylvanijos gu
bernatorius Earle pripaži
no. kad potviniai padarė 
apie bilioną dolerių nuosto
lių vien toj valstijoj; bet jis 
pasisakė prieš skyrimą pi
nigų iš centralinės valdžios 
iždo pagelbėti medžiaginiai 
nukentėjusiems žmonėms.
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Kauno Ponai Skaito ‘‘Laisvę" del 
Informaciją Apie Lietuvą

Nemanykite, kad Lietuvos Smetonos 
valdininkai neseka mūsų revoliucinės 
spaudos ir mūsų veiklos Lietuvos žmo
nių reikalais. Pasirodo, kad Smetonos 
organo “Lietuvos Aido” štabas labai aky
vai skaito dienraštį “Laisvę.” Galimas 
daiktas, kad ją skaito ir pats Smetona, 
nes “L. Aido” redaktoriai nė plunksnos 
nepajudina be jo “ekscelencijos” įkvėpi

mo. n
įdomiausia tas, kad “Lietuvos Aidas” 

iš “Laisvės” mokinasi apie Lietuvos ūki
ninkų ir darbininkų judėjimą. Pav., del 
žinių apie Lietuvos Komunistų Partijos 

»darbą tarp ūkininkų “L. A.” (kovo 11 d.) 
cituoja “Laisvėje” tūpusį vasario 18 d. 
drg, Ramučio straipsnį “Lietuvos Ko
munistų Partija ir Valstiečių Judėjimas.” 
Kauno ponai su dideliu rūpesčiu suran
da, kad komunistai energingai dalyvavo 
Suvalkijos ūkininkų streike ir gelbėjo 
jiems ginti savo teises. Ypatingai ponai 
išsigandę Liet. Komunistų Partijos pata
rimo ūkininkams sudaryti komitetus ko
vos vedimui.

Pabaigoje “Liet. Aidas” šaukia: “Po ši
to prisipažinimo, Lietuvos ūkininkai tu
rėtu žinoti, su kuo turi reikalą ir ateity
je būti atsargesni.” Bet Lietuvos ūki
ninkai ir be šio Smetonos patarimo pui
kiai žino, su kuo jie turi reikalą: jie, ži
no, kad komunistai yra jų geriausi drau
gai ir todėl jų patarimus priima.

Šitas Kauno ponų ėjimas “Laisvėn” 
- gauti žinių apie Lietuvos vidujinę padėtį 
parodo, kaip gerus ir pasitikimus “Lais
vė” turi ryšius su Lietuvos ūkininkais ir 
darbininkais. “Lietuvos Aidas” nepasi
tiki savo smetoniniams koresponden
tam.'

Tas labai svarbu Amerikos lietuviams. 
Kiekvienas turėtų skaityti “Laisvę” ir 
susipažinti su tikra padėtimi Lietuvos 
ūkininkų ir darbininkų.

' .Lietuvos Ūkininkus Apniko 
Spekuliantai

Lietuvoje miestuose pilna spekuliantų, 
kurje dabaigia ūkininkams lupti paskuti
nį kailį, ką dar palieka Smetonos valdžia. 
Tą ‘pripažįsta pats valdžios oficiozas. 
Pav>, “L. A.” kovo 10 skaitome sekamą 
aprąšymą apie veiklą Kauno spekuliantų:

.Kauno turgavietėse kasdieną galima pa
stebėti daug vežimų, kuriuose susėdusios 
moterėlės linksmai pardavinėja kaimišką 
sviestą, šviežius kiaušinius, grietinę, sūrius, 
dgšras ir net kaimišką duoną. Kauniečiai, 
kuriems įkyri mieste gaminti maisto pro
duktai, būriais apspinta šiuos vežimus ir 
graibsto viską, vienas su kitu net rungty- 
niuodami. Retas tačiau pasidomi, ar veži
muose sėdinčios pardavėjos tikrai yra kai
mietės, ar vežimai kaimiški ir ar perkami 
maisto produktai tikrai kaime gaminti. O 
pąsidomėję nekartą būtų gražiai nustebinti, 
nęs stūksančių turgavietėse vežimų tarpe 
galima aptikti kaimišką tik vieną kitą, pa
galiau ir pardavėjos vargu ar kaime diene
les leidžia.

"iškyla klausimas, kuriuo būdu miestietės 
turgaviečių prekybininkės pasirūpina kai
miškų maisto produktų. Pasirodo, kad gana 
gudriai. Jos į šį darbą yra įkinkiusios savo 

. vjh*us ir vyresniuosius šeimų narius. Tur
gaus dienomis tokie agentai po du ar po tris 
išeina į užmiestį ir sustoja ant kelių vienas

Mtri Badu Priverst Pasiduot 
Opų Kovingus Studentus 

f ,■ SHANGHAI^Čhinija. —
■ Policija užpuolė Fuhtan 

U.nfrersiteto studentus, de-
, uaolfetruojančius prieš Ja- 

ir prieš Chinijos fa-
Msttį valdžią. Studentai

vežantį į miestą produktus, pirmiausia su
stabdo toliausia nuo miesto stovįs agentas, 
pasiteiriauja, ką turįs, ir pradeda lygtis, pa
siūlydamas vidutinišljį kainą, ūkininkas pa
prastai nesutinka ir važiuoja toliau, kol su
stabdo jį antras agentas, šis už produktus 
pasiūlo jau žemesnę kainą, kaip pirmasis. 
Jei ūkininkas dar kratosi pirkėjo, jis netru
kus sutinka trečią agentą, kuris siūlo dar 
mažiau, kaip antrasis, ir be to įvairiausio
mis kalbomis įtikinėja, kad mieste vistiek 
niekas brangiau nemokės, ūkininkas nuo
latos trukdomas, dažnai pradeda abejoti, ar 
apsimoka vykti į miestą, ir produktus par
duoda, žinoma, nuostolingai.

Labai dažnai pasitaiko, kad šeimininkė, 
parsinešusi iš turgaus kilogramą sviesto, iš
spaudžia iš jo pusę litro vandens. Randa 
kartais ir kitus produktus falsifikuotus. Del 
to ne vienas rūstus žodis būna pasiunčia
mas ūkininkams, tačiau neteisingai. Daž
niausia del to kaltos būna tos tariamosios 
“kaimietės,” turinčios tik vežimus ir atva
žiuojančios į turgavietę iš Žaliakalnio arba, 
iš priemiesčių.

Brooklyno LSS 19 Kuopa Einanti 
su S. P. “Senąją Gvardija"

Mūsų skaitytojams jau žinoma, kad 
New Yorko valstijos Socialistų Partijos 
organizacija yra suskilus. Dauguma na
rių eina su partijos nącionale vadovybe, 
tai yra, su kairiuoju sparnu, kuris lei
džia savo laikraštį “Socialist Call.” Ma
žuma atsiskyrė į atskirą organizaciją po 
reakcine “senosios gvardijos” vadovybe, 
kuri išleidžia “The New Leader.” New 
Yorko mieste veikia du atskiri lokalai— 
kairiojo sparno ir “senosios gvardijos.”

Kur stovi Lietuvių Socialistų Sąjungos 
19 kuopa? Kurią pusę ji palaiko? Į šiuos 
klausimus duoda atsakymą “The New 
Leader” kovo 28 d. New Yorko “seno
sios gvardijos” lokalo organizatorius Au
gust Claessens oficialiai praneša seka
mą:

“Brooklyno lietuvių socialistų kuopa 
taip pat padavė prašymą del prisidėjimo 
prie New Yorko Miesto Lokalo. Ačiū 
mūsų nacionaliam ofisui, šitie draugai 
per daug metų nebuvo susirišę su mūsų 
lokalu. Jie mokėjo duokles savo chica- 
giškiam sekretoriui. Nacionalis ofisas 
turėjo grąžint dalį jų duoklių ir narių 
mokesčių rekordus valstijos sekretoriui. 
Del vienos ar kitos priežasties nei mo- 
kestys, nei narystės rekordai mūsų lietu
viškos kuopos nebuvo aplaikyta nuo na- 
cionalio ofiso per kelis metus.”

Pranešimą padavėme ištisai. Pasiro
do, kad ištisus kelis metus LSS 19 kuopa 
nepriklausė prie New Yorko valstijos ir 
New Yorko miesto Socialistų Partijos or
ganizacijos, jeigu tikėti “The New Lea- 
derio” pranešimui. Dabar nusitarė įsto
ti į “senosios gvardijos” lokalą. Claes
sens tatai skaito dideliu “senosios gvar
dijos” laimėjimu.

Kaip Sovietai Kovoja pries 
Tamsybę

Birželio 29 d. Sovietų Sąjungoje bus 
matomas saulės užtemimas. Ypatingai 
smarkus saulės užtemimas bus šiauri
niame Kaukaze, Centralinėj Azijoj ir Si
bire.

Paskutinis visiškas saulės užtemimas 
Rusijoje buvo 1887 m. Tada kunigai 
grūmojo tamsiems valstiečiams svieto 
pabaiga. Valstiečiai baimės perimti ren
gėsi pražuvimui.

Kas kita šiandien. Sovietų valdžia 
saulės užtemimą išnaudos žmonių ap- 
švietai. Jau dabar pasileido darban 
mokslininkai! Rengiamos paskaitos, aiš
kinama žmonėms, nuo ko saulės užtemi
mas paeina, kaip jis nieko bendro netu
ri su religiniais prietarais arba svieto 
pabaiga. Astronomiškais instrumentais 
mokslininkai parodo žmonėms, kaip mė
nulis įbėga tarp saulės ir mūsų žemės, ir 
todėl nuo mūsų uždengia šaulės veidą. 
Kunigai nebegalės žmones mulkinti su 
savo prietarais ir apgavystėmis.

narsiai gynėsi. Policininkai puolikų. Juos apsupus po- 
suėmė aštuonis studentus, o licija ir kariuomenė tikisi 
studentai — vieną policinin- badu priverst prie pasidavi
mą. Studentams nepasiduo- mo.
dant, pašaukta prieš juos ir 
kariuomenė.

Studentai, pagaliaus, su
bėgo j universiteto namus 
ir per langus ginasi nuo už-

6,000 studentų iš kitų uni
versitetų žada sustreikuoti, 
jeigu policininkai ir kariai 
nepasitrauks nuo Fuhtan 
Univėrsiteto.

Del ’’Laisvės” Bendra
darbių Konferencijos

šeštadienį įvyks “Laisvės” korespondentų ir bendra
darbių, gyvenančių rytinėse valstijose konferencija. Jos 
tikslas jau buvo paskelbtas: apsvarstyti, kaip pagerinti 
mūsų korespondencijas ir visą “L.” turinį.

Tai bus pirmas tokis įvykis Amerikos lietuvių istori
joj. Kaipo bandymas, jis gal turės kai kurių trūkumų, 
neišvengiamai tokiuose žygiuose pasireiškiančių.

Gal ir pats prisirengimo darbas pradėtas pervėlai. 
Bet pradėjus jį, turime vykinti gyveniman visu rimtu
mu ir energija.

Daugeliui draugų korespondentų išsiuntinėta pakvieti
mai. Jie prašyti užkviesti kai kuriuos kitus draugus. 
Daugiau: jie raginti suorganizuoti automobilius ir gru
pėmis atvykti konferencijon.

Mūsų dienraštis neužtenkamai išteklingas, kad galėtų 
apmokėti dd. korespondentų kelionės lėšas. Tačiau, labai 
įvertindami konferencijos svarbą, pasiūlėme visos eijės 
miestų draugams po kelis dolerius “ant geso”, jei jie 
atvyks automobiliais, grupėmis.

Toliausiai į vakarus šiuo kartu mes tesiekėme tiktai 
Pittsburgh^. Kitą kartą gal būt sieksime ir Clevelandą, 
ir Detroitą, ir Chicagą. O jei ši konferencija nusiseks, 
tai kitą panašią pasiūlysime vilniečiams sušaukti po
draug su “V.” šėrininkų suvažiavimu, gegužės mėnesį.

Kaip mūsų draugai korespondentai gali atvažiuoti?
Laiškuose mes siūlėme, daug maž sekamai: Lawren- 

caus, Haverhillio ir Lowellio draugai viena mašina; Bos
tono—kita; paskui Worcesterio, Norwoodo, Montello ir 
Bridgewaterio; Waterburio, Hartford ir New Britain 
drauge; New Haveno ir Bridgeporto.

Iš vakarų: Pittsburgho, Rochesterio, Binghamtono- 
Scrantono; Wilkes-Barres-Pittstono-Inkermano, Balti- 
morės, Philadelphijos, Shenandoah-Minersvillės, etc.

Draugai, kurie gavo laiškus-užkvietimus, raginami su
krusti ir organizuoti būrius.

Pakvieskit ir tuos, kurių .laiškuose nesuminėjome (jei 
tokių randasi jūsų mieste). Beabejo, ne visi laiškuose- 
kvietimuose suminėtieji galės atvykti, bet dalis tai tikrai 
galės1 ir mes iš savo pusės jiems padėsime.

Jei kuriam truks^kųkių informacijų, kreipkitės pas 
mus. : -m- vĄ!>

Konferencijon kviečiame ir tuos draugus, kurie seniau 
rašinėjo, bet pastaruoju laiku del kai kurių priežasčių 
neberašo. '

Taipgi, savaime aišku, kviečiame buvusius (arba dar 
esančius) LDD narius, stojančius už vienybę ir rašinė- 
jančius laikraščiams žinutes ir straipsnius, bei dailiąją 
literatūrą.

Draugai bendradarbiai! Padarykim šitą pirmą žings
nį pavyzdžiu ateičiai!

“Laisvės” Redakcijos vardu,
R. Mizara.

Sovietų Sąjungos ir Kapitalistinių Šalių 
Jaunimo Sveikata

“Pravdoj” už 1936 m. ko
vo 5 d. tilpo drg. V. Kor- 
nejevo straipsnis, kuris 
skaitlinėmis, paimtomis iš 
naujokų ėmimo komisijų, 
parodo, koks didelis tarp 
caristiųės Rusijos ir Sovie
tų Sąjungos jaunimo svei
katos skirtumas. Taip pat 
straipsnis parodo katastro
finį kapitalistinių šalių jau
nimo sveikatos stovį.

Pavarčius daugelio auto
rių darbus apie raudonar
miečių ir caro armijos ka
reivių sveikatą, gaunam to
kias išvadas: vidutinis caro 
armijos kareivio ūgis 164- 
165 cm., o vidutinis raudon
armiečio ūgis nuo 168-170 
cm. Vidutinis raudonar
miečio svoris nuo 65,2 kil. 
iki 68.7 kil., caristinės Rusi
jos armijos kareivio viduti
nis svoris—nuo 58.5 iki 63.8 
kilogramų.

Vidutinė krūtinės apim
tis: raudonarmiečio — nuo 
88.5 iki 92.71 cm., caro ar
mijos kareivio—83.9 iki 88.0 
cm.

O kokia gi šiandieninė 
kapitalistinių šalių jaunimo 
sveikatos padėtis? Štai ko
kius davinius paduoda Len
kijos naujokų ėmimo komi
sija: naujokai 1906 m. gi
mimo iš bendrai sergančių 
skaičiaus davė 9.2 nuoš. tu- 
berkuliozininkų; gimę 1907 
m.—9.8 nuoš; 1908 m.—9.9 
nuoš. ir 1909 m. 10.7 nuoš. 

1 Auga ligonių . skaičius,

sergančių akių liga — tra
choma. Lenkijos piliečiai, 
1906 m. gimę, pašaukti ka
riuomenėn davė 1.7 nuoš. 
sergančių trachoma; 1907 
m. —2.28 nuoš.; 1908 m. — 
2.48 nuoš. ir 1909 m. jau 
2.87 nuoš.

Lenkijos naujokų ėmimo 
komisijų iš 1909 m. gimusių 
naujokų buvo 22.5 nuoš. pri
pažinti fiziniai silpnais. 
Sąryšyj su įvairiomis ligo
mis ėmimo ' komisijos 50 
nuoš. pašauktųjų stot ka
riuomenėn pripažinti netin
kamais. Prie to reikia imt 
domėn, kad Lenkijos ka
riuomenėn nepriimami tik 
labai nesveiki ir fiziniai vi
sai silpni.

Išeina, kad Lenkijos jau
nuomenės sveikatos stovis 
faktinai yra dar blogesnis 
negu nušviečia pateiktos 
skaitlinės.

Toks pat vaizdas Danijoj. 
Iš pašauktų 1911-1915 me
tais naujokų kariuomenėn 
tinkamais pripažinta 46.5 
nuoš., o 1930 m. jau 37.7 
nuoš.; 1932 m.—34.7 nuoš. 
ir 1934 m. tik 31 nuoš. Išei
na, kad del sveikatos truku
mų daugiau 70 nuoš. jau
nuomenės netinka kariuo
menėj, kas liudija katastro
finę Danijos jaunimo masių 
Danijos jaunimo masių pa
dėtį. Danijoj taip pat išau
go skaičius baltabiliečių 
(pripažintų visai netinkamų

kariuomenėj). Jei 1911 m. 
jų buvo 23.2 nuoš. tai jau 
1934 m. jie sudarė iš ben
dros privalančių stot ka
riuomenėn—34.5 nuoš.

Tie daviniai rodo, prie ko
kio fizinio jaunuomenės iš
sigimimo privedė kapitaliz
mo viešpatavimas iš vienos 
pusės, ir kaip proletariatui 
laimėjus Sovietų Sąjungoj 
atsidarė naujauaunimo ma
sėms gadynė, kuvi, apart po
litinio ir kultūrinio augi
mo, neša jai fizinį stiprėji
mą. Sovietų Sąjungos jauni
mas nežino fizinio išsigimi
mo, kaip tai yra kapitalis
tinėse šalyse, nes Sovietų 
jaunimas nežino to bado ir 
skurdo, kurį priseina per- 
gyvent jo draugams-jaunuo
liams, kur dar viešpatauja 
fašizmas ir kapitalas.

Juraitis.
13-III-36.

ĮVAIRUMAI
MAŽIAUSIOS ŠALYS

Europoje yra visa eilė ma
žų neva “neprigulmingų” 
kraštelių, kurie faktiškai pri
guli nuo didelių.

Andorra. Andorra yra Py- 
rineio kalnuose, tarpe Franci- 
jos ir Ispanijos. Ji užima tik 
191 keturkampes mylias že
mės plotą ir turi 5,231 gyven
tojų. “Neprigulminga” nuo 
1278 metų, tai yra, virš 650 
metų. Vyriausias gyventojų 
užsiėmimas — auginimas avių.

Liechtenstein. Liechtenstein 
yra Alpų kalnuose, tarpe Švei
carijos ir Austrijos. Ši šalelė 
turi tik 65 keturkampių my
lių žemės plotą ir 10,213 gy
ventojų. Viešpatauja kuni
gaikštis 72 metų amžiaus

Francis Pirmai. “Neprigul
minga” nuo 1866 metų, kada 
atsiskyrė nuo Vokietijos. Vy
riausias žmonių užsiėmimas— 
žemdirbystė.

Luxemburg Kunigaikštyste. 
Luxemburg yra tarpe Vokieti
jos, Belgijos ir Francijos. Už
ima 999 keturkampes mylias 
ir turi 303,000 gyventojų. 
“Neprigulmybę” kraštas gavęs 
pasekmėj Vokietijos, Franci
jos ir Belgijos nesutikimų 
1867 metais, žmonės užsiima 
žemdirbyste, bet tuo pat kar
tu turi 35 rūdos „kasyklas ir 
45 liejyklas, kuriose gamina 
plieną, čigūną ir geležį.

Monaco. Monaco guli ant 
Viduržeminių jūrų kranto, 
Francijoj, arti Italijos sienos. 
Šalis pagarsėjus savo mieste
liu Monte Carlo, kur nuolatos 
turčiai suvažiuoja visokiems 
gembleriavįmams. Monaco tu
ri tik 8 keturkampes mylias. 
Gyventojų yra 22,153. “Ne
prigulminga” yirš 800 metų. 
Laike pereito pasaulinio karo 
Monaco paskelbė karą Vokie
tijai, bet karui pasibaigus ji 
užmiršo padaryti taiką, tai ir 
dabar yra “karo padėtyj” su 
Vokietija. Monte Carlo pa
garsėjęs gembleriayimais ir 
greitais perskyrais, kur suva
žiuoja visoki turčiai. Iš to 
Monaco valdžia turi geras 
įplaukas. Gyventojai gyvena 
iš patarnavimų turčiams.

San Marino. San Marino 
yra Apennino kalnuose, Itali
joje, netoli miesto Rimini, šis 
kraštas užima 38 keturkampes 
mylias ir turi 13,948 gyvento
jų. Turi neva savo parlamen
tą iš 60 žmonių, kuriame vieš
patauja fašistai. Skelbiasi, kad 
tai yra seniausia Europoj “ne
prigulminga” šalis. Turi savo 
“armiją” iš 39 oficierių ir 950 
kareivių, žemdirbystė ir gy
vulių auklėjimas tai žmonių 
užsiėmimas. Š—kas.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Dusina, Svaigsta, Tirpsta, 
Nervuoja

Gerb. daktare, aš skaitau 
“Laisvę” ir prašyčiau patari
mo. Aš esu žmogus jau 63 
metų, 5 pėdų ir 6 colių, 172 
svarų. Mane labai dusina, ir 
gerklė visada priaugus, ir sun
ku kvėpuot. Prieš kokį orą aš 
negaliu pagaut kvapo. Mano 
galva svaigsta, ūžia, nervuo
ja. Nervai mane ima, negaliu 
nusirąmint. Iš nosies dažnai 
varva čystas vanduo. Aš ma
nau, kad mano plaučiai perša
lę. Mano kojos visada užtir
pę.

Aš ąerūkaų, alaus visai ma
žai geriu, o degtinės tai iš
traukiu kaip kada kokius du 
ar tris stikliukus. O valgyt tai 
valgau, ką turiu, ba aš jau 
senai nedirbu, tai viską reikia 
valgyt.

Atsakymas.

Paskutinis Jūsų, Drauge, 
sakinys, labai daug nušviečia 
dalykų. Sakote, valgote, ką 
kada turite, nes bedarbis esa
te. Suprantama, kad tokiose 
aplinkybėse visokio sveiko, 
gyvo, gamtinio maisto neprisi- 
medžiosi. Jums priseina ot tik 
sau nuo bado gintis, kad kūną 
su dūšia krūvoj palaikius, anot 
tos žmonių patarlės, žmogus 
gali ir visai sotus prisivalgęs 
vaikščioti—ir tuo patim tarpu 
būti išbadėjęs vitaminais bei 
mineralais. Ir taip labai, la
bai dažnai ir esti su tūkstan
čių tūkstančiais darbo žmonių, 
kapitalistinio slogučio slogina
mų. . .

Jums visokių negerumų pil
na: ir gerklėj, ir raumenyse, 
ir nervuose, galvoj ir tt. Visa 
tai nėra kokias savaime skir-

tingos ligos, o tik vieno ben
dro didelio trūkumo pažymiai 
—simptomai. Tas trūkumas 
yra mitimo trūkumas, avitąmi- 
nozė, dalinė avitaminozė, dėl 
stokos vitaminų, tų gyvybės ir 
sveikatos išnešiotojų, maiste.

Ir Jums, Drauge, nėra vais
to, nėra jokių greitų ar speci
fiškų gyduolių, o yra tik mais
tas. Maisto, Drauge, Jums rei
kia kas diena, tikro, žmoniško, 
paprasto, neišdailinto, neiš- 
fabrikuoto maisto.

Kaipo bedarbis, Jūs, žino
mą, neįstengiate visokių ten 
daržovių ir vaisių turėti. Jūs 
privalote prisidėti prie Jūsų 
miesto Bedarbių Tarybos (Un- 

| employed Council), o tenai su
rasite būdus organizuotu keliu 
išreikalauti iš miesto žmoniš
kos šalpos!

Jums, Drauge, nepavaduo
jamai reikia gyvo, natūralinio 
maisto: šviežių, žalių, nevirtų 
daržovių ir vaisių, taip gi ir 
kitokių valgių—kiaušinių, pie
niškų, žuvų, rupios duonos, 
juodos duonos, šviežios mė
sos.

Vitaminų dėliai imkite ir 
žuvų aliejaus, džiovjntų mie
lių ir kviečio grūdų. Imkite 
būtinai iodo tinktūros po lašą 
kas dieną keletą mėnesių, pas
kiau po lašą kas pora dienų 
visą gyvenimą. Degtinės, 
Drauge, nevartokite. Eikite 
kas diena gerai pasivaikščioti; 
ant saulės, ant oro pabūkite. 
Dažniau suliaunėkite, pasilsė
kite. Gerklei gargaliuoti varto
kite druskos ir sodės skiedi
nio, bet ir gerklei daugiausia 
padės žuvų ąliejus ir gyvas 
maistas. Beje, imkite ir Thy. 
roid gland, Va gr. 100 tablets, 
po vieną prieš valgymą.
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Puslapis Trečias. "L' A O®
Pirmadienis, 30 Kovo, 1936

Dr. Jonas Šliupas
• (Tąsa)

Juodu net buvo padarę sutartį, kad ku
ris jų pirma numirs, tai kitas ant jo ka
po prakalbą pasakys. Bet klerikalizmui 

^stiprėjant, Burba įsigeidė, kad Šliupas 
prieš jį kapituliuotų. Burba iš sakyklos 
pradėjo girtis, kad “treptelėjus koja, 
Šliupas iš bado pastips.”

Brooklyne kunigai rėkė, kad Šliupą 
reikia pakarti už rašymą ir skleidimą be
dieviškų knygų.

Kai Šliupas gavo medicinos daktaro 
e laipsnį Marylando Universitete (Balti- 

morėje), tai kun. Milukas paskelbė laik
raščiuose, kad Šliupas mokslo nebaigė, o 
tik už pinigus nusipirko diplomą. Milu
kui reikėjo tas pareiškimas suvalgyti.

• Kun. Burba per spaudą kaltino Šliupą 
“nuodijant ligonius.” Už tai buvo pa
trauktas teisman ir nubaustas.

Kunigų sukurstyti fanatikėliai puolė 
prakalbas, ardė susirinkimus, grūmojo

• kalbėtojui. Už laisvos minties skelbi
mą Šliupas labai daug nukentėjo. Gal ir 
pats to nenorėdamas, jis daugeliui pra
skynė kelią prie socialistinių minčių.

1894 metais Pottsville, Pa., įvyko ku
nigų pasikėsinimas nulinčiuoti Šliupą 
teisminiai. Ši byla buvo pasekmė pir
mų laisvų laidotuvių, kai Shenandoah, 
Pa., netyčia nusižudė senukas laisvama
nis Andriukaitis. Kadangi jis gyveno 
Šliupo namuose ir buvo netikintis žmo
gus, tai jį palaidojo bedieviškai. Katali
kiškam Shenandoah kilo tikras “praga-

• ras” tikinčiųjų tarpe. Laike laidotuvm 
vos nesurengta pogromas. Iš to visko 
išsivystė kriminale byla prieš Šliupą, ku
rią suinžinieriavo kun. Abromaitis. Tei- 
smabutin suvažiavo 14 kunigų liudyti 
prieš Šliupą. Buvo sumobilizuoti net die
voti karčiamninkai. Advokatai išanksto 
žadėjo įkišti Šliupą kalėjiman.

Prisimindamas tą bylą, šliupas sako, 
kad Pottsvillės teismabutis buvo panašus 
į Wormso teismą, kur bažnyčios kuni-

• gaikščiai teisė Martyną Liuterį....
B via tesėsi 24 dienas.. Ji sujaudino ne 

•tik lietuvius, bet ir visą Pennsylvaniaą. 
Šliupas buvo inkriminuotas, kaipo anar
chistas ir bombininkas, ne tik bedievis. 
Jisai atsisakė prisiekti ant biblijos. Ga
lop. iam buvo leista prisiekti savo garbe. 
Protarpiais, teismabutyj kildavo sumiši
mų ir net muštynių. Galų-gale, teismas 
pripažino, kad Šliupas nekaltas. Tai bu
vo didelis smūgis klerikalizmui.

• Pasakoja, kad kada skundėjai susi
rinko Shenandoahrio klebonijoj, pas ku
nigą Abromaitį, apsiskaityti, kiek lėšuos 
jiems teismo ekspensai, tai kunigas gud
riai išsisuko nuo atsakomybės: “Nemo
kėjote Šliupą suprovoti, tai ko prasidėjo
te. Aš neduosiu nieko jūsų kvailybei pri-

• dengti.”
Apie tą pat laiką Šliupas gavo iš Kara

liaučiaus provokacinį laišką, kuriame iš 
jo prašoma informacijų, kaip daryti 
bombas. Visi įrankiai klerikalams buvo 
leistini.

Šia kryptim, vadinasi, Šliupas sulošė 
progresyvę rolę. Bet jo skelbiamoji lais- 
vimanybė nebuvo proletarinio charakte
rio. Jis nusidavė nematąs, o gal ištikrų- 

► jų nematė, kad bažnyčia taip sulipus su 
viešpataujančia išnaudojimo sistema, 
kąd ją iš jos nebeišmesi. Kapitalizmo 
pįmatus Šliupas niekuomet nei nebandė

Prūseika
parauti. O kova prieš kunigus, be kovos 
prieš visą išnaudojimo sistemą, yra vy
riausias buržuazinės bedievybės požy
mis.

Kartais plebėjiškai, kartais vulgariš- 
kai Šliupas bombardavo Romos tvirto
ves. Bet kaip tiktai reikėdavo nustatyti 
gaires platesniam tautiniam veikimui, 
žiūrėk, šliupas ir eina talkon tam pačiam 
klerikalizmui. Tai nebuvo pripuolama, 
kad jis padėjo steigti liet, parapijas.

Gi jam sugrįžus apsigyventi Lietuvoj, 
jo bedievybė pasidarė dar labiau nušu
tusi, dar labiau “sušukuota.” Mat, eti
nės kultūros draugija turi išsitekti “tau
tinės” valstybės rėmuose, o Dr-as Šliu
pas, matomai nusitaręs išsilaikyti tuose 
rėmuose. Už tai jam ir Gedimino orde- 
nas ir oficialė pagarba.

Gaila, kad Šliupas taip “susidisciplina- 
vo.” Mes, pastaruoju laiku, lyg ir bu
vom bemaną, kad Šliupas susipyks su 
smetonininkais....

Ar Jis Nenusivylė?
Šliupas buvo labai darbštus ir gabus 

žmogus. Mes nemanom, kad jis buvo sa
vanaudis, pinigo žmogus. Jam labiau 
rūpėjo “tautos garbė”, savos buržuazi
jos kėlimas, sudarymas savųjų ponų luo
mo, o ne asmeniškas pasipelnymas. Jei
gu jis būtų užsiėmęs tik daktaravimu, 
tai būtų galėjęs gerokai pralobti.

Šliupui visuomet labai rūpėjo iškelti 
“tautiškoji ekonomija.”

1916 metais Šliupas aktyviai prisideda 
prie sukūrimo Lietuvos Atstatymo Ben
drovės, kurion sudėta apie pusė miliono 
dolerių. Jis ir kiti tos bendrovės steigė
jai tikėjosi) milžiniškų ekonominių ste
buklų. Tuo tarpu mes žinome, kuo pa
sibaigė tos viltys. Del nepasisekimo tos 
bendrovės J. O. Sirvydas kaltina “nesą
žiningus politikierius, kurių kiti ir da
bar užima Lietuvoje augštas vietas, nors 
turėtų būti labai gerai apklausinėti vals
tybės gynėjo.”

Ne tiek svarbu, kas kaltas. Svarbu, 
kad sprogo finansinis muilo burbulas, o 
atsakomybė, mes manome, kolektyve, at
sakomybė tautiškos vadovybės.

1920 metais J. Šliupas buvo
sugrįžęs Amerikon kolektuoti pinigų 
Lietuvių Garlaivių Bendrovei. Šliupas 
pats sakosi, vienų metų bėgyje, su
kėlęs 50,000 dolerių. Iš to didelio kalno 
gimė didelis skandalas. Du laivu nupir
ko iš vokiečių, bet tie nuskendo Baltijoj. 
Keturis • kitus Vokietijoj užsakytus lai
velius Yčas su Stulpinu sako visai nega
vę. Už žuvusius pinigus Šliupas kaltina 
vokiečius, bet įrodymų neturi. Čia vėl 
mes turime reikalą su savotiškais tau
tiškos vadovybės finansais ir labai savo
tišku finansiniu “dorovingumu.” Patsai 
J. $liupas sakosi sukišęs ton bendrovėn 
25,000 litų.

Sugrįžęs Lietuvon, J. Šliupas pristoja 
prie Lietuvos Prekybos ir Pramonės ban
ko. Bankas subankrutuoja. Šliupas 
kaltina direktorius, kurie “asmeniškai 
eikvojo dideles stirnas pinigų, kiti ir dva
rus įsigijo.” Jisai pats taip pat sukišęs 
pusėtinai daug savo pinigų. Šliupas pri
sipažįsta, kad iš tos bėdos jisai išbrido 
“pusėtinai nusišutinęs” ir, gailaus, visas 
reikalas atsidūrė net teisme.

(Bus daugiau)

Visi Smarkiai Darbuokimės 
25 Metų Sukaktuvių Jubilėjui

Centro Komitetas nutarė, 
kaip visiems žinoma, skelbti 
jubilėjinį vajų per visą Ameri
ką. Įstojimas pusiau numa
žintas naujiems nariams. Cen
tras rengia koncertą su dova
nomis balandžio 26, taipgi vi
sas kuopas kviečia kaip nors 
paminėti tą jubilėjų. Išleido 
dovanų tikietukus ir visoms 
kuopoms išsiuntinėjo. Kviečia 
visur platinti ir tuomi sukelti 
pakankamai finansų išlygini
mui lėšų fondo.

Daugelis kuopų jau ėmėsi 
už darbo. Centrui pranešta, 
kad gerai pardavinėja tikie
tukus 2, 19, 22, 27, 29, 34, 
45 ir 49 kuopos. Kiekviena 
kuopa tūrėtų savo dalį išpar
duoti ir dar daugiau užsisa
kyti. Jau kelios kuopos dau
giau užsisakė. Kitos kuopos ren
gia apvaikščiojimo parengi
mus, bet iš daugelio kuopų 

j nieko apie tai nesigirdi. Tu
rėtų pranešti, ką jos veikia. 
4-toji kuopa prisiuntė 3 nau
jus narius ir žada dar 10 gau
ti. 45 kp. prisiuntė 5 naujus 
narius ir žada dar kokius 10 
prisiųsti. 54 kuopos sekreto
rius Geo. Braknis mini 25 su
kaktuves, paaukodamas vieną 
dolerį į lėšų fondą ir vieną

dolerį Tarpt. Darb. Apsigyni
mui.

Labai smagu girdėt teigia
mas žinias iš kažkurių kuopų. 
Bet būtų daug smagiau, kad 
kiekviena kuopa ir kiekvienas 
narys kuomi nors prisidėtų 
prie minėjimo. Mūsų draugija 
dabar labai draugingai ir gra
žiai gyvuoja. Centro Komite
tas, nors ir nevienokių politi
nių pažvalgų, visgi gana drau
giškai ir gražiai sugyvena. 
Jeigu vienas kuris nors ir pa
sako nedraugišką žodį-/-atleis- 
tina. Taip ir kuopoje reikėtų 
visokių pakraipų draugus 
įtraukti bendran darban—bu- 
davojimui savo organizacijos. 
Juk, pagaliau, APLA yra ne
partinė darbininkiška draugi
ja, kurioj visokių pažvalgų 
žmonės turi lygias teises ir ly
giai gerbiami. Tad visi ben
drai ir turime savo organizaci
ją gerbti ir auU’ėti, kad jinai 
būtų tvirtesnė skaičiumi narių 
ir turtu. Šis jubilėjus kaip tik 
ir turėtų išjudinti kiekvieną 
narį prisidėti kokiu nors dar
bu delei organizacijos labo. 
Gaukim naujų narių, organi- 
zuokim naujas kuopas. Drau
gai iš kitų miestų, kur nėra 
kuopų, gali kreiptis informaci
jų į Centrą adresu: 1322 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

J. Gasiūnas, C. Sekr.

Vincento dr-ja, kurios Karme
litų ir Senamiesčio skyriai da
bar aprūpina maistu nukentė
jusius nuo potvinio.

žydų tautybės piliečiams 
nukentėjusiems nuo potvinio 
maistą gamina žydų senelių 
prieglauda Poškos g-vėje.

Kas del potvinio neteko bu
tų, tuos savivaldybė apgyven- 
dino kai kurių pradž. moky- 
klų rūbinėse ir salėse. Ten 
budi savivaldybės- žmonės ir 
stengiasi nukentėjusiems su
teikti pagelbą. Nemaža nu- > 
kentėjusių savivaldybės pašal
pa nepasinaudoja, o apsigyve— 
no pas gimines, pažįstamus.

Marvelės gyventojams 11 d. 
kovo pietus teikė kariškos vir
tuvės savivaldybės sąskaiton.

Esamomis žiniomis, vien * 
Marvelėje del potvinio nuken- ‘

laikinai

A.P.LA. REIKALAI
BISKIS IŠ APLA ISTORIJOS

Kovo 27 d. sueina lygiai 25 
metai nuo inkorporavimo AP
LA organizacijos. Todėl ten
ka nors trumpai čia paminėti 
keletą faktų iš APLA istorijos.

1907 metais N. S. Pitts- 
burghe buvo sušauktas pirmas 
susirinkimas, kuriame nutarta 
suorganizoti Laisvės Draugiją, 
kaipo savitarpinio apsidraudi
mo draugiją. Pirmieji tvėrė
jai buvo tautiškai laisvų pa
žiūrų žmonės. Už kokių me
tų ar daugiau laiko tuo pa
čiu vardu susidarė draugija

1911 metais abiejų draugi
jų nariai nusitarė inkorporuo
ti Laisvės Draugiją ir pradėti 
organizuoti kuopas po visą A- 
meriką. Inkorporuojant advo
katas patarė mainyti vardą, 
tai ir nutarta duoti Laisvės 
Draugijai šį vardą: AugšČiau- 
sia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoj. Vadinasi, su inkorpora
vimu ir naujas vardas parink
ta.
1911

dėjo organizavimasis kuopų 
po visą Ameriką. Dabar tu
rime 51 kuopą, veik visuose 
svarbesniuose lietuvių centruo
se.

Inkorporuota kovo 27, 
metais.

Tačiaus per ilgą laiką tik 
kelios kuopos buvo susiorgani
zavę Pittsburgho apielinkėj.

McKees Rocks’e. Abiejų drau-( Niekur kitur kuopų nebuvo, 
gijų nariai veikė išvien. I Tiktai nuo 1917 metų prasi-

jo palikti pėdsakai ir 11 kovo 
dar nelikviduoti. “Amlit” b- 
vė savo kontorą ir kontoros 
garažą apsimūrijo, bet kiemas 
prie dirbtuvių pilnas vandens.

Kęstučio g-vės pusėje nuo 
Nemuno “Amlit’o” rajone visi 
kiemai ir namai pilni vandens. 
Matyt, kaip vandenyj plauko 
baldai, lentgaliai, įvairūs daik
tai, lentpjūvių kieme miško 
medžiaga ir tt.

Jonavos g-vėje daug žmo
nių prie pantoninių tiltų. Prie 
tilto sunku prieiti. I-masis ta
kas negrįstas, purvynas, siau
rutis, paskui reikia eiti per 
daržus ir kiemus, kol pasieki 
tiltą. Tiltas be turėklių, einant 
žmogui plūdės siūboja, o su 
jomis ir lieptai. Del to mote
rims ir vaikams sunku tiltu ei
ti. Savivaldybės ir savanoriai 
ugniagesiai ir 11 kovo per die
ną pumpavo iš rūsių vandenį, tėjusių yra 120 šeimų per 400 
Dažnai pasitaiko taip, kad žmonių.

j vandenį išpumpavus, tame pa
čiame rūsyje vėl atsiranda 
vandens.

Apsemtų vietų rajonuose 
parduotuvės uždarytos, rinko
je prekyba visai sustojo, žu
vų rinkoje būdelės išvartytos, 
kitos iki pusės apsemtos.

Kauno m. savivaldybės įmo
nių direkcijos ir nekiln. turtų 
skyrių būstai tebėra apsemti, 
todėl tos įstaigos persikėlė į 
rotušės rūmus.

A. Panemunėje tuojau už 
tilto kairėje pusėje, prie Sme
tonos alėjos tikras ežeras. Ta
me rajone kvartalas puikių na
mų—vandenyj. Gyventojai bu
tus pasiekia tik valtimis. To
liau prie miško nuverstas nuo 
savo nuolatinės stovėjimo vie
tos šaulių pavilijonas. Prie an
trojo pležo pavilijonas visiškai 
sulaužytas. Už miško Vičiūnų 
kaimas apsemtas. Gyventojai 
su krantu susisiekia valtimis, 
atrodo, kad kaimas gyvena 
saloje. Valtimis daug k a te
gali pasiekti savo butus ir 
Lukšio, Aleksoto, Kalvių ir kt. 
gatvėse.
Kaip Rūpinasi Nukentėjusiais

Kauno m. savivaldybė, rū
pindamasi nukentėjusiais nuo 
potvinio, tarės su žmogaus 
globos dr-ja, kad ji apsiimtų 
gaminti pietus nukentėjusiems, 

šalia restorano apsemta dar 
eilė namų.

Paeini Valančiaus gatve pro 
Rotušę prie Vytauto bažnyčios 
irgi ta pati istorija. Bažny
čia turi dvejas duris, bet abe
jos apsemtos ir per kelis mtr. 
negalima prieiti prie durų. 
Bažnyčioje taip pat yra van
dens.

Smarkiai į vandenį pasinė
ręs ir prieš Vytauto bažnyčia 
66 nr. namas, kuriame ilgai 
gyveno kun. Tumas. Čia val
tininkas budi.

Bendrai, potvinio nuostoliai 
yra dideli, nors jie dar ir ne
apskaičiuoti: sugadinti ir su
naikinti žmonių daiktai, sutri
ko tose vietose prekyba, kliu
do judėjimą ir normalų gyve
nimą ir tt.

Dabar jau vėl girdėt kalbų, 
: kad būsią rūpinamasi tvarkyt 
Nemuno vagą žemiau Kauno, 
kad daugiau tokie potviniai 
nepasikartotų, bet kai vanduo 
atslūgsta ir rūpesčiai atslūgs
ta.

Iš vandens kelių rajono te
ko sužinoti, kad ledas nuo Ve
liuonos iki Jurbarko jau išė
jęs, ir prie Jurbarko vanduo 
bent mtr. nusekęs. Tačiau prie 
Kačerginės, ledų susigrūdimas 
stipriai laikosi, susprogdinti 
sunku ir kaune Nemuno van
dens horizontas 6.4 mtr. Van
duo gali dar pakilti ir pla
čiau išsiplėsti į miesto žemes- 
niąsias vietas. Prie Rumšiškių 
ledas jau išėjęs, bet Kaune ir 
aukščiau Kauno—stovi.

Potvinis Kankina ir 
Kauno Biednuomenę

APLA pergyveno daug ne
smagumų. Daugiausia nuken
tėjo nuo buvusio sekretoriaus 
Aleksio, kurio laiku nunešta 
virš $15,000. Tai buvo dide
lis smūgis nedidelei draugijai. 
Ižde veik nieko neliko. Rei
kėjo skolintis, kad kaip nors 
išmokėjus pašelpas ir pomir
tines. Tačiaus ir tas ir kiti 
sunkumai draugijos nepaklūp- 
dė. Dabar jinai jau turi virš 
$35,000 turto. Pomirtinės ir 
pašelpos fondai stovi gana ge
rai, tik lėšų fondas dar nesu
balansuotas.

d. vaka- 
horizon- 
aukščiau

Nuo kovo 8 iki 12 
ro Nemuno vandens 
tas Kaune vis laikosi 
6 mtr. Taigi, žemesnės Kau
no miesto vietos vis dar tebėra 
apsemtos.

Tiems Kauno m. gyvento
jams, kurių potvinio metu išsi
liejęs vanduo nepasiekia, įdo
mu pasižiūrėti stichijos galy
bės, neužmatomų (pav., san
takos rajone), ledų plotų, už- 
semtose gatvėse pliauškančio 
judėjimo ir t.t. Tačiau ką po- 
tvinis paliečia, tas skundžiasi 
labai.

Iš tikrųjų liūdnas vaizdas 
Minkausko, Jonįvo^, Kalvių ir 
kt. apsemtose gatvėse, žmo
nių baldai ir daiktai sulaužy
ti, suversti, o kurių nespėta iš
nešti, tie mirksta vandenyje.

Vanduo taip ūmai liejosi iš 
krantų ir apsėmė žemesnes 
vietas, kad tūlas pabudo lovo
je plūduriuojančioje vandeny
je.

Dar ir 11 kovo teko matyti 
Jonavos g-vėj Eigulių tilto link 
nukentėjusieji ant kalnelio lai
ko susidėję daiktus.

Nukentėjusieji labai skun
džiasi savivaldybe, kuri iš 
anksto nepasirūpinus ir sku
bios pagelbos nesuorganiza
vus.

Jonavos gatvėje 11 kovo per 
dieną nepaprastas judėjimas 
ir nepaprastas vaizdas.

Pionierių bataliono pastaty
tas pantoninis tiltas siauras ir 
žmonės leidžiami juo eiti tik 
į vieną pusę. Taigi norėdami 
Vilijampolėn patekti, Jonavos 
g. stovi eilėj, kurios galas atsi
remia Lukšio gatvės ir čia pa
stovi keliolika minučių. Mat, 
reikia laukti, kol pereis žmo
nės einą iš Vilijampolės mies- 
,to link. Paskui eina žmonės 
tiltu iš Jonavos gatvės, o stovi 
ir laukia atėję iš Jonavos pu
sės.

Jonavos gatvėj nelyginių 
numerių pusėj namai ir kiemai 
apsemti, butuose vanduo tyvu
liuoja.

Šalia pantoninto tilto plau
kioja valtys ir arkliais važiuo
ja vežikai. Arkliai brenda per 
vandenį ligi pilvų, taškos, o 
sunkvežimiai ir lengvieji veži
kai tempia per vandenį prisi
sodinę kiek telpa žmonių.

Soloveičiko malūno kiemas, 
prieš Vilijampolės tiltą, taip 

|pat apsemtas. Toliau Neries

pakrančių Eigulių link—visur 
smarkus išsiliejimas.

Jonavos ir, Lukšio gatvių 
kampe stovi iš visų pusių ap
semtas “Lietūkio” sandėlis. Iš 
Jonavos g-vės į žuvų rinką 
lengvi vežikai veža žmones 
per vandenį, imdami nuo žmo
gaus po 10 et.

žuvų rinkoje prekyba vos 
gyva. Rinkoje pristatyta bū
delių, kurios, kaip kupstai, ky
šo iš vandens.

Kalvių ir Lukšio gatvės 
kampe raudona didele iškaba 
“Restoranas” stovi namas už
darytas ir vandens apsemtas.

Gerai, kad laikosi Neris.
Didžiausias judėjimas del 

potvinio Kęstučio ir Jonavos 
g-vė, nes čia tirščiausia žmo
nių gyvenama. Antai, Kęstu
čio g-vė j e nors 10 kovo van
duo atslūgo nuo gatvės, bet

bet negalėjo susitarti. Tada 
savivaldybė susitarė su sv.

Iš nukentėjusių teko girdėti, ; 
kad vienoj šeimoj vandenio iš-;, 
siliejimo metu Aleksote vienai 
moteriai tekę gimdyti, kitoj - 
šeimoj, vaikai sergą tymais ir -

Tačiau manoma, 
12 d. krizis turi

aukščiau Petrašiū

Naktį vanduo po truputį kir 
lo ir iš viso, lyginant su 11 d.„, 
yra pakilęs 7-8 cm. Kadangi,, 
oras atšilo iki 4° ir šiltas lie- t 
tus lyja, tai potvinio pavojus 
nepraėjęs, 
kad kovo 
įvykti.

Nemunas
nų ir 'žemiau Zapyškio švarus. „ j 
Neris aukščiau irgi išėjus. Bet^Įf 
Kauną Nemunas ir Neris te
belaiko ledo replėmis suspau-1 
dę.

Paskutinios žinios apie pat- 
vinį 11 vai. tokios: vandens 
horizontas, t. y. virš norma
laus lygio 6.49 mtr. Kyla po 
truputį.

Prie Raudondvario ledas su- ,. 
sikimšęs tebėra. Tokiu būdu . 
potvinis Kaune vis auga.

Raud. Kryžius kovo 12 d. 
Mary.elės gyventojams nuken-..... 
tėjusiems nuo potvinio įsteigė... 
savo punktą ir perėmė pašal
pos teikimą ir visą medicinos 
globą. Iš viso Marvelėj 
kentėjusių nuo potvinio 
gistruota apie 1,000 žmonių.

(Iš “Liet, žinių”)

NAUJOJE VIETOJE"

geriausia duona

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

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

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs .sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.



Ketvirtas.

Dar Apie Velionį Povilą Pacenka

i

V

Povilas Pacenka mirė kovo I anūkę ir seserį Botyrienę di- 
6 dieną, 1936 metais. Jo nė- deliame nuliūdime. Povilas 

^ra, bet jo darbai liko ir bus 
'.ant ilgo laiko neužmiršti. Aš 
'čia mėginsiu nupiešt jo bio
grafiją, kiek aš jos žinau.

Man parvažiavus iš Wash- 
ingtono valstijos į Pittstoną 
1914 metais ir 
miestą patėmijau didelėm rai
dėm “Lietuvių 
Pamislinau sau, kad jei ir baž
nytinis, tai nieko—pasiskaity- 
siu ir viskas bus gerai. Už
ėjau. Tai buvo nedėldienio 
popietis. Keli žmonės sėdi už 
Stalo—varto knygas. Vienas 
tautininkas paklausė manęs 
(mat, matė, kad naujas žmo
gus), ar sutikčiau prisirašyti 
prie draugijos knygyno — 
duoklės 10c į mėnesį. Aš su
tikau. Man prisirašius prie 
knygyno, atsirado ir socialis- 
,tų kuopa. Tais laikais soci
alistai ir tautininkai veikė iš- 
^yien ir Pittstone buvo pusėti
nai geras veikimas. Į prakal
bas ar taip parengimus su
braukdavo pusėtinai publikos. 
"Viskas buvo gerai iki socialis- 
Ztų kairysis sparnas atsitraukė 
"puo dešiniojo. Tautininkai 
^įrgi atsitraukė nuo socialistų, 
Įp da labiau nusistatė prieš 
-duos, kai rusai-bolševikai nu- 
•Vertė kerenskinę valdžią. 
Z’ Motiejus ir Povilas Pacen- 
Zkai buvo prie kairiojo spar- 
’ho, o kai susiorganizavo Ko- 
•frnunistų Partija, tai jie ir jų 
“draugės priklausė jon. Kaip 
tik komunistai parodė veiki- 

.Ūną, taip greit valdžia Komu- 
‘’ilistų Partiją padarė nelegale. 
."Pacenkai buvo karšti Komu
nistų Partijos rėmėjai ir uži
minėjo pirmas vietas, ba pusė
tinai gerai vartojo anglų kal
bą. Jie ragino visus partijos 
narius nemiegoti, bet visais 
būdais prigelbėti Rusijos drau
gam.

Povilas Pacenka 1921 ir 
• 1922 metais buvo nuėjęs su 
“extra-k a iriaisiais” ir ten bu
vo iki Minersvillės “ekstrinių” 
ąųvažiavimo. Parvažiuodamas 
Pacenka pasakė: “Mes turim 

n.aryt išeitį, likviduot opozici
ją, o dėtis prie “Laisvės” ir 
veikt išvien,” bet nenorėda
mas kitų draugų palikti, dirbo 
kiek tik jo spėkos pavėlino.

v- Motiejui Pacenkai mirus 
1932 metais ir nenusisekus, 
kad jo draugė brolį kryžiais 
fl’pkraus, tai Povilas Pacenka 
yiską palikęs išvažiavo į De
troitą, manydamas, kad De
troite gaus darbą, nes čia, 
■Wyominge, jau kiek laiko val
kiojosi be darbo ir nebuvo vil
ties kur gaut. Darbą buvo 
gavęs, bet ne ant ilgo, ir vėl 
atsidūrė bedarbių eilėse, tai 
Vėl grįžo į Wyomingą.

Sugrįžęs, draugas Pacenka 
karštai griebėsi už darbo ir 
Suorganizavo Wyominge dvi unijos nebandyk skiepyti, 
Vienetas, bedarbių tarybą ir įr foįie koks pasirodęs unijos

deliame nuliūdime. Povilas 
Pacenka mirė susilaukęs vos 

f46 metų.
amžinai.

Ilsėkis, drauge, 
Draugas.

einant per

Knygynas.

□
M.

.<■

“Companytown”
Companytown (kompanič

nas miestas) vadinasi tas an
gliakasių miestelis, kuris ne
turi nei valstijos, nei pavie
to, nei šalies, o absoliučiai pri
klauso anglies baronams. To
kių neva miestelių mažai te- 
siranda kietųjų anglių lau
kuose; bet už tai yra jų daug 
minkštųjų anglių laukuose 
plačioje Jungt. Valstijų šaly
je. Jie randasi atstokai, ki
ti gana toli, nuo industrinių 
miestų bei šiaip laisvai gyvuo
jančių, savivaldiškų miestelių. 
Jie atsirado po to, kaip an
glių karaliai kur atrado an
glies sluogsnius ir be darbi
ninkų anglies negalėjo imti iš 
žemės gelmių. Anglies baro
nai, pasinaudodami tuo, kad 
darbininkams yra toli iš cen
trų atvažiuoti kasti anglį, pa- 
budavojo savo “miestus” ir 
apgyvendino savo darbinin
kus, žinoma, pažadėdami ka
sėjams aukso kalnus. Darbi
ninkai, jieškodami darbo, pa
klausė baronų ir apsigyveno 
pažadėtuose aukso miesteliuo
se. Taip ir po šiai dienai tie 
darbininkai ir miesteliai tebe
niūkso nematanti pasaulio, o 
vien tik 
sunkiausį

Įdomi 
miestelių
valdymo forma. Tur būt nie
kur nėra taip paneigtos žmo
gaus teisės, kaip juose. Čih 
šeimos turi gyventi kompani
jos “šantėse;” daugelyj tokių 
miestelių gyventojai neturi 
vandentiekio ir turi vandenį 
gėrimui ir valgymui taupoti, 
kada nuo stogų pribėga ly
jant; čia kompaničnas dakta
ras, ligoninė; čia nerasi kito
niškos krautuvės, kaip kompa- 
nična, ir turi mokėti, kiek kom
panija nusako; čia kompanič- 
na mokykla ir jos bosai; čia 
kompaničnos bažnyčios ir turi 
darbininko šeima vieną iš jų 
lankyti ir klausyti kunigo pa
mokslų, kuris yra pasamdytas 
kompanijos; mokyklose darbi
ninkų vaikai nieko daugiau 
neišmoks, kaip tiktai tą, ką 
kompanija nori; į tokį miestą 
niekas neįvažiuoja ir neišva
žiuoja be kompanijos leidimo, 
nes čia visi keliai kompani
jos, kaip lygiai ir jos mies
tas; čia miestą valdo kompa
nijos superintendentas, kuris 
visus valdininkėlius paskiria, 
ir jie dirba — valdo gyvento
jus, kompanijos pavaldinius, 
pagal jo įsakymą; į tokį mies-

vo vaikus, kad išaugtų gerais 
sau ir draugijai ir tuomi kom- 
panični miestai “savimi pasi
taisys”, atėiš į civilizacijos vė
žes.

Vėliausiu laiku kita ponia 
pasirodė šio klausimo gvilde
nime, tai p. Fannie Hurst, to
kių miestų gyvenimo “žinovė,” 
Hearsto laikraščių bendradar
bė. Ji tuo pačiu tonu, kaip 
ir pirmoji, bet kur kas mik
liau apkalba tų darbininkų ir 
jų šeimų padėtį. Ji pataria 
“Mr. and Mrs. Coal Miner” su 
sirūpinti savo likimu tokiuose 
miestuose ir reikalauti sau 
teisių. Bet, apsaugok Elijo- 
šiau, ne revoliucijos keliu, o 
evoliucijos. Jos supratimu, 
esąs naturalis dalykas, kad 
yra išnaudotojų ir išnaudoja
mų, bet evoliucijos kelias ko 
nors atsiekimui esąs “moder
niškiausias” ir “sėkmingiau
sias.” Kitaip sakant, ši po-

LAISVI Pirmadienis, 30 Kovo, 1036
■ ...- g———g.. „ ............................... —

Pilniausiai Užgiriu Korespondentų Pasitarimąįhiestų ir darbininkų. Viena, 
kalbėdama tame klausime, ap
verkia baronų biednumą, kita 
—nors ir gaila jai Mr. ir Mrs. 
Coal Miner, bet mokina, kad 
ne tikrai kovoti už savo tei
ses', o tik melsti-reikalauti. 
Viena, pirmoji šalies leidė, o 
antra Hearsto abazo rašytoja 
ir abi pliurpikės.

Toks tiktai susirūpinimas 
kompaničnų miestų gyventojų 
likimu ir tik tokių ponių—jo
kios agitacijos už liuosybę ne
įdeda ir iš to jokios naudos 
nėra. Bet kitaip supranta 
UMWA vadai. Jie tokiems 
raštams katutes ploja ir dau
giau pageidauja.

Šitokių “nuskendusių” žuvu
sių miestų neišgelbės tų mies
tų gyventojai, kad ir kažin 
kaip jie sukiltų prieš savo 
siaubūnus. Juos išgelbės tik 
UMWA ir tik tada, kada 
griežtai baronų pareikalaus

Nesenai laisviečiai prane
šė, kad jie šaukia visus “Lais
vės” korespondentus suva- 

[ žiuoti išvakarėse “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimo pasi
tarti, padiskusuoti kartu su 
laisviečiais apie rašymą kores
pondencijų.

nia nepataria darbininkam ei- jiems liuosybės streiko keliu 
ti kovon del išvadavimo šių (F. Hurst kalba: revoliuciniu

keliu). Bet žinant dabartinių 
vadų kovingumą, bene prisi
eis tas atlikti būsimai prole
tarinei revoliucijai.

* * *
“Laisvės” No. 68, straips

nyje “Kietųjų Anglių Lauke 
—Derybos Pertrauktos; Baro
nų Reikalavimai — padariau 
klaidą. Ten pažymėta, kad 
angliakasių derybos su baro
nais pertrauktos nuo kovo 19 
d. iki 26 d. Turėjo būt: nuo 
kovo 13 d. iki 19 d.

Požeminis.

Mano manymu, toksai pasi
tarimas yra itin sveikas, rei
kalingas. Tai, man regis, be
ne pirmas toks įvykis šaukia
mas nuo “Laisvės” pasirody
mo. Tai, pagaliaus, nors kar
tą tokia genialė mititis gimė 
pas laisviečius ir ji turėtų būt 
būtinai įvykinama gyvenime, 
nes kas gi nenorėtų korespon
denciją parašyti gražiai, tin
kamai ir patraukiančiai skai
tytojo domesį? Deja, mes, 
kurie daugiau ar mažiau ra- 
šinėjam žinutes į “Laisvę,” 
gal neklysim pasakę, kad be
ne tik trečdalis koresponden
tų yra matę mokyklos suolą, 
ar bent tik pradiniai gavę 
prasilavint. O jei nežinai tai
syklių, bei mintys sunkiai 
tvarkosi, tai, be abejo, ir noro 
nėra imtis plunksnos.

Pasimatysime koresponden
tų posėdyje. G. Albinas.

60,000 Bežemių Ispanų 
Užėmė Dvarų Žemes
BADAJOZ, Ispanija. — * 

60,000 lauko ūkių darbinin
kų kovo 26 d. užėmė kelis 
desėtkus dvarų ir lygiai pa
sidalino jų žemes tarp sa
vęs. \

Pranešama, kad ministe- > 
ris pirmininkas Azana, kai
rysis republikonas, grūmo
jąs juos iš ten išvyti.

SLA PAŽANGIŲJŲ NARIŲ 
KANDIDATAI

RINKIMUOSE
Kovo ir Balandžio Mėn., 1936 *
UŽ JUOS PADĖKIT KRYŽIUKUS! 
Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezidentas J. K. MAŽIUKNA 
Sekretore P. JURGELIŪTĖ
Iždininkas ADV. K. P. GUGIS > 
Iždo Globėjai: J. MILIAUSKAS ir

E. MIKUŽIŪTĖ
Dr.-Kvot. J. S. STANISLOVAITIS

vergijos pančius ir 
darbą.
ir bjauri yra šių
charakteristika ir

MUZIKA PRADĖS 
Nuo 6 Valandos Vakare 

Vakarienė Bus 7 Vai. Vakare. 
Koncertas 10 Vai. Vakare.

Šokiai Bus Prieš Programą 
Ir Po Programai.

ĮŽANGOS KAINOS: 
Vakarienei Suaugusiems $1.25 
Vaikams iki 12 Mėty 50 Centy

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 40c 
•

Prašome išanksto įsigyti bilietus, nes no
rime žinėti, del kiek žmonių gaminti valgių.

EXTRA KAVALKAS PROGRAMOJE

Viola Šarkiūnaitė
Iš Chicagos šokikė

Pittstone sudrūtino Komunis
tų Partijos vienetą, ir ji veikė 
gerai, kolei Povilas Pacenka 
dalyvavo. Mat, jau iš Detro
ito parvažiavęs skundėsi, kad 
jam mainų darbas sveikatą 
atėmė ir sirguliavo, bet Povi
las Pacenka, iki visai atsigulė 
į lovą, dirbo del darbininkų 
išsiliuosavimo iš po kapitalis
tinės vergijos.

Drg. Pacenka buvo Wyo- 
nMngo Bedarbių Tarybos pir
mininku ir WOW pirmininku. 
Sirgo suvirs du metus. Pri-

, klausė ir prie ALS (?—Red.) 
Tapo palaidotas 9 dieną kovo, 
West Wyoming© Laisvuose 
Kapuose.

S. Milsonas, Komunistų Par
tijos sekcijos organizatorius, 
pasakė trumpą biografiją ir 
Wyoming© Merginų Oktetas 
prie kapo padainavo “Inter
nacionalą.” Palydėjo į kapus 
geras skaičius draugų—slavų, 
lenkų ir italų. Buvo apie 35 
mašinos. Kvietkų buvo gana 
dikČiai. Paliko draugę, kuri angliakasių motetų reikalas ir 
priklauso prie Partijos, sūnų,jos atsidėjusiai turi mokyti sa-

organizatorius , būna greit iš
guitas bei nulinčiuotas; toks 
miestas neturi jokio sanitariš- 
kumo ir, žiūrint iš šalies, iš
rodo galvijų tvartu.

Trumpai kalbant, toks yra 
Companytown— kompaničnas 
miestas angliakasių. Keis
čiausia yra tas, kad tie mies
tai, nors randasi žemėje Wash- 
ingtono ir Lincolno, bet nepri
klauso Dėdei Šamui, o tik an
glies karaliams. 

♦ * *
Kad angliakasių gyvenimas 

tokiuose “miestuose” yra ap
verktinas, tai ir aklas gali ma
tyt ir bejausmis at j aust. Bet 
ar kas rūpinasi, kad tokią 
vergiją panaikint šioj “lais
voj” šalyj? O, “taip!” Po to, 

i kaip angliakasių unija atlaikė 
savo konvenciją ir pasisakė 
remsianti Rooseveltą ateinan
čiam terminui, tai ponia Roo- 
seveltienė parašė straipsnį į 
UMWA “Journal’ą” tuo klau
simu, nurodydama, kad tai

am;

BUS LABAI GERA 
VAKARIENĖ

‘S

A. Višniauskas
Baritonas

s

m
.X "NW

Ona Levonavičiūte
Dramatiškas Sopranas

KONCERTO PROGRAMA:
ONA LEVONAVICH, Dramatiškas Sopranas

Lietuvaitė žymi New Yorko teatrų, da inininkė pirmu 
kartu dainuos lietuviai šiame koncerte.

A. VIŠNIAUSKAS, Sidabrinis Baritonas,
Brooklyno publikos mylimas dainininkas.

ALDONA KLIMAITĖ, Koloratūra Sopranas
Jauna puikaus talento dainininkė.

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas Tenoras
Palinksmins gražiomis liaudiškomis dainofnis.

GRAND PARADISE SALEJE
318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. L. B. Šalinaitė

Ji akompanuos artistam

Tą Pačią Dieną, 10 Vai. Ryte, Bus “Laisves” Bendroves Dalininkų Konvencija; Konvencijoje Bus | 
Svečių Iš Tolimų Miestų. Jie Taipgi Bus ir Bankiete, Tad Atsilankę į Bankietą Turėsite Progos |

Pasimatyti Su Daugeliu Iš Toliaus Atvykusių. §



Puslapis Penktas r
Pirmadienis, 30 Kovo, 1936

Lietuva Prieš 75 Metus
===================== ST. MATULAITIS ================

(Paminėjimas 75 Metų Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Dalgį vartojo tik šienui pjauti ir rugiams 
kirsti. Tačiau pabrėžiama, kad kažku
rie dvarininkai turi geležines, arklių jė
ga sukamas, kuliamąsias mašinas, o 
kaipo retenybę piaunamą mašiną. Dir
va duodavo 5-7, o kaikur 9-10 grūdą.

Apie Kauni ją tų laikų liudytojas taip 
rašo: “Kaslink žemės ūkio pagerinimo, 
pirmutinė vieta priklauso Prūsijai, an
tra Žemaitijai, trečia Kuršui, ketvirta 
Užnemunei (Kraj zapuszczanski — Su
valkija), o paskutinė Lietuvai, priskai- 
ant prie jos ir rytinę Kauno gubernijos 
pusę, t. y., Zarasų, Panevėžio (buv. 
Upytos), Ukmergės ir Kauno pavietus.” 
Aria čia ypatingu žemaičių arklu, su 
dviem geležiniais noragais ir verstuvė-/ 
mis, atverčiančiomis velėnas, o vietomis 
(Raseinių pav.) plūgu, į kurį kinko du 
arklius ar jaučius. Vietose, gretimose 
su Prūsų siena, vartoja akėčias su gele
žiniais akėtvirbaliais (akėčkuoliais), ki
tur dar su mediniais. Dirvą žiemken
čiams javams tankiai trejoja, nekalbant 
jau apie kartotiną suarimą, kas parodo 
geresnį žemės apdirbimą. Rugius kerta 
tankiausiai pjautuvais. Vasaroją visuo
met kerta dalgiais su tam tikrais prie
taisais (lankeliu, pėdele ir kitais), kad 
pradalgė gerai gultų. Ūkis tankiausiai 
trilaukis, bet pas daugelį wdvarininkų 
nuo 30 metų pabaigos vartojama vais- 
mainis ir daugialaukis ūkis. Sėjos na
šumas nelygus. Geresnėse dirvose, kai, 
antai, Panevėžio paviete, siekia derlin
gais metais 15-18 grūdų; kitur paprastai 
8-10, o Zarasų paviete nuo 1846 m. iki 
1856 m. išnešdavo vidutiniai nuo pus
antro iki keturių grūdų.

Šitoks buvo, bendrais ruožais imant, 
žemės ūkio stovis paskutiniu dešimtme
čiu prieš baudžiavos panaikinimą. Ūkis 
vis ir vis labiau darėsi kapitalistinis. Ja
vų kainų, eksporto galimybių augimas i 
skatino prie įvedimo daugialaukio “su
lyg užsienių ūkių pavyzdžių ir sulyg už
sienių agronomų mokslo,” prie padidini
mo savo dvarų kiekio, iš vienos pusės, iš 
antros pusės—išsivystymui intensyvaus 
kapitalistinio ūkio kliudė baudžiava. 
Nemokamas baudžiauninko darbas ne
našus ir neatatinka naujoms ūkio for
moms. Jis ir dirba nenoromis, kad tik 
kaip nors savo valandas atlikus; ir jo 
darbo gyvuliai niekam tikę, visiškai ne- 
atatinkami naujiems reikalams. Kas 
daryti? Kaimynų (Prūsijos ir Kuršo) 
pavyzdys ir kažkurių jų pačių prityri
mas vaizdžiai rodė Lietuvos dvarinin
kams, kad šiuo žvilgsniu daug geresnis 
ir naudingesnis laisvai samdomų darbi- • 
ninku darbas. Šis ir stropiau dirba ir 
labiau pono nauda rūpinasi. Ir štai Lie
tuvoj dvarininkų tarpe vėl įsivyrauja 
mintis apie reikalingumą paliuosuoti 
baudžiauninkus be žemės, kad tuo būdu, 
iš vienos pusės, padidint savo dvarus, iš 
antros pusės—turėti samdomų darbinin
kų kadrus, kurie ir dirbs geriau ir dau
giau naudos duos savo darbdaviui. Bet 
ta problema pasirodė netaip lengva iš
rišti. Iš vienos pusės baudžiauninkų vie
toj laisvai samdomųjų darbininkų dar
bas palengvintų perėjimą iš trilaukės 
ūkio sistemos į daugialaukę, į vaismai- 
nį ūkį prie įvedimo pagerintų įrankių, 
atatinkamų laiko reikalavimams — prie 
intensyvaus ūkio. “Įvesti intensyvų ūkį 
su vaismainine sėjos apyvarta visiškai 
negalima, baudžiavos darbui esant, delei 
begalinio tįnginumo ir netikusio darbo 
lažinių žmonių, priverstų dirbti be ata
tinkamo atlyginimo; kad turėt gerus dar
bininkus, reikėjo juos pasamdyti laisvai 
nustatyta kaina.” “Laisvai samdomas 
darbas padarė galimu vartojimą žem-

dirbystės mašinų ir geresnio darbo gy
vulio. 60 laisvai samdyto darbo dienų 
lengvai atstoja 100 pėkščių lažos dienų. 
100 lažinių dienų su arkliu lygios 80 net 
60 ar 40 dienų laisvai samdomo darbo 
su arkliu. Vietoj pirm buvusio derliaus 
5-8 grūdai, gaunama prie laisvai samdo
mo darbo iki 10 ir daugiau.”

Šitame pasakymemiums svarbu ne tai, 
ar teisingas šis apskaičiavimas, bet tai, 
kad taip buvo nusistatę tie, “kurie su 
dideliu palankumu teikė Petersonui vi
sas reikalingas x žinias,” t. y., Lietuvos 
.dvarininkai, žodžiu, gyvenimo praktika 
parodė ir dvarininkai buvo nusistatę, 
kad reikia baudžiavos vįetoj pereiti į 
laisvai samdomą darbą. Bet vienas da
lykas noras ir įsitikinimas, kitas dalykas 
reales galimybės šitai įvykinti. Dauge
lis dvarininkų buvo įpratę į baudžiavos 
darbą, nereikalaujantį iš pono nė ener
gijos, nė žinių, nė komercinių gabumų, 
be ko negalima vesti kapitalistinis raci
onalus ūkis, senos rutinos vietoj. Be to, 
perėjimas į intensyvų, laisvai samdomu 
darbu dirbamą ūkį reikalauja iš karto 
įdėti gana žymų kapitalą. Kol dvaro dir
vas dirbo baudžiauninkai, anie ateidavo 
su savais įrankiais ir savo gyvuliais, 
pereinant į laisvai samdomą darbą, dva
rininkui reikia tuojau įsitaisyti savo 
įrankius, gyvulius ir dar triobas aniems 
patalpinti be to, bent pirmiems metams 
reikia turėti dar kuo apmokėti samdo- 
mąją darbo jėgą. Sulyg Petersono (aiš
ku, ir sulyg dvarininkų, su kuriais jis 
tarėsi) nuomonės, “užvedims” pilno in
ventoriaus ūkininkavimui reikalauja ka
pitalo, lygaus grynam vienų ar pusantrų 
metų pelnui, gaunamam iš dvaro su la
žiniu žemės ūkiu. Laisvai samdomas 
gali apsimokėti tik tuomet, kuomet der
lius duos nemažiau 6 grūdų. Mums ir 
čia nesvarbu, ar teisingai jis nustatė ka
pitalo reikalingą dydį, kad pereiti iš la
žinio ūkio į laisvai samdomu darbu dir
bamą; svarbu, kad nemažas kapitalas rei
kalingas ir kad dvarininkai šitai gerai 
suprato. Kadangi vieni neturėjo, kaip 
jau sakėme, gabumo ir energijos įvesti 
intensyvų, racionalų ūkį, o kiti, kad ir 
norėjo ir būtų sugebėję, neturėjo kapi
talo; tiktai labiau sumanūs ir turį ga
limybę įdėti kapitalą galėjo pereiti prie 
naujų ūkininkavimo formų. Delei tokios 
padėties smulkesnieji dvarininkai, ku
riems pervedimas lažininkų ant činšo 
buvo pražūtingas, nes iš to jie išgyventi 
negalėtų, kurie neturėjo nė kapitalo už
vesti savąjį inventorių, pasiliko prie se
nos ūkininkavimo sistemos, prie baudžia
vos, nes tokiu būdu jie sugebėjo išspaus
ti didžiausią rentą iš savo baudžiaunin
kų. Daug buvo ir tokių, kurie rado ata- 
tinkamesniu ir patogesniu pervesti bau
džiauninkus ant činšo, kad už tuos pi
nigus arba samdytis darbininkus, arba 
ir savas žemes išnuomoti nuomotojams, 
turintiems kapitalus, įsitaisyti savą in
ventorių; patys gi dvarininkai gyveno iš 
paimamų iš baudžiauninkų činšų ir nuo
mos iš nuomotojų. Treti vėl darė pa
stangas pereiti prie pagerintų ūkio sis
temų laisvai samdomo darbo jėga. Kau
no gubernijoj, anot Petersono, šioj kryp
ty] pradžią padarė savo dvaruose du vo
kiečiai baronai Klopmanas ir Volfas dar 
1839 m. Bet tolimesnėj kitų dvarinin
kų praktikoj įvyko visa eilė maišytų per
einamų formų: nuo baudžiavos iki činšo 
su baudžiava, pavertimo lažininkų ap
mokamais bernais (kumečiais), laisvai 
samdomo darbo ir net importavimo dar
bininkų iš užsienio (Kerbedis, Traupiu 
dvare).

skričio trumpai pasveikino šį 
pilną entuziazmo vienybės su
sirinkimą. Mes, worcesterie- 
čiai, iš šio vienybės susirinki
mo kviečiam ir kitų kolonijų 
LDD ir ALDLD likutis kuo- 
greičiausiai eiti prie vienybės. 
Tegul Strazdo-Jankausko No. 
2 Skloka nebūna ta baidyklė 
darbininkų vienybei. Jie su
siorganizavo, kad niekinti Ko
munistų Internacionalo VII 
Kongresą, kad pastoti kelią 
vienybės frontui. Mes šiame 
vienybės susirinkime užgiriam 
Kominterno VII Kongreso ta
rimus. Mes stojam už dar
bininkų bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą. Lai gyvuoja 
darbininkų vienybė vadovybėj 
Komunistų Partijos! Lai gy
vuoja ALDLD!

Atidarius susirinkimą buvo 
perskaitytas laįškas organiza
toriaus J. žalimo, kuris iš 
priežasties darbo negalėjo su
sirinkime dalyvauti, ir tame 
laiške pridavė rezignaciją iš 
organizatoriaus vietos. Mes 
rekomendavom perrinki visą 
valdybą, bet sugrįžę draugai 
su tuo nesutiko—tik į orga
nizatoriaus vietą išrinkom su
grįžusį draugą S. Janulį ir 
knyge išrinkom mūsų seną 
veikėją E. Dovidonienę. Taip
gi prisirašė vienas naujas na
rys.

Nutarta skirti dalį pelno 
Kompartijai nuo vienybės 
bankieto.

Išrinkta atstovai prie Kom
partijos, prisirengimui prie 
Pirmos Gegužės.

Išklausytas raportas iš ban
kieto, kuris įvyko minėjimui 
20 metų ALDLD gyvavimo.

Keikia tarti didelį ačiū 
gaspadinėm už jų rūpestingą 
darbą: Trasikienei, Petkūnie- 
nei ir kitom, kurios prisidė
jo darbu. Ir taipgi ačiū vi
siem programo pildytojam: 
J. Kalakauskui, J. Latimer, 
sesutėm Vaitkiutėm, Noruse-
vičiukui— jaunam armonistui, į 
drg. Kubiliūnui ir d. Meškie- 
nei, kuri visiem akompanavo, 
o D. Lukienei už padarymą 
dekoracijų. O publikai ačiū 
už gražų parėmimą.

Aplaikyta 2 blankos su 
ženkleliais rėmimui Italijos 
Kompartijos kovai prieš fa
šizmą. Išplatinti paėmė drg. 
J. J. Bakšys. Į dienraščio 
“Laisvės” suvažiavimą apsiėmė 
draugė E. Dovidonienę..

žurnalą “Priekalą” galima 
gauti pas mūsų knygę draugę 
E. Dovidonienę. šis žurnalas 
ateina iš Sovietų Sąjungos. 
Skaitydami šį žurnalą, susipa
žinsite su lietuvių darbininkų 
gyvenimu ir abelnai visų dar
bininkų gyvenimu Sovietų Są
jungoj.

savim atsivežė ir programą— 
dainininką drg. A. Višniaus- 
ką, su geru ir skambiu balsu.

Laike vakarienės tuojau pa
sigirdo iš publikos balsai: 
“Mes norim Višniausko, kad 
padainuotų !” sDaug laiko ne
ėmė ir jau pasigirdo skambus 
baritono balsas, dainuojant 
lietuvišką darbininkišką dai
ną.

Drg. Višniausko dainos taip 
patiko publikai, kad net ke
turis sykius buvo iššauktas 
padainuot. Ir už tą mes, lin- 
deniečiai, drg. Višniaųskui ta
riame širdingą ącių!

Taipgi laike vakarienės bu
vo iššaukti nekurie draugai ir 
draugės ką nors pasakyti apie 
šį parengimą.

Iš Eljzabetho Saliklis pasa
kė trumpą prakąlbėlę, pa
reikšdamas, kad ALDLD arba 
kitos kuopos bei draugijos tu
rėtų rengti daugiau tokių, pa
rengimų ir pritraukti publiką, 
be skirtumo pažiūrų (kaip 
kad šiame parengime), į vie
ną krūvą ir veikti išvien.

Drg. šerelis paaiškino, ko
kią naudą turi nariai, prigulė
dami prie ALDLD, ir todėl, 
kurie dar nepriguli, turėtų pri
gulėti į ALDLD.

M. Budreckis iš Lindeno la
bai naudingai išsireiškė maž
daug taip: “ALDLD kuopa, 
arba kita kokia nors organi
zacija, jei tik literatūrą arba, 
kitaip sakant, darbininkišką 
apšvietą skleidžia, tai nežiū
rint kokių pažiūrų žmonės jo
je priklausytų—tikinti ar ne
tikinti, tas nedaro skirtumo, 
nes literatūra visiem yra rei
kalinga.”

Buvo ir daugiau dar kal
bėtojų, bet jų...jau neminėsiu, 
nes tai bereikalingai užimtų 
laikraštyj vietą, o beveik vi
sų nuomonės buvo tos pačios, 
kaip čia skamba.

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai prie geros A. Gurskio or- 
kestros, kuri griežė visokius

Iš

(Daugiau bus)
t

Worcester, Mass
WorceUeris Jąu Suvienijo

ALDLD 11 kuopa laikė sa
vo susirinkimą 22 d. 
Lietuvių Svetainėj, 29

kovo, 
Endi-

cott St. šiame susirinkime di
delė didžiuma buvusios opozi
cijos draugų susivienijo su 
mumis. Tik keli ALDLD na
riai del šiokių ir tokių prie
žasčių negalėjo atvykti. Su 
šiuo susirinkimu skloka Wor-

J. M. Lukas, 
ALDLD 11 Kp.
Korespondentas.

Linden, N. J

Ne

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MEPICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF .

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
Šlapinimosi ligas.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O £ p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

1OO’ Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

šokius lietuviškus ir ameriko
niškus—iki pat ryto.

Draugės M. Burkauskienė, 
M. Užkurienė, O. Vertelienė j 
ir K. Kardauskienė, kurios bu
vo už gaspadines, užsitarnavo 
širdingą ačiū už nenuilstantį 
pasiaukojimą darbe. C. A.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

LICENSES
BEEK, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at pilO—9116—4th Avenue, Borough , 
of Brooklyn,' County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BAY RIDGE INN, INC.
9110—9116—4th Ave., Ęrooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ąt 1465 Myrtle Ayenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1465 MYRTLE AVENUE CORP.
1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5465 has been issued tp the updersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcohqlic Beverage Control I^w at 724—726 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE VOGEL
724—726 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Atsibuvusios Chicken Chow j 
Mein Vakarienės ir Šokių

Kovo 22 Dieną

girdėti 
svečių 

plačios 
Eliza-

NOTARY PUBLIC

cesteryj lieka nuimta nuo 
žemlapio. Visi sugrįžę dran
gai užsimokėjo ir pasiliko ly
gūs ALDLD nariai 11-toj kuo
poj, kaip seniau kad buvo. 
ALDLD VII Apskričio sekre
torė, D. Lukienė, varde ap-

Kuomet dar Lindepe ir abcl- 
nai apielinkėje nebuvo 
tokios vakarienės, tai 
prisirinko iš visos 
apielinkės, būtent iš
betho, Bayonnės, Hillsides ir 
kitų miestų, ir tokiu būdu pri
sipildė pilna draugo Tenio 
svetainė.

Žinoma, turiu garbės, varde 
ALDLD 136 kuopos, paačiuoti 
tiems draugams bei draugėms, 
kurie platino tikietus bei žo
džiu garsino šį parengimą.

Kiek buvo galima ■ nugirsti 
iš publikos, tai -pasirodo, kad 

į visi puikiai buvo užganėdinti 
šia vakariene, nes valgio buvo 
užtektinai ir kas kiek norėjo, 
galėjo valgyti, Ačiū toms jau
noms patarnautojoms, kurios 
gerai prižiūrėjo stalus, kad 
viskę užtektų.

Ant šios vakarienės, aš ma
nau, puikiausį vardą užsitar
navo bayonniečiai, nes jie su

.............„yi, j i i -

Tel, Virginia 7-4499

Bany P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’y^^ 
ir salę 4el po šęrineny piety. 
Teikiam nemokamai veliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. N. Y.

=T=

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 3-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidrąugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsonu, 
knyga, kurią D-ras Karkiančius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui* su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

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

TEL. STAGG 2-5043

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
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

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai Įegališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

T
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

n

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs žmogus dirbt 

ant farmos. Farma randasi New, 
Yorko valstijoj. Darbas nuolatinis. 
Apie mokestį susitarsim, kaip pasi
matysim. Kreipkitės sekamai: Su-' 
perintendent, 2522 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (76-78)

Reikalingas lietuvis dženitorius 
dirbt prie 15 šeimynų namo,

pai a- | įjs pentuot. Bus duodama 
i rys, valgis ir $15.00 į

Most I Kreipkitės greitai sekamai:
sako:

stebina

'“Laisvės” Bankieto Programoj Dalyvaus 
Viola Šarkiunaitė iš Chicagos

Pirmadienis, 30 Kovo, 1936

1

. Šiomis dienomis gavome 
pranešimą, kad pribus iš'Chi- 
eagos lietuvaitė puiki šokėja 
Viola šarkiunaitė. Jinai “Lai
svės” jubilėjinio bankieto pro
gramoj šoks vieną Toe Dance 
ir kitą akrobatišką šokį. Ji 
pirmu kartu pas mus. Tai 
naujiena mūsų programoj. Ki
ta naujienybė bus pirmu kar
tu išgirsti žymią teatrų daini
ninkę lietuvaitę Oną Levona- 
vičiutę. Programos pildyme 
dalyvaus ir kitos geriausios 
meno spėkos.

Iš tolimos Chicagos atvyks
ta ir svečių. Apart vakar mi
nėtų keturių, pribūna “Vil
nies” redaktoriai Andriulis ir 
Jagminas, taipgi A. Ziksienė. 
Ziksienė ir Deikienė dalyvaus 
IT Lietuvių Moterų Suvažiavi
me, kuris įvyks 4 balandžio, 
^vakarėse “Laisvės” jubilėji- 

i nTd suvažiavimo ir bankieto. 
\ TMį žymios Chicagos lietuvių

rengiasi skaitlingai dalyvauti 
delegatai ir svečiai. Apie ar
timąją apielinkę—Conn., N. 
J., rytinę Penn.-—ir abejonės 
nėra, jie rengiasi desėtkais iš 
visų kolonijų. Brooklyniečiai 
nemano užsileisti, nes jiems 
čia pat, namie. Jie ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti vedami 
keletos priežasčių: “Laisvė” 
gina jų reikalus; jie nori pa
sitikti ir draugiškai priimti at
vykstančius tolimus svečius; 
jie žino iš patyrimo, kad “Lai
svė” duoda geriausius ban- 
kietus ir programą, tad gali
ma smagiausiai laiką praleisti.

Bankietas įvyks šį sekma
dienį, 5 balandžio (April), 6 
vai. vakaro, Grand Paradise 
svetainėje, 318 Grand St., 
Brooklyne. Tikietas suaugu
siems $1.25, vaikams iki 12 
metų—50c. Vien šokiams 40 
centų. Prašome visus įsigyti 
tikietus iš anksto, nes tik tuo

\ Veikėjos. būdu bus galima geriausiai
I ’Iš kitų tolimų miestų taipgi1 aprūpinti svečius.

Vilniui Vaduoti 
Prakalbos

Lietuvių Moterų Suvažiavi
mas įvyks 4 balandžio, 1 vai. 
dieną, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Į jį suvažiuos delegatės 
iš visų valstijų ir net iš Chica- 
gos, taipgi sueis daug vietinių 
klausytojų.

Gegužinės Komitetas 
Imasi Už 5th Avenue

Komunistų Partijos 15-tal 
sekcija New Yorke atsiuntė 
Brow deri o Radio Fond an 100 
dolerių ir pasižada sukelti iki 
1 birželio dar $400, taipgi 
skelbia visos šalies 'sekcijom 
kompeticiją. Viso iki šiol fon
dai! gauta $864.94.

Vėl Rausėsi 
Hauptmanno Name

Laikinasis Pirmos Gegužės 
Komitetas, atsakydamas į ko- 
misionieriaus Valentine pa
reiškimą spaudoje, stipriai pa

gaut

Vil-

Lindberghų vaiko kidnape- 
rio Hauptmanno byla, atrodo, 
išsivystė į raketą. Kas iki šiol 
buvo girdėjęs, kad prasčioko 
byloje skvernus pasikamšę 
frakuočiai landytų ropomis po 
augštinius ir. šniukštinėtų įro
dymų prieš ar už kaltinamąjį? 
Bet tą,matome Hauptmanno 
byloje.

Ketvirtadienį šniūkštė po 
visus užkaborius Hauptman
no namo, 1279 E. 222nd St., 
Bronx’e, patsai New Jersey 
gubernatorius Hoffmanas, bu
vusiame teisme kaltintojas 
Hauck ir prokuroras Wilentz. 
Jie visi viens kitą kaltina no
rėjime suktybėmis pasukti by
lą savon pusėn.

WPA Siunčia Skebus į 
Jūrininkų Streiką

mokan- 
kamba- 
menesj.
A. Pe-

i terš, 10001. Eastern Parkway, Brook
lyn, N. Y. ‘ (74-76)

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.

Ketvirtadienio vakare, kovo 
26 d., Piliečių Kliube buvo 
prakalbos, kurias rengė vietos 
tautininkai. Kalbėjo tik ką 
atvykęs iš Vilniaus, lenkų oku
puotos Lietuvos, V. Uždavinys. 
Jis nurodė, kad trečia dalis 
Lietuvos su Vilnium ir jo apie- 
linke sudaro apie 1 milioną 
gyventojų. Gi pačioj Lietu
voj gyventojų skaičius yra 
apie pustrečio miliono. Lie
tuvoj esą apie 4,009 mokyklų, 

’ o’ Vilniaus krašte tiktai 20. 
Nesakė kokių, bet veikiausiai 
lietuviškų. Mokyklose lenkai 
darą visas pastangas, kad su- 
lenkint lietuvius. Lenkai mo
kytojai mokiną vaikus dainuot 
“Ješče Polska Nezginęla,” bet, 
girdi, kaip tiktai mokytojas 
ištiesia rankas diriguoti, tai 
vaikai užtraukia “Lietuva Tė
vynė Mūsų.” šiuo neva fak
tu kalbėtojas bandė įtikinti 
publiką, kad lietuviai, gyve
nanti Vilniaus srityse, neap
kenčia lenkų . fašistinės val
džios. Girdi, " “ 
apie šimtas tūkstančių gyven
tojų, kurie nemoka nė skai
tyt, nė rašyt. Lietuvoj esą 
visai kas kita; tenai mokyklos 
esą visai kitaip sutvarkytos. 
Lietuvos valdžia mums reika
linga. Gali viena valdžia pa
tikti vienai sriovei, bet nepa
tiks kitai, bet mums reikalin
ga Lietuvos nepriklausomybė. 
Jei Vilniaus neatvaduosime, 
tai tikrai Lietuvos nebūsią, 
nes Vilniuje' yra apie 40 baž
nyčių, o tiktai vieha esanti 
pusiau lietuviška. Pusė pa
maldų laikoma lietuvių kalba, 
o kita pusė lenkų. Minėtoj 
bažnyčioj parapijonų yra 
1,900 lietuvių ir apie 100 len
kų. Kada reikėję uždėti nau
ją stogą ant bažnyčios, tai lie
tuviai apdengę pusę stogo, \p 
kitą pusę reikėjo apdengti len
kams, nors lenkų skaičius 18 
sykių mažesnis. Reiškia, lie
tuviai apgavę lenkus. Neku- 
rie iš publikos, smotoniniai 
tautininkai, suplojo ir skaniai 
nusijuokė, kad nors sykį 
tuviai vainą laimėjo.
■'■Kalbėtojas nurodė, kad 

buvęs Maskvoje ir turėjęs 
sikalbėjimą su vienu aukštu 
iŠršininku. Tas buvę, kuomet 
buvusi militarė paroda. Minė
tas viršininkas jam pasakęs, 
kad mes giname savo tautą 
jr sykiu kaimynus. Tas, gir
di, aišku, kad Sovietų Sąjun
ga geriausias mūsų prietelius.

Latviai irgi nesą blogi, bet 
Lenkija ir Hitleris — tai ne 
Lietuvos draugai.

Buvo užklausta :
niaus srityje yra darbo uni
jos? Kalbėtojas paaiškino, 
kad yra, bet slaptos. Demo
kratijos nesą jokios. Rinkimų 
irgi nesą.

Vadinasi, Vilniaus srityje 
po lenkais, o Lietuvoje po 
Smetonos diktatūra darbinin
kai taip pat persekiojami ir 
jųjų organizacijos daužomos. 
Kalbėtojas yra vienas iš tauti
ninkų, bet nesikolioja. 
darbininkų judėjimą 
neprisiminė.

Publikos iš sykio buvo ma
žai, bet vėliau prisirinko apy
pilnė salė. E. Bensonas.

Apie 
nieko

Kur Būsite Balandžio 
12-tos Vakarą?

Varšavoj yra taj ga]ėsite

lie-

jis 
pa-

Susi-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”ŽOLYNŲ ARBATA

brėžė, kad jis spirsis 
Fifth Avenue gegužinės 
dui.

Komiteto sekretorius 
dalyje savo pareiškimo 
“Mus nepaprastai
spaudoj pasirodžius žinia, kad , 
komisionierius Valentine už
draudžia mums naudoti 5th 
Avė. Pirmą Gegužės. Jis ga
lėjo bent jau informuoti mus 
apie tai prieš paduodant pa
reiškimą spaudai.

“Visais būdais mes spirsi- 
mės naudoti 5th Ave. New 
Yorko gatvės nėra savastis 

prekybininkų, bet liaudies. 
' Tokia svarbia proga, kokia yra 

ši, šimtų tūkstančių maršuoto- 
jų ir žiūrovų teisės viršija ke
lių pirklių teises. Mes tiek 
turime teisės prie 5th Avė., 
kiek turi Boy Scouts, armija, 
laivynas ar St. Patrick’o die
nos paradas.”

Gegužinės konferencija 
įvyks 3 balandžio, Hotel De
lano, 108 W. 43rd St. Social
istai ir komunistai yra užgyrę 
šaukimą vienos bendros gegu
žinės. Virš 40 unijų ir kitų 
darbininkų organizacijų jau 
pasisakė už bendrą gegužinę 
ir išrinko delegatus į konfe
renciją. Lietuvių organizaci
jos taip pat turėtų visos būti 
atstovautos. Sėkminga konfe
rencija ir organizacijų pasisa
kymas už bendrą gegužinę bus 
stipriausiu raktu į Fifth Ave. 
gegužinės paradui.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai. Turi 50, 

akrų žemės, 2 arkliai, 7 melžiamos 
karvės, 7 telyčios 1 jautis ,2 teliukai, 
28 vištos ir visos mašinos, reikalin
gos prie farmos. Stuba turi 7 kam
barius. 2 barnės vištininkas, sodas 
ir gražus miškas. Farmą parduo
siu su gyvuliais ar be gyvulių. Deb 
kitų informacijų kreipkitės sekamai:

L. BARONAS
North Brookfield, New York.

(75-77)

Parsiduoda vištų farma ir grūdų 
biznis. Yra 28 akrai geros juodos 
žemės, lygi be akmenų, pusė dirba
mos; Pusė mailės j miestuką ir 
mokyklą. Namas turi 11 kambarių, 
elektrą, šilumą ir vanduo viduj. Iš 
viso yra 7 budinkai, 1,700 vištų ir 
viščiukų, 2 karvės, 4 kiaulės, ir jau
nas sodas. Pilna kaina — $7,500; 
tuščios—$5,500; morgičiaus gali pa
likt $2,000. Kreipkitės sekamai del 
kitų informacijų:

A. Sąmalus, RFD No. 1, Box 83 
Danielson, Conn.

(74-79)

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.
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Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulim j 
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.

Streikieriai iškėlė aikštėn, 
kad WPA užsiima fabrikavi- 
mu skebų laužymui jūrininkų 
streiko. Tas paaiškėjo, kada 
vienas tokių siųstų skebauti 
asmenų tapo jūrininkų suimtas 
besisukinant aplink streikierių 
buveinę, 164 — llth Avė., ir 
iškrėstas. Jo kišeniuose ra
do naujai išrašytą Internation
al Seamen’s Unijos nario kny
gelę ir WPA darban pasiun
timo kortelę. Unijos knygelėj 
mokesčių štampų nebuvo; pa
sirašyta per Oscar Carlson. 
Darbo kortoje pasirašo ją iš
davęs WPA viršininkas J. E. 
Vincent.

Pagautasis, Steve Sabol, pa
sirodė esąs šnipelis, atėjęs per 
Seamen’s YMCA, Hoboken, ir 
.paskirtas karo departmento 
šalpos darbui, iš kur jis tuo- 
jaus buvo pasiųstas New Yor- 
kan veikti prieš jūrininkų 
streiką.

Informuotas apie valdžios 
kišimąsi į laužymą streiko, 
kongresmanas Marcan t o n i o 
praneša, kad jis protestavo 
Hopkins’ui prieš naudojimą 
WPA laužymui streikų ir ža
da iškelti kongrese, jei tas 
bus toliau praktikuojama.

Prie streiko dar prisidėjo 
Western World ir Sagebrush 
laivų jūrininkai.

Socialistų “Senajai Gvardi
jai” Nepavyko

Lais-

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo pirma kuopa tą va
karą rengia labai puikius šo
kius “Laisvės” svetainėje. 
Taipgi dedamos pastangos su
darymui ir gražios programos, 

s linksmai laiką 
praleist tik už 25 centus. 

Su užkandžiais svečiam irgi 
nereikės rūpintis, 
parinktos 
rūpinasi.

Žodis 1
! Draugės 

kaip vienas, 
kaimynus ir pažįstamus, kad 
padarius šį z parengimą sėk
mingu. Taipgi visi pribūkite 
į susirinkimą, kuris bus ba
landžio (April) 2 dieną, “L.” 
svetainėj, čia galėsite pasi
imti tikietų platinimui. Taipgi 
rūpinkitės gauti nors po vieną 
naują narį, nes vajus baigia- šinų, kurios žiemą buvo padė
si, o mūsų kvotai dar trūkstamos, išeis į gatves pavasarį. II- 
24 narių. Ar gi nebūtų. sar-|gespė diena iššauks ir dau- 
mata, jeigu 176 nariai per 
tris savaites negautų 24 liau
kų narių? Pasidarbuokime!

Pirm. J. G.

nes mūsų 
gaspadinės tuomi

Kuopos Nariams 
ir draugai! Visi, 

mobilizuokime

Pavasaris,-- 
Būkit Saugesni!

Socialistų Partijos New Yor
ko Lokalo sekretorius Jack 
Altman praneša, kad reakci
nei “Senajai Gvardijai” nepa
vyko teismo keliu nušluoti lo
kalo kandidatus nuo baloto 
nominacijų balsavimuose.

“Senoji Gvardija” buvus 
užvedus prieš kairiuosius so
cialistus net 8 bylas, kurios 
tapo teismuose išmestos. Vie
noj iš tų bylų Bronx o augš- 
čiausias teismas buvo nume
tęs nuo baloto visus N. Y. Lo
kalo 173 kandidatus tame ap
skrityje.. Bet apeliacijų teis
me nuosprendis atmainytas ir 
įsakyta visus vėl uždėti ant 
baloto.

Altmanas pasmerkė “SG” 
už ėjimą kapitalistų 
rišti savo vidujinius 
ir pareiškė, kad “tai 
mas įvykis šios šalies 
tų Partijos istorijoj, 
tąsi tokio darbo.”

teisman 
reikalus 
yra pir- 
Socialis- 
kur im-

Lietuvės Turės Visų ĄLDLD 
ir LDSA Leidinių Parodą

Lietuvės moterys mano, kad 
paveikslai kalba įtikinančiąu, 
negu žodžiai. Bent taip reikia 
suprasti jų paskutinį tarimą, 
kuriuomi einant žada savo bū
siančiame suvažiavime išstaty
ti parodon visus ALDLD ir 
LDSA leidinius. O tai susida
rys virš 50 eksponatų, neskai
tant žurnalų ir laikraščių 
kompletų. Jais parodys, ką 
gali atsiekt organizacija.

Pavasaris čionai. Tas reiš
kia, kad važiuotės sąlygos yra 
geresnės. Bet tūkstančiai ma

giau pėstininkų. Vaikai dau
giau žais gatvėse.

Kad išvengt padidėjusio 
trafiko pavojaus, reikia dau
giau atsargumo iš draiverių, 
vaikų ir suaugusių pėstininkų. 
Paduokite mechanikams per
žiūrėti mašinas, kad viskas 
būtų tvarkoj. Turėk tinka
mas lempas, niekad nevažiuok 
vienakiu karu. Laikyk bent 
vieną ranką ant valdomojo 
rato visada, bet nepraktikuok 
kėravojimo viena ranka visa
da, laikant antrąją merginos 
glamonėjimui.

New Yorko trafiko depart- 
mentas tikisi, kad turėdami 
tuos dalykus mintyj pagelbė- 
site padaryt pavasarį saugu
mo sezonu.

TRUMPOS ŽINUTĖS

Monroe Vakarinės Augšto- 
sios Mokyklos, Bronx, vedėjas 
Hein pravarė vieną studentę 
ir disciplinavo keturis už pla
tinimą Amerikos Studentų U- 
nijos žurnalo Student Advo- 
vocate. Bet kada buvo ras
tas vigilančių lapelis, tai jis 
nieko nešaukė atsakomybėn. 
Studentai šį vakarą turės pi- 
kietą ir protesto mitingą prie 
mokyklos. Hein turi 7 apmo
kamus darbus N. Y. mokyklo
se.

May’s krautuvės streike nuo 
pereito spalio buvo 415 areš
tuotų, tūli iš pikietų net po 
desėtką kartų. Areštuotų skai
čiuje randasi 
Mrs. Harry F.
George Seldes ir, daug kitų 
žymių žmonių, 
kiete.

Robert Minor,
Ward, Mrs.

padęjusių pi-
I ■!

Širdingas Patarnavimas 
Automobilistam Long 
Islande ir Apielinkėj!

Lietuvis darbininkas, senas
ves” rėmėjas, automobilių mechani
kas per 25 metus, atsidarė savo Au
to Repair Shop ir Gas Station. Par
duoda Shell gesą ir taiso automobi
lius visokių 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)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famili jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.




