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Steigia Farmeriy Darbo 
Partiją Detroite

DETROIT, Mich., kovo 
29.—Laikinas Farmer ių- 
Darbo Partijos pirmininkas 
Wayne apskrityj, darbinin
kiškas advokatas Sugar 
skelbia, kad balandžio 19 d. 
yra šaukiama unijų ir šiaip į 
darbininkiškų organizacijų, Į 
profesionalų ir smulkių biz
nierių konferencija oficia
liai įkurti tokią partiją. 
Konferencijai vieta skiria
ma St. Andrew’s Hall, 431 
East Congress.

Minnesotos valstijos far- 
merių-darbininkų guberna
torius Olson atsiuntė palin
kėjimus geriausios kloties 
šiam judėjimui Michigano 
valstijoj. Jis, be kitko, sa
ko, kad Farmerių-Darbo 
Partija neturi pasitenkint 
kokiomis paviršutinėmis re
formomis, bet padaryt pa
matinių permainų visuome
niškame surėdyme.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų Šaliųy 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

ITALAI SUDEGINO HARARĘ ANTRA 
DIDŽIAUSIA ETH1OPIJOS MIESTĄ 
SU LIGONINĖM, BAŽNYČIOM IR KIT

Minnesota Darbiečiai 
Partneriai už Naciona 

lę Darbo Partiją

NAZIAI PERDIRBO MILIONUS BALSŲ 
PRIES HITLERĮ Į BALSUS BŪK “UŽ”

JĮ; PRIEVARTA VARE UŽGIRTI JĮJĮ

ATMETĖ KURSTYMĄ PRIEŠ RAUDONUOSIUS

MASKVA, kovo 29.—Du

Karo Stovis Japonijoj Į lių šaudyt priešu oriai-

Prieš 1-mąją Gegužės

►

Apie Kauno Milžinišką Potvinį

Pasikorė 88 Metų Senė

maišais.

Jis gavo 2,389 
jo oponentas, de- 
aldermanas Pire-

SOVIETAI GRAŽINA NU
KAUTŲ JAPONŲ KŪNUS

Nuo prigėrimo žmonės 
buvo gelbėjami ne tik val-

viešbučio 
priversti 
hitlerie-

Kovo mėn. 29 d., 1936, įvyko Brooklyno ir apielinkės 
lietuvių organizacijų ir draugijų bei kliubu veikėjų susi
rinkimas iniciatyva Brooklyno Lietuvių Veikimo Komi
teto, Svarstyta nesenai spaudoj iškilęs klausimas delei

<

Leist Balsuot Indust
rinių Uniją Klausimą

WASHINGTON, kovo 29. 
—Jungtinės Mainierių Uni
jos prezidentas John L. 
Lewis, vadas industrinių 
unijų judėjimo vietoj atski
rų, amatinių unijų, kalbė
damas Town Hall’e, reika
lavo, kad Green ir kiti Dar
bo Federacijos vadai leistų 
visiems nariams balsuot, ar 
jie stoja už ar prieš didžių- 
sias industrines unijas, ku
rios apimtų ištisas pramo
nes. Lewis siūlo tokius bal
savimus padaryt po valdžios 
priežiūra. Jis neabejoja, 
kad nariai pasisakytų , už 
stambias vieningas unijas, 
vietoj silpnų amatinių, pasi
skirsčiusių unijų, kurias pa
laiko dabartinė Federacijos 
vadovybė.

Lewis kaltino Greeną ir 
sėbrus, kad jie su savo ama- 
tinėmis unijėlėmis silpnina 
darbininkų jėgas ir tuom 
pasitarnauja kompanijoms.

TOKIO, kovo 29.—Japo
nijos valdžia pratęsė savo 
karo stovį iki Gegužės Pir
majai, idant galėtų geriau 
užkirst kelių darbininkų 
prieškarinėms įr priešfašis- 
tinėms demonstracijoms tą 
dienų.

Vyriausybė atsišaukė į 
darbo unijas, kad “savo no
ru” susilaikytų nuo geguži
nių demonstracijų, nes ki
taip jos būsiančios prievar
ta sustabdytos.

Protestais Privertė Už- 
daryt Nazių Seimuką
BUFFALO, N. Y. Kovo 

29.—Hitlerininkų 50 vadų 
buvo susirinkę į slaptą 
“seimą” Statler viešbutyje. 
Miesto valdžia buvo pasky
rus policiją tam seimeliui 
saugoti.

Bet darbininkai pradėjo 
smarkiai pikietuot ir de- 
monstruot ties viešbučiu. 
Iš nakties ant viešbučio pa
sirodė raudona vėliava. 
Prieš nazius užprotestavo ir 
Gydytojų ir Chirurgų Suva
žiavimas. Todėl 
savininkai buvo 
laukan iškraustyt 
čius.

PER SAVO PIKTADARIŠKĄ UŽPUOLIMĄ FAKTI
NAI SUNAIKINO ŠI ISTORINI MIESTĄ

ADDIS ABABA, Kovo®---------------------------- - ------
29.—šešios dešimtys italų 
lėktuvų per pustrečios va
landos bombardavo pade
gančiomis bombomis Hara- 
rą, antrą didžiausią Ethio- 
pijos miestą, su 50,000 gy
ventojų.

Taip miestas liko' fakti
nai sudegintas. Savo bom
bomis fašistai, be kitko, su
naikino seniausią 
tonų bažnyčią. 
Ligoninę, senąjį 
palocių, ethiopu 
tikybos katedra, 
bažnyčią, kalėjimą, 
stotį, dalį francūzu katali
kų misijos, Agiptiečių Rau
donojo Kryžiaus ligoninę ir 
apdaužė Ethiopu Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės patalpas. 
Dvi smarkiai eksploduojan- 
čios bombos nukrito tarp 
Švedų ligoninės ir Anglijos 
konsulato.

Visos ligoninės buvo pa
žymėtos Raudonojo Kry
žiaus bei Raudonojo Menu-! 
lio ženklais, bet fašistiniai | 
galvažudžiai to nepaisė.

Mussolinio valdžia buvo 
išanksto paskleidus melą, 
būk Harar mieste esanti 
ethiopu stovykla svarbiems 
kariškiems prisirengimams 
ir būk čia jie pasistatę 
tvirtoves. Bet ištikro Hara
re nebuvo jokios kariškos 
veiklos, taip kad užlėkus 
italų bombininkams visai 
nebuvo nei specialių kanuo-

MONGOLAI ATMUŠĖ 
DU NAUJUS JAPONU

ĮSIVERŽIMUS

mahome- 
Francūzų 
karaliaus 
koptiškos 
katalikų 

radio

MASKVA, Kovo 30. —Ja- 
ponijos-Manchukuo k a r ei- 
viai septyniais trokais įsi- 
briovė į Liaudišką Mongo
liją ir užpuolė mongolų ka
riškus sargus Adyk-Dollo- 
ne, už 27 mylių nuo rube- 
žiaus. Tie sargai taip toli 
stovėjo todėl, kad nuo rube- 
žiaus iki Adyk-Dollono yra 
negyvenama dykuma. Mon
golai atmušė įsiveržėlius.

Pranešimais iš Liaudiškos 
Mongolijos sostinės Ulan 
Batoro, du kiti japonų ka
rių trokai tuo pačiu laiku 
įsibriovė puspenktos mylios 
ir užpuolė mongolų sargų 
stotį Bullin-Dersu. Iš čia 
mongolai taipgi išmušė įsi
veržėlius atgal į Manchu- 
kuo, su nuostoliais japo
nams. ,

ST. PAUL, Minn., Kovo 
29.—Minnesotos v a 1 s t ijos 
Farm erių-Darbo Partijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liucijų, kurioj šaukia, kad 
ir visose kitose valstijose 
būtų suorganizuotos Far- 
merių-Darbo Partijos; kad 
būtų išrinkta specialis ko
mitetas, susidedųs iš atsto
vų nuo visų kongresinių dis- 
triktų; 'kad tas komitetas 
šauktų konferencijas kitų 
pažangių žmonių, darbinin
kų, farmerių, jų politinių 
organizacijų ir vadų; kad

per tas konferencijas būtų 
ištirta galimybės išstatyt 
visoj šalyj Formerių-Darbo 
Partijos kandidatus ir jos 
p 1 a t f o r mą šiemetiniuosė 
prezidentiniuose r i ūkimuo
se.

Suvažiavimas atmetė už
mačias tų mažumos elemen
tų, kurie buvo bepradedą 
kurstyti prieš komunistus ir 
kitus “raudonuosius;” ir 
priėmė platformą, atsakan
čią įvairiems darbininkų, 
bedarbių ir paprastų farme
rių reikalams.

“TAIKOS”, PASIŪLY
MAIS NAZIAI BANDO

APGAUTI FRANCUI

Brooklyno ir Apielinkės lietuvių Visuo
menės Veikėjų Pareiškimas Delei 

Amerikos Lietuvių Kongreso

i sušaukimo Amerikos Lietuvių Kongreso kovai prieš fa
šizmą ir už atsteigimą demokratinių laisvių Lietuvoj.

Susirinkusieji veikėjai, išdiskusavę šį klausimą, sura
do, kad reikalas tokį kongresą turėti yra didelis,, nes fa- 

i v* x i- šizmas Lietuvoj tebesiaučia juo aštriau, vis žiauriau
AmZinOS ZiemOS odlj spausdamas to krašto žmones. Tokis Amerikos Lietuvių 

Kongresas būtų didelė pajėga, galinti padėti Lietuvos 
liaudžiai kovoti su fašizmu, jį nugalėti ir pašalinti.

, Susirinkimas mano, kad visos pažangiosios Amerikos 
sovietiniai lėktuvai su gar- lietuvių visuomenės jėgos turi būti įkinkytos kongreso 
siais lakūnais M. Vodopja- sušaukimui. Kongresas turėtų būti ne kurios vienos 
novu ir V. Machotkinu jau partijos kontrolėje, bet visų pažangiųjų žmonių, nusista- 
nuskrido 625 mylias iš Mas- čiusių prieš fašizmą.

PARYŽIUS, Kovo 29. — 
Francijos užsienių reikalų 
ministeris Flandin savo kal
boj Vezelay pabrėžė, jog 
negalima pasitikėti Hitlerio 
pasiūlymais darymui naujų 
taikos sutarčių. Tie pasiū
lymai veikiausia bus tik 
nazių “triksas,” kuriuo jie 
nori pridengti savo prisi
rengimus karui, sakė Flan
din.

Hitleris, pasiųsdamas sa
vo armijas į Francijos pa
sienį, sauvališkai sulaužė 
Versalės ir Locarno sutar
tis. Kas tat gali juom toliau 
pasitikėti ?

Ta žygį Hitleris neva pa
teisina tuom, kad Franciia 
padarė tarpsavinės nap'el- 
hos sutarti su Sovietais. Bet 
iuk Belgija neturėjo tokios; 
sutarties su Sovietai. Kodėl 
tad Hitleris našiuntė nazių 
armijas ir i Belgijos pasie
ni. taipgi paneigdamas Vo
kietijos Locarno sutarti su 
Belgija?—klausė Francijos 
užsieninis ministeris.

PER AKIS VOGĖ, KLASTAVO IR SAVINOSI 
PRIEŠINGUS HITLERIUI BALSUS

s BERLYNAS, Kovo 301J 
Naziai didžiuojasi, būk per
eito sekmadienio balsavi
muose “44,409,523 Vokieti
jos piliečiai užgyrė Hitlerį',” 
io visą politiką ir jo kandi
datus į taip vadinamą “sei
mą”. Už hitlerininkus, gir
di, balsavę “98 nuošimčiai 
su 80 šimtadalių” visų upi-

viams; todėl nei vienas šū
vis nebuvo paleistas į tuos 
bombininkus.

. Ethiopiios valdžia -rengia 
protestą Tautų Lygai prieš 
ši hrutališką, piktadarišką 
fašistų žygį. . r

Šilko Dažytojai vėl 
Išrinko C. Vigorito

Jungtinės Audėjų Unijos 
šilko dažytojų lokalas 1733- 
čias pereitą šeštadienį vėl 
išrinko savo prezidentu ko
vingą darbininką Charlesą 
Vigorito. 
balsus, o 
mokratas 
lo—l,586.

Į lokalo pildančiąją tary
bą, susidedančią iš devynių 
narių, taipgi tapo išrinkti 
septyni eilinių darbininkų 
kandidatai.

kvos į Archangelską, kur 
jie sklandžiai nusileido ant 
sniego. Čia vįetoj ratukų 
apačioj lėktuvų buvo pritai
syta pačiūžos, pritaikytos 
tolesniem nusileidimam ant 
sniego. Visa kelionė bus 
2,500 mylių.

’ Savo kelionėje per amži
nos žiemos kraštą tolimoj 
šiaurėj tiedu lėktuvai apsi
stos ir Tichij įlankoj. Franc 
Josefo žemėj, Lediniame 
vandenyne.

Tichij įlankoj jau kuris 
laikas yra apsistoję 30 so
vietinių mokslininkų. Jie 
tyrinėja orą, Ledinio vande
nyno srioves, ir kitus toli
mosios šiaurės reiškinius. 
Aštuoni ten gyvena su savo 
moterim. O jų mokslinės 
ekspedicijos vadas'turi ten 
ir savo mažą mergaitę.

Kadangi laikas trumpas (kongresas manoma laikyti 
birželio mėnesio pabaigoj), tai šis susirinkimas išrenka 
laikinąjį komitetą darbuotis sušaukime plačios New Yor
ko ir New Jersey draugijų atstovų konferencijos geres
niam prisirengimui prie Kongreso. Komitetas įpareigo
jamas tartis su visomis visuomeniškomis grupėmis, pri
tariančiomis kongreso idėjai.

Podraug šis laikinas komitetas privalo trumpoj ateL 
tyj išdirbti kongresui programos projektą, pasiūlymui 
konferencijai.

Susirinkimas siūlo laikyti kongresą tuojau po SLAį 
seimo, birželio mėn. 27-28 dd.

Taipgi pageidaujama, kad Brooklyno ir anielinkės kon
ferencija įvyktų balandžio 26 ar gegužės 3. dd.

Susirinkimas šaukiasi į visą New. Yorko. ir apielinkės 
pažangiąją lietuvių visuomene stoti energiškan. darban 
prisiruošimui prie kongreso. Taip pat jis kreipiasi ir j 
kitas lietuvių kolonijas, ragindamas jas daryti tą patį.

Ethiopu Armijos Toli 
Gražu Nesukriušintos

Indiana Unijos Reika
lauja Darbo Partijos

SOUTH BEND, Ind. ko- 
vo 29. — St. Joseph apskri
čio darbo unijų centralinė 
taryba nubalsavo šaukti vi
sų Federacijos vietinių uni
jų konferenciją įkūrimui 
Farmerių-Darbo Par tijos, 
einant linkui steigimo žmo
nių valdžios.

Lapeliai Prieš Nazius 
Berlyne ir Hamburge

Prieš vadinamus nazių 
“rinkimus” buvo plačiai pa
skleista Berlyne ir Hambur
ge lapeliai, šaukianti kovon 
prieš fašizmą.

Darbininkai draskė nuo 
sienų ir stulpų hitlerininkų 
atsišaukimus, o jų vieton 
lipdė pareiškimus komunis
tų ir šiaip fašizmo priešų.

KAUNAS. — “Lietuvos 
Žinios” šitaip aprašo didįjį 
potvinį Kaune kovo 10 d.:

Neries (Vilijos) ir Ne
muno ledui užsikimšus ir 
sustojus, vanduo apsėmė 
seną miesto dalį iki beveik 
7 metrų. (Metras yra 39 co
liai su virš trečdaliu.) Van
dens kilimas buvo staigus.

Jonavos gatvėj kai kurie 
namai buvo apsemti iki vir
šaus langų. Taip pat nuken
tėjo namai Kęstučio gatvėj, 
Žuvų turgavietėj, Daukšos
ir Lukšio gatvėse, o Alekso- stančiai jų liko be pastogės, 
te Minkausko gatvėj.

Vanduo Maironio gatvėj 
išsiliejo iki pat konservato- telėmis, bet ir pantoniniais 
rijos. Užlieta didelis skai-

čius sandėlių ir krautuvių.
Per potvinį negalima bu

vo prieiti prie Amerikos lie
tuvių busų bendrovės gara
žų; vanduo pradėjo siekti 
ir “Lietuvos Aido” leidyklą.

Šančiuose ir A. Panemu
nėje žemesnės vietos irgi 
buvo apsemtos ir pusė Mar- 
viankos užlieta.

D a u g i a u šia nukentėjo 
vargingi žmonių sluogsniai, 
gyvenusieji skiepuose. Tūk-

LONDON, kovo 29.—An
glijos kapitonas Liddell 
Hart nripažista. kad italai 
per šešis mėnesius karo pa
darė kiek žalos ethionu ar
mijoms: bet jis pabrėžia, 
iog italai anaiptol nesukriu- 
šino ethiopu armijų, kaip 
kad fašistai buvo pasigyrė 
no Amba Aradam, Ala j i ir 
Tembien mūšių.

Taip antai, italų koman- 
dierius Badoglio, laimėjęs 
kovą Aradam kalne vasario 
15 d., paskelbė, būk ethiopu 
armija “visai ištaškyta.” 
Bet 10 dienų vėliau pati fa
šistų komanda pripažino, 
jog 15,000 ethiopu kareivių. 
Mascesia komandoje, geroj 
tvarkoj iš ten pasitraukė į 
naują poziciją.

Tas karo žinovas ūžgiria 
strateginius ethiopu pasi
traukimus, per kuriuos su
taupoma daugiau spėkų to
lesnei, ypač partizanų kovai 
prieš italus.

Bet naziai suvogė mino
mis prieš Hitlerį paduotų 
balsų ir paskelbė juos “pa
duotais už” Hitlerį, kaip 
nužiūri net New Yorko 
“Times” korespondentas.;;-:

Nors užsienių laikraš&£ 
korespondentai bals avimų 
vietose buvo artyn neprilei- 
džiami, tačiaus N. Y. Times 
korespondentas pats matė, 
kaip naziai klastavo balsus. . 
Pavyzdžiui, iš sykio sumeta 
atskiron krūvon priešingus 
Hitleriui bei tuščius balo
tus; paskui dauguma jų pa
ima ir paskelbia, būk šie 
“balsai už Hitlerį taipgi.”.

Šitaip naziai viso labo 
priskaitė tik 542,953 “suga
dintus,” reiškia, priešingus 
balsus, per akis klastuoda- 
mi, meluodami ir slėpdami 
tikrąii skaičių balsų, paduo
tų prieš Hitlerį.

Naziai visoj Vokietijoj 
siuntinėjo savo smogikus j 
kiekvienus namus, kur jie 
grąsindami liepė gyvento* 
jams eit balsuot už Hitlerį.

Kai del tariamo seimo, tai 
“rinkimų” sąrašuose buvo 
įdėta tik naties Hitlerio pa
skirti 1,035 kandidatai. Iš td 
skaičiaus naziu valdžia pasi
rinks kokius 700 sau geriau
sių į vadinamąjį “seimą.”*

Pagal tokius begėdiškai 
sudirbtus, atsiprašant, “rin
kimus,” Hitleris dabar blo- 
fina, kaip jis atstovaiįiąs 
“faktinai vienbalsią tatftos 
valią;” todėl tegu žino 
Franciia ir kitos šalvs, su 
kuom jos turi reikalo!

Lenkijoj Suimta 110 |
Nazią Suokalbininką

VARŠAVA, tybvo 29. — 
Lenkų valdžia areštavo 110 
hitlerininkų. Susekė, kad 
jie vadovavo sumokslui at
plėšt Augštąją Sileziją nuo 
Lenkijos ir prijungt ją Vo
kietijai.

Šie naziai priklauso Jau
nųjų Vokiečių Partijai. Jos 
galva yra Dr. Weisner, kurį 
pats Lenkijos prezidentas 
buvo paskyręs senatorium.

MASKVA, Kovo 30.—So
vietų vyriausybė sutiko ati
duot Japonijai lavonus vie
no japonų oficieriąus ir 
vieno kareivio, kuriedu bu
vo nukauti laike japonų įsi- 
brinvimo į Sovietų pusę ties 
Chanka ežeru, kovo 25 d.

BRIDGETON, N. J.
Nuo lovos galo pasikorė 
Marė Loperienė, 88 metų 
amžiaus. Jinai sakius, kad 
nusibdde gyventi.
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3 Nauji Valdininkai, bet Senos 
l Provokacijos

Bėgyje pereitos savaitės tris kartus 
Japonijos ir Manchukuo kareiviai įsiver
žė į Sovietų Sąjungos bei Mongolijos 
Liaudies Respublikos teritoriją. Kiekvie
nu ’kartu buvo atmušti ir išgrūsti lau
kan. Sovietų Sąjungos protestai Japo
nijos valdžiai nieko nereiškia: Japonijos 
militaristai tęsia savo senas provoka- 

| cijas. >
Po nesenai nepavykusio Japonijos mi- 

litaristų sukilimo, buvo manyta, kad mi
litaristai bus pažeboti ir sudrausti nuo 
provokavimo karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Keli valdininkai buvo nudėta ir jų 
vietas užėmė kiti. Nauji valdininkai, bet 

Irenos gairės. Japonijos imperializmas 
savo grobikiškų tikslų neatsisako. Pa
vergė beveik pusę Chinijos. Dabar ver
žiasi prie Mongolijos Liaudies Respubli- 

I kos ir. Sovietų Sąjungos.
! < Ar‘Ilgai tų dviejų kraštų kantrybė te

sės? Vėl ir vėl buvo sakyta ir įrodyta, 
kad Sovietų Sąjunga nenori karo, kad ji 
deda didžiausias pastangas palaikymui 
taikos. Bet ne nuo jos vienos priklauso 
taikos likimas. Japonijos militaristiniai 

i intrigantai ruošia gaisrą Rytuose.

Gerbiamasis Kliedą—Netaip Vil- 
| B itius Bus Išgelbėtas

‘ Amerikoje lankosi Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovas ponas V. Uždavinys. Jo 

- Dodšija būsianti tame, kad sukelti Ameri- 
jl kos lietuvių simpatijas del Vilniaus.
. Išvažiuodamas Amerikon per radio pa

sakė jis prakalbą, kurią dabar Amerikos 
lietuvių fašistinė spauda persispausdino. 
Toj savo prakalboje Uždavinys šaukė: 
“Ir iškovojo lietuvių tauta sau laisvę. Ji 
laisva.” Bet tai netiesa. Gerbiamasis 

' kliedai. Lietuvių tauta vaitoja po žiau- 
ria Smetonos diktatūros letena. Ji ir 
pasijįudinti negali. Lietuvos liaudis laip
sniškai žudoma, Smetoninis maras nai
kina* mūsų gimtinį kraštą.

Ponas Uždavinys bijo prasitarti žodelį 
prieą ’šitą marą. Jis negali nežinoti, kad 
jčigųįLietuvoje būtų kitokia tvarka, jei- 

( 'gu Lietuvoje žydėtų liaudies laisvė, jei
gu joje saujelė parazitų neviešpatautų 

‘ ant tos liaudies, tai visai kitaip stovėtų 
tas pats Vilniaus klausimas. Tada. Vil
nijos "žmonės žiūrėtų į Lietuvą, kaipo į 
kraštą, kur saulutė skaisčiai šviečia del 

! paprasto žmogaus, darbininko ir valstie
čio, kur gyventi malonu ir linksma. Jie 
patys- veržtųsi prie Lietuvos. Jie patys 

i kovoji prieš Lenkijos pavergėjus. Bet 
dabar to nesimato. Jokios iš lauko pu- j sės prakalbos nieko negelbės, kuomet Vil-

nijos žmoneliai žino ir girdi, kad ir Lie
tuvoje, kaip ir Lenkijoje, saujele uzurpa
torių smaugia žmones.

Štai kame Vilniaus klausimo branduo- 
lis. Jeigu šitos tiesos nesupranta ponas 
Uždavinys, tai jisai pusėtinai mažai te
nusimano apie žmones ir tautas, jisai vi
sai ne savo vietoje. Bet jeigu jisai tą 
tiesą supranta, tačiau savo prakalbose , 
blofina ir gina Smetonos “laisvę,” tai pa
sistato save labai prastoje šviesoje. Ji
sai negales pasitarnauti Vilniaus išlaisvi
nimo idėjai.

Reikia kovoti prieš Lenkijos imperia
lizmą. Reikia kovoti už paliuosavimą 
Lenkijos imperializmo pavergtų tautų. 
Bet ta kova turi būti surišta su kova 
prieš fašistinę diktatūrą Lietuvoje, už 
paliuosavimą Lietuvos tautos nuo Sme
tonos. Tiktai tokia kova už Vilnijos pa
liuosavimą bus nuoširdi ir vaisinga. TaS, 
kuris bando pataikauti Smetonos dikta
tūrai arba kaip nors prisideda prie jos 
palaikymo Lietuvoje, pasitarnauja Len
kijos imperializmui.

Smetonininkų Isterija del SLA 
Rinkimų

Koktu darosi, vemti verčia skaitant 
Strimaičio-Karpaus “Sargybos Komite
to” rinkiminės kampanijos rašttis. “Šar- 
gybininkai” prarado visokią lygsvarą. 
Savo užsipuolimuose ant pažangiųjų šlei
fo griebiasi tikrai smetoninių purvų. 
Karpius savo “Dirvoje,” šeriamoje Sme
tonos valdžios, tiesiog kraustosi iš pro
to. Tarp kitko, pavyzdžiui, jisai šaukia:

Čia perstatyta esama padėtis ir dabar 
SLA. nariai pasirinkite ką norite: socialis- 
tus-bolševikus su skelbiamu jau dabar jų 
teroru tautiškai ir katalikiškai visuomenei, 
ar tautinių idėjų žmones, kurių pirmtakū- 
nai suorganizavČ ir išauklėjo Susivienijimą, 
nuolat kovodami su bolševikais ir socialis
tais už SLA. išlaikymą. Visi atmenate bu
vusį Susivienijime bolševikų - terorą prieš 
Chicagos Seimą. Jei norite tokį terorą grą
žinti atgal į Susivienijimą, balsuokit už tos 
slaptos klikos brukamus kandidatus. Bet 
jei norit, kad Susivienijimas pasiliktų ir to
liau Amerikos Lietuvių nepartine apdrau- 
dos ir pašalpos organizacija, toleruojančia 
visokius jo narių įsitikinimus ir einančia 
tobulėjimo keliu, tai atsakykit slapukų' kli
kai išrinkdami SLA viršininkais dorus, są
žiningus ir garbės vertus Lietuvius, kurie 
pajiegia toleruoti kiekvieno žmogaus įsiti
kinimus.

Gi faktas yra, kad bolševikai niekados 
ir niekados nevaldė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, tuo būdu jie negalėjo jo
kį terorą jame įvesti. Prieš Chicagos 
seimą, kaip visas lietuviškas svietas žino, 
Susivienijimo bosais buvo to paties Kar- 
piaus bičiuliai, tie, atsiprašant, “sargybi- 
ninkai”—Gegužis ir jo klika. Šita klika 
valdė Susivienijimą ir vedė terorą prieš 
narius. Bet dabar, lig- proto netekęs 
(sąžinės jis niekados neturėjo), Smeto
nos agentas Karpius drįsta skelbti na
riams, kad prieš Chicagos seimą bolše
vikai (komunistai) valdė Susivienijimą 
ir terorizavo narius!

Mes manome, kad šitokiais bjauriais 
melais smetonininkai neapgaus SLA na
rių. Jie patys nusimaskuos. SLA na
riai balsuos už pažangiuosius kandidatus 
ir neprikiš Smetonos agentų prieš įsipo- 
navojimo toje didžiulėje organizacijoje.

Kas Yra Liaudies ĮVAIRUMAI d a. Kraštui tas neina geran.
Latvija užima 25>402 ketur-

i Nei Vienas Žmogus Nėra 
Į1 Persenas Imtis Už 
» / Mokslo

/. Gal augusiam žmogui yra 
sunku/ vėl pradėti mokintis, 
gal Henori ko naujo išsimokin
ti, ai^/pagal jo paties žodžių, 
jis n^pori gaišinti daugiau lai- 

[ ko ii* ; pastangų, bet kaip ten 
nebūty — nei vienas žmogus 
nėra‘įersenas imtis už moks
lo. ! r ’

Žnjęnės klaidingai tiki, kad 
vidurinio amžiaus ir senesni 
žmonės negali mokintis. Grupė 

‘Amerikos psychologų, po va
dovyste prof. Edward L. 
Thorhdike, pilnai tyrinėjo 
Jvairįų metų gabumus imtis už

>

I
metų gaoumus imas už 

\ makalo ir lygino su mokyklos 
t Vž|kų; gabumais.
f /k^rado, kad nuo kūdikys- 
B tės it! 25 metų mokslo gabu-

/metų mažas nupuolimas patė- 
mytas, bet nedaugiau kaip 1 
nuoš. Ne kūdikystė, bet dvi
dešimtieji metai yra geriausi 
mokslo metai. Yra faktas, kad 
žmonės 40 ir 45 metų greičiau 
ir geriau mokinasi negu 7 ir 
10 metų vaikai, ir po viduriniu 
amžių ima ilgesnį laiką įg$ti 
naujo mokslo, bet yra galimas 
daiktas. Nesenai,' tyrinėjimai 
parodė, kad žmogus 65 metų 
gali naudingai larikyti mokyk
lą, kad jis nors pusiau išsi
mokins į valandą, kiek jis iš
simokino turėdamas 25 metus, 
bet truputį daugiau, negu kuo
met buvo 8 arba 10 metų.

Toki radimai yra neišpasa
kytai svarbūs! Per tūkstančius 
metų buvo manyta, kad moks
las buvo tik vaikams. Buvo ti
kėta, kad jauni žmonės įgijo 
mokslą, kuris per visą gyveni
mą su jais pasiliko.

Daleidimas, kad žmogaus 
protas “uždarytas” mokslui 
ir naujoms idėjoms po neku

rtais metais buvo rimtų moks
lininkų studijuojamas, ir at
mestas.

Ir todėl pasaulyje prasidė
jo “augusių apšvietos” judėji
mas. Mokslininkas dabar žino, 
kad jeigu ir yra nemokintų 
žmonių arba jėigU sunku pri
traukti pulkus žmonių į pra-, 
kalbas, tai yra del kitų prie
žasčių, o ne del senatvės, kad 
nors vis randasi daug žmonių, 
kurie tiki, kad jie yra per se
ni imtis už mokslo.

Nesenai Prof. Thorndike 
studijavo “augusių žmonių 
reikalus,” bandydamas sužino
ti, kodėl senesnieji žmonės 
nenori vėl pradėti mokintis. 
Jis sako, kad augusieji geriau
sia išmoksta tuos daiktus, ku-. 
rie labiausia Juos užinterecuo- 
ja ir kurie kaip nors susiriša 
su jų kasdieniniu gyvenimu, o 
kaslink kito mokslo, tai jie ne
nori išnaujo vėl pradėti mo
kintis, bet jeigu norėtų, tai jie 
galėtų. FLIŠ.

Vis tankiau ateina žinių, 
kad Japonijos ir Manchukuo 
kareiviai užpuolė Mongolijos 
Liaudies Respubliką. Taipgi 
drg. Stalinas savo pasikalbėji
me su Howardu, Amerikos 
spaudos atstovu, pareiškė, kad 
jeigu Japonija ir jos padaras 
Manchukuo pradės užkariavi
mo karą prieš Mongolijos 
Liaudies Respubliką, tai So
vietų Sąjunga ateis jai į pa- 
gelbą, kaip kad 1921 metais 
pagelbėjo.

Kas yra Mongolijos Liau
dies Respublika? Apie tai 
geriausių žinių paduoda So
vietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos organas “Krasnaja 
Zvezda” kovo 11 d. laidoje.

Mongolijos Liaudies Respu
blika buvo dalis Chinijos, bet 
po pereito pasaulinio karo ji 
atsiskyrė nuo Chinijos. Galu
tinas atsiskyrimas įvyko 1921 
metais.

Mongolijos Liaudies Respu
blika yrą didelis kraštas, už
ima l;367,600 keturkampių 
mylių plotą. Ji veik septynis 
kartus didesnė už Vokietiją, 
bet gyventojų yra daug maž 
tiek, kaip Lietuvoje, mažiau 
3,000,000.
Mongolija ir Sovietų Rubežiai

Mongolija randasi tarpe 
Tanu-Tuva Liaudies Respubli
kos, Sovietų Sąjungos, Man
chukuo (Mandžurijos) ir 
Chinijos. Arti 2,000 mylių jos 
rUbežius yra su Sovietų Są
jungos Turkestanu ir Sibiru. 
Rytų pusėj Mongolija susieina 
su Manchukuo, kur įvyksta 
nuolatiniai japonų užpuolimai. 
Iš pietų pusės ji ribojasi su 
Vidurine Mongolija, kuri fak- 
tinai turėtų prigulėti prie 
Mongolijos Liaudies Respub
likos, bet kol kas ten dalinai 
viešpatauja Japonijos imperi
alistai ir neva kuria “nepri
klausomą” antrą mongolų val
stybę. Iš vakarų pusės ji su
sieina su Sinkiangu ir Sovietų 
Turkestanu.

Mongolija — kalnų ir dyku
mų šalis; Mongolijoje yra di
džiausios Gobi tyrumos (Ste
pai). Ten nėra nei vienos pė
dos gelžkelių, mažai ir plen
tų.

Mongolija garsi dar nuo gi
lios senovės, kada iš ten trau
kė didžiulės mongolų (toto
rių) čingis Chano ir kitų ve
damos armijos, kurios trylik
tame šimtmetyjė buvo užka
riavę Rusiją, kurios buvo pa
siekę Lietuvą ir kitas šalis. Gi
lioje senovėje Mongolija buvo 
galinga šalis ir Chinija virš 
tūkstantį metų budavojo gar
sią Chiąų Sieną, kąd ątsitvėr- 

nūo mdngolų.
Dabartinė Tvarka

/

Mongolija galų gale 
pavergta per Chiniją. 
šimtmečius chinai išnaudotojai 
mongolus vergė. Paskui ca- 
ristinė Rusija, pasinaudodama 
Chinijos silpnumu, giliai savo 
nagus suleido į Mongoliją. 
Ten pribuvo visa eilė dvarpo- artt 

išnaudojo mums prisieitų jai pagelbė

su Sovietų 
jų pravesta 
Mongolijoje 

pakilimas

Sąjunga, 
visa eilė 
prasidėjo 
kultūros,

blika, kuri savo forma yra ar
tima Sovietų formai. Mongo
lija užmezgė draugiškiausius 
ryšius 
Tarpe 
kelių, 
greitas
mokslo, pagerėjo žemdirbystė, 
gyvulių auklėjimas ir atsira
do pradiniai daigai industri
jos. Gyvuli^ auklėjimas yra 
vyriausias gyventojų užsiėmi
mas. 1912 metais Mongoli
joje buvo 13 milionų gyvulių, 
1934 metais jau 21 milionas. 
Vien pereitais metais veik ant 
4 milioūO gyvulių kiekis pa
augo. šalies turtas pinigiškai 
prie dabartinės tvarkos šešis 
kartus viršija pirmesnį.

Iš industrinių centrų, Ulan- 
Batore įsteigtas didelis kom-

Kurių Daugiau, Moterų ar 
Vyrų?

Jungtinėse Valstijose 1930 
metais buvo 62,137,080 vy
riškos lyties ir 60,637,966 
moteriškos .lyties gyvento
jų-

Vyriškos lyties, virš 15 
metų amžiaus buvo 14,953,- 
712 pavieniai; 26,327,109 ve
dę; 2,025,036 našliai ir 489,- 
478 divorsuoti.

Moteriškos lyties, tokio 
amžiaus buvo 11,306,- 

pavienės; 26j750,756 ve- 
4,734,207 našlės ir 173,- 
divorsuotų.

kampių mylių žemės plotį, tai 
yra, didesnė už Lietuvą. Ji 
turi mažiau gyventojų, būtent 
1,939,530 žmonių. Latvijos 
sostinė Ryga turi 377,917 gy
ventojų, o Lietuvos sostinė 
Kaunas—102,750. Latvijos iš
vežimas 1934 metais buvo 
94,888,000 latai, o įvežimas— 
85,431^000.

ti

buvo
Per

nių, kapitalistų ir 
mongolus.

Proletarinė revoliucija Rusi
joje, įsikūrimas i Sovietą val
džios, buvo paakštinimU ir 
mongolams prie laisvės. Pra
sidėjo sukilirriai. Į Sibirą ir 
Mongoliją atsibaladojo japo
nai. Bet Sibire kontr-revoliū- 
cija pralaimėjo/ Sovietai 1919 
metais paskelbė, kad jie pa
naikina visas cariškas mongo
lų pavergimo sutartis.

1920 metąis į Mongoliją su
sigrūdo japonai' ir rusai bal
tagvardiečiai Ungerno veda
mi. Susiorganižavūsi mongo
lų liaudies revoliucinė parti
ja su pagelba Sovietų Rusijos 
supliekė rusus baltagvardie
čius ir išvijo japonus. Įsikū
rė Mongolijos Liaudies llespu-

r.' 
k

pat
653
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Jungtinių Valstijų 
Gelžkeliai

Daugiausiai pasaulyje 
atskirų šalių gelžkelių turi
Jungtinės Valstijos. 1934

iš

binatas, o Hatchylėj — vilnų' metais buvo bendrai 243,857 
apdirbimo fabrikai.

Kultūrinis žmonių gyveni
mas pagerėjo, beraštija suma
žinta, įvestas gyventojų drau
dimas ligoje ir senatvėje, at
sirado judžiai ir liaudies te- 

iatrai, mokyklos. Kvalifikuotų 
kadrų, lavintų specialistų, kie
kis pasiekė 1,500 žmonių.
Mongolijos Apsigynimo Jėgos

Mongolijos Liaudies Respu
blika turi savo revoliucinę ar
miją apsigynimui. Ministerių 
pirmininkas drg. Gandun sa
kė: “Mūsų armija yra daug 
galingesnė, kaip pirmiau. Ji 
apginkluota geriausiais ir vė
liausiais ginklais. . . . Armijo
je vedamas kultūrinis apšvie- 
tos* darbas. Kiekvienas mūsų 
kareivis žinos, už ką jis turi 
kariauti ir mušti priešą. . .. 
Atmija kartu yra ir kultūri
nių kadrų auklėtoja. Į armi
ją ateina tik 15% mokančių 
rašyti ir skaityti, o jos eiles 
apleidžia 95% mokančių ir 
gerai pralavintų. ... Mes tu
rime gerą karinį pratimą, pa
tyrimą ir mūsų kareiviai yra 
pasirengę drąsiai ginti ramų 
šalies gyvenimą, šalies nepri
klausomybę nuo vidujinių ir 
išlaukinių priešų.”

Kaip žinia, Japonijos impe
rialistai supranta didelę stra
teginę Mongolijos reikšmę Ja
ponijos kare prieš Sovietų Są
jungą ir nori ją pavergti, kad 
iš ten puolus Sibirą. Visi tie 
“incidentai,” užpuolimai Man- 
chukuo ir Japonijos kareivių 
ant Mongolijos Liaudies Res
publikos ir yra tikslu, kad iš
provokavus karą. Paskutiniu 
laiku jų yra tiek daug, kad 
vargiai bus išvengtas karas. 
Japonijos spauda dūksta ir fa-' 
šistai savo ministerius žudo, 
kaltindami, kad jie perdaug 
lėtai karą ruošia, kad vėliau 
negalės įveikti nei Mongoli
jos Liaudies Respubliką, nei 
Sovietų Sąjungą.

Drg. Stalinas pasikalbėjime 
su Howardu persergėjo Japo
nijos imperialistus: “Atsitiki
me, jeigu Japonija išdrystų 
užpulti ant Mongolijos Liau
dies Respublikos, pasikėsinant 

jos nepriklausomybės^

mylios gelžkelių su 51,423 
garvežiais, veik dviem mili- 
onais tavorinių vagonų ir su 
44,884 pasažieriniais vago
nais.

Bet šioj šalyje naujų gelž
kelių būdavo j imas yra apsi
stojęs. 1934 metais tik 33 
mylios naujų gelžkelių pra
vesta.

LIETUVA IR LATVIJA
Dabartinė Lietuva turi 21,- 

488 keturkampių mylių žemės 
plotį ir 2,471,000 gyventojų. 
1934 metais jos išvežimas sie
kė 138,690,000 litų vertę ir 
įvežimas buvo už 147,250,000 
litų. Reiškia, Lietuva daugiau 
užsienyj perka, negu parduo-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Kiek Pasaulyje žmonių?
Visame pasaulyje priskai- 

toma apie 2,000,000,000 (du 
bilionai) žmonių. Azijoje 
gyvena veik puse—950 mili- 
onų; Europoje —550 milio- 
nų; Amerikoje — 230 milio- 
nų; Afrikoje — 150 mil. ir 
Australijoje — 7 milionai 
žmonių.

Harvard Universiteto pro
fesorius sako, kad kiekvie
ną dieną apie 150,000 žmo
nių užgema ir 100,000 mirš
ta. Pagal Tautų Lygos ap- 
skaitliavimą, į metus žmo
nių pasaulyje padaugėja 
ant 30,000,000.

Kaip Auga Gyventojai?
Jungtinėse V a 1 s t i j ose 

1850 metais, tai yra 86 me
tai atgal, buvo 23,260,638 
gyventojai, tai yra šešis 
kartus mažiau, kaip dabar 
yra.

Penkiasdešimt metų at
gal, tai yra 1886 metais, bu
vo 57,937,540 gyventojų. 
Per paskutinius 30 metų gy
ventojų skaičius pakilo ant 
kokių 30 milionų žmonių.

š-kas.
~ — - -1

DARBININKŲ 
SVEIKATA
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ti. . . . Mes pagelbėsihie Mon
golijos Liaudies Respublikai 
tąip, kaip jai pagelbėjome 
1921 metais.”

Pati Mongolija turi gana 
tvirtas apsigynimo jėgas. Jos 
armija yra daugiausiai raita- 
rjja, kurios, pagal tūlus davi
nius, yra apie 60,000. Mon
golija turi kelis šimtus tankų, 
apie 300 karo lėktuvų, gerą 
artileriją ir sugabiai išlavintus 
pėstininkus. 1 Mongolijos Liau
dies Respublika gali Virsti 
antra Belgija, bet Japonijos 
imperialistai patirs, kad ji yra 
£ana kieta. Kiekvienas jos 
kareivis ir šalies gyventojas 
drąsiai ir energingai gins sa
vo laisvę. '

D. M. Šolomskas.

Keista Odos Liga

Drauge gydytojau, seku jū
sų patarimus “Laisvėje.” ViŠ 
maniau, kad atsiras žmogus su 
panašia liga į mano, gaus at
sakymą, tai ir aš pasinaudo
siu. Veltui laukusi, nusprent- 
džiau pati patarimo prašyti.

Esu moteris vidutinio ūgio, 
sveriu 54 kilus. Rodosi nieko 
neskauda, tik, viduriai kai ka
da užkietėja.

Prieš pusantrų metų, esant 
dar merginai, truputį žemiau 
kairės akies rėželis pasirodė 
raudonas ir lyg pabrinkęs. 
Galva prisipildė storų didelių 
pleiskanų. Paausiai paraudo; 
pradėjo bėgti tirštas skysti
mas, niežėti; vėliau atsivėrė 
žaizda. ,

Gydytojai davė gerti vaistui 
dėl pašviezinimo kraujo, žaiz-! 
dai plauti skystimo ir mosties 
tepti. Negelbėjo. Vėliau kitas 
gydytojas ėmė kraują iš ran
kos gyslos ir pylė į koją, o į 
gyslą leido kokius tai vaistus. 
Taip gydė apie mėnesį, šiek- 
tiek apgijo, bet gero dar nė
ra. Po kaklu stovi tamsūs plė
niai. Beje, ant pečių ir krū
tinės buvo atsiradę plėtmu- 
kai, aplinkui apvesti 
čiais, lyg rožančiaus poteriu
kais. Jie beveik pranyko. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar, 
liga žymiai prasiplečia, pablo
gėja prieš mėnesines, iš veido 
pradeda slinktis gana tirštas 
geltonas skystis, pabrinksta 
paausiai, po akia ir tt.

Maistą vartoju, kiek galint, 
daugiau gamtišką.

Atsakymas
Drauge, gana vaizdin- 
pilnai aprašėt tą savo 
odos ligą. Gaila tik,

tašku-

Jūs, 
gai ir 
keistą 
kad Jūs nepaminėjot jos var
do: gal kartais kas teko nu-

girsti gydytoją kalbant, ligą 
kaip vadinant arba bent aiš
kinant jos atsiradimo priežas
tį. Būtų pamatingiau kas at
sakyti. O dabar tenka tik spė
lioti.

Sakyčiau, kad Jums ta odos 
liga yra kokia parazitinė ar 
bakterinė liga, paėjusi nuo ko
kių grybelių, pelėsių, arba ghl 
ir nuo džiovos bakterijų. Pa
starajam atsitikime tai būtų 
lupus, vilkaligė, kai odoje įsi- 
veisia tuberkuliozės bakteri
jos. Bet vėl vienas sumetimas: 
Jums ligos pažymiai perijo- 
dįngai pablogėja prieš mėne
sines. čia galėtų būti ryšių su 
liaukomis, gal su skydinės 
liaukos apsilpimu.

Parazitinio paėjimo ligoms 
gydyti paprastai vartojama 

j kokie smarkūs antiseptikai, ar 
' skysčių, ar mosčių,. ar miltelių 
pavidale. Galėtute teplioti 
žaizdas kas diena iodo tinktū
ra (Tinctura lodi) ir dėti 
iodo mosties (lodex). Po ko
kio mėnesio tokio gydymo ga
lėtute truputį pakeisti anti
septikus. Galėtute gerai iš
plauti, išvalyti paprastu gazo
linu (ne tuo nuodinguoju, 
kur yra švino, lead ethyl, bet 
paprastu, pigiuoju gazolinu), 
o paskui dėti gyvsidabrio mos
ties ant nakties (Vnguentum 
rydrargyri ammoniati). Vėl 
taip galėtute tęsti kokį mėne
sį. Paskui da kitokių antisep
tikų : galėtute gerai išvalyti, 
išplauti žaizdas alkoholiu 
(Alcohol) ir tepti paskui, kad 
ir ta pačia iodo mosčia 
(lodex). Patėmiję, nuo kurių 
vaistų darosi geriau, tuos ga
lėtumėt ilgiau vartoti.

Jeigu kaip, tai X-spinduliąi 
arba radium galima būtų var
toti. Tai jau prityrusio gydy
tojo prievolė. O šiaip gyvas - 
maistas,, saulė,' oras.
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Dr. Jonas Šliupas
Rašo L. Prūseika

(Tąsa)
Tai, jau trečias pavyzdys patriotierių 

gabumų finansinėj srityj!
* Po to Šliupas prisideda su 25,000 litų į 
Žuvies ir Gintaro Bendrovę. Kiti, žino
ma, sudėjo nepalyginamai daugiau, šliu- 

4 pas, del šios bendrovės žuvimo, kaltina 
jos vedėją, kuris “daug pinigų per kose- 
rę praleido.”

Iš eilės seka bendrovės “Eglynas,” Pa- 
nevėžyj ir “Laima,” Klaipėdoje, kurios 

»taip pat subankrutavo, nors, tariant 
Šliupo žodžiais, prie jų jis nedaug tepri- 
dėjęs. Daug bėdos turėjo ir su “Titna
go” spaustuve Šiauliuose. Čia šliupui te- 

i ko susipešti su savo partneriais ir jų 
ginčais teko rūpintis teismui.

Kaip sau norite, bet pergyvenęs tiek 
finansinių bėdų. Šliupas, rodosi, turėjo 
nusivilti del pačios sistemos, kaip veda
mas finansinis ūkis Lietuvoje. Tai sis
tema, kurioj sukčiavimai ir kriminalis 
neatsakomingumas, yra pagrindu. Jei-

gu m#es> D' tikėtume, kad Šliupas asme
niškai ir nesusitepęs, bet kadangi jis, 
kaipo visuomenės veikėjas, kaip tik “bus
tino” tokias kompanijas, tai ar gali jis 
pasitenkinti, suversdamas bėdą ant kitų?

Kas nors pamatiniai bloga su tais vi
suomenės šulais, kurie, sykiu su Šliupu, 
tvėrė finansinius stebuklus, davusius tik 
skandalus ir bankrūtus.

Jei Šliupas būtų nusivylęs ta tautine 
ekonomika, tai jis būtų pasukęs savo nu
sistatymą visai kitom gairėm, jis būtų 
pasukęs nuo buržuazijos prie darbinin
kų klesos, nuo buržuazinės pasauliožval- 
gos prie socializmo. Jis to nepadarė.

Štai kodėl kauniškė ponija jį šiek tiek 
aptašė ir apipešiojo, dar labiau sumoder-

kino darbininkų ir vals
tiečių klasę, kaipo bemoks
lius, kurie mėgino valdyti Lie
tuvą prie Griniaus; Leninas 
pirmas pravedęs kelią fašiz
mui; Hitleris legalizuotai iš
rinktas valdyti Vokietiją.

Susirinkusių didžiuma ėmė 
jo prakalbos nepakęsti, išva
dino melagium ir ėmė statyt 
visokius klausimus. A. Sauka 
taip jį sukritikavo, kad Tys
liava ėmė jį vadinti komunis
tu. Į statomus klausimus nie
ko negalėjo atsakyti. Po pra
kalbų daugumas išsireiškė, 
kad iš jo prastas politikierius 
ir nepataisomas fašistas.

Darbininkų judėjimo pro
gresyviai draugai, skaičiuje 
apie 30, pagerbimui J. Taut- 
vaišos, 20 d. kovo pas Čereš- 
kus surengė jam draugišką 
parę ir Jantonienė įteikė do-

"Laisve” Kodėl? Patersoniečiu Pastabos
Laisvei

Kaip greitai laikas begalimo teisybė ir draugiškumas 
Nei minty neturėjau, kad jau Į tenai viešpatavo.
25 metai, kaip “Laisvė” budi-j Laikui bėgant, aš palikau 

$u tos draugijos pirmininku ir 
sumaniau, kad reikia pravesti 
tarimą, kad kiekvienas mūsų 

turėtų imti 
darbininkišką laikraštį versti
nai. Pasitariau su LSS na

triais, Motiečiu, J. Juliu, Juš
ka ir kitais, ir ant metinio su
sirinkimo lengvai pravedėm 
tarimą. Kyla klausimas, kokį 
laikraštį? čia jau kyla karštos 
diskusijos. Dauguma nori į 
“Keleivio”— mano supratimu, 
ne taip “Keleivio,” kaip Mai- 
kio su Tėvu, Keidės ir tt. 
Vargais p ra varom tarimą už 
“Laisvę,” poros balsų didžiu
ma. Nutarta—padaryta. Už- 
rašom visiems nariams “Lais
vę,” užmokėdami pusę prenu
meratos iš draugijos iždo. 
Na, ir skaitome visi — norime 
ar ne. Praeina keletas me
tų ir čia pat Chicagoj prade
da išeit “Vilnis” du kartu į 
savaitę ir mus pasiekia tą pa
čią dieną. Artinas draugijos 
metinis susirinkimas. Aš nei 
keno neprašytas sumanau, 
kad reikia dabar paimt už 
organą “Vilnį,” mūsų kaimin- 
ką. Susirinkime iškėliau klau
simą ir argumentu statau 
labą visų narių ir draugystės, I 
nes “Vilnis” kainuoja pigiau 
už “Laisvę.” Čia ir prasidėjo 
draugystėj pirmoji “revoliuci
ja.” Buvusieji didžiausi “Lais
vės” priešai nei girdėt neno
ri apie pakeitimą organo, o 
mano argumentą sumuša tuo- 
mi, kad užrašius “Vilnį” jiem 
dar brangiau kainuos, nes vis 
tiek jie turės ypatiškai užsi
rašyti .“Laisvę, 
jau nebenori būti, 
mininkas, palieku 
nas už “Vilnį.” 

“Laisvė” paliko 
laikraščiu. Aš apleidau tą ra
mų miestą, su jo gerais lietu
viais ir “Laisvė” turbūt iki 
šios dienos paliko draugystės 
organu. “Laisvė” — kodėl ? 
Tegul atsakys pati “Laisvė”

na darbininkus iš miego. ! 
atsiradimu “Laisvės” ir aš tuo
jau atsiradau Amerikoj ir tuo
jau susipažinau su ja ir ne- i draugijos narys 
persiskyriau su ja per visą lai
ką, išskiriant paskutinius 4 
metus, kada lietuvių darbinin
kiškam judėjime buvo užėjus 
kokia tai audra, kuri išblaškė 
į skirtingus logerius geriau
sius draugus. Ačiū paskuti
niam Kominterno tarimam, 
prasidėjo naikinimas tų visų 
skirtumų. Ypač tas pasireiš
kė čia, mano naujoj “tėvynėj”, 
Worcesteryje, dzūkų sostinėj, 
nes čia jų yra daugiau, negu 
bile kuriam mieste Amerikoj

Rodosi, kovo 21, ar 23 “Lais
vės” laidoj telpa koresponden
cija iš Patersono, kur drau
gai, laikydami ALDLD 84 kp. 
susirinkimą atrado, kad “L.” 
turinys “negeras” del to, kad 
“perdaug apysakų telpa.” 
Ypatingai draugam paterso- 
niečiam nepatinka pastaroji 
Gamtos Sūnaus “šiurpulingi 
įvykiai Lietuvoje.”

Nesileisiu į ilgą kritiką, nes 
del tam tikrų priežasčių šis 
jų pareiškimas, veikiausiai,* 
teks kalbėti kitu keliu ir lai
ku.

Kodėl gi tiems draugams . ♦ ,

nizavo jį dešinion ir tokiam pavidale ap- iyaną—plunksną. Nuo pares li-|ir gal net jų Merkinėj su apie- 
dovanojo oficialėm dovanom, šliupą no- 
rimą paliuosuoti nuo “šliupizmo,” o šliu- 
pizme buvo daug kas progresyvaus ir is
toriniai naudingo kovoje prieš juodąją 
macį Amerikoje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kapituliacija prieš Hitlerį

Visiems yra žinoma, kad 
Hitlerio grobikiškuose planuo
se Lietuva užima vieną iš pir
mųjų vietų, tai yra, ji turi būt

• pagrobta pirmoj eilėj. Vienok 
nežiūrint šito, Lietuvos fašis
tų valdžia meilinasi prie Hit
lerio. Ji leidžia hitlerininkam

* Išeimininkauti Klaipėdos kraš-j 
te, kurt savo (hitlerišką) tar
nautojų ir valdininkų aparatą. 
Tokia laisvė duodama hitleri
ninkam todėl, kad Lietuvos 
fašistai nori susiartint su Hit
leriu. .Paskutinių dienų įvy
kiai tai ypač patvirtina. Lie
tuvos fašistai ruošiasi paliuo-i 
suot iš kalėjimo hitlerininkus, l

♦ Hitleris siūlo derybas Lietuvai, 
Lietuva pasiūlymą priima. 
Tuo metu, kada galingos Eu
ropos valstybės yra priverstos 
pripažint SSRS stipriausiu tai
kos ramsčiu ir kolektyvinių 
sutarčių su ja keliu saugoti sa
ve nuo Hitlerio avantiūrų,— 
fašistinė Lietuva metasi į Hit
lerio glėbį.

► Tokia Lietuvos fašistų val
džios politika eina Vokietijos 
naudai, Lietuvos nepriklauso
mybės priešų naudai, karo 
kurstytojų naudai. Lietuvos' 
liaudis turi protestuot prieš 
šią pragaištingą fašistų val- 

' džios politiką.

pradėjo kviest darbininkus 
statyt savo kandidatus. Bet 
ši apgavystė fašistam nelabai 
sekasi. Mat, daug darbinin
kų suprato, kad iš kandidatų 
statymo nėra jokios naudos, 
nes už darbininkų kandidatus 
fašistų pastumdėliai iš ligonių 
kasų tarybų nebalsuos. Ma
tydami darbininkų pasipiktini- 

i mą, fašistai atidėjo Darbo rū- 
| mų sudarymą, ir eina gandai, 
kad rūmų statutas gali būt 
pakeistas. Reikia toliau tęst 
kovą, kad priverst fašistus nu
sileist darbininkų reikalavi
mams.

Reik Sudaryt Liaudies 
Frontą Lietuvoj

Voldemarininkai Ruošė 
Naują Pučą

Nesutikdama vieningo liau
dies masių pasipriešinimo, 
Lietuvos fašistų valdžia ima
si vis naujų priemonių tikslu 
apsunkint darbo masių kovą 
už savo reikalus. x Ji neduo
da darbininkam teisių rinkt 
savo atstovus į Darbo rūmus. 
Ji išleidžia naują 
įstatymą,” ;
šistai gali turėti savo organi
zacijas. Ji uždaro opozicines 
partijas (liaudininkų, social
demokratų ir kitas).

LKP CK pasiūlė socialde
mokratų ir liaudininkų parti
jų vadovybėm organizuot ben
dromis jėgomis plačią liaudies 
kovą prieš šias fašistų valdžios 
priemones. Atsakymas dar 
negautas. Vienok nelaukiant 
to atsakymo apatinėm social
demokratų, liaudininkų ir ko
munistų organizacijom reikia 
kurt liaudies fronto komitetus, 
kurie organizuotų protesto

kusius pinigus—10 dol.—pa-■ linkėmis. Aš nevadinčiau jų 
aukavo ,Lietuvos politiniams. dzūkais, nes didelė dauguma 
kaliniams. Drg. Tautvaiša yra jų kalba lietuviškai geriau už 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas ir darbininkiškuose paren
gimuose geras darbuotojas. 
Priklauso prie apšviestos ir 
pašalpinių darbininkų organi
zacijų per eilę metų. Yra Liet.

i-1 Taut. Namo pirmininku. Be- 
rinkimų, demokratiniai renka-įveik kas metai aukoja po po
rno seimo.

rinimą, su reikalavimais de
mokratinių laisvių — organi
zacijų, spaudos, žodžio, susi-

Užsienis protestuoja prieš

rą dolerių “Lądvėę” reika
lams ir šiaip darbininkiškam 
judėjimui. Linkėtina jam ir 
ant toliau nenuilstančiai dar
buotis darbininkų klasei.

Draugės E. Maksvitienė ir
Užsienio spaudos žiniomis, 

būrys žymių Francijos visuo-j 
menės veikėjų su Leonu Bliu-j K. Skliutienė po operacijų iš 
mu priešakyj atsiuntė Tube- ligoninės parveštos namo. Gir- 
liui protesto laišką prieš ka-Į dėjau, jau eina sveikyn. Maks- 
ro lauko teismus valstiečiam.

Panašų protestą atsiuntė 
čechoslovakijos užsienių rei
kalų ministeris Ilodža “žalio
jo” (valstiečių) Internaciona
lo vardu.

(“Tiesa”)

vitienės liga rimtesnė ir pa
vojingesnė. Linkėtina greito 
pasveikimo ir pasimatymo 
mūsų parengimuose.

Šalna.

Montello, Mass.
Dvi savaitės atgal mirė Lie

tuvių Piliečių Kliubo narys, B. 
Jazukevičius. Nešant jo kūną į 
bažnyčią, palydovai turėjo 
nusiimti draugystės ženklus, 
kur atvaizduoja Amerikos vė
liavą. Mat, vietinis klebonas 
n e p r i k lausančias7 draugijas 
prie Rymo katalikų skaito 
prakeiktom ir laidojant narį, 
su ženklais negali eiti į baž- 

Dabar Piliečių KliuboDraugijų nyčią. y y -............~ ’
pagal kurį tik fa-1 valdyba ir nariai, kurių yra

apie 600, likos užgauti. Sako, 
kad įžeidė Amerikos vėliavą. 
Išrinko komitetą eiti pas ku
nigą, sužinoti priežastis, 
kam ignoruoja kliubo ženk
lus ir užtai mano kleboną imti 
už kalnieriaus.

Rumford, Me
Dar Vis iš Potvinio

nepatinka viršminėta apysa
ka? Ogi sakoma, kad “gana 
skysta ir pakartojama tos 
mintys, kas daug kartų j 
buvo rašyta.”

Man rodosi, kad tie draugai 
neturėjo ko daugiau veikti su
sirinkime, jeigu rado “reika
lo” kabintis prie tokios geros, 
teisingos apysakos, labai fak
tiškai nušviečiančios dalykus, 
kurie kartojosi Lietuvoj 
civilio karo. Jei, kaip draugai 
patersoniečiai sako, jie k 
“Laisvės” suvažiavime apie 
dalyką, tai (Smarkiai šoksiu 
priešakį jiems. Albinas.

Lenkijoj Uždrausta Žydam y# 
Skerst Gyvulius Nežydam' i’'

Lietu-
Atraskite priežastį ir 

o tu- 
ir už

1935 m. pabaigoj Hitlerio 
agentai voldemarininkai ruošė 
Lietuvoj naują pučą. Pučo 
ruošėjų priešakyj stovėjo Ka
rutis, Skurauskas ir Sinkevi
čius. Pučo ruošime jie palai- kampaniją prieš partijų užda- 
kė santikius su Vokietijos fa- rymą, prieš liaudies teisių siau- 
šistais. Pučui pasisekus prie :------------------------------ ---------
valdžios butų atsistojęs Vol
demaras, žinomas Lietuvos 
hitlerizacijos šalininkas, grei
to Lietuvos pardavimo Vokie
tijai šalininkas. Tačiau sme- 
tonininkai neturi jokio noro 
užleist šiltas vietas voldemari- 
ninkam. Be to, smetonininkai 
mano, kad jie parduodami 
Lietuvą sugebės išsiderėt iš 
Hitlerio geresnes sąlygas Lie
tuvos buržujams, negu Volde
maras. Todėl Smetonos val
džia pasirūpino pučą už
gniaužt dar jam neprasidėjus.

Hitlerio agentai nesnaudžia 
—Lietuvos liaudžiai reikia bu
dėt.

Bijo Darbininkų Protestų
.................. 5.11

Priėmus fašistų valdžiai 
Darbo rūmų įstatymą, pasipy
lė protestai su reikalavimais 
demokratinių rinkimų į Darbo 
rūmus. Fašistai išsigando. Jie

Kovo 22 dieną, 2 valandą, 
po pietų, sandariečiai suren
gė prakalbas Lietuvių svetai
nėje. Kalbėjo ■ “Vienybės” 
redaktorius Juozas Tysliava. 
Jo prakalbos pasiklausyti su
sirinko apie 50 žmonių. Jis iš
gyrė kruvino fašisto Smetonos 
valdomą Lietuvą,—esanti ten

Raudonasis Kryžius pribuvo 
pagelbą su maistu. Viskas 

atrodo geriau, bet niekas ne
gali atlyginti biednuomenei už 
padarytus nuostolius. Taip 
vargiai žmoneliai gyveno, o 
dabar visiškai prastai. Vie
nas įdomus atsitikimas buvo 
sekamas. Vienas Mexico, Me., 
gyventojas laikė ^dvi kiaules. 
Kada vanduo pakilo, minima 
šeimyna turėjo apleist namą. 
Kraustydamies laiveliu, vedė
si ir dvi kiaules su savim, bet 
vieną kiaulę vanduo pagavo 
ir buvo manyta, kad ji žuvo. 
Kovo 22 dieną, keturias die
nas vėliau, kai žmonės pra
dėjo vaikščioti apie stubas, 
kiaulė rasta ant antrų lubų.

Rumford e vyrauja “ karinė 
sistema. Kaip sako, taip tu
ri daryt — negalima pasiprie
šint. J. Klemanskas.

“Galingiausia” Pasaulyje?
BERLYNAS. — Nazių 

oro laivyno ministers Goe
ring kalboj per radio kovo 
26 d. didžiavosi, kad Vokie
tija dabar turinti “galin-

į
išiai-

didžiausia demokratija; išnie-j giausią” karo jėgą pasaulyj.

Net nuošaliame vakarinio Sibiro kampe, Oirotia, Sovietų valdžia aprūpina me
džiotojus ir laukinių žvėrių gaudytojus ap svietą. Štai grupele žmonių, kurie pirmiau 
buvo nomadai, nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, o kurie dabar lavinasi, studijuoja.

mane, ačiū “Laisvės” grynai 
kalbai. Ir tik prorečiais ga
li nugirsti “ciltą” ir /‘dzievu- 
lį,” bet jie mani pravardžiuo
ja “kalakutu” iš “paukščių 
gubernijos,” tai už tai aš juos 
vadinu dzūkais.

Taip, Worcesteris padarė vi
same kame didelį progresą ir 
net išmoko lietuviškai kalbėt. 
Bet kas kaltas, kad 10-15 me
tų atgal Worcesteris stovėjo 
progresyviam judėjime daug 
aukščiau, negu šiandien? Ir 
tada čia buvo,, apie 10 tūkstan
čių lietuvių, bet pas juos ne
buvo klerikaliniai fašistinio 
“Amerikos Lietuvio.” Worces- 
terio garbe buvo garsioji “ša
kė,” lietuvių antras šliupas. 
Spręskite patys, worcesterie- 
čiai, kas kaltas, kad “šakę” 
pavadavo “Amerikos 
vis.
mes neturėsime “A. L.,” 
rėsime ką nors geresnio 
“šakę.”

Tik dailėj Worcesteris
k ė savo garbę.. Kadaise tu
rėjo garsų didelį chorą—ir da
bar tebeturi ne mažesnį ir, 
kas svarbiausia, išimtinai iš 
jaunuolių. Tai Aido Choras. 
Yra dar ir kitas, tai žvaigždės 
Choras, kurį dabar draugai 
tariasi suvienyt su Aidu, jei 
bus patogios aplinkybės. Yra 
taip pat gerų solistų, garsus 
žvaigždės kvartetas, ir tt.

Bet aš nukrypau nuo te
mos. Aš visai neturėjau min
tyj rašyt apie Worcesterj, kad i 
čia tik dzūkai tokie geri žmo
nės, kaip retai kur Amerikoj, 
tai ir turėjau paminėt. Na, 
tai dabar apie “Laisvę.” Tai 
buvo tais gerais laikais, kada 
mūsų judėjimą vadovavo di
džioji LSS. Tai buvo tais lai
kais, kada nebuvo beveik au
tomobilių nei divorsų. 
rėjome 
Fishes, 
negatų, 
smurtu 
cijų. 
kada Strazdas ramiai stebino 
lietuvišką visuomenę savo re
voliucinėmis poezijomis, o 
Grigaitis skubiai marino Bal- 
timorėj “Pirmyn,” o “Laisvė” 
broliškai sugyveno su “Kelei
viu” ant tos pačios Brodvės 
So. Bostone, žmonės nesidi- 
džiavo tada nei automobiliais, 
nei rakandais, nei radio, o bu
vo laimingas tas, kuris turėjo 
gramofonąp su triūba, didesne 
už lietuvišką trimitą, šeimi
ninkės buvo garsesnės tos,, ku
rios turėjo daugiau negu 12 
burdingierių, kuomi ir didžia
vosi. Tais gerais laikais man 
netikėtai pasitaikė apsigyven
ti nedideliam mieste Illinois 
valstijoj ir tenai ramiai su 
draugu G. Simonavičium par
davinėjau lietuviškom šeimi
ninkėm rūkytus šolderius ir 
kopūstus. Tenai dar prieš ma
no atvažiavimą buvo sutverta 
pastangomis progresyvių žmo
nių pašelpinė draugija, vardu 
Teisybės Mylėtojų. Tas var
das jai pilnai atatiko, nes per 
ilgus mano metus tenai buvi-

Netu- 
tada yiei fašizmo, nei 
nei jo agentų, nei re- 

, nei suvažiavimų 
ir begėdiškų kombina- 

Tai buvo tais laikais,

nes be jos jie 
Ir aš, pir- 

beveik vie-

draugystės

VARŽA VA. — Iki šiol 
Lenkijoj gyvulius skersdavo 
iaugiausia žydai, žinoma,’’’y 
ipart kiaulių. Lenkiški pa- j; 
"riotai pavydėjo žydams to,;.t 
biznio. Todėl senatas kovo 27 
i. nutarė, kad žydam neva
lia skerst daugiau gyvulių; 
kaip tik tiek, kiek jie patys 
košernai sunaudoja. Lenki
jos seimo atstovų rūmas 
sumanymą užgyrė jau 
vaite pirmiau.

ar draugai iš Teisybės 
tojų Draugijos, Moline, III.

Simonas Janulis.

“Laisvės” Sidabrinio Jubilejaus

Koncertas ir Banketas
GIRARD MANOR SALEJE

911 W. Girard St. Philadelphia, Pa.

Kasptancija Menkeliuniutč
Garsiausia Amerikos lietuvių dainininkė dalyvaus 

šio koncerto programoje.

KONCERTAS IR BANKETAS
Bus Sekmadienį, 19 Balandžio (April)

Kalbės A. Bimba
' Kiti Dalyviai Programoje Yra:

Lyros Choras, vadovaujamas J. Bulaukos, Mai- 
nierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.; Vera ir 
Nože Fripowitz, šoks rusiškus šokius. K. Men- 
keliūniūte—mezzo sopranas, A. Višniauskas— 
baritonas, R. Merkiate—solistė ir K. Kuzmickas 

—baritonas.
M. Gailiuniutė šoks klasiškus šokius; A. Bimba 
sakys prakalbą ir bus dar extra solistų programoje.

i.



fttfllapis Ketvirtas, Antradienis, 81 Kovo, 1936%

Delei Tvano Daugelis Pittsburghiečiy 
Be Darbo ir Be Pastoges

Pittsburgh, Pa.—kovo 
28 miesto padėtis tebėra pras
ta. Daugelis gatvekarių dar 
vis į patį centrą nevaikščioja. 
Potvinio paliestose vietose dar 
vis jaučiamas trūkumas švie
sos ir gazo. Inspektoriai vaik
ščioja po namus ir daugelį 
pripažįsta netinkamais gyven
ti. Daugelis namų nepataiso
mai sugadinti. Tai vis darbi
ninkų ir mažųjų biznierių, ku
rie daugiausia ii' nuo vandens 
nukentėjo. Kiti kad ir sugrį
žo į namus, vistiek neturi nei 
elektros, nei gazo. Namai bai
siai drėgni, tai darbo žmones 
turi juose, kai kokiuose kalė
jimuose, gyventi.

Kadangi veik visos didžio- j 
sios dirbtuvės buvo pasemtos, 
tai dabar darbas visai neina 
ir darbininkai algų negauna. 

' Tas dar daugiau pablogina ir 
taip sunkią padėtį.

Kovo 25 d. po pietų polici
ja vaikščiojo po potvinio palie
stas vietas ir gąsdino, kad nau
jas potvinis užeina. Patarė vi
siems rengtis apleisti tas vie
tas. Vėl didžiausias sumiši
mas. Visi kas ką turi krad- 
na augščiausion vieton ir lau-

kia, kada vanduo pradės vėl 
semti jų ir taip sumirkusius 
namelius. Tačiaus vanduo 
augštai nepakilo. Tiesa, visų 

' skiepai pilnai prisipildė, kai 
kurių siekė ir pirmą florą. Bet 
nuostolių antras vandens pa
kilimas mažai tepadarė.

Lietuvių nuo potvinio nu
kentėjo gana daug. Vanduo 
palietė pietinę miesto dalį, So
ho dalį, North Sides dalį, Es- 
planto dalį. Tai vis kur dau
giausia lietuvių gyvena.

North Sidėj susiorganizavo 
platus įvairių tautų nuo van
dens nukentėjusių komitetas. 
Jau atlaikė tris mitingus. Pa
siuntė telegramas Penna val
stijos senatoriams ir kongres- 

I manams. Gavo nuo visų at
sakymus, kad ir jie rūpinasi 
nukentėjusiems pagelba. Du 
kongresmanai — Moritz ir El- 
lenbogen — apsiėmė kalbėti 
masiniame mitinge bal. 7, Li
berty svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St. Visi kviečiami šiame 
mitinge dalyvauti ir susiregis- 
truoti, kiek nuostuolių tvanas 
yra padaręs. Taipgi visi turi 
bendrai reikalauti pilno nuo
stolių atlyginimo.

Reporteris.

NUO POTVINIO SKAUDŽIAUSIAI 
NUKENČIA DARBININKAI

Nashua, Lowell, Lawrence 
ir Raverhill, miestai, visi ran
dasi ant abiejų Merrimack 
upės brantų; didžiulės textilo 
dirbtuvės pačiais upės pakran- 
čifris nusidriekusios, o darbi
ninkų gyvenami nameliai an
troj eilėj.

'Be minimų miestų, dar ran
dasi daugybė didesnių ir ma
žesnių miestų ant šios upės 
krantų, kurie buvo potvinio 
apsemti, bet kalbų apie mini
mus miestus dėlto, kad juose 
gyvena nemaži skaičiai lietu
vi^, kad juose turime savo, 
darbininkišką, veikimą, darbi
ninkų organizacijas, daug sa
vo gerų draugų, kurie po 
draug su tūkstančiais kitų dar
bininkų atsidūrė netikėtai 
skaudžioj padėtyj.

‘Nieko smulkmeniškai nega
lina sužinoti apie nukentėju
sių padėtį, nes nukentėjusieji 
uždaryti tam tikrose miesto 
įstaigose—mokyklose, armo- 
riese ir tt. Kas darosi kituose 
miestuose irgi negalima suži
noti, nes paskelbtas karo sto
vis dar tebėra galioj ir be lei
dimų negalima iš miesto išva
žiuoti, nė įvažiuoti. Leidimų 
irgi negalima gauti; juos gali

gauti tik prie potvinio dirban
ti darbininkai.

Su leidimais irgi betvarkė: 
Juos pradėjo išduoti policija, 
sveikatos skyriaus viršininkai, 
milicijos viršininkai ir kitos 
įstaigos, o milicija pripažįsta 
tik milicijos išduotus leidimus. 
Buvo toks atsitikimas, kad 
Raudonojo Kryžiaus vežimas 
su maistu nukentėjusiem buvo 
milicijos sulaikytas priemies- 
tyj ir grąžintas, o vežimas su 
alumi praleista teisotai.

Nieko neteko dagirsti apie 
Nashua lietuvių likimą, bet la
bai skaudžių žinių ateina iš 
Lowell. Mat, Lakeview Ave. 
apielinkėj gyveno daugybė lie
tuvių ir į šią apielinkę upė iš- 
silėjo per kelias mylias užSem- 
dama namus iki stogų. Girdė
jome, kad draugų Puskunigių 
namas apverstas, garadžius 
nuplaukė upe; Drg. Kujutis, 
girdėjome, guli ligoninėj ant 
mirties patalo. Nors dd. Ku- 
jučio, Chulados ir kitų name
liai dar vendens nesulamdyti, 
bet “tvarkos” darytojai nepri
leidžia jų nė pažiūrėt savo na
melių, o tuo tarpu planuoja 
sudeginti jų namelius ir šim
tus kitų darbininkų namelių.

„4 !«

Gladys Swarthout, operos ir radio dainininkė, 
parėjo namo ir rado savo vyrą dirbant , prie kelfuvo 
už skebą. Mat, keltuvų darbininkai Sustreikavo, tai 
šitas sutvėrimas pasisiūlė savininkams padėti streiką 

sulaužyti.

■■■i ■■■ ...L .. ,

pačius darbininkus, kad tik 
kapitalistų nuosavybė nenu-

Esą, jau jų nebegalima išvalą 
i ti, kad tiktų gyvenimui. Ra- _________ t

kandai, indai, drapanos taip- kentėtų. Tada vanduo pradėjo 
gi neleidžiami nė dasilytėti.

Miestų politikieriai nei ne
kalba apie $agelbą darbinin
kams, kad jiem pagelbėjus ap
švarinti, apstaisyti namelius ir 
kad galėtų vėl juose gyventi. 
Bet politikieriai vis plačiau ir 
plačiau kalba apie padegimą 
čielais blokais darbininkų na
melių ir sudeginimą jų su vi
sais rakandais, drapanomis ir 
viskuo, kas juose liko.

Tuo tarpu, darbininkai va
romi į dar pusiau pilnus van
deniu dirbtuvių skiepus, kad 
ištrauktų audiniams medžia
gas, kurios per keletą dienų 
mirko vandenyj. Bet jas-trau
kia 'iš skiepų ne dėl sudegini
mo, bet del išdžiovinimo, kad 
būtų galima verpti ir austi į 
audinius. Reiškia, dirbtuvių 
skiepai ir juose mirkusi vilna 
ir vata “nenuodingi” darbinin
kams, taipgi nebus “nuodingi” 
ir tiems darbininkams, kurie 
verps, aus ir gamins drapanas 
iš jų, o dar kiti nešios paga
mintas drapanas, vartos na
muose audinius. O darbinin
kų nameliai, rakandai, drapa
nos ir kitkas, taip “užsinuodi
jo”, kad negalima nieko prie 
jų artyn prileisti ir “reikia” 
sudeginti.

Valstijos ir fed erai ė vald
žios skiria dideles sumas pi
nigų fabrikantams, kad pagel
bėjus jiem apsidengti potvinio 
padarytus nuostolius. Taipgi, 
duoda šimtus darbininku su
tvarkymui reikmenų prie dirb
tuvių. Bet nieko nedaroma 
pagelbėjimui darbininkams 
aptvarkyti savo nuosavybėles.

Darbininkams sunku bent 
kas pradėti del apgynimo sa
vo nuosavybėlių, nes po karo 
stovio įstatymu 
ne pasijudinti.

Lawrence visas 
be vandens lašo, 
denį imdavo iš 
upės, bet vandeniui pakilūs 
upėj tapo apsemtos pumpos ir 
vandens išvalymo mašinos, iš 
rezervo visas vanduo išsibai
gė. Pradėta ugniagesių, apa
ratais varyti vanduo iš And
over, N. Andovėr ir Methuen 
požeminių vandens rynų ;į 
Lawrehco vandehs rynas. Bet 
minimi miesteliai yra ’taip ma
ži, kad jų vandens parūpini- 
mo įrengimai nespėja tiek ap
dirbti vandens, kad patenkinti 
reikalavimą pridėčko—Law-
rėnco.

nepaprastai greitai kilti ir 
darbininkai, kurie turėjo sa
vas Jstubėlės netoli upiį kranto 
ir matydami, kad jų viso gy
venimo ‘triūsas verpetuose iš
siliejusių iš krantų upių, puo
lė turtus gelbėti ir nešti ant 
antrų ir trečiu lubų, draugas 
Juozas Apšega su savo dukre
le Zofija besitriusdami nei 
nepajuto, kad jų stiibelė iš vi
sų pusių apsemta ir keliai pa
bėgimui visi vandenio uždary
ti. šaukėsi pagelbos, bet jos 
niekur nėra, nes valdžios 
agentai tarsi magiška šluota 
iššluoti iš pavojingų vietų ir 
jų neprisišauksi—jie visi nusi
kėlė į augštesnes vietas, kur 
jų gyvybei nėra pavojų. Ant 
laimės J. A. balsą užgirdo vie
nas žydas, kuris su laiveliu 
priplaukė ir išvežė iš apsem
tos stubelės. Kitoj vietoj ant 
Main gatvės, Auburne, žmo
gus išlindęs ant stogo šaukėsi 
“Help! Help!” (gelbėkit, gel
bėkit). Augštesnėj, dar neap
semtoj vietoj, stovėjo daugiau, 
kaip Šimtas žmonių, bet pagel
bos negalėjo suteikti, nes ne
buvo. nei laivo, nei policijos, 
nei valdžios atstovų niekur ne
simatė, Stuba, ant kurios sto
go stovėjo žmogus, suposi nuo nukentėjo apie 400 
didelio vandens spaudimo ir Auburne 250 stubų. 
bile minutą galėjo nuvirsti ir rias stubas vanduo 

vanduo griovė ir nunešė, o 
• šaltą nuvertė. O kiek darbininkam 

sugadino rakandų, drabužių, 
tai sunku apsakyti.

Gamtos Sūnus.

le jau rengėsi apleisti namą ir 
kol jos patamsyje apsirengė, 
išėjau pasižiūrėt į šniokštan- 
čią upę. Išėjęs ve kokį įspūdį 
gavau: nieko nesimato, tik 
girdisi išbudintų iš miego vai
kų verksmas, upės ūžimas, til
tų braškėjimas nuo plaukian
čių ledų ir medžių bombarda
vimo ir rodosi, kad visos sti
chinės spėkos susirinko išnai
kinti viską, kas buvo darbi
ninkų sutverta per dešimtme
čius. ūmai užsidegė šviesos— 
reiškia, kad tvenkinys dar 
sveikas. '

Kovo 20 d., 6 vai. ryte, van
duo sustojo kilti, o 11 vai. jau 
pradėjo truputį pulti žemyn. 
Kada pavojus praėjo, tada 
valdžia pašaukė miliciją 
“tvarką” daryti- ir neleisti 
žmonių prie namų, iš kurių 
potvinis juos 'išvaikė. Tą pa
čią dieną, kaip 1 vai. po pie
tų, vanduo nugriovė vieną ke
leivinį tiltą susisiekimui tarpe 
abiejų miestų, žinoma, tiltas 
galima buvo išgelbėt, jei val
džia būtų rūpinusi, nes ji labai 
gerai žinojo, kad Little An
droscoggin upės didžiausi plo
tai buvo ledu padengti ir ledą 
reikėjo dinamituoti.

Dar ir dabar kai kurios 
dirbtuvės nedirba. Lewistone 

stubų, o. 
Kai ku- 

visai su- 
kitas tik

neleidžiama

miestas liko
Miestui van-

Merrimack

Lewiston ir Auburn, 
Maine

tą nelaimingą auką 
galėjo pasiimti į savo 
glėbį, bet vėliaus ir čia pribu
vo vienas darbininkas su mo
toriniu laiveliu ir žmogų iš
gelbėjo. Tokių įvykių galima 
surašyti daugybę, bet apie tai 
užteks.

Kadangi per tą visą naktį | 
nemiegojau, tai labai gerai 
prisižiūrėjau į žmones, žmo
nės tų kvartalų, kuriems grę- 
sia pavojus, kaip ir apmirę ir 
visai mažai kalba, nes nors 
dar kai kurių Stubos neapsem
tos, bet kadangi vanduo vis 
kyla, tai pąs kožną yra mintis, 
kad sekanti 
Kovo 20 d., 
te abiejuose miestuose užgeso 
Šviesos.“ Tada per visų žmo
nių (kurie buvo ant gatvės) 
kūnus perbėgo šiurpuliai ir 
kožnas manė, kad sugriuvo 
Gulf Išland tvenkinio sienos, 
nes tas tvenkinys duoda elek
tros šviesą ir energiją fabri
kams. Kadangi nuo mano gy
venimo vietos iki tvenkinio 
yra 3 mylios, tai maniau, kad 
ir mano gyven. Vietai artinasi 
pavojus, bet apžiūrėjęs sura
dau, kad dar galima įeiti į stu- 
bą, tik skiepas vandeniu ap
semtas. Maho moteris ir dukre-

Cleveland, Ohio

miestųšių dviejų 
didelė Androscoggin 
kurią išbudavota ke-

stuba bus jo.
3 :30 valandą ry-

Balandžio 3 dieną, 8 vai. 
vakare, šaukiamas svarbus su
sirinkimas visų lietuvių “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojų. 
Sustos laikinai Clevelande iš 
Chicagos į New Yorką va
žiuojanti draugai vilniečiai, 
kurie nori apkalbėti svarbų 
klausimą su clevelandiečiais.

Susirinkimas atsibus 
Darbininkų Svetainėje, 
St.

Liet.
E. 79

Lietu-
Veikimo

Clevelande susitveręs 
vių Bendro Fronto 
Komitetas, į kurį įeina iš visų 
draugijų po du delegatus. Kol 
kas, dar tik darbininkų drau
gijos atstovauja jame. Bet to 
komiteto tikslas 
visas lietuvių 
Clevelande.

Ketvirtadienį,
sibuvo susirinkimas,

yra įtraukti 
organizacijas

26 kovo, at
kuriame,

buvo išrinkti du koresponden
tai, drg. Petrauskas (pirmo 
vardo nežinau) ir aš. Mūsų 
pareiga pranešti veikimus visų 
organizacijų, prigulint j šį ko
mitetą. Aš manau, kad neuž
ilgo jums praneš apie šitą ko
mitetą sekretorius drg. Bauža.

Rep.

NEW YORK, N. Y.

Tūkstantis žmonių dalyva
vo Irving Plaza mitinge pro
testui prieš terorą Brazilijoj. 
Priimta rezoliucija, reikalau
jant tuojau paliuosuot Luis 
Carlos Prestes ir 17,000 kitų 
revoliucinių kalinių.

tr

“Laisves” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSIPėMYTI IR BŪTI JUOSE

BROOKLYNJO YORK

Ona LevOnavičifite—sopranas
Kuri pirmu kartu dainuos lietuvių 

parengime—“Laisvės” bankete.

Ištisa Programa Yra Sekama:
Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė

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

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

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

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

f
Nedėlioję, Balandžio 5 April

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

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

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

•
Vakarienė bus 7-tą vai. vakare, šokiai nuo 7-tos vai. 

ir tęsis visu laiku. Programa 9-tą vai.
•

VAKARIENEI |ŽANGA $1.25.
Vaikams iki 12 metų tik 50c.

VIEN TIK ŠOKIAMS 40c.

Tarpe 
plaukia 
upė, per 
turi tiltai—du geležinkeliams 
ir du automobiliams ir šiaip 
keleiviams. Auburn miestą 
skiria per pusę Little Andros- 

! coggin upė. Aš ir daugelis lie
tuvių darbininkų, gyvename 
Auburne, tarpe tų dviejų upių. 
Kovo 19 ir 20 dd. šių dviejų 
miestų darbininkai pergyveno 
baisiausią naktį, kokios nebu
vo šių miestų istorijoj. Gal ne
būtų buvę tiek nuostolių darb. 
jeigu valdžia, vandens biuras 
ir laikraščiai būtų pranešę 
apie gręsiančio potvinio pavo-! 
jų, bet vietoj persergėjimo, 
kada vanduo pradėjo kilti, 
jie visi rahiino, kad vanduo 
išlengvo nugliudins į Atlanti- 
ko didjūrį. Atėjo naktis ir 
Gulf Island tvenkinio superin
tendentas p. Beans, bijoda- 

! maš, kad vanduo nesugriautų 
tvankinio užtvaros ir nepada
rytų vandenio jėgos kompapi- 

’ jai nuostolių, paliepė • leisti 
per tvenkinio vartus po 210,- 
000 kubiškų pėdų vandens į 
sekundą. Pirma leido tik 
70,000 kubiškų pėdų. Tiems 
ponams nerūpi, kad staigiau 
pakilęs valndūos nuneš darbi- 

| ninku stubėles ir prigirdys

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DR HERMAN MENDI.OWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLI AMSBURGHE, 
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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

■»

Lietuviu Anglių Kompanija

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

TRU-EMBER COAL COMPANY
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrčen 7-1661
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Newark, N. J Choras, Ukrainų Choras ir 
Ukrainų Jaunuolių Mandolinų 
Orkestrą, kuri gerai išlavinta 
ir žavėjo klausytojus.

Tą pačią dieną, vakare, 
įvyko Paryžiaus Komunos pa
minėjimas—rengė TDA. Tai 
buvo skaitlingas masinis mi
tingas, gražioj, didelėj svetai
nėj. New Yorko Teatro Ko
lektyvas gerai sulošė du vei
kalu. Kalbėjo ir Robert Minor 
—tai yra vienas iš geriausių 
kalbėtojų^ kokį aš esu - kada 
girdėjęs. Nedyvai, kad fašistai 
draugo Minor taip neapkenčia 
ir net biivo baisiai sumušę. 
Gaila, kad lietuvių buvo ma
žai atsilankę girdėti draugą 
Minor. Ateityj tokių progų ne
praleiskite ir nesėdėkite prie 
pečiaus.

įvykiai Verti Paminėjimo
4 Kovo 20 d. įvyko LDS 8 

kuopos prakalbos. Pirmas 
kalbėjo drg. D. M. šolomskas. 
Trumpai pakalbėjo apie LDS. 
Pasakė gerą prakalbą, gerai 
nupiešdamas vėliausius nuoti- 
kius politikoje.

Antras iš eilės, drg. F. Vit
kus, jaunuolis, davė raportą

4 iš prieškarinio ir priešfašisti- 
nio kongreso, kuris atsibuvo 
pereitą sausio mėnesį Cleve- 
lande. Raportas buvo ilgas ir 
įdomus. Drg. Vitkus už tai ga-

a vo gausių aplodismentų. No
riu pastebėti, kad mūsų drg. 
jaunuolis Vitkus nepaprastai 
gabus, darbštus ir pasišventęs 
darbininkų klasei darbuoto-

• jas. Per jį pereitą rudenį buvo 
surengta jaunuolių mokykla, . 1 j
kuri gerai pasisekė. Ir dabar NllO LlgarCtO EKSplodclVO 
drg. Vitkus lanko mokyklą 
—pamatiniai studijuoja Sovie
tų sistemą. Mūsų jaunuoliams

k ir suaugusiems turėtų būti ne 
pavydas, bet pavyzdys iš drg. 
Vitkaus.

Publikos į prakalbas atsi
lankė vidutiniai. Kažin del ko
kios priežasties Newarko lie
tuviškai visuomenei 
lankymas pradeda 
mados.

Kiekvienas užsitraukimas mažiau rūgštus

LENGVAS UZSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų priklauso fizinės cigareto 
ypatybės, kaip kad svoris, dydis, diržinguinas, drėgnumo- 
palaikymo ypatybės, prikithšiiiio vienydamas, gaminio 
vienodumas - nes visa tai giliai veikia į jo dfegimo būdą 
ir sudėtines jo dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos šios ypatybės yra 
rūpestingai standardizuotos ištobulinimui LENGVO 
UŽSIRŪKYMO.

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

Lenku Baliūnas -"IT’S TOASTED

prakalbų
išeiti iš

LietuvosNuėjau į pereitą 
nepriklausomybės paminėjimo 
mitingą. Kalbėtojų buvo dau
giau negu publikos. Tai toks 
buvo “masinis” mitingas.

VARšAVA. — Nusileidus 
lenkų kapitonui Zb. Burzyn- 
skiui su savo lenktynių ba- 
liūnu Lomžoj, ūmai eksplo- 
davo baliūnas, sužeisdamas 
kelis arti stovėjusius vai
kus.

Sakoma, kad vienas kai
mietis netyčia prikišęs de
gantį papirosą, nuo kurio ir 
užsidegę baliūno dujos.

Jūsų gerklės apsauga - 
pries knitėįimus - prieš kosulį

Copyright, 1936, The 
American Tobacco Company

tarp-
15 d., 

gerų

Paminėjimas moterų 
tautinės dienos, kovo 
puikiai pavyko. Buvo 
kalbėtojų ir puiki koncertinė
programa, kaip tai, Sietyno

Trenton, N. J., Kovo 30.— 
Buvęs advokatas P. H. 
Wendel, kuris andai pasisa
kė, kad tai jis, o ne Haupt- 
mannas pagrobęs Lindbergh 
vaiką, dabar kalėjime griež
tai užsigina.

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

RūgAtumo Perviršius Kitų Pdpulirtrių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinsimo Grupių

Lietuva Prieš 75 Metus
■ ST. MATULAITIS .............

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

Remią Italijos 
Kompartiją

šokiai prasidės 6 vai. vakare. įžan
ga tik 15c. K. Dargaus orkestrą 
grieš šokiams. Taipgi bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Prašome visus 
ateiti, pasilinksminti ir paremti dar
bininkų svetainę.

(Tąsa)
Dvarininkai ir Caro Valdžia

Iš viso, kas lig šiol pasakyta, galima
* suprasti, kad Lietuvos dvarininkai eko- 

nbminiu žvilgsniu neturėjo būti ne
patenkinti caro valdžia. Tiesa, jie zur
zėjo kad caras žada duoti teisę bau
džiauninkams išpirkti jų sodybas, bet 
tai dar nedidelė bėda. Patsai aptarimas

, “paliuosavimo” sąlygų buvo pavestas iš 
dvarininkų susidedančioms komisijoms. 
Apskritai dvarininkai turėjo galimybę ir

• išperkamas mokestis ir dirvas savo di
dinti kaštu baudžiauninkų. Javų kainos 
vis augo. Nebuvo kuom nusiskųsti; Bet 
buvo ir priežastys ugdančios nepasiten
kinimą caro rėžimu. Pirmiausia, ir tai 
ypatingai svarbu buvo sunkaus Mikalo
jaus 1 rėžimo metu, valdžia nuolatiniais 
prislėgimais ir erzinimais nedavė bajo
rams užmiršti jų buvusios reikšmės, 
kuomet jų rankose buvo “lenkų” valsty
bė, kuomet jie naudojosi “auksine lais
ve.” Tiesa, carų valstybėj valdžios vairas 
buvo faktinai jų draugų, stambiųjų, ru
sų dvarininkų rankose, bet jiems Lietu-

> vos dvarininkams toli gražu ne viskas 
tekdavo, ką anie sau iš caro išsiderėda- 

‘ vo. Čia buvo užkariautoji šalis; čionyk
ščiai bajorai neištikimais skaitomi, jų 
galimybės varžomos. Būti valdininkais 
nuo žemesniųjų iki aukštesniųjų pir- 
miaus buvo didžiosios ir vidutinės bajori
jos privilegija. Tai buvo ne tik garbės 
titulas, bet ir realus pelno šaltinis. Da
bar visa tat slinko iš jų rankų. Aukš
tesnes vietas buvo jau apsėdę rusai ir 
kas kartas jų čia vis daugiau atsirasda
vo, vis labiaus jie išstumdavo vietinius 
bajorus iš jiems iš seno prigulimų vietų. 
O tos vietos ir labai buvo pageidaujamos, 
kad materialiai aprūpinus paaugančią 
savo veislę. Dalinti dvarus į tiek dalių, 
kiek yra vaikų, nevisuomet patogu ir pa
geidaujama. O Rusijos valdžia vis ir vis 
labiau skverbėsi Lietuvoh, vis ir vis gi-

lesnes šaknis leido netik valdymo, bet ir 
ekonomikos srityje.

Tuo metu svarbesnės ir pelningesnės 
vietos buvo jau rusų rankose. General
gubernatoriaus, gubernatorių, viCegu- 
bernatorių, valdžios rūmų pirmininkų ir 
kitų aukštų valdininkų vietos buvo ru
sais apsodintos. Lietuvos dvarininkai 
negalėjo neturėti noro jas užimti, nes 
šitai surišta ir su gera alga ir duoda val
džios jausmą ir titulą, kuriuos taip mė
go Lietuvos ponai, juo labiaus, kad Ru
sijos valdžia panaikino (1852 m.) visus 
senus, buvusios Lenkijos ir didž. Lietu
vos kunigaikštijoj titulus (činy). žlugo 
visi titulai, (kanclierių, maršalkų, vai
vadų, getmanų ir daugybė kitų) kuriais 
taip mėgo puoštis Lietuvos didikai; su 
kuriais savo laiku buvo surišta ir nema
ža materiale nauda.

Didžiulė gi bajorų dauguma, kaip vi- 
dutiniai taip ypač smulkieji, o taipgi ir 
nuomininkai skaudžiai atjautė šitą iš
stūmimą jų iš apmokamų vietų. Bet dar 
labiaus davėsi jausti cafo valdžias prie
monės ekonominėj srity j. Jau konfis
kavimas ir išdalinimas rusams dvarų po 
nepavykusio 1831 m. sukilimo turėjo 
skaudžiai paveikti į Lietuvos bajoriją. 
O tų konfiskavimų buvo nemaža.

Sulyg 1837 m. sąrašo etnografinėj 
Lietuvoj konfiskuota buvo 72 dvarai ir 
dar atskiri žemės sklypai. Beto dar buvo 
padovanojami (požalovany) rusams val
stybiniai dvarai, kaip antai Vasilči- 
kovas 1845 m. gavo Jurbarko ir Taura
gės dvarus su 3.846 baudžiauninkų “dū
šiomis”. Kaslink rusų valdžios bajori
ja laikėsi pasyvės opozicijos. Iš savo 
pusės valdžia toliaus varė savo ekspan
siją. 1835 m. buvo išleistas įstatymas, 
sulig kurio Vilniaus, Gardino, Voliniaus, 
Podolės gubernijose ir Belbstoko apskri
ty “niekas, netarnavęs karo ir civilėj 
tarnyboj 10 m0 neturi teisės būti išrink
tas į vietas bajorų renkamas.”

• (Daugiau bus)

Jungtinėse Valstijose Ame
rikoje didesnių kolonijų ALD 
LD kuopoms yra išsiuntinėta 
specialūs blankutės su ženkle
liais paramai Italijos Komu
nistų Partijos kovoje prieš fa
šizmą.

Visa eilė kuopt] jau parda
vė tuos ženklelius ir pinigus 
prisiuntė per ALDLD centrą. 
Apie tai pastebėjo iš mūsų 
spaudos ir draugai Kanadoje, 
kur nebuvo siunčiamos blan- 
kūtes.

šiomis dienomis gavome iš 
Kanados $3 paramos tam pa
čiam tikslui. Aukavo drau
gai: K. Misiūnas $1, J. Bliu
mas $1, C. Bliuhias ir P. Mi
siūnas po 50 centų.

Ačiū draugams už paramą.
D. M. Šoloinskas.

Skundžia “D. Workerio” Re- 
daktoriy neva už “Šmeižtą”

MINNEAPOLIS, Minn.— 
(W. Liggettienė išėmė war- 
I rantą areštuot komunistų 
i dienraščio “Daily Worke
rio” redaktorių ClĄrence 
Hathaway už tame laikraš
tyj tilpusius raštus, neva 
“apšmeižusius” jos nabaš- 
ninką vyrų. Jį nušovė gėng- 
steriai; bet Liggettienė kal
tino, būk jos vyras nužudy
tas su “žinia ir pritarimu” 
Minnesotos Farmerių-Dar- 
bo Partijos valdžios.

Minimi raštai “Daily 
Workeryj” gynė Minnesotos 
vyriausybę nuo to Ligget- 
tienės daromo nepamatuoto 
primetimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Darbininkų Svetainės pri
žiūrėtojai rengia lietuvišką balių, 
naudai darbininkų svetainės, nedė
lioję, 5 d. balandžio (April), Liet. 
Darbininkų svetainėje, 920 ,E. 79th 
St. Durys atdaros 4 vai. po pietų,

Komisija.
(77-79)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkitnas įvyks 

pirmadienį, 6 d. balandžio (April), 
8 vai. vakare, po numeriu 785 Fair
mount Ave. . Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, ir prašome užsimokėti 
duokles už šiubs metus, kaip kurie 
nėra pasimokėję ir už pereitus me
tus. Taipgi bus išduotas raportas 
kas link susivienijimo su opozicijos 
LDD 12 kuopa. ,

Šekr. P. Puodis. •

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 3 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, po nume
riu 3014 Yemans St. Visi iiariAi da
lyvaukite, nės turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Nepamirškite 
užsimokėti duoklių ii’ atsivesti nau
jų narių prirašyti prie kuopos.

Sekr. A. V.
(77-78)

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

I * f *gaspadonus
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gatniname Visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brdokl’yn, N. Y. ' 
(kampas Varet Street)

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

vimu būsite patėnkmti.

and
CARPENTERS

f

Taisėm ir maliavojam ria- 
mus iš. vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y* 
ir

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

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkes draugų aty- 

dai! L.D.S. Jaunuolių kuopa ren
gia “Durnių Vakarą”, seredoj, 1 d. 
balandžio (April). Jaunuoliai prisi
rengę palinksmint visus su juokais, 
kazyrėmis ir kitokiais žaislais. Ka- 
zyrninkai gaus gražių dovanų, taip
gi bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Ne vien tik jaunuoliai priims sve- 

| čius linksmai, bet ir svetainė bus 
gražiai ištaisyta. Bus galima ir 
šokti prie didelio gražaus . radio. 
Įžanga 35c., jaunuoliams. 10c. Pra
šome visų skaitlingai dalyvauti.

F, Witkus.
(77-78)

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 

' mahgs sekančių antrašu: 
1439 South 2rid Street 

PHILADELBltlA, PA.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ rtCji 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

NAUJOJE VIETOJE1

LIWUW
GERIAUSIA bu 0N A 

^O\5CH0LĖS BAKING 
532 Grand St., Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUČNĄ IR VISOKIUS pyragus bei keiksus.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valy gydo
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuvėli 

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

*M| •

s
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Potviniai Kenkia

Suvažiavimui

v. vakaro, Webster svetainėje, 
119 E. llth 
bėtojais bus 
lard, Dwight 
Marcantonio.
eivių gynimo nuo deportacijos 
klausimu.

St., N. Y. Kal-
Mariquita Wil-
Morgan, Vito

Visi kalbės at-

Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Prakalbos

:tfT

■ i. ™*

\ Antradienis, 31 Kovo, 1936 <

išDrg. J. Gasiūnas rašo 
Pittsburgh o:
; “Jūsų laiškutį aplaikau. 
Ačiū. Nežinau, ar galėsime 
kas nors iš pittsburghiečių į 
“Laisvės” suvažiavimą atvyk
ti. Mūsų mašina sulūžo, ki
tos negaunam. . . Turime iš
rinkę į moterų suvažiavimą 
Yanavičienę iš Washington, 
Pa., bet delei stokos finansų 
^turi busu važiuoti) vargiai 
galėsime pasiųsti. Tvanas pu
sėtinai nubiednino. Manėme 
turėt keletą parengimų, dabar 
Hįeko negalima daryti. Dar 
ir šviesų neturim, nei gazo ne
turim.

“Klausiau čikagiečių ir cle- 
yelandiečių, gal jie galėtų va
žiuodami vieną nuvesti, tai 
galėtumėm kiek ir finansiniai 
prisidėti. * v «»•

“Pradėjom didelį veikimą 
tvano klausimu. Sudarėm pla
tų bendro fronto komitetą. 
Lietuviai vadovauja.” ak* '
' Potviniai, beabejo, sulaikė 

daugelio kolonijų draugų nuo 
dalyvavimo suvažiavime.

Todėl apielinkės draugai ir 
draugės, kuriem potviniai 
sukliudė planų, prašomi 
gyvauti I

RETAS ĮVYKIS

Daugiau Tolimų Svečių 
“Laisvės” Bankiete

Tvers Lietuvių Demokratų 
Kliubą Mulkinimui Darbinin
kų Balsuoti už Kapitalistines 

Partijas Ateinančiuose 
Rinkimuose.

ne-
da-

Draugės ir Draugai:—
■ Ar jūs žinote, kas bus 4-tą 

dieną balandžio (April) ? Tai 
bus didelis istoriškas, net ke
lių sriovių lietuvių darbininkių 
moterų suvažiavimas. Kaip 
matosi iš kolonijų, tai mote
rys tenai yra labai susidomė
jusios ir skaitlingai renka de-

Draugė Forestcitietė iš Bin- 
ghamtono atsiuntė sekamą 
laišką:
“Brangi Drauge:

“Aš jums, kaip ir vasada, 
taip ir dabar pranešu, kad 
būtumėte prisirengę sutikti 
iš mūsų miesto svečių ir vieš
nių, kurie jau rengiasi jus 
“užpulti” iš patylu. Jie ren
giasi į didžiules iškilmes—tris 
suvažiavimus: “Laisvės” šėri- 
ninkų, moterų ir rašytojų, ku
rie bus 4-5 balandžio, tuo pa
čiu sykiu ir į tą puikų ban- 
kietą ir koncertą, kuris yra 
rengiamas 5 balandžio.

“Teko nugirsti, kad rengia
si d. Stasys Jasilionis, ne tik 
Amerikos, bet ir užsienio lie
tuviams darbo žmonėms žino
mas gabus poetas ir rašėjas, 
veik visų darbininkiškų, laik
raščių ir žurnalų bendradar
bis. Jis taip pat yra nenuil
stantis darbuotojas ir vietinė
se organizacijose. Taipgi ren
giasi dd. H. Žukaitė ir O. Gir- 
nienė. Tai tiek 
nugirdau. ...”

Tai, žinoma, 
kolonijos žinia, 
ateina panašūs
kad renkami delegatai ir 
daug kitų veikėjų rengiasi į 
didžiuosius suvažiavimus ir 
bankietą, kuris įvyks tuojau 
po suvažiavimų.

Lietuvių Moterų Suvažiavi
mas ir Rašytojų-Koresponden- 
tų Suvažiavimas įvyks šešta
dienį, 4 balandžio. “Laisvės” 
Šėrininkų Suvažiavimas bus 5 
balandžio, o po suvažiavimo, 
6 v. vakaro, prasidės šokiai, 
vakarienė, koncertas, kuriame 
dalyvauja pagarsėjusios meno 
spėkos. Įžanga ba nkietan 
$1.25, vaikams iki 12 m.—50c, 
vien šokiams — 40c.

Brooklyno lietuviai kviečia
mi dalyvauti kaip suvažiavi
muose, taip ir bankiete.

S. Sasna.

šiuom sykiu

tik iš vienos 
Iš daug kitų 

pranešimai,

legates iš visokių organizaci-
Gi mes, brooklyniečiai, i turime jas ne tik širdingai pri

imti, bet ir su nakvynėmis ap
rūpinti. Komisija kreipiasi į 
brooklyniečius ir artimos apie- 
Ijnkės gyventojus, kad padė
tumėte aprūpinti nakvynėmis 
suvažiavimo delegates ir sve- 
čius.

; Praneškite iš anksto, kiek 
ypatų galite priimti. Prane
šimus siųskite šiuo antrašu: 
O. Depsienė, 46 Ten Eyck St.,

Komisija.

$ Ateivių Gynimo Komiteto
Draugas Morgan išdavė 

atų raportą iš Ateivių Gyni- 
Komiteto darbų, pažymė

tas, kad dabar yra Ellis 
oj suvęžta iš visos Ameri- 

kampų 2,800 žmonių, ski- 
namų deportavimui, Pereitais, 
1935 metais, iš Amerikos iš- 

portuota 35,000.
Darbininkų industrinės uni- 

ir kitos organizacijos veik 
os protestuoja prieš depor- 

vimą. Delegatai, sugrįžę iš 
Washington, D. C., raportavo, 

AF of L unijos pirminin- 
William Green nenori 

testuoti prieš deportavimą, 
tetarta paskleisti daugiau 

_ ei jos prieš deportavimą 
prieš Dies ir kitus bilius, 

‘žančius darbininkų ir atei- 
teises Amerikoje, kad dar
kai daugiau protestuotų, 

tų laiškus su deportuoja- 
pavekslais Šalies preziden- 
Rooseveltui ir tt. Yra pa

mintos atvirutės protestui 
eš tuos žiaurius bilius. Jas 

a gauti 100 Fifth Ave., 
• Yorke, šimtas atviručių 
uoja 50c.

Ateivių Gynimo Komitetas 
’a teatrą ir prakalbas.

balandžio 10 d., 8:30

Ge-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos kvartalinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 1, d. 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėje, 80 
mas bus

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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.

Union Avė., šis susirinki- 
svarbus, todėl 
dalyvauti.

Sekr. J. A.

visi nariai
skį. Pastarasis nurodo, kad, prašomi 
14-me distriįjte yra viso bal
suotojų. apie 17 tūkstančių ir_____
iš jų esą apie 600 lietuvių. Jis 
sako, kad buvęs kapitonų ir 
perėjęs apie 500 stubų su agi
tacija už demokratus. Girdi, 
papuolus kokion nelaimėn, 
reikia kreiptis į distrikto lyde
rį. Patentuoti tautininkai ne
patenkinti Strumskio kalba, | “ 

siunčia lietu-1 
vius pas demokratų lyderius, 
kurie yra žydų tautos. Nes, 
girdi, mes turime net 12 lie
tuviškų advokatų ir jie gali 
visus apginti.

Kalba graži moteriškė Mrs. 
E. Walsh. Jinai verkiančiai 
prašo lietuvius sutverti demo
kratų kliubą.

Pakviečiamas kalbėti šal
tys, buvęs senas socialistas. 
Jis nusiskundžia, kad mažai 
publikos. Girdi, jaunuolių de
batuose (čionai minima John 
Ormano ir Keistučio Michel- 
sono debatus) buvo salė kimš
te prisikimšus, bet ant politi
nių prakalbų visai mažai, šal
tys neagitavo už politikierius.

Žmonės Nori, Kad Drg. A. 
Bimba Būtų Lyderis 14-to 

Distrikto.

Piliečių Kliubo kad P^tarasisKovo 27 d. 
salėje, buvo surengtos prakal
bos, išdėstymui demokratų 
programo arba už kurį poli
tikierių darbininkai turį ati
duoti savo balsą.

Pirmininkauja kliubo lyde
ris J. A. Draugelis.

Pirmas kalba advokatas 
Kastantinas Jurgėla, buvęs 
Lietuvos fašistų konsulo pa- 
gelbininkas New Yorke. Jis 
pabriežia, kad Brooklyne lie
tuvių yra apie 40 tūkstančių. 
Lietuvių advokatų esą apie 
12, bet mes neturime nė vieno 
savo pagelbininko distrikto 
prokuroro (district attorney) 
ofise. Jurgėla kreipiasi į lietu
vius darbininkus, kad pagel
bėtų įstatyti jam naudingus 
politikierius į įvairias valdvie- 
tes.

Jurgėla pyksta ant Brook
lyno lietuvių, kam taip mažai 
susirinko į demokratų prakal
bas, nes, girdi, kada rengia 
Maskva (suprask komunistai 
ir kitos darbininkų organizaci-. 
jos), tai salėj nėra vietos nė 
pasisukti,
advokato tokio vaikiško argu
mento, 
darbininkai sutriuškino kapi
talistų viešpatavimą ir jų vie
ton įsteigė darbininkų valdžią, 
pristatydami prie darbo visus 
obivatelius ir dykaduonius.

Kalba advokatas S. Bredes, 
Jr. Jis taip pat nepatenkintas, 
kad mažai publikos. Girdi, ke-1 publikai 
Ii mėnesiai atgal čionai turėjo ka]įnga lietuvių 
debatus du jauni vyrai, ir kliubas. 
žmonių buvo tiek daug, kad 
salės dženitorius turėjo iš 
skiepo sunešti visas sėdynes/ 
bet ir tai neužteko.

žmonės juokiasi iš

Draugelis.
(77-78)

REIKALAVIMAI j
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, 1 
Brooklyn, N. Y. (76-78)

REIKALINGA 
AGENTŲ

Vyrų ir moterų, po visus miestus 
Amerikoje ir užsienyje. Ant vietos 
ir keliaujančių. Pardavinėjimui ii’ 
garsinimui NATURAL-LAX-HERB
TEA. Geras uždarbis. Rašykite tuo
jau del platesniu žinių:

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

(77-83)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai. Turi 50 

akrų žemės, 2 arkliai, 7 melžiamos 
karves, 7 telyčios 1 jautis ,2 teliukaij 
28 vištos ir visos mašinos, reikalin-j 
gos prie farmos. Stuba turi 7 kam-l 
barius. 2 barnes vištininkas, sodas' 
ir gražus miškas. Farmą parduo-! 
siu su gyvuliais ar be gyvuliu. Del 
kitų informacijų kreipkitės sekamai:

L. BARONAS
North Brookfield, New York.

(75-77)

ŽOLYNU ARBATA Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate ruo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit?

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.

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-TAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda vištų farma ir grūdų 
biznis. Yra 28 akrai geros juodos 
žemes, lygi be akmenų, puse 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 kiaules, 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) ,

Šalčiui bekalbant pasigirsta 
balsai iš publikos: “Mes no
rime, kad 14-to distrikto ly
deriu būtų Bimba.” Šaltys sa
ko : gerai, rinkime Bimbą. 
Publikoje geras sentimentas 
už Bimbą. Fašistuojanti tau
tininkai nervuojasi, kad jųjų 
prakalbose žmonės nori ko
munisto už savo vadą.

Šalčio kalba buvo gera. Jis 
sakė, kad lapkričio rinkimuo
se bus visos partijos ant balo
to ir tada pasirinksime už ką 
balsuoti.

Antru sykiu kalba advoka
tas S. Bredes, Jr. Jis paleidžia 

nubalsuoti, ar rei- 
demokratų 

Nubalsuoja už kliu- 
Prieš balsavimo nebuvo.

Kalba dar Malinauskas, M. 
Gallandrillo ir Sullivan. Ant 
galo kalba patsai vyriausias 
demokratų' čyfas daktaras J. 
Friedman. Jo kalba gali daug 
darbininkų apgauti, nes pui
kiai moka prisitaikyti su viso
kiais 
pats,

Sovietų Sąjungoje

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

P.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJ1NĮAM ĮSTAIGA

Reikia pabrėžti, kas tie du 
jauni vyrai buvo, tai komunis
tas Johnnie Orman ir socialis
tas Keistutis Michelsonas, ku
rie rišo tam tikrus darbinin
kams apeinančius kasdieni
nius klausimus, o mūsų lietu
viški advokatai apie tai visai 
nesiinteresuoja.

Kalba graborius M. Ballas- 
Bieliauskas. Jis nurodo, kad 
demokratai gerai susitvarkę ir 
turį geras pasekmes. Čionai 
p. Ballas pasakė teisybę, nes 
jie šiandien turi savo rankose 
visą kapitalistinę valdžią ir 
visus josios aparatus slopini
mui pavergtosios plačios dar-' 
bo minios. Ballas nurodo, kad 
lietuviams reikią tverti demo
kratų kliubas ir jei reikėtų 
gauti iš miesto pašelpą, tai to- 
kis kliubas 
mu.

Well, p. 
pas šalpos
žino, kaip pašalpa išgaunama. 
Tankiai būna, kad išbadėjusį 
darbininką policijantai išmeta 
kaip šunį ir vargšas turi 
kreiptis pas Bedarbių Tary
bas, kad gavus iškovojimą 
nors mizernos pašalpos. De
mokratų kliubų yra pilnas 
Williamsburgas, bet sutverti 
he tam, kad pagelbėti darbi
ninkams, bet juos slopinti. 
Juk didžiausis demokratas 
prezidentas Rooseveltas deda 
visas pastangas, kad atėmus 
pašalpą iš bedarbių ir prava
rius iš šalpinių darbų tuos, ku
rie dar dirba. Vieton pašal
pos, rengiamas naujas karas. 
Tam tikslui skiriama net mi- 

budavojimui

prižadais, kuriems jis 
suprantama, netiki.

E. Bensonas.

N E P A M I RŠKIT DALY
VAUTI ŽINGEIDŽIOSE 

PRAKALBOSE!

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

KĮilIjpML sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
O|lir padidinu to 

kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įval- 
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

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

Kiekvienų 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

Rengkites Gegužinės 
Konferencijai

Laikino Bendro Fronto 
gūžinės Komiteto šaukiama
konferencija įvyks šį penkta
dienį, 3 balandžio, viešbutyje 
Delano, 108 W. 43rd St., New 
Yorke. Ši konferencija turi di
džiausios svarbos visiems kla
siniai sąmoningiems darbinin
kams. Pirmu kartu New Yor- 
ko miesto istorijoj įvyko ben
dras frontas tarp socialistų ir 
komunistų, tos dvi sriovės 
bendrai darbuojasi del šios 
gegužinės. Tas turėtų būti dar 
didesniu mums visiems paaks- 
tinimu į darbą ir kiekviena 
organizacija turėtų būt atsto
vauta. Kur nėra galimybės iš
rinkti delegatus, valdybos 
retų pasiųsti atstovus.

Maspetho Lietuvių Žiniai
Trečiadienio vakare, April 

1, 7:30 v., 61-60 * Clermont 
Ave. (Polish National Home), 
Maspethe, įvyks labai svarbiu 
klausimu prakalbos.

Prakalbų tema: Ką darbi
ninkams duos Frazier-Lun- 
deen bilius?

Rengia I. W. O. 3564 kuo
pa. Visi Maspetho lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šias
svarbias prakalbas. Bus geras lionai dolerių: 
kalbėtojas, po prakalbų—dis- kanuolių, laivyno ir kitų žu- 
kusi jos. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.

tu-

rūpintųsi išgavi-

Baliai, kas buvo 
biurą, tai puikiai

Balandžio 3 d., Piliečių 
Kliubo svetainėj įvyks svar
bios prakalbos, kur kalbės A. 
Bimba, R. Mizara ir L. Prū- 
seika.

Bus aiškinama:
1. Marksas, Proletarine Dik

tatūra ir “Demokratija.”
2. Kaip proletarinė diktatū

ra, pravedama gyvenime So v. 
Sąjungoj ?

3. Ar • reikalingas Amerikos 
lietuvių kongresas.

Visi klausimai labai žingei
dūs, kalbėtojai geri, žingei
džiai klausimus lukštens, to
dėl kviečiame visus dalyvauti.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

John Gondesh, 22 metų, 
305 Water St., mirė kovo 28 
d. Laidos balandžio 1 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

S12
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BAIT Mne 

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

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

dymo Įrankių.
Perstato kalbėti p. Strum-

LaGuardia įteikė miesto 
įstatymdavystei naują bilių, 
kuris pavestų nesusipratimus 
tarp darbininkų ir fabrikantų 
išrišti komitetui, susidedan
čiam iš komisionieriaus, dvie
jų depučiu ir sekretoriaus, vi
sų ’paskirtų per patį majorą. 
Manoma, kad tai būtų instru
mentas pasmaugimui streikų 
jiem vos užgimus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados autoipobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Paraamdau automobiliui vestuvėm, 

parom, krikStynom Jr kitokiem 
reikalam.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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 
įstaiga

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Oratorius (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 Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjitno Nesveikumų, kaipo 
skausmo irv nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chtfoniški 
Reumatįški 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— I X.
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL




