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KRISLAI
Rengkimės Kongresui.
Bendros Delegacijos.
Dillinger Buvo Nazis.
Balsavimas po Durklu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės l Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsitik 
Pasaulj I

Rašo S. B.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas kovai prieš fašizmą ir už 
demokratinių laisvių atsteigimą | 
Lietuvoj “turėtų būti ne kurios I 
vienos partijos kontrolėje, bet 
visų pažangiųjų žmonių, nusis
tačiusių prieš fašizmą,”—sako 
pareiškimas Brooklyn© ir apie- 
linkės lietuvių ’visuomenės vei
kėjų.

Todėl geriausia būtų ir iš 
kiekvienos kolonijos sudaryt 
vieną sutartiną delegaciją, susi
dedančią iš socialistų, komunis
tų, sandariečių ir kitų fašizmo
priešų, vykstančių į tą Kongre- idant apsaugot Jungtines 
sa. *>
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Reikalauja Biliono 
Apsaugai nuo Potviniy

LIETUVIŲ KO-OPERATYVĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKAMS

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Kroaty Riaušėse Jugo
slavijoj Pašauta 30

WASHINGTON, Kovo 30. 
—Senatorius Copeland nu
rodinėjo, kad reikėtų iki 
$1,000,000,000 viešiems sta
tybos darbams palei upes,

Priešfašistinių veikėjų pasi
tarime Brooklyne pereitą sek
madienį dalyvavo tik du drau
gai iš socialistų pusės—Žilins
kas ir jaunasis Michelsonas. So
cialistai šaukė atskirą susirin
kimą aptarti Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalą.

Abiejų susirinkimų komitetai, 
tačiaus, galėtų ir turėtų susi- 
jungt į vieną. komitetą priren- 
gimui ir sušaukimui didžiulės 
konferencijos, kur būtų bendrai 
išdirbta ir pasiūlymai Kongre
sui.

Valstijas nuo tokių pragaiš
tingų potvinių, kaip pasta
rieji.

4 Negrai Esą Saugoja
mi Nuo Lynčiuotojij

Kas daroma Pennsylvanijoj 
ir Naujojoj Anglijoj Amerikos 
Lietuvių Kongreso reikalu?

Kongresas yra skiriamas bir
želio pabaigoj. Bet laiko jau 
nedaug. Juk reikia padaryti 
pradinius pasitarimus, prirengti 
ir sušaukti bendras konferenci
jas, pereinant per įvairias or
ganizacijas; pasirūpinti delega
tų kelionės lėšomis ir tt.

zmog- 
Dillin- 
nazių 

narys- 
1684.

HUNTSVILLE, Ala., Ko- 
vo 30.—Kukluksų gauja bū
rėsi nulynčiuot keturis jau
nus negrus, įtartus, būk jie 
užpuolę žagint baltą mergi
ną Viviana Woodward ir ją 
nužudę. Bet policija ant 
greitųjų suėmė įtariamuo
sius negrus, nugabeno į 
Birminghamą ir patalpino 
stinriame teismo kalėjime, 
iš kurio lynčiuotojai “nega
lėtų” išplėšt tų kalinių.

Mergina pirm mirdama 
negalėjo nieko pasakvt. kas 
ir kaip ją užpuolė. Tačiaus 
lynčiuotojai ir kapitalisti
nis baltųjų teismas yra pa
siryžę nugalabint tuos neg
rus jaunuolius. Iš to galės 
jšsivystvt “antra Scottsbo
ro byla.”

Draugai Dalininkai! Jau esate prisiskaitę “Laisvė
je” apie Kooperatyvės Spaudos Bendrovės dalininkų 
suvažiavimą, įvykstantį ateinantį sekmadienį, 5 dieną 
balandžio, 1936 metų, Grand Paradise svetainėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 10-tą valandą ry
to. Todėl čia daug ir nekalbėsime, kas liečia suvažia
vimo svarbumą. Mes tik prašome visus pHbūti svetai
nėn, idant be jokių lūkčiojimų galėtumėme atidaryti 
suvažiavimą paskirtu laiku, nes sutrumpinimas ryti
nės sesijos daug užkenkia popietinei sesijai ir paskui 
pasidaro nelabai smagu, kuomet svečiai pradeda rink
tis, nesurasdami sau tinkamos vietos. :

Išvengimui nesmagumų, tai eidami suvažiaviman ne
pamirškite pasiimti Ko-operatyvo Šerus, arba nuo 
draugijų išduotus mandatus, kad parodžius, jog esate 
pilnateisis suvažiavimo dalyvis.

J. Nalivaika, Direk. Sekretorius.

BELGRAD, kovo 30. — 
50,000 kroatų demonstruo
dami lydėjo į kapus kūną 
savo tautiečio studento Ste- 
pano Javoro, kuris mirė Ju
goslavijos kalėjime. Demon
stracijoj dalyvavo Vladko 
Matchek ir kiti žymūs kro
atų politikai. Daugelis rei
kalavo, kad Kroatija atsis
kirtų nuo Jugoslavijos ir 
sudarytų nepriklausomą sa
vo valstybę.

Demonstrantus užpuolė 
policija ir septynis pašovė. lauja, kad Japonija ‘paliuo-

Anglija Kviečia Nazių 
Generolus Pasitarti 
Apie "Taikos” Reikalą

s

ŽINIOS Iš LIETUVOS
NUBAUDĖ VOKIEČIUS
KONTRABANDININKUS

KLAIPĖDOJ

NEPATENKINTI ATLYGINI
MU IR DARBO SĄLYGOMIS

KAUNAS.— Darbo rūmai 
gavo nusiskundimą iš Taura- 

' ges “Maisto” skerdyklos dar? 
.w|bininkų. Darbininkai nusi- 
1- skundžia menku atlyginimu ir 

sunkiomis darbo sąlygomis.

Demonstrantai tada pasi
grobė šautuvų iš ginklų kal
vės ir stojo kovon su polici
ja. Mūšis tęsėsi iki vėlu
mos. Jame tapo sunkiai su
žeisti 17 demonstrantų ir 6 
policininkai.

Nubankrūtavo Miestas
KLAIPĖDA. Elta.—Klaipė

dos krašto komendantas savo 
kovo 7 d. nutarimu už pasi-! 
priešinimą policijai, jai einant 
tarnybos pareigas, nubaudė 
laivo “Geheimrat Koenigs”! ~ inn
kapitoną ir te laivo savininką, I MllWaUkeej defgH 1ZU 
Vokietijos pilietį H. Knuepelįl m-i v* a •

Garsiausias Amerikos 
žudis - plėšikas John 4

* ger taipgi priklausė 
partijai šioje šalyje. Jo 
tės kortelė buvo No.
Plėšdamas ir žudydamas, jis 
tuo pačiu laiku artimai drau
gavo su H. Spanknobeliu ir 
kitais hitleriečių augštaiš va
dais.

Tą žinią dabar paskelbė vo- 
kietys daktaras Albert ,Bran- 
dt, kuris ją gavo iš patikrinto 
šaltinio.

Lindbergho vaiko žmogva- 
gis ir žmogžudis Hauptmann 
taipgi darbavosi naziams.

Tokie tokius pažino.

Susikirtime su Katali
kais Meksikoj Žuvo 16

MEXICO CITY, Kovo 30. 
—Išeinant būriui katalikų 
po mišių iš bažnyčios San 
Felipe Torres Mochas, Gu- 
anaiuato valstijoj, įvyko 
susikirtimas tarp demons
truojančių už laisva apšvie- 
ta mokytojų ir maldininkų. 
Kovoje 16 asmenų užmušta 
ir 25 pavojingai sužeista.New York Post įdėjo brai

žinį, paveiksluojantį pereito 
sekmadienio balsavimus Vo
kietijoj. Balsuotojas apstaty
tas naziais smogikais su durk
lais. Jie akylai tėmija, kaip 
žmogus balsuoja.

Balsuosi prieš Hitlerį, tai ne 
tik bus atmestas tavo balsas, 
bet dar būsi nuvarytas į kon
centracijos stovyklą,—rašo N. 
Y. Post.

Washington, Kovo 30.— 
Demokratas senatorius Sh. 
Minton pareiškė, kad Ame
rikoje tenka bijoti tik na- 
chalo Hearsto, fašistinių 
laikraščių leidėjo, kursto
mos diktatūros.

3,000 litų pabaudos arba 
dviem mėnesiais kalėjimo ir jo 
žmoną Erną Kpuepelienę už 
tą pat—2,000 litų pabaudos 
arba šešiomis savaitėmis kalė
jimo.

Kaip jau buvo pranešta, H. 
ir E. Knuepeliai kovo 5 d. pa
sienio policijos buvo sulaikyti 
Klaipėdoje su kontrabandinė
mis prekėmis. Sulaikomi jie
du smarkiai pasipriešino poli
cijos valdininkams, užgauda
mi juos veiksmu. Vedami į po
licijos rajoną, jie vėl smarkiai 
pasipriešino policijai veiksmu 
ir užgavo ją žodžiais, dalį sa
vo kontrabandinių prekių, įme
tė į Dangės upę.

Miesto policininkui Jelins- 
kiui, kuris, pasienio 
pakviestas į pagelbą, 
prieš įstatymus, taip 
liama byla.

Tūkstančių Žmonių
MILWAUKEE, Wis., Ko

vo 30.—Paskutiniu laiku 
čia apsirgo kokia tai vidu
rių liga, lyg influenza 120,- 
000 žmonių, tai yra penkta
dalis visų miesto gyventojų. 
Del sirgimų didelio skai
čiaus negali tinkamai veik
ti raštinės ir dirbtuvės.

NORTH BERGEN, N. J, 
Kovo 30.—Miestas neturi 
iš ko atsiteist $15,359,575 
pribrendusių skolų. Todėl 
atsikreipė į teismą, kad pri
pažintų North Bergeną nu- 
bankrutavusiu.

Nukentės žmonės, skolinę 
miestui pinigus.

Anglai Smerkia Fašis
tus už Nuody Dujas

policijos 
pasielgė 
pat ke-

tarp

Atlanta, Ga. —Ligoninėje 
gyja negras Jones Knight, 

O Hitleris dabar giriasi, užsiuvus jam širdies žaizdą, 
būk per tuos balsavimus vo-1^ užsiūta 11 diksnių. 
kiečių tauta išreiškus jam 
“faktinai šimtaprocentinį pa
sitikėjimą !”

Elektros Kompanijų Bylos 
Lėšavo Valdžiai 13 Milionų

Havana, Kovo 30.—Rado 
nežinia keno nušautus bu
vusį Batabano miesto ma
jorą R. Rodriguezą ir to 
miesto tarybos buvusį pir
mininką J. R. Quintaną.

WASHINGTON, kovę 29. 
—Nuo 1888 metų iki šiol 
elektros kompanijos užvedė 
278 indžionkšinų bylas prieš 
šalies valdžią ir atskirų val
stijų vyriausybes, idant su
laikyt jas nuo statymo b’ei 
vedimo elektros dirbtuvių, 
kaipo kenkiančių privati
niam bizniui. Per tą laiką 
kompanijos laimėjo 52 bylas 
prieš valdžią.

Valdiškoms įstaigoms tos 
bylos lėšavo $13,000,000, 
įskaitant ir viešųjų darbų 
sutrukdymus ir kitus nuo
stolius.

Loretto, Pa. — Mirė J. A. 
Schwabiene, 93 metų, moti
na Čalio Schwabo, vieno iš 
didžiausiu plieno kapitalis
tų Amerikoje.

Ethiopai Protestuoja 
prieš Fašistą Bombas
GENEVA. Kovo 30.— 

Ethiopija užprotestavo Tau
tų Lygai, kad italu lakūnai 
bombardavo beginklį mies
tą Hararą ir Raudonojo 
Kryžiaus ligonines pade
gančiomis bombomis.

Meilios Derybos 
Smetonos ir Hitlerio

BERLYNAS. — Labai drau
giškai tariasi- Smetonos atsto
vai su Hitlerio valdžios įgalio
tiniais Berlyne apie prekybos 
panaujinimą tarp tųdviejų ša
lių,—kaip praneša Lietuvos 
žinių agentūra Elta.

Lietuvos delegacijos prieky
je stovi Smetonos atstovas Vo
kietijai dr. J. šaulys. Derybos 
eina užsienių reikalų ministe
rijoj. Hitlerio delegacija su
sideda iš septynių asmenų, at
stovaujančių įvairias nazių. 
ministerijas.

Vienos ir antros pusės at
stovai savo kalbose pabrėžė 
“prekių maino reikalą” ' 
Vokietijos ir Lietuvos. Vokie
čių delegacijos pirmininkas 
Henen pabrėžė tik ekonomi
nius klausimus, “neikiek ne
nukrypstant į politinius klau
simus.”

Elta gėrisi, kad “labai gera 
ir palanki derybom nuotai
ka. . . truko (tęsėsi) viso po
sėdžio’ metu. . . Tikimasi, kad 
didžiausio palankumo princi
pas bus išlaikytas,”—reiškia, 
prekyboje Lietuva atiduos di
džiausią pirmenybę Vokieti
jai, o Vokieti ja-Lietuvai (?).

LONDON, Kovo 30.—An
glijos seime kilo protestų 
prieš italų naudojimą nuo
dijančių bombų Ethiopijoj.

Pats užsienių reikalų mi- 
nisteris A. Eden pripažino, 

.jog nuodų bombomis Italija 
I sulaužo 1925

MEXICO CITY, kovo 29.! sutartį, kurią pasirašė 
—Iš 5,000 katalikų bažnyčių 
Meksikoj valdžia 1933-34 
metais buvo uždarius 4,000. 
Dabar vėl leido atsidaryt 
tūkstančiams bažnyčių.

Bet dar nepanaikinti įsta
tymai, kurie leidžia tik 197 
katalikų kunigams veikti vi
soj šalyj, arba po vieną ku
nigą kiekvieniems 80,000 ti
kinčiųjų.

Tabasco įr Campeche val
stijose įstatymai reikalauja, 
kad ir katalikų kunigai bū-

Atidaro Tūkstančius 
Bažnyčią Meksikoje

Vis Nesučiumpa A Karpio
TOPEKA, Kan., Kovo 30. 

—Valdžios agentai, apsigin
klavę nuo galvos iki kojų, 
užpuolė namą, kur buvo 
pranešta, kad apsistojęs Al
vinas Karpis, garsus lietu
vis plėšikas-žmogžudiš ir 

tarP I žmogvagis. Šaudė, mėtė 
bombas, iki paaiškėjo, kad 
Karpio ten nėra.

Slauge D6-London.
rothy Waddingham nunuo
dijo vieną savo ligonį. Už 
tai liko nuteista pakart. Ji 
apeliavo, bet augštesnis 
teismas atmetė apeliaciją.

Episkopalų Can terburio 
arkivyskupas ypač aštriai 
smerkia fašistus už ethiopų 
nuodijimą.

NESITIKIMA Iš NAZIŲ PALANKAUS ATSAKYMO 
Į LOCARNO ŠALIŲ PASIŪLYMUS

ū BERLYNAS, Kovo 31il 
Išskrido į Londoną Hitlerio 
pasiuntinys gen. Ribben
trop su atsakymu į Locar
no šalių (Francijos, Angli
jos, Belgijos ir Italijos) pa
siūlymus, kas liečia Rheino 
kraštą, Franci jos pasienyj, 
kur Hitleris atsiuntė nazių 
armijas, tuom sulaužydą-j 
mas Locarno sutartį.

London. — Anglijos už* 
sienių reikalų ministers 
Eden žadėjo pakviest Vo
kietijos armijos galvas.‘.'į 
Anglijos, Franci jos ir Belgi
jos generalių karo štabų 
pasitarimus delei “taikos” 
apsaugojimo,—jeigu Hitlė-

1 ris bent kiek palankiai at
sakys į Locarno valstybių 
pasiūlymus.

Anglijos valdžia reikala- 
Ivo, kad naziai nestatytų 

Draugai $5 Auka Pastipri-' bent savo tvirtovių Rheino 
no Linkėjimus “Laisvei” srityj, kol bus išspręstas

SSRS Reikalauja Paleisti 
Japonų Užgrobtus Laivus

TOKIO, Kovo 31.—Sovie
tų Sąjunga per savo amba- 

'sadorių K. Jurenevą reika-

suotų du nedidelius sovie
tinius laivus.

Tiedu laivai, j ieškodami 
priedangos nuo audros, 
įplaukė į Aomori prieplau
ką, Japonijoj; o japonai 
juos sulaikė, įtardami, ar į 
tik ne “šnipinėjimo” tikslais 
jie Čia atvykę.

L.D.S. Penkto Apskričio 
Sveikinimas “Laisvei”

Jos Jubilėjaus Proga

Mes, Lietuvių Darbininkų 
S u s i v i e n i jimo Penkto 
(Conn.) Apskričio metinės 
konferencijos delegatai, lai
kytos kovo 29-tą^ sveikina
me dienraštį “Laisvę” su 25 
metų jubilėjum.

“Laisvė” nešė augštai iškėlus 
darbo minių vėluką per 25 me
tus.

“Laisvė” buvo ir yra ginklas 
mums prieš mūsų bendrą prie
šą, kapitalizmą.

“Laisvė” per 25 metus gynė

Francijos-Vo kieti jos ginčas 
del tos srities ginklavimo iš " 
nazių pusės.

Hitlerininkai iki šiol ne
sutiko padaryt nei šio nusi
leidimo ir ugnim spjaudė 
prieš Locarno šalių pasiūly
mą—a t s i u s ti tarptautinę 
karišką policiją j Rheino' 
ruožą, iki bus prieita prie 
susitarimo.

Genevos . (iarb0 mjnių reikalus ir rodė 
! .1 v šviesų kelią prie išsiliuosavimo 

Anglija—prieš iš po kapitalistinio jungo.
Mes tikime, kad šis Jubilėji- 

nis dalininkų suvažiavimas 
Kai kurie seimo atstovai stengsis ir toliau “Laisvę” pa

laikyti toj dvasioj, kuri augštai 
iškėlusi neša darbo minių švie
timo ir pasiliuosavimo simbolą.

Kartu su pasveikinimu teikia
me ir finansinę paramą $2.00 iš 
Apskričio iždo, o $3.00 delegatai 
suaukojo. Viso $5.00.

Rezoliucijos Komitetas:
J. Mureikiūtė,
J. P. Chepulis,
J. Shukaitis.

Sovietuose Lygios Tei
sės ir Buožių Vaikams

Italija su 
nuodingų dujų vartojimą 
kare.

reikalavo užkirst aliejaus 
įvežimus Italijai ir tuom 
priverst ją užbaigt karą.

Italai Einą į Gondarą
ROMA, Kovo 30.—Fašis

tų komanda skelbiasi, kad 
jie užėmę Debarechą ir Da- 
batą š i a u r - v a kariniame 
Ethiopijos kampe, ir dabar 
jiem telieką tik 25 mylios 
iki svarbaus miesto Gonda- 
ro. Čia fašistai beveik nesu
tikę pasipriešinimo iš ethi
opų pusės, kaip pažymi jų 
korespondentas A. Cortesi.

Galas Hauptmannui
TRENTON, N. J.—New 

Jersey valstijos bausmių 
dovanojimo teismas antru 
sykiu atmetė B. R. Haupt-Bet jis sako, kad kare svar- °’

blausias tikslas yra sunai-'manno Pra™ PasiSalle 
kint priešo armija. O italai 
nieko panašaus čia ’ ethio- 
pams nepadarė.

Italai traukia linkui Ta
na ežero, kurį nori valdyt 
Anglija, kaip Nilo upės šal
tinį. Del to galėsią kilt aš
trių kivirčų tarp Anglijos 
ir Italijos.

MASKVA, Kovo 30.—Ko- 
mun. Partijos direktorių 
tas davė papeikima vienam 
vietiniam vadui Šiaurinia
me Kaukaze už tai, kad jiš 
nepriėmė į traktorių mo
kykla 17 -metų mergaites 
Lydi jos Oboznos, kaipp 
duktės buvusio buožės.

Jos tėvas buvo ištremtas 
už priešinimąsi Sovietams, 
ypač kas liečia kojektvvių 
ūkių. Bet duktė nuė^o 'dirb
ti į kolektyve farmą, gerai 
iarbavosi ir išmoko valdyti 
kombainą.

Patvarkyta, kad Lydfia 
turi būt priimta į mokyklį 
*r kad neturi būt daręma 
lokių skirtumų prieš buo
žių vaikus, ieigu tik jie $ą- 
uningai dirba ir neišstoja 
orieš Sovietų tvarką.

Ulant Bator, Kovo 30. — 
Per kova su įsiveržusi ąis į 
Išlaukinę Mongolija japo
nais vienas įsiveržėlis nu
šautas ir 4 sužeisti.

jimo. Gubernatorius Hoff- 
manas, kuris visą laiką dar
bavosi išsukt Hauptmann? 
nuo mirties bausmės už pa
grobimą ir nužudymą lakū
no Lindbergho vaiko, paga- 
liaus, atsisakė atidėt mir
ties nuosprendžio įvykdy
mą.

Todėl ir paskirta numa- 
rint Hauptmanną elektros 
kėdėj antradienio vakare.

Jis išgavo $50,000 iš Lind
bergho už žadamą vaiko su
grąžinimą, kuomet jau bu
vo vaiką užmušęs.

Fašistai iš Oro vėl 
Nuodija Ethiopus

ADDIS ABABA, Kovo t 
30.—Trys italų lėktuvai mė- 
ė nuodijančias ir deginan

čias bombas ant ethiopų po
licijų Mehoni kalne, už ke
lių mylių į pietus nuo Alaji.

Vieną lėktuvą ethiopaiM 
pašovė. Jis tad degdamas 
oaskrido kiek į šiaurę ir nu
krito ar nusileido.
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t. Kaip Nereįkįa Elgtis
Vįęnas žmogus, gyvenąs vakaruose, 

nesekai buvo prisiuntęs rašinį, perdaug 
asjpęniško pobūdžio, liečiantį grynai sa
vo šeimyniškus dalykus. Redakcija, ži
noma, tokio rašinio netalpino laikraštin, 
bęt sugrąžino jo autoriui.

Minėtas asmuo duoda redakcijai atsa
kymą sekančiu tonu (rašybą Įštaisome)f:

... Aš to savo rankraščio nenorėčiau su- 
nąikinti. j Aš j ieškosiu tokio laikraščio, kų- 
rįs talpins mano aprašymą. O jūs, lais vie
niai, tai pasiliekate mano krūtinėj veidmai
niai... Aš taip sakysiu, kuris laikraštis 
talpins mano aprašymą, aš būsiu jo skaity
tojas, o aš jum parodysiu per spaudą jūsų 
klaidas ir kas jūs per vieni. Jūs dolerio 
dievaičiai esate, niekas jaugiau. . .
Be to, kad paminėtas rašinys buvo as

meniško pobūdžio, jo rašyba labai pras
tą; -vietoj inkvizicijos, “autorius” rašo 
“yenkavežečios,” aprašymo — “aperase- 
mo,” parodysiu—“parodesu,” daugiau — 
“cĮaugu,” ir tt.

Prastai su tokiu žmogum! Jis pasi
rengęs pavadinti mus visokiais vardais 
(“dolerio dievaičiais”) ir kt, tik todėl, 
kad ’hesunaudojome laikraštyj jo nerim
tų ^įspūdžių.” O jei būtum juos išspaus
dinę, tuomet būtum pasilikę jam geriau
siais žmonėmis, draugais.

Tkip elgtis negražu ir besiskaitančiam 
susipratusiu darbininku neleistina. Jei
gu redakcija rašinio nespausdina, tai 
tam yra visa eilė rimtų priežasčių. Są
žiningas žmogus turėtų padėkavoti 

•mums už tai, o ne siųsti tokius nerimtus 
grąsinimus ir šmeižtus! 

• • - •
Skaitykite, Įsitėmykite ir Pakelkite 

Balsę prieš Lietuvos Valdžios
' " • Sužvėrėjimų

Štai kokį šiurpulingą įvykį Lietuvos 
Šakiuose aprašo Chicagos “Draugo” ko
respondentas :

,Pąs mus nuotykių gana daug. Kai kurie 
labai margi, sunku aprašyti, šiandien iškil
minga diena: “Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė.” (Turėjo būti šventė, bet faktinai 
išėjo “nesuklausomybės diena.” Tuoj po 
pamaldų žmonės suėjo ant rinkų pažiūrėti 
iškilmių. Tuo laiku lyg tyčia iš Vilkaviškio 
grįžo autobusas ir parvežė iš kalėjimo kele
tą, ūkininkų, žmones pamatę barzduotus 
ūkininkus pradėjo šaukti valio! Vietos po
licija prašė išsiskirstyti, bet minia iš 
dŽjąugsmo dar smarkiau šaukė valio! Tuo- 
iųęt apie penkiasdešimt pasienio policijan- 
ty„.(jie šiam žygiui tyčia nuo vokiečių sie
nos parvežti) su šautuvais puolė žmonių 
pąinią įr žiauriai pradėjo mušti. Mušė vy
rus, ipoterįs taip, jog net keleto šautuvų kul
bės lūžo, pieną buvo gana gražr/keliai gė
ją,, žmonių buvo daug privažiavę, žmonės 
pasileido nuo rinkų bėgti, užsikimšo visos 
gatvės, pasienio policija vijosi paskui ir 
Šautuvais mušė. Tuo tarpu kiti žmonės nie
ko nežinodami išeina iš bažnyčios ant gat
vės, o čia policija juos pradeda mušti. Vie- 

* nam kurčiam seneliui smarkiai sužalojo an- 
'takį. Pasienio policijos vadas Daukša na- 
gąlka mušė net moteris. Pąts savo akimis 
mačiau, kaip visai nekaltą pilietį mušė kle- 
tfcpiijos kieme. Ir net keturis kart pakarto
tinai grįžo tą patį mušti, žmopės važiuoti,' 

* nori pasikinkyti arklius, o čia juos muša.
Tai gėdos dieną, ši diena bus juodomis rai
dėmis įrašyta į istoriją ir per amžius 
Smerks dabartinių tautipinkų vadus, ūki
ninkai jau nevadina tautininkais, bet “kel- 
njąis.” Dėl dviejų bobų kapryzy kenčia ne- 

- žmonės, laimės nemato vięa Lietuva...
Jau žmonės per daug įpykinti. Bendrai 
nuotaika prislėgta', neapykanta dar daugiau 
didėja. žmonės reikalauna seimo, dabar
tiniams ponams tai didžiausias siaubas, ūki
ninkai verkdami dejuoja, kad augštesnieji 
žįnonės visi yra kilę iš šiaudinių pastogių, 
■lijdninkų vaikai, o šiandien pamiršta sąvo 

g' tfvus...
^Draugijų įstatymas veda į stągpaęiją. 

IJįenybin inkus pats išperėjo, jay dabar ma-

to juose baubą, uždarė. Spaudą savo įstaty
mu tai visai nususino. Būtinai verčia tal
pinti savo nudėvėtas tuščias kalbas. Pana
šių muštynių atsitinka ir dažniau, bet spau
doje visai nepasirodo, arba visai kitaip nu
šviečiama, negu ištikrųjų buvo. Rusų kazo
kai, rodos, moterų nemušdavo? Tai tikra 
“nesuklausomybės diena,” kultūringoje ša
lyje gal net nesuprantama.

“Draugas,” kovo 28 d.
O dar atsiranda tokių žmonių tarp 

Amerikos lietuvių, kurie priešingi apvie- 
nytai kovai prieš šitą sužvėrėjusią Lie
tuvos valdžią, kurie priešingi pagelbėt 
Lietuvos žmonėms ją nusikratyti. Tas 
Chicagos “Draugas,” kuris įdėjo šitą sa
vo korespondento laišką, griežčiausiai 
priešinasi prpponuojamam Amerikos Lie
tuvių Kongresui, kuris pakeltų Ameri
kos lietuvių varde balsą prieš Smetonos 
kruviną diktatūrą ir ištiestų Lietuvos 
žmonėms pagelbos ranką.
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Argi tik Žodžio bei Pavadinimo 
Klausimas?

Mes išsireiškėme, kad proponuojamą 
Amerikos Lietuvių Kongresą vadinti 
“Kongresu Lietuvos Demokratijai Gin
ti” yra netikslu, neatitinka tikrenybei. 
Ginti galima tiktai tą, ką jau turi. Ne
gali ginti to, ko neturi. Lietuvoje nėra 
demokratijos, todėl jos negalima ginti. 
Pirma reikia ją iškariauti, laimėti, o tik 
paskui bus galima kalbėti apie jos gyni
mą. Bet kad demokratinę santvarką 
įsteigti, tai reikia nuversti fašistinę dik
tatūrą. Toks yra pirmas Lietuvos žmo
nių kovos uždavinys ir tikslas. Mes tu
rime padėt Lietuvos žmonėms ne ginti • 
tai, ko jie dar neturi, bet padėt jiems 
nuversti Smetonos diktatūrą. Todėl 
Amerikos Lietuvių Kongresas gali būti 
tiktai suteikimu Lietuvos žmonėms mo
ralės ir medžiaginės paramos jų pastan
gose nuversti fašistinę diktatūrą ir 
įsteigti demokratišką santvarką.

Mums atrodo, kad šis klausimas yra 
taip aiškus, kaip diena. Bet “Naujie
nos” nenori jo suprasti ir painioja daly
kus. Jos sako: “Laisves” redaktoriai, 
matyt, nežino, kad žodis demokratija 
reiškia ne tik tam tikrą tvarką, bet ir 
tam tikrą visuomenės dalį, būtent, darbo 
žmones, liaudį.”

Jeigu ištikrųjų turima mintyje gyni
mas Lietuvos darbo žmonių, tai kodėl 
taip nepasakyti, kodėl nęvadinti kongre
so “Lietuvos Žmonėms Ginti?” Bet, ži
noma,} tam netiki ir pačios “Naujienos.” 
Jos, pav., ten pat pasako, kad “svarbu 
ne tik paliuosuoti Lietuvos liaudį nuo fa
šistiškos priespaudos, bet reikia taip pat 
žinoti, koks bus to paliuosavimo tikslas,” 
tai yra, kokia bus įsteigta santvarka po 
nuvertimo Lietuvos fašizmo. Vadinasi, 
klausimas yra ne žodžio, bet tam tikros 
tvarkos.

“Demokratija” yra sudėtinis graikiš
kas žodis. “Demos” reiškia žmones; 
“krateo” reiškia “valdymąsi,” “valdžią.” 
Taigi, demokratija reiškia “žmonių val
dymąsi,” “žmonių valdžią.” Toks yra vi
sų priimtas to žodžio supratimus ir ne
reikia bandyt jam kitokią prasmę su
teikti.

Ar yra Lietuvoj “žmonių valdžia”? 
Visi sutiks, kad nėra. Ten yra mažytės 
fašistų saujelės diktatūra. Lietuvos žmo
nės, liaudis, neturi jokių teisių.

Todėl mes ir sakome, kad Amerikos i 
Lietuvių Kongresą vadinti “Kongresu 
Demokratijai Ginti” yra netikslu. Jisai 
gali būti tiktai anti-fašistinis. Jo tikslas, 
mūsų supratimu, turi būt padėt Lietuvos 
žmonėms nuversti fašistinę diktatūrą ir 
įsteigti žmonių valdžią. Bandymas pri
duoti jam kitokį tikslą tiktai maišo da
lykus, temdina patį tikslą, nukreipia 
Amerikos lietuvių dėmesį nuo taikyklio.

1935 m. gruodžio m. 13 d. 
Balachna mieste, Gorkio 
krašte, po sunkios operaci
jos mirė d. Vincas Drauge
lis-Bleifertas.

Drg. Draugelis-Bleifertas 
gimė 1891 m. Marijampolės 
aps. Lietuvoje, vargingo 
valstiečio šeimoje. Nuo 9 
metų jis jau piemenauja. 
Paaugęs pastoja dirbti pas dva
rininką. Sunkus berno darbas, 
pusbadis gyvenimas verčia jį 
j ieškoti geresnio darbo—jis iš
moksta kalvystes amato.

Lietuvos miesteliuos žiba vi
liojanti “]aimės” ugnelė—tai iš
važiavimas, emigracija svetur. 
Drg. Vincas išvažiuoja tos “lai
mės” j ieškoti ir atsiduria Ško
tijoj, Anglijoj, čia jis dirba 
sunkų angliakasio darbą.

Vargingas gyvenimas, nepa- 
keliąmp j i eksploatacija veda d. 
Draugelį į sąmoningo darbinin
ko kelią — prie revoliucinės ko
vos. Jis įsitikina, kad laimin
gas gyvenimas iškovojamas. 
1916 m. jis įstoja į Anglijos 
lietuvių socialistinio jaunimp 
sąjungą (Škotijoj, Krąiniuk 
miestelyj). Nuo čia prasideda 
jo sąmoningas- gyvenimas.

Kapitalistai neapkenčia ko
votojų už geresnę darbininkų 
ateitį. Didžiojo karo metu de
portacijos keliu Anglijos buržu
aziją stengias atsikratyt nuo 
ateivių revoliucinių darbininkų.

Drg. Draugelis 1918 m. atsi
duria Omske. Tais metais jis 
įstoja į VKP () eiles. Jis visas 
savo jėgas atiduoda partijai. Jis 
kovoja už Sovietų valdžios su
stiprinimą, jis kovoja del ūkio 
atstatymo.

Jis, buvųsis ibernas, trokšta 
mokslo. Jis įstoja į Vak. taut, 
mažum. komun. universitetą. Iš 
ten 1925 m. partijos CK pasiun
čia jį darbui į tNižnio Novgoro
do guberniją. , ‘

Nuo 1930 m.'iki mirties drg. 
Draugelis-Bleifertas dirba Ba- 
lachnoj. čia jis vedė didelį ir 
atsakomingą darbą: buvo gelž- 
kelio transporto partkolektyvp 
sekretorium, paskui Nigreso 
partkolektyvo sekretorium, pas
kui Bumkombinato partijos ko
miteto sekretoriaus pavaduoto

Kas Ta Laivynų 
Sutartis? 

f • M

MIELU NORU ATITAISOME
Pirmadienį šioje vietoje ’buvo paduęta 

ištrauka iš Socialistų Partijos “senosios 
gvardijos” organo “The New Leader” 
(kovo 28 d.), kur sakoma, kad LSS 
Brooklyno 19 kuopa padavus prašymą 
įstoti į jų miesto lokalų. Dabar 19 kuo
pos sekretorius drg. J. Glaveckas mums 
praneša, kad jų kuopa tokio prašymo ne- 
padavus, kad ji nusitarus pasilįkti beša
liškai, nesusidėti nė su viena puse šiuose 
frakciniuose ginčuose Socialistų Partijo
je į]ki nacionalės konvenęijos, kuri įvyks 
gegužės; mėnesį.

Taigi, “senoji gvardija” buvo neteisin
gai Įpformąvus svįetą apie LSS 19 kuo
pos nųsįstątyrpą.

Kovo 25 dieną, 1936 me
tais, Londone pasirašyta neva 
nauja Anglijos, Jung. Ameri
kos Valstijų ir Franci jos karo 
laivynų reikale sutartis.

Šį sutartis yra pamegdžioji- 
ųias pirmesnių susitarimų tar
pe iippęrialistų, koki buvo pa
daryti Washirigtone 1922 ir 
Londone 1930 m. Bet bent 
kiek giliau pastudijavus pa
saulinę padėtį, tuojaus matai, 
kad šį sutąrtįs jau neprilygsta 
pirmesnėms. Dabar pasauly
je taip įtempta imperialistų 
reikaląi, kad pęgąlipią jiems 
prieiti prie bent kokios pasto
vios sutarties, pastovesnio su
sitarimo.

Į Londoną buvo suvažiavę 
penkių šalių karo laivynų spe
cialistai: Anglijos, Jungtinių 
Valstijų, Francijos, Japoni
jos ir Italijos. Pirmiausiai jie 
savo tarpe pradėjo ginčytis ar 
kviesti į tą konfęręnęįją So
vietų Sąjungą ir Vokietiją ar 
ne. Negalėjo susitaikyti.

Paskui (Japonijos imperialis
tai užreiškė, kad jie nepriims 
jokios sutarties, kurioje nebus 
leista Japonijai turėti lygus 
karo laivynas su Anglijos ar
ba Jungi Amerikos Valstijų 
karo laįvynu. Kada tas ne
buvo išpildyta, tai Japonijos 
delegacija nutraukė derybas 
ir iš konferencijos pąsitrąukė.

Tada kilo klausimus Indi- ’ 

ju, ir nuo 1934 m. galo iki mir
ties rajono profesinių sąjungų 
tarybos pirmininku.

Apie paskutinį d. Draugelio- 
Bleiferto darbą Bąįachnos rajo
ne savo paminėjimo laiške atša- 
komingi rajono darbininkai ra
šo :

“Draugas Bleifertas atėjo ra- 
jonan pačiu sunkiuoju rajono 
pramonės vystymosi periodu. 
Jis dirbo atsakomingiausiuose 
pirmosios socialistinės statybos 
ruožuose. Jam vadovaujant ge
ležinkelio transportas pirmą 
kartą sudaro Gogrese kuro at
sargą avarijoms 1 i k v i d u o ti. 
Jam vadovaujant eina Nigreso 
stątyba. Jam vadovaujant likvi
duojama žalotojų organizacijos 
pasėkos, sudaužoma oportunisti- 
nė partkomo vądovybč, eina 
Smarki kolektyvi pirmos Sąjun
goj galingos durpių elektrosto- 
ties statyba.

Turėdamas puikių organizato
riaus gabumų, vienas iš geriau
sių rajono agitatorių, draugas 
Bleifertas visados mokėjo savo 
ugniniais ir paprastais žodžiais 
uždegt darbininkų širdis, su
telkt darbininkų mases likviduo
ti atskiriems plyšiams, išnai
kinti veįkusios tais laikais ža
lotojų organizacijos pasėkoms.

Daug nemiegotų naktų pra
leido dl’g. Bleifertas, kovoda
mas už krašto pramonės aprū
pinimą energija, užkrėsdamas 
darbininkų kolektyvą savo as
meniniu pavyzdžiu.

Draugas Bleifertas yedė ne- 
sitaikančią kovą su visokiais 
svyravimais ir nukrypimais nuo 
generalinės partijos linijos, su
daužęs oportųnistinę Nigrestro- 
jo vadovybę, išvedė stotį iš at
silikimo, užtikrino jai normalią 
statybos eigą.

Draugas Bleifertas sudegė 
darbe. Lįgi paskutinių ąąvo gy
venimo dienų jis nenuėjo huo 
savo vietos, prideramai atlikda
mas revoliucijos kareivio prie
voles, uždėtas jam partijos or
ganizacijos.”

Draugo Bleiferto mirtis bu
vo plačiai paminėta Balchnos 
laikraštyj (“Rabočaja Balchna” 
13-14 gruodžio, 1935 m..)

(“Priekalas”)

jos. Italijos fašistai pareiškė, 
kad jie turi turėti lygų karo 
laivyną su Franci j a, prie to, 
reikalavo atidarymo Suezo ka
nalo ir Gibraltaro perlajos, o 
galų gale Mussolinis užreiškė 
per savo delegaciją, kad Ita
lija nepriųns jokįos karo lai
vyno sutarties tol, kol prieš 
Itąjįją bus naudojąpjos Tautų 
Lygos bąusmps del karo sų 
Ethiopiją, ir apleido konf er
ekciją.

Reiškia, jau kęturįos dide
lės šalys atsidūrė už konferen
cijos sienų—Sovietų Sąjunga 
sų Įpilžįniškais jūrų rųbęžįais; 
Japoniją, Jcupi nori pasivyti 
karo laivynu Ąngįiją ir Jung? 
Amerikos Valstijas; Italiją, 
kuri turi galingą jūrų karo 
laivyną ir daug naujų laivų 
bųdavoją, ir Vokietija, kuri 
greitai pasidarys viena iš ga
lingų valstybių ant jūrų.

Trijų Sųsįtarimas

Karo laivynų reikale kon
ferencija prasidėjo pradžioj 
gruodžio, 1935 metais. Po virš 
trijų mėnesių derybų, kur 
žmonių pinigų miįionai buvo 
išleista, vis gi reikėjo prieiti 
prie šiokį,o-tpkio impėrialis- 
tąms susitarimų. Jie pasirašė 
ilgiausią 32 skyrių sutartį, ku
ri pilna skylių, priešingumų, 
gali būti bile laiku likviduota.

pupoje sutraukoje štai kas 
nusakomą toje sutartyje:

1. Sutartis yra padaryta iki 
1943 metų. Bet biĮe kuri ša
lis iš ją pasįyašįusių gali sulau
žyti sutartį po 30 dienų pra
nešimo kitoms pasirašiusioms 
valstybėms, jeigu ji matys rei
kalą sulaužyti, tai yra, jeigu 
jai susidarys pavojus iš tų val
stybių, kurios nepasirašę šią 
sutartį.

2. Karo laivai padalinami į 
sekamas katęgorįjas: a) šar
vuočiai, b) orlaivių vežikai, c) 
kruiseriai, d) lengvi karo lai
vai ir e) submarinai.

A) Šarvuočiai turi būti ne
mažesni, kaip 17,500 tonų įtal
pos ir nedidęsni 35,000 tonų. 
Jų amžius nuo pabųdavojimo 
bus skaitomas 26 metai. Ka- 
nuolės nuo 14 colių (356 mm) 
įki 16 colių (406 milimetrų).

B) Orlaiviu vežikai nebus 
naujai budavojomi virš 23,- 
000 tonų įtalpos ir ginkluoja
mi didesnėmis, kaip 155 mm.
6.1 colių kanuolėmis, o jeigu 
didesnėmis, tai nedaugiau 10

Į kanuolių. Jų amžius skaitomas 
20 metų.

C) Kruiseriai dąlinąjpi į dvi 
rūšis (1), kurie yra nemažiau 
10,000 tonų įtalpos įr ginklųp- 
ti 8-iy colių kanuolių gerklė
mis (203 mm.). Jų amžius 
bus skaitomas nuo 16 iki 20 
metų, ir (2) kruiseriai, kurįe 
bus mažiau 10,000 tonų įtal
pos įr ginkluoti nęęįidęsnėmis
6.1 colių (155 mm.) kanuolė
mis. Jų amžius bus skaito
mas, kaip ir pirrpos kategori
jos.

D) Lengvesni laivai; į šią ka
tegoriją įeina minininkai, nai
kintojai minininkų ir naikinto
jų vedikai, minų dėjikai, minų 
šlavikai, submarinų naikinto
jai, maži žvalginiai kruiseriai 
ir visa ęįlė kitų mažesnių ka
ro ląivų. Jų ginklai neviršys
6.1 colių kanuoles ir amžius 
nustatyta 1.6 metų.

E) Submarinai neprivalo 
būti didesni 2,000 tonų įtalpos, 
ir ginkluoti virš 5.1 colių 
(130 m.) kanuolęmis. Sub
marinų amžius nustatyta 1'3 
metų.

Visiems laivams už toną 
imapia jnetriškas tonas 2,24Q 
svarų arba 1,016 kilogramų 
svoris. Taipgi laivų įtalpa 
sprendžiama tuščių, tai yra, 
be kuro, maisto ir kitų reik
menų.

I

Sutarties Silpnumas

Pirmesnės imperialistų ka
ro laivynų sutartys apriboda
vo kiekį laivų, kuri šalįs kiek 
gali budavoti. Dabartinė su
tartis tik laivų dydi ir ginkla
vimą riboja, bet ji neriboja 
jų kiekio. Reiškia, kiekvieną 
iš pasirašiusių valstybių gali 
jų budavoti tiek, kiek tik np- 
ri.

Prie tp, sutarties 24 punk
tas sako, kad jeigu bent kurį 
iš pasirašiusių valstybių atsi
durtų kare su kitą valstybe ir 
matytų, kad jai reikalingi 
skirtingi laivai, tai ji tik apie 
tai praneša kitom dviem pasi- 
rašiūsiom valstybėm ir buda- 
voja sau tokius laivus, kokius 
nori, koki jai reikalingi.

Sutartis nusako, kad visi 
karo laivai, neturį virš 102 me- 
triškų tonų įtalpos, yra neį
skaitomi į karinių kiekį. O 
dabar kaip tik kiekviena vals
tybė budavojasi dąpg laivų 
žemiau 100 tonų įtalpos — 
greitų torpedinių laivelių’, ka- 
terų ir kitokių.

Taipgi pagal šią sutartį nei 
viena iš pasirašiusių valstybių 
neturi sunaikinti laivus, ku
rie neatitinka sutarčiai. Pa
vyzdžiui, Jungtinės Valstijos 
turi orlaivių vežikus “Lexing
ton” ir “Saratoga,” kurie turi 
po virš 40,0.Q0 tony įtaįpps įr 
neatitinka sutarčiai.

Skyrius 9 nusako, kad rtęi 
vienas prekybos laivas nepri
valo būti budavojamas taip, 
kad karo metu pavertus į ka
rinį laivą, turiptį didesnes, 
kaip 6.1 colių (15 mm.) ką- 
nųoles. Reiškią, gali būti pa
versti į vidutinius krųįsęrius.

Specialiai informacijų sky
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riai nusako, kad kiekviena iš 
pasirašiusių šalių pranešą vie
na antrai apie budavojamus 
naujus karo laivas, Į)et pra
nešimai bus tik paviršutiniai.

Kiekviena iš pasirašiusią Ša
lių, padarius pranešimą ki
toms, kad ji keičia savo nusi
statymą, po trijų mėnesių yra 
laisva nuo sutarties.

ši sutartis neliečia b^nt ko
kias atskirų Šalių padarytas 
arba dar būsimas kitas sutar
tis.

Sutarčių Eyoliucjja
Po pereito pasaulinio impe

rialistinio karo, kada tarpe 
laimėtojų — Anglijos, Japoni
jos, Francijos, Italijos ir Jung
tinių Valstijų—kilo eilė nesu
tikimų, bet kada išnaudotojai 
matė didelį žmonių pasipikti
nimą karu, jie padarė Wash
ington? laivynų sutartį. Tada 
jie apribavo laivų kiekio bu- 
davojimą, jų dydį ir nemažai 
senų ir budavojamų nuskandi
no. Imperialistai ir dabar ap
verkia nuskandintus laivus.

1930 metais, kada jau žmo
nės daugiau apmiršo' pereito 
karo baisumą, kada ekonomi
nis krizis paaštrino imperialis; 
tų tarpę kovą už pasaulio per-; 
sidaliriimą, tai buvo neva at
naujinta sutartis Londone, ta
čiau ji nei kiek įmpęrialistam 
neklįųde ginkluotis ir lenkty
niuoti. Amerikps ir Ąnglijos 
imperialistai šaukia, kad jie 
tiek laivų noišsįbudąvpjp, kaip 
jiems Įeįdo tas “apribąv|mąs.” 
Tik Japonijos imperialistai sa
vo kiekį išsibudavojo. Jau 
1930 metais Franęija ir Italija 
atsimetė nuo sutarties.

Dabar dar daugiau imperi
alistų tarpe įtempti reikalai, 
dar labiau ruošiasi prie karo. 
Taigi ir nauja karo laivyno 
sutartis atitinka šių dienų pa
saulinei imperialistų politikai. 
Ji nei kiek neriboja jų apsi-. 
ginklavimą. Tai tik mažas fi
gos lapas karo prisirengimo 
pridengimui.

D. M. Šolomskas.
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ĮVAIRUMAI
Ąmęrikpje Ątęiyįąj

1935 metais į Jungtinas 
Valstijas gyventi ateivių 
atvyko 34,956. Tais pat me
tais tik taip pasižiūtėti bu
vo atvykę 144,765 asmenys.

Daugiausiai į Jungt. Val
stijas ateivių yra atvykę 
Į907 metais, būtent 1,28S,: 
349 žmonęs, o 1914-1,218,- 
480. Veikiausiai 1914 metai 
būtų sumušę visus rekor- 
di|s, bęt pgapi4ejęs pasauli
nis kapas tam pastojo KeTi^

1930 mętais Jungt. Vals:: 
tijose bųvp pri^kaitliuqjama- 
14,2Q4,149 ateiviai. Dau
giausiai italų' — 1,790,429 
žmonės, paskui sekė vokie
čių — 1,6Q8,8J4; airių — 
1,402,032; lenkų—1,268,583 ;• 
skandinavų — norvegų, da
nų ir švedų — 1,122,576; ru
sų — 1,153,628; kanadiečių 
—1,278,421 ir t. t. Lietuvių 
paduota 193,606. žinoma, 
tūli iš lietuvių yra pasidavę 
rusais, lenkais ir vokiečiais?

Aliejaus Gamyba
1934 metais Jungtines 

Valstijos pasigamino .908 
milionus bačkų po 42 galio
nus ąlįęjauš-žibaĮo. Sovietų 
Sąjunga buvo pirmoji prie 
Amerikos su 1,68 piiljopąis 
bačkų, paskui sęke 
Amęrįkos rteąpubl$ą Vene
zuela, Rumūpįją, Įrapąs 
(Persiją) ’ ir kįtps- 
Viso pasauly buvo pagamin
ta 1,498 milįpnai bąckų alie
jaus.

Aliejus yra vienas iš svar
biausių reikmenų kiekvie
nai šajiąi. Be jo neis npi 
autopio'įiliąi, nęi trąkto^iąi, 
nei orlaiviai, nei tąn^ąi, nęi 
karo laivai, neigi viąa eilė 
kitų mašinų. š—kas.



^Puslapis Trečias.
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Darbininkė ir Šeimininkė
Draugės, Suvažiaviman!
Lietuvių Moterų Suvažiavimas, šau

kiamas iniciatyva ALDLD Centro Ko
miteto, įvyks sekantį šeštadienį, balan
džio 4 d., 1 vai. p. p., “Laisves” Svetai- 

4 nėję.
Draugės, nesivėluokit. Pribūkit laiku 

ir atsiveškit naudingų sumanymų.
Vienas svarbiųjų klausimų bus mūsų 

Moterų Skyriaus “Laisvėje” apsvarsty- 
* mas. Ar jis, kaip dabar leidžiame, at

sako savo reikalams? Jeigu ne, tai kas 
reikėtų prie jo pridėti, bei atimti? Kaip 
pagerinti šis skyrius?

g Be to, randasi visa eilė kitų svarbių 
reikalų, paskelbtų seniau suvažiavimo 
darbų dienotvarkyj.

Dalyvaukit suvažiavime, draugės! 
Svarstykit savo būtinuosius reikalus! 
Stinrinkim visą lietuvių darbininkių ju- 

’ dėjimą! H

Reikalauja Praktiškų Moterims 
Patarimy ,

Pries kovo 8 dieną — Tarptautinę 
Moterų Dieną, d. N. Krupskaja. Le- . 
nino našlė, parašė sekantį straipsnį, 
kuriame reikalaujama Sovietą mote
rims praktiški patarimai.—

— “LAISVĖS” REDAKCIJA.
Mūsų partija visą laiką nenuilstamai

♦ kovojo ir kovoja už moterų paliuosavi- 
mą. Po Lenino vadovavimu, po drg. 
Stalino vadovavimu šiam fronte mes at
siekėme didžiulių pasisekimų. Žemės 
ūkio pertvarkymas kolektyvizacijos pa
matais lydimas didžiausiomis permaino
mis ir šioj srityj. Pavyzdingam žemės 
ūkio artelės statute atkreipta didžiausia 
domė moteriai kolchozninkei ir atvaiz
duota giliausias rūpestis apie moterį- 
motiną. Drg. Stalino nurodymais klau-

t simu apie moterų paliuosavirrią savo vei
kime vadovaujasi partija ir Sovietų val-

# džia.
Moteris mūsų šalyje tapo aktinga so

cialistinės statybos dalyvė. Moterų su
sipratimas ir aktingumas nepaprastai 
išaugo. Išaugo, tapo susipratusiom, o 
daugelis ir priešakinėmis, pačių atsiliku
sių nacionaliniu rajpnu moterys. Mo
terys sparčiai žengia pirmyn. Tūkstan
čiai moterų tapo stachanovietėmis. Bet 
kiekvienam žingsnyj jom skersai kelią

* stoja silpnas raštingumas, stoka žinoji
mo. ’Ypatingai ryškiai tas pasireiškia 
nacionalinėse respublikose ir nacionali
nėse srityse, buvusiose senais laikais no 
ypatinga caro vyriausvbės — dvarinin
kų ir kapitalistų valdžios — priespauda.

< Dar daug yra kaime seno tamsumo lie
kanų. .

Likvidavimas beraštiškumo ir maža- 
raštiškūmo liekanų turi būti ypatingai 
įtemptai vedamas kaime, ypač nacionali
nėse respublikose ir srityse, ypač tarp 
darbo žmonių moterų.

Kovo 8 dieną reikia pravesti no ženk
lu kovos del apginklavimo darbo žmo
nių moterų žiniomis. Vieton bendrų 

► sveikinimu reikia duoti praktikinius na- 
ciyodoiimus anie navelba moterims isi- 
n-rrfi ftrin etcskirai imant—beraštiškumo 
iv m n 9nvnštiškiimo likvidavime. . .

Gprni bus. ieioni selsovietas išnagrinės 
Vbvaima. kaip iis organizuos visuomene 
vnrrnlbpti mntpm mokslui. Fain iis išnau- 

» Zina jSinm tikslui kaimo inteligentiią Imo-

kytoją, agronomą ir kitas kultūrines jė
gas), kaip organizuos aktyvą pagelbėti 
suaugusių mokyklai, kaip mano pagelbė
ti kultarmiečiam jų darbe moterų mo
kinimui, aprūpinti jas reikalingomis kny
gomis ir vadovėliais, kaip rūpinasi apie 
patalpas suaugusių mokykloms.

Lai mokytojai ateis kovo 8 d. į bendrą 
susirinkimą ir papasakos, kaip jie mano 
pagelbėti ko'lchozinių laikų stachanovie- 
tėms jų moksle. Pas juos didelis mo
kytojavimo prityrimas. Nevisuomet jie 
gali patys mokinti beraščius ir maža
raščius, bet jie gali organizuoti konsulta
cijas kultarmiečiams, pagelbėti jiems sa
vo patarimais, savo prityrimu.

Lai darbininkai artimiausios kaimo 
bibliotekos papasakos, kaip jie organi
zuoja aprūpinimą paprastomis, įdomio
mis knygomis tų, kas noTi padidinti sa
vo raštingumą, kaip jie mano pagelbėti 
moterims skaitytojoms, išmokinti jas 
naudotis knyga.

Lai ateis į bendrą susirinkimą pionie
riai ir papasakos, kaip jie rūpinasi apie 
savo motinų ir seserų mokslą, kaip jie 
suranda reikalingas joms knygas ir va
dovėlius, sustato joms rinkinius • geriau
sių straipsnių, iškirptų iš laikraščio, pie
šia joms geografinius žemlapius, padeda 
atrasti žemlapyj reikalingą miestą, šalį.

Lai ateis į susirinkimą kovo 8 d. kom
jaunuoliai ir papasakos, kaip jie kovoja 
už apginklavimą moterų mokslu, ką 
praktiškai šia kryptimi daro.

Kiekvienai organizacijai, kiekvienam 
sąmoningam socializmo statytojui reikia 
apgalvoti, kuom ir kaip reikia ir galima 
prie esamų sąlygų pagelbėti moteriai, 
paliuosuotai nuo senos vergijos retežių, 
tapti kultūrine jėga.

Mokslas padės moteriai darbininkei, 
moteriai kolchozninkei ne tik stachano- 
viškai dirbti, bet ir protingai pertvarky
ti savo būklę, padaryti ją kultūringa. 
Čia. dar reikalingas labai didelis darbas.

Lai kovo 8 d. šiais metais padės ben
dromis jėgomis organizuoti darbo t.mo
teriai jos mokinimą. N. Krupskaja.

Ką Mes, Draugės, Darysime?
Dabar iškilo klausimas šaukimo Ame

rikos lietuvių kongreso pądėjimui Lietu
vos žmonėms nusikratyti "fašizmo ir at- 
steigti demokratines laisves toj šalyj. 
Šis kongresas įvyks birželio mėnesį, Cle- 
velande. \t„.

Ką mes, draugės, darysime? ' Kad 
mes tokiam kongresui pritariame, tai 
nereikia aiškinti, bet klapsimas, ar tik 
tuo turime pasitenkinti?

Man rodosi, lietuvės moterys turėtų 
šiame kongrese dalyvauti skaitlingiau
siai ir ten laikyti savo atskirą vieną se
siją, kurioj turėtų būti sukoordihuotas, 
subendrintas darbas moteryse.

Kongrese turėtum iškelti, pavyzdžiui, 
klausimą, kaip mes, amerikietės lietuvės, 
galėtum padėti nukentėjusių nuo fašiz
mo kovotojų šeimoms?

Randasi nemažai tėvų ir motinų — 
duonnelnių, sėdinčių Lietuvos kalėjimuo
se tik todėl, kad jie kovojo prieš fašiz
mą. už atsteigimą demokratinių laisvių 
Lietuvoj. Jų šeimos paliktos be nieko, 
skurde ir varge. Kodėl gi mes negalė
tum sudaryti šioj šalyj komitetus parin
kimui aukų ir jomis pašelūti tas šeimas?

Ką manote, draugės, šito skyriaus 
skaitytojos? Sesute.

♦

Detroito Žinios
is Lietuvių Moterų Lygos 

Veikimo
Lietuvių Moterų Lyga susi

tvėrė 1935 m., kada prasidėjo 
protesto streikas prieš maisto 
augštas kainas. Nors Detroite 
yra dikčiai šios organizacijos 
skyrių, bet lietuvių tarpe ge
riausiai gyvuoja eastsidės West
minster apielinkėj skyrius ir 
laiko susirinkimus šv. Jurgio 
parapijos mokyklos svetainėj, 
sykį į dvi savaites. Iki šiol šios 
Lygos skyrius auga, kas sykis 
daugėja skaičius narių ir finan-

jSiniai gerai stovi. Todėl visas įgaliojo iždininkę pinigus pa- 
• tos apielinkes moteris kviečiame
stoti į Moterų Lygą.

Susitvėrus Moterų Lygai per
eitais metais, kad sukėlus pini
gų bilom apmokėt, šis skyrius 
surengė “bingo parę” ir šokius 
Šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
spalio 5 d. Baliaus tvarkytoja 
buvo Antanina Povilaitienė. 
Nuo vakaro pelno liko $48.21. 
Po parengimo baliaus tvarkyto
ja sudarė raportą ir jis buvo 
priimtas. Bet raportuoto ja pa
sisakė, kad pinigų su savim ne
turinti; sakė, atsiųskite valdybą 
ar komisiją paimti nuo jos pini
gus. Kuopa su tuo sutiko ir

imti. Bet po dienos kitos A. 
Povilaitienei kas tai patarė pi
nigų neduot, nes iždininkė esan
ti neatsakominga del pinigų su
mos, ir pinigų nedavė. Po to 
prasitęsė ilgas laikas ir paga
lbaus A. P. visai atsisakė pini
gus atiduoti.

Pagaliau sumanė tverti kokį 
tai Moterų Socįalį Kliubą, ir 
kad geriau būtų apvilti Lygos 
moteris, tai pasisamdė į talką 
advokatę ir padėjo sudaryti pla
nus, kaip geriau iškaulyti tuos 
pinigus. !
traukia atsakomybėn už negrą
žintus pinigus. Todėl perspėja-

Motery Suvažiavimo 
in* i.

Lietuvių Moterų Suvažia
vimas ateinantį šeštadienį, 
4 balandžio, prasidės lygiai 
1 vai. dieną, 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Suvažiavimo laikas pa
skirstytas sekamai:

Igalėtų ant vietos pavalgyti; 
juos pagamint apsiėmė dd. 
Vižlianskienė, Adomaitienė, 
Jarush ir Purvėnienė.

Svetainėje draugės pa
ruoš visų ALDLD leidinių 
parodą, kad delegatės ir 
svečiai galėtų vienu žvilgiu 
matyti, kiek gali atlikti or
ganizuoti darbininkai ap- 
švietos klausimu. Taipgi nu
tarta papuošt svetainę šū
kiais ir šiaip. Draugės ant 
vietos suaukavo virš $2 pa
puošimui svetainės.

Taip pat yra dedama 
daug pastangų sutraukimui

1 iki 1:30 suorganizavi-1 vietinių moterų j suvažiavi-
mas suvažiavimo.

1:30 iki 4:30 bus svars
toma organizacijos ir ap- 
švietos reikalai.

4:30 iki 6:30—prelekcija, 
klausimai, diskusijos, tari
mai gimdymo kontroles 
klausimu. Prelekcija tuo 
klausimu, anglų kalboje, 
duos gera kalbėtoja ir vei
kėja toje srityje daktarė 
Cheri Appel. Čion bus kal
bama ir socialės apdraudos 
reikalais.

i 6:30 iki 7:30 pertrauka ir 
'vakarienė . Laike vakarie
nės bus programa, kurią pa
rūpino dd. Šalinaitė ir Sin
kevičiūtė. Programa 
sekama:

T. Bičkauskienė ir 
Stočkienė, iš Newarko, 
dainuos duetą.

Aldona Žilinskaitė ir 
Iena Mantuškaitė, brookly
nietės, skambins piano due-

mą. Išleisti lapeliai, kurie 
skleidžiami dirbtuvėse, susi
rinkimuose ir po stubas. Be 
abejo, į suvažiavimą sueis 
daug vietinių moterų, nes 
bus ko paklausyti, pasimo
kinti, kuomet suvažiuos tiek 
daug delegačių iš įvairių 
kolonijų. Taip pat bus sma
gu susipažinti arba net su
rasti tarp delegačių savo se
nų pažįstamų. M.

Užbaiga Poemos 
“Šilkinė Suknelė”

bus

pa-

He-

V. žalioms
Metai, mėnesiai praslinko... 
Vėl šalta žiema aplinkui,— 
Bet po mūsų kraštą didį, 
Rodos, gėlės skaisčios žydi.

Adelė Naktinis padekla
muos.

LDS Jaunuolių grupė su- 
loš sceną iš veikalo “Strike 
Me Red.”

7:30 iki 8:30, bus kalba
ma Lietuvos politinių kali
nių šeimynų rėmimo reika
lais.

8:30 iki 9:30 — svarsty
mas moterų teisės kas liečia 
darbus. Tuo klausimu įva
dą duos d. B. E Senkevičie- 
nė, žymi moterų klausimų 
žinovė ir gera kalbėtoja.

žodis Delegatėms
Atvažiavusios į New Yor- 

ką busais ir traukiniais, 
klauskite, kaip dasigauti į 
Union Square. Į ten dava- 
žiuoti nekeblu iš bile vietos 
New Yorke. O į Squaro 
stotį pribuvus paimkite 
14th St. Subway Canarsie 
line, imant traukinį po ta 
puse, kur iškabos rodo: “To 
Brooklyn.” Išlipkite Lori
mer St. stotyj ir eikite Lo
rimer gatve į tą pusę, kur 
numeriai mažėja. “Laisvė” 
randasi 427 Lorimer St., 
kampas Ten Eyck St., 
Brooklyne. Sasna.

Brooklynietės Rengias 
Motery Suvažiavimui
Pastarasis mūsų susirin

kimas, įvykęs 26 kovo, buvo 
išimtinai pašvęstas prisiren
gimui prie suvažiavimo. Bu
vo tariamasi, kaip aprūpin
ti ' nakvynėjnis delegates, 
nes tai yra nemenka proble
ma Brooklyne. Tuo reika
lu mes prašome visų brook- 
lyniečių talkos. Kas galite 
suteikti nakvynių, praneški
te draugės Depsienės var
du, “Laisvės” antrašu, 46 
Ten Eyck St.

Yra nutarta pagaminti 
užkandžių, kad delegatės

Po visus kampus tėvynės 
Lyg pavasaris patvinęs— 
Naujos bangos sujudėjo, 
Naujos pavardės aidėjo:

Čia Stachanovas garsusis, 
Ten Busiginas drąsusis, 
Normas buvusias sumynęs, 
Pralenkė kartus devynis.

Bangos tos ribas sugriovė. 
O sukėlė jas gerovė,— 
Kad gyvent linksmiau 

paliko,
Kad nėr alkano nei pliko.

Kad gabumai teikia garbę, 
Kad didvyriai gimsta darbe, 
Kad už vietą pirmutinę 
Puošia ordenas krūtinę.

Davė ordenus, girdėjom, 
Vinogradovom audėjom; 
Bęt tarp ordenų gavėjų 
Greitai bus jau ir siuvėjų.

Nes Onelė nenurimo... 
Ji laike pasitarimo 
Pas narkomą užu stalo 
Raudonavo, kaito, balo,

Kai vardu visų siuvėjų
Stalinui pasižadėjo
Normas trigubai pralenkti, 
Šalį į šilkus aprengti.

;; šilkus ir minkštas vilnas, 
Krautuvės kad būtų pilnos, 
Kad nudriskusiems

Sovietuos
Jau daugiau nebūtų vietos.

Mes kovosim savo žygiuos, 
Kad suknelės būtų pigios, 
Kad jos būtų gražios, 

tvirtos, 
Mūsų moterims paskirtos.

Ir nuo mūsų juk priklauso 
Duot pasirinkimą gausų, 
Kad bedevint mūs parėdus, 
Veidrodin žiūrėt norėtųs.

Daug šalis jau mūs išmoko, 
Dabartis skaisti mums 

spindi—
Naują, didį, laisvą žmogų 
Turime mes padabinti!

Trečiad,, 1 Balandžio, 19.36

A. ZIKSIENĖ,

Binghamton, N. Y

S

Rochester, N. Y

Sį ta

u

Iš Chicagos a^vj Žįsta į Lietuvių Moterų 
važiavimą, kuris bus 4-tą balandžio, 

Brooklyne.

Tiek daug šiuo tarpu nuo 
potvinio nenukentėjo, kaip 
buvo manyta. Mat, buvo 
pasisaugota, daug dalykų 
sunešta aukščiau; o antra, 
nebuvo tiek daug užplūsta 
vandeniu, beveik per pusę 
mažiau šioje apielinkėje, 
kur lietuviai gyvena, negu 
seniau.

Draugė Vaicekauskienė 
sake, kad potvinis nesunai
kino gražiausių gelių, nors 
ir palietė šildomus. prietai
sus. Kam reikalinga gėlių 
pavasarinėm šventėm kam
bariams, ten gali gauti. 
Vieta žinoma.

Taipgi ir kiti draugai ne
nukentėjo tiek daug, kiek 
buvo manyta. Pas draugus 
Bekerius buvo gal vienas 
colis vandens; pas brolius 
Černius—gal dvi pėdos; pas 
draugus Girnius — net ligi 
langų privarė vandens pir
mame augšte; pas draugus 
Žemaičius tik skiepe prilie- 
jo; pas draugus Zmitrius ir
gi tik skiepe tebuvo; pas 
dd. Mikalajūnus irgi tik 
skiepe. Daug žmonių del 
išgąsčio iY susirūpinimo ap
sirgo — vieni sunkiau, kiti 
lengviau, ypač tas atsiliepė 
į drauges moteris.

Draugė Bekerienė, sirgi
nėju šalčiu; draugė Mikala
jūnienė—reumatizmu; d-gė 
Šimuliūnienė — šalčiu (nors 
d-gė Š. nebuvo potvinio pa
liesta, vistiek persigando la
bai). Visom linkiu greit 
pasveikti.

Komunistų Partija sušau
kė masinį mitingą (kovo 24 
d.), Lietuvių Svetainėj, 
klausimu, kaip gelbėti nuo 
potvinio nukentėjusius. 
Žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai, ypač iš lietuvių bu
vo mažai. Kalbėtojai buvo 
keturi: du nuo Komparti
jos, du pašalpų darbininkai, 
ir vienas socialistas. Visi 
kalbėjo, kad reikia organi
zuotis ir reikalauti iš val
džios atmokėti padarytus 
nuostolius. Taipgi nuro
dė reikalingumą Farmerių- 
Darbo Partijos.

Daugiau tokių mitingų. 
Pageidautina, kad ir lietu
vių daugiau lankytųsi į 
juos. *

Kovo 18 dieną čia įvyko,, 
debatai tarpe republikono Ha
milton Fish ir socialisto Norx 
man Thomas temoje “Kapita*” 
lizmas ar Socializmas.” žino
ma, tas buržujus Fish kiek 
tik galėdamas gynė šią supu- • 
vusią tvarką. Debatai atsibu-.. 
vo didžiausioj šio miesto sve
tainėj, Convention Hall.

Klausytojų buvo virš du 
tūkstančiai. Fish šaukė, kiek.' 
tik galėdamas, kad reikia pa
laikyti kapitalizmą. Sako, 
kad kapitalistai šios šalies.' 
darbininkus geriausiai aprūpi-’ 
na augštomis algomis, kurių’; 
kitų šalių darbininkai neturi.;. 
Sako, žiūrėkite, Rusijoj social
izmas, o žmonės badauja. At
sikreipęs į jaunuolius, kurių 4 
debatuose buvo nemažai, pra-‘ 
šė palaikyt demokratų ir re- 
publikonų partijas, bet po vi-“ 
są svetainę pasigirdo “Boo.” 
Toliau tas buržujus Fish sako^č 
“Aš irgi stoju už 30 valandų, 
darbo savaitę...” Pasigirdo* 
delnų plojimas. Bet klausy
kite, ką jis toliau sakė:^ 
“. . .Ale dar ne dabar. Pirma 
išrinkite republikonų valdžią, 
o jeigu tada valdžia nesuims’' 
visus bedarbius į darbus, tai 
tik tada galima bandyti įvy-Z 
kinti 30 valandų darbo savai
tę.” Tai koks tas Fish veid- • 
mainis! Juk Hooverio valdžia j 
buvo republikonų, tai 
tada i 
man teko tą buržujų 
kalbant per radio, tai 
patį gieda. Sako, jei ateiviam 
nepatinka šį mūsų graži šalis, 
tegul grįžta atgal, iš kur at-" 
keliavo. Jis turėtų žinoti, kad 
ir jo tėvas ar tėvukas ateivis. 
Nors jis giriasi gražia Šios Sal
lies tvarka, bet matyt, kad'1 
tam buržujui Fish dreba kin
kos. Iš darbininkų pusės Non-A 
man Thomas gana gražiai pa
sakė, kaip viešpataujanti kla
sė engia darbininkus ir kaip 
darbo klasė juos palaiko. Tie 
ponai visokiais būdais išsisuka'1 
nuo mokesčių, o biednoji kla
sė turi sunkumus panešti.

Fish dar pasakė, kad kai 
būna geri laikai, darbininkai 
perka visokius beverčius šėrus 
ir visi pinigai žūsta, tai Non. 
man Thomas atsakė, kad tie. 
pinigai suėjo į Fishės ir kitų, 
tokių ponų kišenius.

J. Vaitkaitis.

K__ ‘...i kodėl*
nedavė darbui Kiek-*

girdėt
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Forescitiete.

Darbininkės, sesės, draugės, 
Puoškitės suknelėm šilko!* 
Mūs šalis, varguos išaugus, 
Naują rūbą apsivilko.

" (Iš “Priekalo”)

DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietu, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

J me ir kitas organizacijas, kad 
žinoma, Moterų Lyga apsisaugotų jos.

Moterą L/ygos Valdyba.
N. Beliūnienė, Pirm.

hmm

Maskva, Kovo 30.—Sovie
tai reikalauja, kad Japonija 
nuleistų du sovietiniu laivu, 
kuriuos japonai sulaikė Būk 
tai už “šnipinėjimą.” Tai 
nauja japonų provokacija.
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IŠ LIETUVOS Lais- 
Vilnies” ir kitų pažan

gių laikraščių, ateityje pama
tys savo klaidą taip, kaip, 
daugelis katalikij darbininkų 
pamatė savo klaidas ir pradės 
neklausyti kunigų. Pamatę, 
kad kunigąi yra tikri kapita
lo agentai, katalikai darbinin
kai stos į bendrą liaudies fron
tą kartu su visais susipratu
siais darbininkais, nes kitokio 
kelio darbininkams nėra, kaip 
tiktai organizuotis ir organi
zuotai kovoti už panaikinimą 
šitos' vergiškos sistemos. Mal- 

i domis nebus galima pagerinti
Mūsų Literatūros Draugijos būvio. Tam ir patys kunigai 

219 kp. susirinkimas įvyks 5 netiki, bet liepia žmonėms 
melstis.

vimą, bet kuopos iždas ma- darbininkai, kurie bijo 
žąsų o antra, nedaug narių da- vės”, 
lyvąuja, tai paskui kiti daro 
užmetimus, kad perdaug au
kojama, tai nariai nutarė pa- 
aukot kas kiek išgali ir paau
kojo šie nariai: po 50c.—Juo
zas Gulbinas, Povilas Navalin
skas ir Kazimieras Ašmenas; 
pa 25c.—Petronė Kandrotie- 
ne’ ir iš kuopos iždo 25c; viso 
surinkta du doleriai kaipo pa
sveikinimas moterų, suvažiavi
mui. “ Visiems aukotojams ta
riame ačiū kuopos vardu ir 
linkime mūsų delegatei lai
mingos kelionės.

nijoj neturim tokių žiaurumų 
iš gamtos pusės, čia saulutė 
vis maloniai šildo ir suvargu
sių žmonelių gyvybę, rodos, 
gaivinte gaivina.

R—ka.

“Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

Išdavikai ir Provokatoriai
gybos agentas.

8. Karalkovas Titas, Jona
vos valse., Sarafkos kaimo, 
areštuotas išdavinėjo ir provo
kavo eilę vietos gyventojų.

9. Jasiukevičius B. ir Skro- 
movas V., Jonavos valsčiaus, 
Safarkos kaimo, būdami liudi
ninkais jonaviečių byloj, išda
vinėjo ir provokavo teisiamuo
sius.

10. Chvackis VI., iš Seme
liškių, vietinės kredito draugi
jos tarnautojas, areštuotas iš
davė Klimavičių ir Truškiną.

New Eagle, Pa
pas

5

Virbalio, 
Rėvą 

Rėvas

1. Kliponis Viktoras (nuo 
Alytaus). Provokavo Varže- 
vičių, sakydamas, kad pasta
rasis davęs jam komunistinės 
literatūros.
; 2. Sabaitis (nuo Alytaus). 
Suprovokavo 2 žmones, žval
gyboj parodė ant Baranausko, 
sakydamas “tas pats.”

3. Janevičius, iš
išprovokavo žvalgyboj 
J., tvirtindamas, kad 
davęs jam literatūros.

4. Visockis Vacį, gyvenan
tis Kalnėnų gelžkelio stotyj, 
areštuotas žvalgyboj daug 
plepėjo ir išdavinėjo visą ei
lę vietos ir apielinkės gyven
tojų.

5. Kupraščenka Manoilovas, 
Afrejos sodžiaus, Jonavos 
valse., 5-tos Budos k., įskun
dė policijai to pat kaimo gy
ventoją Timofejevą K.; esą, 
jis platinęs komunistinius at
sišaukimus.

6. Paulauskas J. M. Jona
vos valse. 3-čios Budos k. Gi
riasi duodąs žvalgybai prane
šimus apie komunistinį veiki
mą. Už pranešimą, kaip jis 
giriasi, gauna po 10 litų, o 
kaip kada ir degtinės išgerti. 
,"„7. Petras Alekna, siuvėjas, 
gyvenantis Jonavos valsčiuj, 
pžusuolių k. Iš jonaviečių 
bylos matyt, kad jis yra žval-

Los Angeles, Calif
’•Čia kažin iš kur atsibalado- 
jo kun. Kemėšis. 22 d. kovo 
Bielskis surengė jam prakal
bės. Garsino, kad kalbės apie 

' Lietuvą. Nuėjau ir aš pasi-| 
Idfausyt.
‘[Apie 3 vai. po pietų pradė
jo savo prakalbą. Na, kalbėjo 
$tpie atsilikusius dalykus, ku- 
fįe įvyko 10 ar 15 metų tam 

, atgal. Tas viskas jau ' buvo 
perkalbėta kiekvienoj koloni
joj. Rodos, tiek daug įvyko 
naujų dalykų, bet toks profe
sorius Kemėšis jų nemato, nes 
visa prakalba susidėjo dau
giausia, kaip Lietuva atgavo 
tieprigulmybę ir kaip Lietuvos 
kariuomenė išvijo vokiečius ir 
bolševikus iš Lietuvos ir kaip 
jie smarkiai kovojo, kad be
veik iš lenkų atėmė Vilnių.

z *. Baigiant kalbą visgi pripa
žino, kad Lietuva su Sovietų 
Sąjunga labai draugiškai su-i 

' gyvena ir Sovietai Lietuvai 
dėug pagelbsti. Po prakalbų 
pirmeiviai statė klausimus, į 
kuriuos Kemėšis labai silpnai 
atsakinėjo. Vistiek jis pripaži
no, kad dabartinę Lietuvą 
valdo maža grupelė žmonių ir 
sako, kad nors dabar eina kal
bos apie sušaukimą seimo, bet 
nėra ko tikėtis Lietuvai gauti 
fcąisvę ir demokratiją. Ant ga- 
to apsigarsino, kad Laurino 
bažnyčioj bus galima atlikti 
JSpažintį ir bus aptarnauta sa
kramentais. Didžiuma susirin
kusiųjų pradėjo juoktis, nes 
mes, lietuviai, čia gyvenam 

kelioliką metų ir niekas 
ne/eikalavo tokių Kemešiu, 
kad apvalytų nuo nuodėmių, 
bes čia gyvena visi dori ir ge- 
ri, draugiški žmonės. Visgi at- 
ėfrądo ubagų dvasioje apie 
pusė tuzino apsivėlusių mote
rėlių ir apstojo kunigėlį, ma
tyt, teiraudamos apie išpažin- 
}(. Gaila matyt tokius žmone- 
fįus. Pažiūrėjus į juos tuojaus 
Fali matyt, kad atsilikę nuo 
gyvenimo labai toli. Niekur 
mes jų nematom—nei ant pa
dengimų, nei ant susirinkimų.

u
*x Kai Kemėšis kalbėjo apie 
Lietuvoj esančias organizaci- 

tai jis pasakė, kad jauni
mo organizaciją, prie kurios 
dėjosi kairysis elementas, val
džia užspaudė ir viešai negali 
kyvuot, bet vistiek gyvuoja 
Slaptai. (Matyt Kemėšis neti
ki, kad komunistus galima bū
tų išnaikinti.)

V

Pastarieji irgi neaiškūs tipai, judėjimas
Jų visų reikia saugotis.

Kovo 18, 19 ir 20 dd. 
mus buvo didžiausias potvinis. 
Vanduo pakilo 40 pėdų ir už
liejo visus miestelius palei 
Monongahela upę. Apsėmė 
fabrikus, gelžkelius, strytka- 
rius, kasyklas, užgeso šviesos, 
pasigadino telefonai — visas 

i sustojo. Potvinis 
buvo ir 1907 metais, bet ne-

Vincas ir Pranas Dap- buvo toks Midelis ir nepadarė

(šaulys), 
Urvikų

P., Sere-

šiai, Skadaičių kaimo, Gudžiū
nų valsčiaus, Kėdainių apskri
čio. Abu draugauja su žval
gybininkais.

12. Vaičiulis Alb.
Mažeikių valsčiaus, 
kaimo — šnipas.

13. Apendekas
džiuj prie kareivinių statybos 
gerinosi prie techniko ir išda
vė eilę darbininkų policijai.

14. Germanas Vac., iš Bu
trimonių, provokavo Raža- 
nauską, būk Raž. davęs jam 
literatūros.

15. Normantas Vyt., Plun
gė, Vytauto prosp. No. 43, ir 
Srebalius Aug., Plungė, Rėta- 
vo g. No. 33—žvalgybininkai.

“Tiesa”

Per pereitus pora mėnesių 
mes čia netekom poros gerų 
draugų. Pabaigoj sausio mėn. 
mirė Juozas šelvis. Draugas 
šelvis buvo vienas iš vado
vaujančių Los Angeles drau
gų. Drg. šelvis pirmininkavo 
L. L. Kliube per daugelį me- 

Taipgi pirmininkavo LDS 
kp. Buvo vienas iš tų, ku- 
visuomet stovi už darbinin- 

reikalus, nenuslysdamas

metų1

mirė 
kaip

tiek žalos.
Courtney buvo apsemtas ir 

daug lietuvių nukentėjo. Su
gadinta daug daiktų. Dau
giausia nukentėjo Wheeling, 
W. Va., Pittsburghas ir Johns- 
towTi. Gyvenimas dabar vėl 
pradeda eiti į normales vėžes. 
Elektrą jau turime, bet dar 
vis nevalia vartoti vandenį. 
Kai kuriose vietose nuo 20 d. 
kovo pradėjo veikti Raudona
sis Kryžius, Salaveišių Armi
ja, Boy Scouts ir Amerikos Le
gionas. Renka visokias aukas 
—pinigų, drapanų ir kitokių 
dalykų. Ugniagesių draugija 
savo įstaigas laiko atdaras per 
naktį ir dieną nukentėjusiems 
ir veltui dirba prie valymo 
bud inkų ir gatvių. Radio sto
tis KDKA veikia per visą lai
ką ir pranešinėja visokias ži
nias apie potvinio pasekmes 
ir persergėja žmones neva
žiuoti į miestą, nes pavojinga 
ant kelių ir tiltų važiuoti. Vis
ką valo. Iš krautuvių ir frei- 
tų viską verčia į dumpus, kas 
tik buvo vandenyje. Per- 
sergsti žmones neimti daiktų 
iš dumpų, nes gali užsikrėsti 
ligomis. Bet bedarbiai nepai
so—renka kas tik papuola ir 
nešas namo. Kiti pardavinėja 
rastus dalykus. Šis potvinis 
padarė 
stolių.

milionūs dolerių nuo-

*

BROOKLYN, NEW YORK

Turime sueiti 
keli nariai ir

dieną balandžio, 1936 metais, 
tai jau draugai tikrai turite 
visi dalyvauti, nes pas mus 
daug svarbiij dalykų yra dar 
nenuveikta. Kuopos valdybą 
reikia perrinkti arba ją pa
tvirtinti. Taipgi mūsų 12-tas 
apskritys atgijo. Šiemet jau 
gavau vieną laišką, kuriame 
ragina siųsti delegatus konfe- 
rencijon, kuri įvyks 19 d. ba
landžio, 1936, tai turėsime ką 
nors daryti, 
daugiau negu
viską gerai peržiūrėsime. Su
sirinkimo vieta ta pati ir lai
kas tas pats—2 v. po pietų. 
Prašome visus narius, kaip Fo
rest City, taip ir Simpsono, 
atsilankyti. Duoklės taipgi bus 
mokamos šiame susirinkime, 
nes centre jau senai reikalin
gi pinigai, o dar nei vienas 
mūsų narys nėra mokėjęs už 
1936 m. Gal kurie turite nau
jų narių, tai atsiveskite prira
šyti prie kuopos, nes dabar
tės visame pasaulyje eina 
smarkesnis judėjimas, tai rei
kia naujų kareivių mūsų eilės- 
na. Taipgi, jeigu norime ka
pitalą nugalėt, tai turim baikų 
nearest, ale dirbti.

ALDLD 219 Kp. Sekr., 
John Kandrotas.

Waterbury, Conn

Senbernis.

Newark, N. J
Paminėkime Tinkamai “Lais

ves” 25 Metų Jubilėjų

Draugės ir draugai, Amer. 
Lietuvių D. Literatūros Drau
gijos 5-toji kuopa, rengia gra
žiu su tinkama programėle va
karėlį balandžio 3 dieną, 7 :30 
vakare, 180 New York Avė., 
Newarke. Vakarėlis bus tin
kamai surengtas, kaip su pro
grama, taip ir užkandžių žvi- 
gsniu. Bus silkių, arbatos ir 
kitų gavėnios dalykų 
tik už 35 centus.

Kviečiami visi ir 
čielomis šeimynomis,
kams įžanga veltui ir išgirsite 
mūsų darbininkiško dienraš
čio “Laisvės” gyvavimo istori
ją, kurią tinkamai paaiškins 
vienas iš “Laisvės” štabo dar
buotojų.

Visos 
lietuviai 
si on ai ai
žymi vieno iš svarbiausių laik
raščių, “Laisvės”, 25 metines 
sukaktuves, todėl ir newarkie- 
čiams negalima atsilikti neat
žymėjus. Visas ir visus kvie-' 
čia.

ir viskas

visos su 
nes vai-

Amerikos susipratę 
darbininkai ir profe- 

po visas kolonijas at-

Rengėjai.

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-sopranas
Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

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

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

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

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

tų.
35 
rie 
kų 
nei į vieną, nei į kitą pusę.
Gaila draugo—buvo dar jau
nai žmogus, tik virš. 40 
amžiaus, pavienis.

Pabaigoj kovo m. (?) 
Minkus. Nors jis buvo,
jis save vadindavosi, socialis- 
tiško supratimo žmogus, bet 
buvo labai draugiškas ir geras 
žmogus. Nors daugelyje daly
kų jis su mum 
bet visuomet 
ant pirmeivių 
kaipo buvęs 
saliūnininkas, 
mums prisakydavo ir juokų 

'pridarydavo. Jis buvo apie 70 
metų amžiaus. Gaila, netekus 
tokio gero pritarėjo.

Pabaigoj kovo mėn. mirėI 
draugas Juozas Paulikonis. 
Paulikoniai gyveno apie 15 
mylių nuo Los Angeles, mies
tuke Hawthorne, Calif. Per 
daugelį metų visos Los An
geles organizacijos rengdavo 
piknikus Paulikonių darže. 
Juozas buvo geras, nuoširdus 
ir pilnai susipratęs 
Pereitus kelis metus 
daug nedalyvavo su

i Mat, gyvenimo aplinkybės ne
leido. Jis buvo pririštas prie 
biznelio, kad padaryt šiokį 
tokį pragyvenimą. Tai pirmos 
komunistinės laidotuvės buvo 
šioj apielinkėj. Komunistų 
Partijos kalbėtojai sakė pra
kalbas namie ir ant kapinių. 
Jo kūnas tapo sudegintas In
glewood Krematorijoj. Gaila, 
labai gaila Juozo Paulikonio. 
Lai skrajoja jūsų, drauge Juo
zai, pelenai laisvai ir niekeno 
nevAržomi. Mes reiškiam už
uojautą draugei Paulikonie- 
nei netekus savo gyvenimo 
draugo.

Darbininkų likimas pas mus 
tas pats, kaip ir visur kitur. 
Jeigu nori gyvent, tai kokiu 
būdu gyvenimą nedarytum, 
turi labai suktis, kad sumegsti 
galą su galu. Yra žmonių, 
kad, rodos, dar ir gana gerai 
gyvenančių, bet kada įsikalbi, 
tai vargas juos spaudžia taip, 
kaip visus kitus ir’ labai daug 
vargsta, nors mes čia Kalifor

nesutikdavo, 
atvažiuodavo 

parengimų ir 
Pennsylvanijos 
daug pasakų

draugas.
Juozas 
mumis.

mėnesį pasimirė se- 
Eagle, Pa., gyvento-

Sausio 
nas New 
jas, Simonas Jonsas. Jis bu
vo bedarbis ir su moteria gy
veno pas žentą J. Nausėdą 
per ilgą laiką. Ryte išėjo nu
sipirkt apautuvų sau ir mo
teriai ir eidamas prie gatve- 
kario parvirto ir tuoj mirė; 
Buvo 73 metų amžiaus, paėjo 
iš Kauno rėdybos, Girdiekės 
parapijos, Sodalių kaimo. Šioj 
šalyj išgyveno 30 metų. Buvo 
angliakasis. Paliko moterį ir 
tris ženotas dukteris. žmo
gus buvo bemokslis ir labai 
tikintis.

Monongahela City numirė 
Stepono Plopo moteris nuo 
širdies ligos. Paliko vyrą ir 
keletą vaikų. Ji buvo lenke 
našlė, apsivedusi su lietuviu.

D. P. Lekavičius.

Kaip Kunigai Rūpinas 
Darbininkų Reikalais

Čionai buvo lietuvių para
pijoj koks misionierius, miki- 
no parapijomis kožną vakarą 
per 2 savaites, kaip katalikai 
vadina, misijas. Tose misijose 
daugelis lankėsi ir bedievių, 
tiktai bėda, kad tie žmonės
nieko neparašo mūsų laikraš->“fool”), 7:30 vai. vakare, 
čiuose. Man žinoma, kad bu-į Jurgio Draugijos svetainėje,

NEWARK, N. J.
Įdomus Jaunuolių Vakarėlis

Mūsų jaunuoliai rengia la
bai įdomų juokų, kazyrų, lai
mėjimų ir arbatos vakarėlį, 
pirmą dieną balandžio (April 

šv.

Iš ALDLD 219 Kuopos 
Veikimo

Pas mus žiemos metu veiki
mas ėjo labai silpnai, nes far- 
meriai dėlei sniego daugumo 
negalėjo veikti, nes negalėjo 
susisiekti vieni su kitais. Paš
tas taipgi nėjo, o miesto drau
gai mažai rūpinosi darbinin
kų reikalais. Nors ir turime 
keletą narių, kaip tai Forest 
City ir Simpson, bet jų nesi
girdi. O žinome, jie ten begy
vena ir visi turi darbus, tai 
mums nusibodo laukti, kada 
mūs nariai pradės lankytis į 
susirinkimus.

Gavome paraginimą siųsti 
delegates moterų suvažiavi- 
man, tai kovo 22 dieną sušau- 
kėm nepaprastą susirinkimą ir 
tapo išrinkta viena delegatė. 
Kelionės lėšom nutartą paimt 
iš kuopos iždo. Buvo svarsty
ta, kad mūsų kuopa pasvei
kintų draugių moterų suvažia

čiuose.
vo tokių žmonių, kurie neap-,1180 New York Ave., Ne*wark, 
leido nei vieno vakaro ir ga- N. J.
lėtų daug parašyti. Pirmą sa
vaitę mokina moteris, antrą— jaunuoliai 
vyrus. To mokslo vaisiai jau 
pradeda rodytis. Jau keli ta
po pavaryti burdingieriai, kad 
neina į bažnyčią ir kad skai
to bedieviškus laikraščius. Jau 
sukėlė barnius tarpe vedusių,
kurie vienas eina į bažnyčią, Į suvarė į ožio ragą. Liet. Darb. 
o antras neina. Prasidėjo va-1 Susivienijimas yra viena iš ge- 
rymas į bažnyčią.

Randasi tokių, kurie jau 
bijo “Laisvę” ir kitus pana
šius laikraščius paimti į ran
kas, kadangi 25 d. kovo, pa
skutinę dieną, prisiegdino vi
sus, kad visai neimtų į rankas 
“Laisvės”, “Keleivio” ir kitų 
panašių laikraščių. Net vie
nas senas bedievis kėlė ranką, 
kad neskaitys, bet ant ryto
jaus prisiegą sulaužė—ma
čiau, kad turėjo “Laisvę” ki- 
šeniuje. Mano supratimu, tie

Draugės ir draugai, mūsų 
šiuo laiku labai 

smarkiai subruzdo darbuotis, 
kad kuodaugiau naujų narių 
prirašius prie savo LDS 206 
kuopos. Ir jiems tasJabai ge
rai sekasi—jau gavę 13 nau
jų narių. Reiškia, mus senius

Iriausių pašalpos ir pomirtinės ■ 
organizacija Amerikoje ir to
dėl mūsų jaunuoliai, supratę1 
josios vertę, dirba labai puikų ' 
darbą traukdami savo am
žiaus jaunuolius į virš minėtą 
organizaciją.

Eikim visoš ir visi su visoms 
savo šeimynoms ir paremkim 
jaunuolių judėjimą. Tokios 
naujanybės ir įdomybės jūs 
tikrai neesat matę, kokią jau
nimas duos tik už - 35 centus.

Būsiąs.

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi/ po sekamu antrašu:

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

įt

Vakarienė bus 7-tą vai. vakare, Šokiai nuo 7-tos vai. 
ir tęsis visu laiku. Programa 9-tą vai.

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.25.
Vaikams iki 12 metų tik 50c.

VIEN TIK ŠOKIAMS 40c.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

f

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Kvailių Diena” ir Tavo
Sveikata

(Paminėjimas 75 Metų Sukakties nuo Pąuaikimmo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. l^atulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
4pigu nebūtų tokių kandidatų, tuomet 
valdžia skiria savo nuožiūra. Bet ši|ai vis 
dar neturėjo visą bajoriją liečiančių pa
sekmių. šitai lietė tiktai stambesniuosius 
dvarininkus, kurie ^paprastai būdavo į 
tas vietas renkami. Skaudesnis buvo 
1840 m. 25 VI išleistas caro įsakymas 
•‘nuo šio 
liniaus,

io laiko tųlyn Kijevo, Podolės, Vo-
i, Gardino, Vilniaus gubernijose ir 

Belostoko apskrityje visą Lietuvos statu
tą ir visu statutu pasiremiant arba jam 
papildyti išleistų seimo konstitucijų ir ki
tų nutarimų veikimą sustabdyti, pakeis
ti juos bendrais rusiškais įstatymais.” 
Šitai pablogino kilusių iš vietinės bajori
jos valstybės tarnautojų padėtį. Jiems 
nežinomos buvo Rusijos teisės ir čia ru
sai ateiviai turėjo pirmenybę prieš juos. 
Bet šito dar maža. Tas pats įstatymas 
Sako: “kaip tik šis įstatymas bus pa
skelbtas ir valstybės įstaigose gautas, vi
sos bylos, kaip valstybinės taip ir teis
mo srityj, neišskiriant ir bajorų atstovų, 
susirinkimų kaip ir bajorų vadų, vesti 
rusų kalba.. ..lygiu būdu ir nuo to pat 
laiko visus aktus ir dokumentus apskri
tai, neatsižvelgiant į jų rūšį ir pavadini
mą, rašyti rusų kalba sulyg taisyklių ir 
pavyzdžių nustatytų bendratie Rusijos 
imperijos įstatymų rikinyje.”

Aišku kad šitai dar labiaus apsunkino 
iš vietinių bajorų kilusius valdininkus 
nemokančius rusų kalbos; rusai valdi
ninkai turėjo dar didesnes galimybes už
imti valdiškas vietas Lietuvoj.

Bet caro valdžia šituom nesitenkino. Į 
pasyvią Lietuvos Įąajorų opoziciją valdžią 
atsakė prievarta. 1852 m. buvo išleistas 
įstatymas, kuriame pažymėta, kai Vil
niaus, Kauno, Gardino, Minsko, Voli- 
niaus, Podolės ir Kijevo gubernijose ba
jorija ypačiai turtingoji neseka Rusijos 
bajorijos pavyzdį, vengia tarnauti ka
riuomenėj, o taipogi civile j tarnyboj. Už
tapai caras įsako (1) augščiaus išvardin
tų gubernijų nepravpslavų bajorų dvari
ninkų sūnūs, kurie arba pątys arba jų 
žmonos turi nemažiau 100 valstiečių du
sių pasiekusius 18 metų, imti į tarnybą 
ir skirti žemesniais karininkais ar jun
keriais; jeigu išturės kvotimus, o neišlai
kiusius kvotimp—ęįliniais, suteikiant ba
joro teises; (2) kurie nori, gali savano
riu įstoti; (3) norintieji įstoti į civįlę 
tarnybą privalo pareikšti, kur jie nori 
stoti, bet būtinai tiktai į velikornsų gu
bernijas ir tai išskiriant Petrapilį ir jo 
guberniją, Maskvą ir dar kelis didelius 
miestus. O jeigu civilėj tarnystėj vietų 
rteątsirąstų, tuomet siųsti juos į kariuo- 
rfflmę. Priimtus kariuomenėn iš Kau
no, Vilniaus, Minsko ir Gardino guber
nijų siųsti į Suvalkus į kariuomenės kor
puso štabą, o iš Įen juos jau išsiuptipės 
į armijos dalis. Išlaikę kvotimus ir turį 
mokslo atestatą, vyksta ant padvadų; 
priimtieji eiliniais vyksta atskiromis ko
mandomis, išskyrus tuos, kurie'įstojo sa
vo noru—šiems teikiamos padvados. Pa
stoję savanoriais tarnauja armijoj 5 me
tus,,© paimtieji 10 metų.

Be to, caro valdžia vykdė nutarimus ir 
stacjai įĮŽgąųnančius ekop.ominius vieti- 
nšs pąjpnjos reikalus. |853 m. išleido 
įsakymą, “kad apsaugojus abipusę ir 
dvarininkų ir valstiečių nąudą” neleisti 
ateinančiam laikui vakarų ir Baltarusi
jos gubernijose ir apskritai visur atiduo
ti nuomop popų dvąrus valstiečiais apgy
vendintus.

^Dar apksčiaus cąrp valdžios buvo pra
dėta vykinti visa eilę jau griežtai rusifi
kacijos prįerponių ekonominėj srityje. 
Taip 26 IX 1844 m. vakarų gubernijų rei
kalams komitetas nusprendė: vakarų gu
bernijose (taigi ir' Lietuvoj), valstybei 
priklausančius dvarus parsamdant elgtis 
sulyg šio nusprendimo paragrafo 8—“jeį- 
gu tą dvarą išreikš norą paimti keli as
menys, tuomet pirmenybė prieš visus ki
tus atiduodama velikęrusams ir Pabalti- 
jos gubernijų bajorams.” Taip pat ma
terialiu šį kart^ jąp sipulkesnėš šlėktos 

ir 1847 m. išleistas įstaty
mas, kuris tarp kitko sako: liustrpotuo- 
§(e yaĮdįškppsę vakarų gubernijų dvarųo- |

dėta vykinti visa eilė jau griežtai rusifi
kacijos prįerponių ekonominėj srityje. 
Taip 26 IX 1844 m. vakarų gubernijų rei-

bernijose (taigi ir' Lietuvoj), valstybei

sulyg šio nusprendimo paragrafo

se, kur, pervedant valstiečius ant činšo, 
aprūpinus valstiečius, atliks dar daug 
žemės, o taipogi ūkio triobos ir įrėdnęs, 
padaryti iš jų činšinės farmąs ir atiduoti 
jas nuomon 12 mętų tiems rusų ir Pabal
ti jos bajorams ir užsitarnavusiems val
dininkams, kurie pasižadės nųplątos gy
venti ir asmeniškai vest} ūkį tose far- 
mose.

Importas rusų valdininkų jau anksčiau 
buvo pradėtas vykinti'. 1’83^ m. ministe- 
rių komitetas padarė pradžią šioj kryp
ty]. Jo nutarimas taip skamba: “Rusų 
kilpos valdininkus, kurie ateityje bus 
skiriami ar perkeliami į Lietuviškas gu
bernijas ir Belostoko srytį ir matinin
kams išduoti iš iždo metinę algą, neiš- 
skaitant iš algos, bet su sąlyga tarnauti 
nemažiaus 3 metų.” Šitai užgavo reika
lus tų bajorų slųogsnių, kurie daugiausia 
eidavo tarnauti valdininkais. Įstatyme 
matosi aiškus noras juo daugiau rusų 
patraukti ir išstumti vietinius valdinin
kus. Bet viso šito dar maža. Laikui bė
gant, caro valdžia atkreipė domę ir į ba
jorų renkamus valdininkus. 1852 m. mi- 
nisterių komiteto nutarimu: Vilniaus ge
neralgubernatorius, jeigu jam pavesto
se gubernijose į pavietų teisėjus bus iš
rinkti asmens neištikimi ar negabūs, turi 
teisę pakeisti juos valdžios valdininkais. 
Šitai buvo jau atviras siaurinimas bajo
rų teisių. Pavięto teisėjų rinkimas buvo 
viena svarbesnių dar bajorams užsiliku
sių teisių; teisėjų vietos buvo ligšiol vien 
vietinių bajorų užimamos. Dabar gene- 
ral-gubernatorius galėjo, nesiskaityda
mas su bajorų rinkimais, atmesti jų rink
tąjį kandidatą, kaipo neištikimą ar nega
bų, o jo vieton paskirti kitą valdininką, 
kad ir rusa.

Daugindama rusų valdininkų skaičių 
Lietuvoje, caro valdžia atkreipė domę 
ir į apšviėtos srytį. 1883 m. ministęrių 
komitetas svarstė klausimą -apie moky
tojus rusus, “Kad duoti vakarų guberni
jų jaunuomenei apšvietimą visiškai ru
sų dvasioj, reikia stengtis, kad rusų kal
bą pradžios auklėjimo pagelba padarius 
ten liaudies kalba, ir kad šitą tikslą pa
siekus rusų kąlbos mokytojams reikės 
dėti daug pastangų”—kalbėjo Rusijos 
apšviėtos pinisteris.

Sutikdamas su tuom ministęrių komi
tetas nutąre: Vilniaus, Kauno, jGardino, 
Minsko ir kai-kurių Viįębsko pąv. gipnaT 
zijų ir pavietų mokyklų rusų ir lotynų 
kalbų mokytojams suteikt tūlas pirpęny- 
besi Tais pačiąįs metaįs minisferp ko
mitetas vėl išleido įsakymą, sulyg kurio 
baigusieji gimnazijas, kad turėti teisę 
gauti 14 klasės ciną, privalo b(e visų kitų 
mokslų pareikšti gerą žinojimą rusų kal
bos ir puikų žinojipą rusų literatūros. 
Tuo būdu mokyklose ąųg^tąi įskėlė 
svarbą rusų kalbos. 1849 m. švietimo mi- 
nisteris išleido įsakymą, kad ętipendiątai 
(išskyrus pravęslavuš) iš vakarų guber
nijų privalo būti skiriami mokytojais į 
vidujines rusų gubernijas, o jų vieton į 
Baltarusijos mokslo apygardą, į laisvas 
poky to jų vietas privalo būti skiriami sti
pendiatai prigimtį rusai. Ta taisyklė 
buvo pakartota 1852 m. “Bet artimiau
sias šio rezultatas buvę tąč, kad, baigę 
kursą, stipendiatai, visokiomis priedan
gomis naudodamiesi, atsisakinėdavo siū
lomų vietų kitose mokslo apygardose, Q 
po to įstodavo tarnauti tame pačiame 
šiaur-vakariniame krašte (taip vadino 
Lietuvą Jr Baltarusiją) į kitas žinybas, 

j kur dar buvo priimami valdininkai kata
likai.” ! ' . ' ’

Rusifikacijos gilinimas ėjo tęjįaųs. 
1859 m. apšviėtos minjsteris, pąsiręmda- 
mas—anot Junickio—ąukščiaųsiu paliepi
mu . (1857 m.) rašo Vilniaus apygardos 
globėjui, kad mokytojais ir ąųklętojais 
būtų imami tiktai visiškai ištikimi, ypa
čiai pravoslavų tikybos asmens. Tame 
pačiame laiške ministeris pataria stipen
diatais į minėtus upjvęrsitętųs skirti pra
voslavų tikyboj kandidatus. Šitai negalė
jo neerzinti smulkios buržuazijos ir ba
jorijos jaunuomenės, kuriems rusai ip čia 
darė konkurepciją.

(Paugiau bus)

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto 
Sveikatos' Komisijonierius.

» » ' »• ? 1 į t »

Jau per šimtmečius baland
žio 1 d., visur apvaikščiota 
kaipp “kvailių diena”, žmonės 
viens kitą, visokiais būdais, 
bando apgauti, bet daugumas 
žinodami, kad tai yra kvailių 
diena, visai pepasiduoda. Jau 
tą dieną viską atsargiai atlie
ka. Bet kiek iš tų žmonių 
pasiduoda apgaudinėjimams 
per visas kitas meto dienas? 
Tik truputį pamąstyk ir ma
tysi, kiek sykių paprastoje 
dienoje buvai apgautas.

Jeigu esi vienas iš lengva
tikių, kuris mano, kad pats 
gali pažinti savo ligą, kuris ti
ki ir seka pątąrimį įnedikališ- 
kp apgaviko, kuris tiki į viso
kius patentuotus vaistus, tai 
esi lengvai apgautas.

Jeigu tiki, kad gaji apsieiti 
su mažiaus, negu 8 valando
mis miego kas nakt, jeigu tiki, 
kad tau nereikia daržovių, 
vaisių ir pieno kasdieną, jeigu 
tiki, kad nereikia vėdinti tavo 
miegamąjį kambarį, kad gali 
apsieiti be šviežio oro ir saulė
kaitos, kad nereikalauji jokio 
išsimiklinimp kasdien, ir kad 
gali apsieiti be metinio svei
katos peržiūrėjimo, tai patsai 
save apgauni.

Nors kiekvienas kūnas turi 
tuos pačius organus, bet radi- 
kališkas mokslas pripažįsta, 
kad nėr dviejų vyrų, nei dvie
jų moterų vienodų. Gal me
chanizmas vienodas, bet tas 
nereiškia, kad visų širdys, ke
penys ir inkstai vieno didumo, 
tai nereiškia, kad visų plau
čiai vienodai veikia; kad pil
vas ir viduriai atlieka užduo
tis vienodai. Visai ne. Net ir 
medicinoje pripažinta, kad 
negalima visuose atsitikimuo
se vartoti tą patį vaistą. Kad 
kas gero atneša* vienam, gali 
blogai atsiliepti ant kito. Gy
dytojas tau pataria ką vartoti 
tik kuomet jis pilnai tave įš- 
egzaminuoja ir jo receptas 
netik palengvins skausmus, 
bet tik tavo sveikatai bus pri
taikintas.

Nepaduok visokiems apgau
dinėjimams. Nebandyk pats 
spręsti, kokią liga sergi. Ne
pasitikėk visokiems medicinos 
apgayjk'ąms ir netikėk, kątį 
patentuoti' vaistai gero atneš. 
Jeigu tik sergi, tai nuvyk pas 
savo šeimynišką gydytoją. Pa
matysi, kaip greitai jis tau pa
gelbės. Nereikia aikvoti pa
rūgų.

F. L. Į. S.

WILKES BARRE," PA.
2 d. balandžio (April) įvyks labai 

svarbus lietuvių frakcijos' susirinki
mas, 7 vai. vakare, Darbininkų Cent
re, 325 E. Market St. Visi draugai 
pribūkite laiku, nes turėsime daug 
svarbių dalykų rimtai apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir PĮynaoutho ir 
Parsons draugūš dalyvauti.1 '

’ (78-7SĮ)

CLEVELANP. QH?O
Lietuvių Darbininkų Svetainės pri

žiūrėtojai r'engid. lietuvišką' balių, 
įaudai darbininkų svetainės, nėdę- 
iojėį 5 ’d”'balandžio’ (Aįiril), Liet, 
larbjninkų svetainėje, 92Q Ę. 79th 

St. Durys atdaros 4 vai. po pietų, 
šokiai prasidės- 6vai. vakate. įžan
ga tik 15c. K. Dargaus orkestrą 
tries šokiams. Taipgi bus skanių 
užkandžiai ir gėrimų. Prašėme visus 
hteiti, pašilinkshilnti ir paTettiti ’dar-* 
fjinjnkų sVetainę.- '

Komisija.
(77-79)

HAMTRAMCK, MI£H.
A.L.D.L.D.-188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadiėnį* 3 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, po nume
riu 3014 Yemans St. Visi ndriai da1 
lyvaukite, ries turim’ daug svarbių 
dalykų apsvarstymūi. Nbpamir$kit6 
Užsimokėti duoklių jr atsivesti nau-

MEDICINOS DAKTARAS

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-82^4

B. BOGfiASAROFF
200 Second Avenue 

tarpe l«th ir 13th Sts., N. Y. O.
Gydo odos, kraujo, pūsles— 

šlapinimosi7 ilgad.

_ t*
... .- ‘ A .

JA J'L.į

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius' lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti. 
* t »

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na- 
ynus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS
r 8831 76th Street

Wdodhaven, N. Y. 
' .*•’ . ...... , ■> .

Tel.: Foxcroft 9-6901

jų narių prirašyti prie kuopos.
■ 'Sekr. A. V.

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkės 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-

zyrninkaC gaus gražių dovanų, 
gi bus skanių užkandžių ir g& 
Ne vien tik jaunuoliai priims 
Čius linksmai, bet ir svetaine 
gražiai ištaisyta. Bus t 
šokti prie didelio gražaus radio. 
Jžanga 35c., jaunuoliams 10c. Pra
šome visų skaitlingai dalyvauti. *

F. Witkus.' * ; 
(77-78).

sve-
....... bus 
galima ir

«• ’ • * ' '< ■ a . - 'i

“Laisvės’’ Sidabrinio Jubilėjaus

Koncertas ir Banketas
GIRARD MANOR SALĖJE

rr1 (r,,T;.r-r

A. VIšNIAUgKAS, baritonas
KONCERTAS IR BANKETAS

Bus Sekmadienį, 19 Balandžio (April)
Kalbės A. Bimba

Kiti Dalyviai Programoje Yra:
Lyros Choras, vadovaujamas J. Bųlaukos, Mai- 
nięriĮĮ Kvartetas iš Shenandoah, Pa.; Vera ir 
Nožė Fripowitz, šoks rusiškus šokius. K. Men- 
keliūniūtė—mezzo sopranas, A. Višniauskas— 
baritonas, R. Męrkiūtė—solistė ir ĮL Kuzmickas 

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS AQVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Charlss’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O Ef n

KIRPIMAS

SKUTIMAS

■ n

PRANEŠIMAI IŠ K1TŲH
FOTOGRAFAS 

. ' J0N4Š STORES '
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieni!;.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

tyOTĄRY pURUC

GARQNER, MASS.
A.L.D.L.D. kuopos svarbus susirin

kimas atsibus penktadienį 3 d. ba
landžio, Lietuvių Kliube, 205 M'ain 
St., 7 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Taip
gi nepamirškite ir duoklių' užsimokė
ti ir naujų narių atsivesti, neš čina 
vajus gavimui naujų narių.

M. §lekienė.
11 '' (78-79)

LINPEN, N. J.
L.D.S. 135 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienj, 6 d. bąlandžio, 7:30 vai. 
vakare, A. Tenio svetainėje, 16th St. 
Draugai įsitėmykite, kad susirinki
mas įvyksta vieną dieną pirmiau, 
negu reguliariai laikomas, nes ant
radienį bus teatro repeticijos, ir tos 
praktikos nebuvo galima permainy
ti. “ 
nio

Tad Visi dalyvaukite pirmadie- 
vakarą.

Seki’. O. Vertelienė.
1 * (78-79)

SCRANTON,~P A.
A.L.D.L.D. 39 kp. šaukia kvartali

nį sūširihkimą, 5 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, 341 W. Market St. Draugai 
nariai, malonėkite susirinkti laiku, 
nes ' žinotč, kad' turim daug svarbių 
dalykų atlikti, kaip tai: perrinkti 
komitetą > ateinančiam vasaros sezo
nui, ir užbaigt' ^arko reikalus. Ypač 
turini vieną sVai'bų naują reikalą, 
tai yra koncertas, kuris atsibus 2 
d. gegužės. Taipgi nepamirškite ir 
naujų1 karių atsivesti prirašyti prie

Org. D. P.
(78-79)

d. gegužės.

kuopos.

grupių ir pavieni!;. 
H šėtrų padarau 
riaujuš'’ paveilra*1 
Tūs Tr kfajhvūš 
s b d a r a u fell 
ų arnėrikoniškaiš? * 
Reikalui • esant 
ir padidinu to
kio “Uy'džid, ko
kio t ageida uja
ma. Taipgi at- 
ąialiavoju įvW- 
riorri •fepAlvom-*'' J

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Ir Stone Ave., tarpe Easterrf Patk-
512
B Ji H*- | am-

way ir Chauncey stočių BMT I-Įne
BRędKEtN, S- Y.‘ ” ’ 

Tel.: Glenmore 5-6191

(^LINSK^S)

Lietuvis Grabprins
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir saję dęl po Įšermenų pirty. 
Teikiam- nemokamai veliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVĖ.

Prieš Forest Parkway, 
tyo^hąyen; p. t, N1? Y. 
t / ■. A. . Z t i ’ v ^,1 • z

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

* * . I * t .

LAISNUOTAS GRĄBORIUS
660 GRANO STREET BROOKLYN, N. y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nulįjūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
jnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Juozas 
Kavaliauskas 'i r <‘A r 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jėtsfey Valstijose 
" 'Keystone—^Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
masibuš ataftinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau Įcreiptis prie 
' ■'mhnęs sekančių* antrašu: 
1439 South 2nd Street 
J PHILADELPHIA, PA. '



Puslapis šeštas.

■

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisvės” Bankiete Bus Pasipiktinimas Policijos 

! Brutališkumu HarlemeGraži Programa
Jaunų Kriaučių Balius su 
Basketball Žaidimais

IŠ Liuosybės Stovylos 
Darys Skeby Stotį

“Laisvės” didysis jubilėjinis 
bankietas ateinantį sekmadie
ni, 5 balandžio, turės daugelį 
žymių ypatybių. Viena iš 
svarbiausiųjų, bus trumpa, bet 
pakinktinė programa, kurią iš
pildys visų mylimi menininkai, 
taipgi ir naujos, dar lig šiol 
negirdėtos-nematytos brookly- 
niečiams meno spėkos.

.Viena vis augančių meni
ninkių yra Aldona Klimaitė, 
koloratūra soprano, jauna 
dainininkė. Ji, beje, mene au
ga visapusiškai, šiuo tarpu 
vadovauja Great Necko cho
rui Pirmyn.
T A. Višniauskas, sidabrinis 
baritonas iš Bayonne, brook- 
lyniečių yra labai mylimas: 
kuo daugiau jį girdime, tuo 
daugiau norime girdėti.

Harlemas vėl buvo scena 
naujos kovos prieš policijos 
brutališkumą.

Pereitą sekmadienį, netoli 
127th St. ir Lenox Ave., Joe 
Brown, negras policistas ėmė 
žiauriai mušti nežinomą neg
rą. Tasai žmogus buvo dau
žomas ir spardomas parmes
tas ant žemės, kuomet mušei
ka laikė prieš mušamą bejėgį 
atstatęs šautuvą.

Bematant pribuvo 75 poli- 
cistai. Čia pat ūmai susirin
ko būrys negrų ir pareikala
vo policistą paliauti žmogų 
muštis. Nusigandęs policis
tas nubėgo skersai gatvę, kur 
jis užpuolė daužyti kitą, pro
testuojantį negrą. Tada du 
policistu pasiėmė su savim 
Brown’a ir nusiskubino šalin.

Protestui prieš policijos bru
tališkumą toje vietoje įvyko 
masinis mitingas, kur dalyva
vo apie 2,000 negrų. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
šaukia visur ruošti tokius mi
tingus ir išnešti protestus, 
reikalaujančius tuojaus Brow- 
n’ą prašalinti iš policijos, 
taipgi areštuoti ir tinkamai 
nubausti.

Šį šeštadienį, 4 d. balan
džio, Klasčiaus svetainėje, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe, įvyks Lietuvių Jaunų 
Kriaučių, 54-to Skyriaus ba
lius su basketball žaidimais. 
Durys atsidarys 5 :30 vai. va
kare. Įžanga 40 centų ypa- 
tai.

Pirmas lošimas bus 7:15 va
kare. Lošime dalyvaus Amal- 
gameitų Unijos 154 skyriaus 
sportininkai, su Lietuvių At
letų Kliubo lošėjais. Antras 
lošis prasidės 9:15 vak. Jame 
dalyvaus Portchesterio 130-to 
Skyriaus lošėjai ir 54-to Sky
riaus Jauni Lietuviai Kriau
čiai—lošėjai. Tai bus įdomios 
rungtynės, kurių lietuviai 
mažai matę.

Prieš ir po basketball 
mo bus smagūs šokiai 
Kazakevičiaus radio 
ros.
čiai, prašome ne tik jaunus, 
bet ir suaugusius kriaučius ir 
ne kriaučius būti mūsų pa
rengime, už ką iš anksto ta
riame širdingą ačiū!

Kviečia Jauni Kriaučiai.

yra

loši- 
prie 

orkest- 
Tad mes, Jauni Kriau-

Liuosybės stovyla, kuri yra 
neva simboliu laisvės ir de
mokratijos, pastatoma nepa- 
praston rolėn—padaroma ske- 
bų prieplauka. Iš jos antra
dienį pradėta siųsti skebus 
ant laivo Exmouth, kurio jū
rininkai streikuoja. Laivas tu
rėjo antradienį išplaukti į Me- 
ditcįrano jūras.

Tuo tarpu pastatyta stip
rios pikieto linijos prie WPA 
samdymo agentūros, 45 W. 
18th St., protestuojant siunti
mą WPA darbininkų skebavi- 
mui prieš streikuojančius jū
rininkus. Bus siunčiama stip
ri WPA ir streikierių delega
cija pas Ridderį su protestu. 
Gi Projektų Darbininkų Uni
ja pasiuntė stiprų pasmerki
mą WPA viršininku streiklau- 
žiškos taktikos.

Rengiatės Gegužinės 
Konferencijai

Laikino Bendro Fronto Ge
gužinės 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 srioves^ 
bendrai darbuojasi del šios 
gegužines. Tas turėtų būti dar, 
didesniu mums visiems paaks- 
tinimu j darbą ir kiekviena 
organizacija turėtų būt atsto
vauta. Kur nėra galimybės iš
rinkti delegatus, valdybos tu
rėtų pasiųsti atstovus.

Maspetho Lietuvių Žiniai
Trečiadienio vakare, April į 

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

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

Lietuviu Kriaučių Piknikas

ir stipriai dai-

Aldona Klimaitė
Kolaratūra Sopranas

A. Velička, lyriškas teno
ras, skambiai
nuoja. Jisai yra vienu iš my
limiausių dainininkų. -

Violeta šarkiunaitė, gabi, 
ląjęi šokėja pribus net iš Chi- 
cagos, kad palinksminti mus 
gražiais šokiais.
- Ona Levonavičiutė, kilusi iš 
šiaurinės Naujosios Anglijos, 
dramatiškas soprano, dabar 
dainuoja New Yorko teatruo
se. Pirmu kartu tarp lietuvių 
jljiai pasirodys šiame “Lais
vės“ bankiete.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingas Kliubas ir 54-tas Sky
rius,—turės savo pikniką 18 
d. liepos, 1936 metų, Dexter 
Parke, Woodhavene, N. Y. 
Tad meldžiame visų organi
zacijų ir šiaip visuomenės- vei
kėjų pasižymėti augščiau nu
rodytą dieną ant savo kalen
doriaus ir nieko nerengti mi
nimą dieną, 
kriaučiai iš 
dingą ačiū!

už ką jums visi 
anksto taria šir-

J. Nalivaika, 
Pikniko Sekretorius.

w -

Prašome Nakvynių
Lietuvių Moterų Suvažiavi

mas įvyks šeštadienį, 4 balan
džio. Delegatės pasiliks iki 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo ir didžiojo bankieto sek
madienį. Iš tolimesnių miestų 
delegačių jau pribus ir penk
tadienio vakarą. Dėlto mums 
reiks nakvynių. Visi galintie
ji suteikti nakvynių—malonė
kite tuojau pranešti šiuo ant
rašu: O Depsienė, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komisija.

Užstreikavo Daugiau Laivų

Pirmadienį užstreikuota lai
vai President Harding ir 
American Banker. Tik ką pri
buvusio portan laivo Virginia 
jūrininkai lankėsi streikierių 
centre ir raportavo, kad ten 
taip pat eina didelis bruzdėji
mas ir sentimentas už streiką.

Streikuojančių jūrininkų ad
vokatai buvo teisme ginti 
streikierių vadus nuo reakci
nių unijos viršininkų puolimo. 
Reakciniai viršininkai išgavo 
teisme įsakymą, kuriuomi 
draudžia kovingam vadui Joe 
Carran vadovauti streikui.

Rengia I. W. O. 3564 kuo
pa. Visi Maspetho lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šias 
svarbias prakalbas. Bus geras 
kalbėtojas, po prakalbų—dis
kusijos. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Labai svarbus L.D.S. 1 kuopos su- 
susirinkimas. šiame susirinkime bus 
nominacijos centro valdybos, ir kitų 
yra svarbių reikalų, tad visi nariai 
turite būti susirinkime. Taipgi kurių 
mokestys yra užsivilkę, ateikite ir 
pasimokekite. Susirinkimas įvyks 
“Laisves” svetainėje, ketvirtadienio 
vakare, balandžio (April) 2 dieną.

Finansų Sekr.
(78-79)

TRUMPOS ŽINUTĖS

Piliečiai, Atlikite Savo Pareigą

Jamaica Prieškarinės Ly
gos kuopa pasiuntė LaGuar- 
dijai protestą prieš policijos 
departmento sauvalę. Tos ap- 
ielinkės policijos departmen- 
tas atsisakė ''’išduoti miesto 
svetainę Lygos mitingui.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio draugijos kvartalinis 

susirinkimas įvyks trečiadieni, ba
landžio 1, d. 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėje, 80 
mas bus 
prašomi

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

Sekr. J. A. Draugelis,

Artistam akompanuos B. L. 
'^tfalinaitė, žymi Įietuvių dar

buotoja meno išpildyme ir kū
ryboje.

Prieš ir po koncerto šokiai 
prie Wm. Norris orkestros. 
Pirmos rūšies vakarienė. Pa
simatymas su šimtais iš toliau 
atvykusių delegatų ir svečių.

Visa tai dėsis sekmadienį, 5 
balandžio (April), 6 vai. va
kare, Grand Paradise salione, 
318 Grand St., Brooklyne. 
fžanga $1.25, vaikams iki 12 
metų—50c., vien šokiams — 
40 centų.

Rytoj, tai’ yra ketvirtadienį, I chols, Robert Minor, 
2 balandžio, nuo 3 po piet iki 
10 vai. vakaro bus nominaci
jos (primaries). Komunistų 
Partija turės pilną sleitą savo 
kandidatų ir labai svarbu, 
kad jie būtų nominuoti. No- 
minavimas, skaičius balsų no
minacijose, reiškia masių už- 
gyrimą kandidatų ir yra dide
lė parama rinkimuose. Komu
nistų Partija prašo visus pilie
čius dalyvauti nominacijose ir

i balsuoti už visą komunistų slei

Ben 
Gold, Israel Amter, Carl Bro
dsky, Isidor Begun, Abner Le
vin, Fred Biedenkapp, Rose 
Wortis, James W. Ford, Ben
jamin Davis, Jr., Chester Wal
ter Case, Hyman Ehrlich.

Taipgi yra tiek pat alterna- 
tų. Už 
svarbu 
me. be 
kur del 
majam 
traukti.

Projektų darbininkų Unija 
turės generalį narių mitingą 1 
balandžio, Irving Plaza, kur 
bus patiekti planai tolimesnei 
kovai prieš atleidinėjimą iš 
darbų ir diskriminaciją.

alternatus taip pat 
balsuoti, kad neliktu- 
kandidato atsitikime, 
kokios priežasties pir- 
kandidatui tektų pasi-

tą.
Rinkimų Kampanijos Komi

tetas primena piliečiams seka
mus dalykus:

1. Jeigu užsirašėt komunis
tu balsuotoju pereitą 
mėnesį—balsuokite už 
nistus nominacijose 2 
džio.

• 2. Jeigu persikraustėt nau- 
jon vieton po užsirašymo, jūs 
negalėsite balsuoti nominaci
jose 2 balandžio. (Jūs galė
site balsuoti rinkimuose, bet 
turėsite spalio mėnesį užsire
gistruoti po nauju antrašu.)

3. Balsuokite už visus kan
didatus, kurie randasi komu
nistų kolumnoj, po kūjo ir 
pjautuvo emblema.

Kandidatais yra: Paul P. 
Crosbie, Erich Bergstrom, 
Max Arman, Sally Bloom, Ar
thur Berson, Domenick Flaia- 

tonio išsireiškė, kad valdžios ini, Harry Monsey, Nathan Ni- 
m U t ■*•4 « *1 KAA AAA AAA ’

spalio 
komu- 
balan-

Meno Mylėt.

Entuziazmas už Farme- 
t rią-Darbo Partiją

Sekmadienį įvyko masinis 
mitingas St. Nicholas svetai
nėje, kur kalbėjo kongresma- 
nai Marcantonio ir Lundeen. 
Jiedu ^nurodė, kad jų įneštieji 
socialės apdraudos biliai už
dėtų nedarbo naštą ant tų, 
“kiltie pelnė iš sistemos, su
tverusios nedarbą.” Marcan-

skiriama $1,500,000,000 suma 
pašalpai toli neganėtina aprū
pinimui bedarbių ir kad jo bi- 
lius reikalauja $6,000,000,000.
, Lundeen pareiškė šviesią at
eit) Farmerių-Darbo Partijai. 
Jišai sako, kad tokia partija 
greitai taptų “Pirma J. Vals
tijų Partija.“ Virš 2,000 pu-

blikos karštai sveikino jo pa
reiškimus.

Šiame mitinge Marcantonio 
prisipažino, kad kritika jo del 
indorsavimo Fišės buvo teisin
ga ir kad nesą kitos tinkamos 
išeities, kaip prisipažinimas 
prie klaidos.

Katkauskaitė Dainuos 
Metropolitan Operoj

Anna Katkauskaitė-Kaskas, 
gerai žinoma “Laisvės” skai-- 
tytojams šviesiaplaukė kontr
alto, ateinantį sezoną dai
nuos Metropolitan Operoj. Ji
nai tapo išrinkta iš 
čių, turėjusių radio 
ir iš 48 dalyvavusių 
kompeticijoj. Sykiu
ir Arthur Carron, tenoras.

Vietoj atsakyti tinkamai į 
darbininkų klausimus, WPA 
viršininkas Ridders išleido 
paiką ir niekinančią visus ko
vingus darbininkus dainušką. 
Tačiau tuo pačiu kartu 
priverstas prisipažinti, 
“per klaidą” paleista iš 
bo keli šimtai šeimynų 
tinto jų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma ir grūdų 

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

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

(74-79)

tūkstan- 
audicijas 
galutinoj 
išrinktas

N E P A M1 RšKIT DALY
VAUTI ŽINGEIDŽIOSE 

PRAKALBOSE!
Balandžio 3 d., Piliečių 

Kliubo svetainėj jvyks svar
bios prakalbos, kur kalbės A. 
Bimba, R. Mizara ir L. Prū- 
seika.

Bus aiškinama:
1. Marksas, Proletarinė Dik

tatūra ir ‘‘Demokratija/*
2. Kaip proletarinė diktatū

rą pravedama gyvenime Sov. 
Sąjungoj ?

3. Ar reikalingas Amerikos 
lietuvių kongresas. z

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

buvo 
kad 
dar
niai- |

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs žmogus dirbt 

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

. Molly Bender tapo areštuo
ta už pikietavimą Oceania te-, 
atro, Brighton Beach. Rada 
paliuosavo, ji apgailestavo, 
kad jau pervėlu sugrįžti į pi- 
kietą'. Jos vyras tapo prava
rytas' iš darbo tame teatre už 
priklausymą - unijai.

REIKALINGA 
AGENTŲ

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

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

(77-83)

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Svetaines, kur būna “Laisves” Konvencijos.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome

' įsitėmyti mūsų antrašą:
BAR, GRILL & RESTAURANT

321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
, Kampas Hiavemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

ŽOLYNŲ ARBATA

Trečiad., 1 Balandžio, 1936

Naujai Moderniškai paisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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.

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

H-

B

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
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.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ii* importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, -Ni. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informaciją 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) »

' Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

<9

Tel. Slasfr 2-0783 NOTARY
N ir h t Tel. Juniper 5-49U 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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.




