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STAMFORD, Conn., bal. 
13.—Nukrito į pelkes ties 
Scofield’s sala ir apvirto 
lakūno C. J. Paine lėktuvas. 
Laivininkas J. Semhematz- 
ky išgelbėjo lakūną iš dum
blo.

Athenai, bal. 13.—širdies 
liga ūmai numirė Graikijos 
ministeris pirminin. Konst. 
Demerdjis, 59 metų am
žiaus. Jo vietą užima G. 
Metaxas.

Rio de Janeiro, bal. 13.— 
Brazilijoj pasklido gandai 
apie naują ruošiamą liau
dies sukilimą prieš pusiau- 
fašistinę valdžią.

WASHINGTON, bal. 13. 
—Prezid. Rooseveltas priė
mė atgal generolą J. Hago- 
odą, kuris buvo pavarytas 
iš armijos tarnybos už pa
šiepianti kritikavimą WPA 
pašalpinių darbų.

LINDEN, N. J.—Plėšikai 
pereitą šeštadienį pasigrobė 
iš Feldman Brothers ofiso 
$2,000, tame skaičiuje ir 
30,000 varinių centų.

POLICIJOS KAPITONAS 
PER 3 METUS “SUSI

TAUPĖ $109,000

CLEVELAND, Ohio, bal. 
13.—Policijos kapitonas Lo
uis J. Cadek, gaudamas $3,- 
500 metinės algos, per tre
jus metus pasidėjo į bankus 
$109,000 “sutaupymų”. Visa 
jo alga kaipo policinino per 
30 metų siekia tik $66,000.

Cadek varė šmugelį kapi
nių lotais, bet, matyt, dar 
daugiau “uždirbo” kyšiais. 
Dabar ji tardo apskričio 
grand džiūrė.

ITALAI PRIEŠINGI
KARUI ETHIOPIJOJ

LONDON, bal. 13.—Iš 
Italijos išvytas anglų dar- 
biečiu dienraščio “Daily 
Heraldo” korespondentas 
G. Giglio sako, kad italai 
abelnai yra priešingi fašis
tų valdžiai ir bruzda prieš 
Mussolinio kai;ą.

KUNIGAI SU RABINAIS 
WASHINGTON, bal. 13. 

—Susidarė katalikų, protes- 
tonų ir žydų dvasiškių gru
pė, kurie važinės su prakal
bomis apie bendrą tikėjimo 
“reikalą” ir draugiškumą 
tarp įvairių religijų žmo
nių.

18 METŲ 
Md., bal. 
Roosevel- 
pareiškė,

ROOSEVELTAS NEŽADA 
ŠALPOS DARBŲ JAU- 
NESNIEM KAI 

BALTIMORE, 
13.—Prezidentas 
tas savo kalboj 
kad į pašalpinius darbus to- 
liaus turėsią būt imami tik 
asmenys ne jaunesni, kaip 
18 metų ir ne senesni kaip 
65 metų. Jis reikalausiąs, 
kad kongresas paskirtų 
$2,318,689,840 pašalpiniams 
darbams per sekančius 12 
mėnesių.

Sovietai Sugrąžina Tris 
Japonų Karių Lavonus

MASKVA, bal. 13.—So
vietai sutiko atiduoti Japo
nijai lavonus trijų jos ka
rių, kurie buvo nukauti lai
ke įsiveržimo j Sovietinį Si
birą pereitą ketvirtadienį, 
ties Sosnovaja Piat.
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8,000 Jaunų Komunis
tų Lakūnų Sovietams 

Kiekvienais Metais

“LAISVES” KORESPONDENTU IR BENDRA
DARBIU PASITARIMAS S0. BOSTONE

JAUNUOLIAI — MILŽI
NIŠKA JĖGA SOVIETAM 

GINT NUO IMPERIA
LISTŲ

MASKVA, bal. 13. — So
vietų Jaunųjų Komunistų 
Lygos suvažiavime jos sek
retorius A. V. Kosariev ra
gino išlavint iš lygiečių po 
8,000 lakūnų per metus. 
Pernai ši jaunuolių komu
nistų organizacija davė 
3,500 naujų lakūnų. Drg. 
Kosariev sakė, kad per se
kančius dvejus metus atsar
ginių lakūnų skaičius turi 
būt penkeriopai padidintas.

Jis nurodė į nuolat grę
siantį Sovietam karo pavo
jų ir priminė slaptą Japo
nijos karišką sutartį su Vo
kietija prieš Sovietų Sąjun
gą. O Vokietijai ir Japoni
jai tame pritaria Lenkijos 
valdžia.

Bet Sovietai turi galingą 
apsigynimo jėgą. Dabar So
vietu pramonėj dirba jau 
7,000,000 jaunuolių vaikinų 
ir merginų žemiau 23 metų 
amžiaus. Šie jaunuoliai iki 
paskutinio kraujo lašo gin
tų savo socialistinę tėvynę.

Imperialistai jau senai 
būtų pradėję kryžiaus karą 
prieš Sovietus; bet juos nuo 
to suturėjo dvi jėgos—tai 
didi Sovietų apsigynimo ga
lybė ir tarptautinė darbi
ninkų vienybė, su augančiu 
pritarimu Sovietų Sąjungai.

Drg. Kosariev užtikrino, 
jog visas sovietinis jauni
mas karštai pritaria savo 
vyriausybės nutarimui padi
dint Raudonąją Armiją 
1,300,000 vyrų.
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Nubaustas H. Broun 
Už Hearsto Šlamšto 
Pikietavimą

13.Milwaukee, Wis., bal.
—Apskričio teismas pritei
sė, kad Heywood Broun, 
Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos prezidentas, užsi
mokėtų $10 pabaudos už pi- 
kietavima prieš Hearsto fa
šistinį laikraštį “Wisconsin 
News.” Kiti du pikietuoto- 
jai, to laikraščio redakcijos 
darbininkai, nubausti vie
nas $5, kitas $10. Broun. N. 
Y. World-Telegram redak
cijos narys, duoda apeliaci
ją, kad panaikintų bausmę.

SHANGHAI, bal. 13.— 
—Vis dar trūksta smulkme- 
niškesnių žinių apie Sovie
tų sienos sargu susikirtimą 
su įsiveržėliais japonais 
pereitą šeštadienį. Mūšis 
įvyko ties Hulinu, Ussuri 
upės sovietinėje pusėje.

Moose River, N. Scotia, 
Canada.—Užgriuvus aukso 
kasyklai, 3 mainieriai liko 
po žeme. Bandoma jie iš
gelbėti.
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Didžiausia Pasaulyje 
Teleskopo “Akis”

PAŠA DENA, Calif. — 
Saugiai specialiu traukinių 
parvežta iš Corning, N. Y., 
milžiniškas stiklas, iš kurio 
darys teleskopui “veidrodį,” 
turintį 200 colių skersai-iš- 
ilgai. Palengvėle tą “veid
rodį” tekinant, šlipuojant, 
atsimes 4 tonai stiklo. Šiam 
darbui reikėsią 2-3 metų 
laiko.

Su pagelba to didžiausio 
pasaulyj teleskopiško stiklo 
galima būsią įžiūrėti 4 iki 8 
sykių daugiau žvaigždžių, 
kometų, planetų ir mėnulių 
negu dabar.

ANGLAI NEDARYSIĄ 
JOKIŲ KARO ŽINGS

NIŲ PRIEŠ ITALIJĄ
Dar “Persilpnas^ Esąs An

glijos Laivynas

LONDON, bal. 13.—Ang
lija nebandys uždaryt Ita-* 
Ii jai Suezo kanalą, kuriuo 
Mussolinis siunčia savo ar
mijas, ginklus ir amuniciją 
nrieš Ethiopiją. Anglų val
džia nedarys jokių ginkluo
tų žingsnių prieš Italus, 
idant juos priverst pasi
traukt iš Ethiopijos. Tokie 
žingsniai reikštų karą su įčių. 
Italija, — sako Anglijos mi
nisteris pirmininkas St. 
Baldwin, — o karui Angli
ja dabar dar “nėra gana 
prisirengus;” jinai, girdi, 
kol kas teturi tik tris tokius 
karinius laivus, kurie nebiją 
orlaivių bombų.

Chinų Fašistų Mūšyj su 
Raudonaisiais Kritę 4,000
TAIYUAN, Chinija, bal. 

12. — Chinų fašistiniai val
dininkai sako, kad mūšyje 
su komunistais likę nukau
ta 4,000 ir sužeista 7,000 
karių. Chiang Kai-sheko 
valdžia garsinasi, būk su
kirtus chinų Sovietų rau
donarmiečius.

Bet Amerikos ambasado
rius N a n k i n g e šaukia 
Chiang Kai-sheką skubiai 
ką nors daryt prieš įsigalin
čius raudonuosius Yunnan-- 
provincijoj.

NUMATO CHINIJOS KA
RĄ SU JAPONIJA

DANVER, Col., bal 13.— 
Atsilankęs chinų Kwang- 
tungo redaktorių sąjungos 
direktorius Chow Souyu sa
ko, kad už metų laiko Chi- 
nija stosianti į karą delei 
Japonijos išvijimo iš Chini- 
jos žemių.
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Sekmadienį, balandžio mėn. 19 d., 10 v. r., 376 Bro
adway, .So. Boston, Mass., įvyks Bostono ir apielinkės 
“Laisvės” korespondentų ir bendradarbių pasitari
mas.

Maloniai kviečiame dalyvauti visus mūsų minėtoj 
apielinkėj gyvenančius bendradarbius ir koresponden
tus: So. Boątono, Worcesterio, Hudsono, Montello, 
Bridgewaterio, Stoughtono, Norwoodo, Haverhilliaus, 
Lawrenco, Lowellio, Nashua, Cambridge, ir kt. čia ne
suminėtų vietų. Tūliem draugam pasiųsta laiškučiai, 
kitiem ne, bet lygiai prašome dalyvauti ir tuos, kurie 
laiškelių negavo.
' Pasitarime dalyvaus “Laisvės” redaktorius ir bus 
diskusuojama svarbūs klausimai santikyj su mūsų 
dienraščio turiniu.

“Laisves” Redakcija.
a----------------------------------------------------------------------□

A. Šalčius, Mainierys-Saliūninkas, Nušovė 
Savo Mylimą ir Pats Save, Llewellyn, Pa.
JO MYLIMOJI MARCELĖ SŪNELAITIENĖ PRADĖ
JUS KITĄ MYLĖTI; DEL TO IR ĮVYKUS TRAGEDIJA

LLEWELLYN, Pa., mie
stelyj, Minersvillės šone, lie
tuvių šeimoj įvyko kruvina 
tragedija.

12 metų atgal čia pirko 
hotelį Antanas Šalčius ir 
Marcelė Sūnelaitienė iš Gi
rardville, Pa.,> ir atsikraus
tė čia gyventi; kartu jiedu 
laikė smuklę. Smuklėj dir
bo moteris, o Šalčius dirbo 
kasyklose, ir nieko skanda- 
liško nebuvo girdėti. Išro
dė gyveną sūtikime. Niekas 
taip pat tikrai negalėjo pa
sakyti, ar jiedu vedę ar tikv 
taip sau del meilės suėję 
gyvena. Bet žmonės, kurie 
lankydavo smuklę, visuomet 
sakydavo, “eisim pas Šal-

Paskutiniu laiku jųdviejų 
gyvenime pasidarė šeimy
niškų nesutikimų, šeiminin
kei pasirodė, kad Šalčius 
jau nėra reikalingas tuose 
namuose, ir geriaus būtų, 
kad jis visai iš ten prasiša
lintų. Tad jinai buvo jam 
atmokėjus ir tam tikrą da
lį pinigų, $2,000. Ir jis ren
gėsi važiuoti Lietuvon, į 
Kauną, kur jo du. broliai 
gyvena.

Bet kaip važiuoti? Gaila 
palikti mylimąją! Tad ir 
vėl, sugrąžinęs pinigus, Šal
čius nusistatė gyvent ant 
toliaus krūvoj. Bet gyveni
mas kasdien darėsi žiaures
nis; jis dar labiau pablogė
jo, kada Šalčius pamatė, 
kad jo mylima Marcelė 
“flirtuoja” su vedusiu ame
rikonu, o jo visai nepaiso; 
jis liekasi atstumtas, nors 
jis ją ir myli.

Tas ir privedė žmogų 
prie desperacijos. Jeigu 
Marcelė jo nemyli, tai kad 
ir kitam netektų, tarė jis; 
ir pereitą šeštadienį 8 vai. 
vakare jis trimis revolverio 
šūviais atėmė gyvastį savo 
mylimajai ir vienu šūviu— 
pats sau.

A. Šalčius buvo 52 metų 
amžiaus, o jo mylimoji 49 
m. Tad, rodos, turėjo būti 
abudu subrendę, bet taip 
nebuvo.

Kokių pažvalgų buvo šios

H

“nelegalės” meilės aukos, 
negalima pasakyti. Nuduo
davo esą laisvi; bet darbi
ninkų judėjime nedalyvavo 
ir jo nerėmė. Laisvi buvo 
tik individualiai, savame 
biznyje. Todėl nieko svar
besnio ir negaliiha apie juo
du pasakyti.

j. Ramanauskas.

Turkija Nori Ginkluot 
Savo Aegejaus Salas
ISTANBUL, bal. 13. — 

Turkija kreipiasi į Tautų 
Lygą, kad leistų Turkijai 
apginkluot Aegejaus jūros 
salas prie įplaukimo į Dar- 
danellų perlają.

Italija nepertolimoj kai
mynystėj yra stipriai ap
ginklavus savo valdomas 
Dodecanese salas. Turkija 
įžiūri grobikiškus Mussoli- 
nio tikslus.

I S T A N B UL. — Pagal 
Lausanue’os sutartį 1923 m. 
su Anglija, Franci j a, Itali
ja ir Japonija, Turkai buvo 
perlajos apginklavimo. Bet 
ir Turkijai taipgi gręsia už- 

..puolimas iš Italijos pusės. 
Todėl Turkija reikalauja 
pataisyt minimą sutartį, lei
džiant apginkluot Dardanel- 
lus.

Areštuoja Abejotojus Apie 
Nazių Rinkimų Tikrumą
Berlynas, bal. 13.—Hitle

rio slapta policija areštuo
ja visus, kurie tik išreiš
kia abejojimą, ar teisingai 
naziai pravedė rinkimus- 
balsavimus kovo 29 d.

Indėną Kongresas Prieš
Imperialistinius Karus

Lucknow, Indija, bal. 13.- 
Visos Indijos kongresas pri
ėmė rezoliuciją, kur išstoja 
prieš Indijos dalyvavimą 
bet kokiame imperialisti
niame kare ir išreiškia pri
tarimą Ethiopijai prieš Ita- 
Ii ją.
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Japonai Suėmė 6 Sau 
Nepasitikimus Man
chukuo V aldininkus

a

Siūlelių Svaras Virš 
3,000 Mylių Ilgio

valaknos visu 
plonesnės negu 
naturalio šilko 
Vienas svaras

KANSAS CITY, Mo., bal. 
13.—Du Pont de Nemours 
kompanijos inžinierius E. 
B. Benger pranešė Ameri
kos Chemikų Draugijos su
važiavimui, kad tos kom
panijos laboratorijose yra 
pagaminta 
trečdaliu 
ploniausio 
valaknos.
naujosios valaknos duodąs 
gija virš trijų tūkstančių 
mylių ilgio.

Naujieji siūleliai taipgi 
gaminami iš celiuliozinės 
medžio “košės”.

ITALAI, UŽĖMĖ TANĄ 
EŽERĄ, UŽLINDO AN

GLIJAI UŽ AKIŲ
Fašistai be Mūšio Paėmę 

Ethiopų Pasienio Miestą

ASMARA. Eritrea, bal. 
13.—Italai užėmė ethiopišką 
dali Gallabat miesto ant ru- 
bežiaus tarp Anglijos kolo
nijos Sudano ir Ethioniios 
Tik išdžiūvusi upė teskiria 
vieną miesto dali nuo kitos. 
Ethioniškoii Gallabato da
lis vadinasi Metemme. Tai 
yra svarbus prekvbos ir 
muitu punktas palei kelią i 
Gondarą.

Atėie į Metemme italai 
nesutikę pasipriešinimo iš 
ethionu pusės.

Fašistai taip ai užėmė eže
ro Tana šiaurini pusiausali 
Gorgara ir iškėlė ten savo 
vėliavą. Reiškia. Italija bus 
te ežero savininke. Iš io iš
plaukia Nilo upė. tekanti 
per Angliios kolonijas Su
daną ir Aigiptą.

2,000,000 Chinų Badap
HWAIKING, Chinija, bal. 

13.—Gręsia badas dviem 
milionam Hanan provinci
jos gyventojų. Po pragaiš
tingų potvinių pernai rude
nį toj srityj sekė didelė 
sausra.

Susidarydami į didelius 
būrius, baduoliai plėšia 
maistą, kur tik jo užtinka.

Krizyj Daugiau Miršta
ALBANY, N.Y.—Šiemet 

vasaryje New Yorko valsti
joj buvo daugiau mirimų 
negu kuriame kitame vasa
ryje per šešis* paskutinius, 
metus. Ant brekvieno tūks- 
stančio mirimų š. m. vasa- 
ryj buvo 139 nuo vėžio, 409 
nuo širdies ligų, 12 nuo sifi
lio ir 9 nuo automobilių.

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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MELAGINGAI JUOS 
KALTINA KAIPO - 
SOVIETŲ “ŠNIPUS”

I

TOKIO, bal. 13.—Japoni
jos armijos komandieriai 
Manchukuo krašte areštavo 
Šiaurinio Hsingano provin
cijos gubernatorių Lin 
Shenga ir penkis kitus aug- 
štus Manchukuo valdinin
kus. Traukia juos į karo 
teismą. Kaltina, būk šie 
valdininkai “šnipinėję” So
vietų naudai ir būk jie dar
bavęs!, kad mongolų gyve
namos Manchukuo vakari
nės dalvs būtų prijungtos 
prie Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublikos.

Šių valdininkų areštai par 
iodo, jog prieš Japonijos 
viešpatavimą Manchukuo 
krašte kyla ne tik darbinin
kai ir valstiečiai, bet ir vie
tiniai Manchukuo valdinin- 

--kai dedasi prie judėjimo 
prieš Japoniją.

i
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Italai Gavo į Kailį S

ROMA, bal. 13.—Vyriau
sias italų komandierius Ba- 
doglio praneša iš Ethiopi- 
jos. kad pietiniame fronte 
ethiopai ties Audara nuko
vė bei sužeidė 46 italus.'

Neoficialiai pranešama, 
kad pirmieji fašistų būriai 
jau pasiekę Dessye, buvu* 
šią imperatoriaus Haile Se
lassie armijos stovyklą, apie 
150 mylių į pietus nuo Ma- 
kalės.

■
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21 Raly Lėktuvas Virs 
Ethiopijos Sostinės

ADDIS ABABA, bal.TJk 
—Virš Ethiopijos sostines 
Addis Ababos skraidė 21- 
nas italų lėktuvas; kol kas 
nelaidė bombų, tik mėtė la
pelius. Jais kurstė ethiopus 
prieš imperatorių Haile Se
lassie ir šaukė pasiduot ita
lams. Blofino, būk jie la
bai “pagerinsią” ethiopams 
gyvenimą.

i

Reikalauja Deportuot 
7,500,000 Ateivių

“Sargybinių” 
organizacijos 

Jesse W. Mi- 
reikalavo de- <

I

WASHINGTON, Bal. 13. 
—Fašistinių 
(Sentinels) 
suvažiavime 
cholsonienė 
portuot iš Amerikos 7,500,- 
000 ateivių; tada būsią dar
bų “visiems” amerikonams.

“Ramios” Dienos Chicago]
Chicago, III.—Pereitas še

štadienis ir sekmadienis 
laikoma “pavyzd ingomis 
dienomis,” nes tuo laiku 
mieste padaryta tik viena ■ 
žmogžudystė ir 21 plėšimas.
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“Lietuvių Komunistų Veikla”
Pirmadienio “Laisvėje” pasirodė sky

rius “Lietuvių Komunistų Veikla.” Mes 
norime, kad šis skyrius pasirodytų nors 
vieną kartą į savaitę. Prašome visus 
Komunistų Partijos lietuvius narius ra
šinėti iš savo veikimo.

Tiesa, lietuviai komunistai veikia ir 
vadovaujančias pozicijas užima visam 
mūsų revoliuciniam judėjime, ir apie tai 
dažnai matome spaudoje, tačiau, iki šiol 
mūsų spaudoje buvo mažai rašoma apie 
jų veiklą, kaipo partijiečių, kaipo orga
nizuotų į lietuvių frakcijas.
. Nesenai Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras paskelbė vajų gavimui 
naujų narių į partiją. Vajus tęsis iki 
Lietuvių Komunistų Nacionalės Konven
cijos. Dabar puiki proga lietuviams 
darbininkams įstoti į Komunistų Partiją. 
Šimtai darbininkiškos spaudos skaityto
jų, kurie taip ištikimai padeda partijai, 
veikdami masinėse organizacijose, turė
tų įstoti į partiją. Šio vajaus reikalai 
taip pat turėtų būti plačiai diskusuoja- 
mi skyriuje “Lietuvių Komunistu Vei- 
la.” ”

Sovietą Sąjungos Jaunimas
Šiuo tarpu Maskvoje eina kongresas 

Sovietų Komunistinio Jaunimo Sąjungos. 
Drg. Kosarievas, Sąjungos sekretorius, 
pranešė, ’ kad beveik 46 nuošimčiai visų 
Sovietų Sąjungos gyventojų yra gimę 
jau po 1917 metų bolševistinės revoliuci
jos. Tai jauni vyrai ir moterys, kurie 
gimę ir išauklėti naujose sąlygose, nau
joje dvasioje. Jie jau pasiliuosavę nuo 
religinių prietarų ir apsiginklavę moksli
niu žinojimu. Jie jau pergyveno sun
kiuosius laikus ir įžengė į smagesnį, gra
žesnį gyvenimą.

Toliau pasirodo, kad Sovietų jaunimas 
užima svarbias vietas visose socialistinės 
statybos srityse. Ir moksle, ir prie dar
bo fabrikuose tie jauni vyrai ir moterys 
stovi pirmose eilėse.

Sovietų Sąjungos laisvas jaunimas 
drąsiai žygiuoja pirmyn. Jie nepažįsta 
nedarbo ir nervus naikinančios baimės, 
“kas bus rytoj?” Jų rytojus yra jų ran
kose.

O kaip čia, Amerikoje? Čia penki mi- 
lionaj jaunų vaikinų ir merginų randa
si bedarbių eilėse. Jie kremtasi susirū
pinimu. Jie laipsniškai naikina savo 
sveikatą, savo talentus, niekais leidžia 
savo mokslą ir žinojimą.

Koksai milžiniškas skirtumas!

Į. “Tėvynė” ir Amerikos Lietuvią 
Kongresas

“Tėvynės” redaktorius daro gėdą vi
sam Amerikos Lietuvių Susivienijimui. 
Ta organizacija yra aiškiai pasisakius 
prieš Smetonos diktatūrą Lietuvoje ir to
kioj dvasioje turėtų būti vedamas jos or
ganas. Bet štai dabar eina platus prisi
ruošimas prie Amerikos Lietuvių Kon
greso Lietuvos reikalu. Ar “Tėvynė” 
padeda kongreso idėjai? Nieko pana
šaus.' Ponas Vitaitis atsisako talpinti 

\pranešimus apie kongresą.
’ \ Amerikos Lietuvių Kongresas nėra 

Vienos kurios partijos reikalas. Tai žy- 
Ii* visų lietuvių, kurie nori padėt Lie- 
4uvo8 žmonėms išsikovoti civiles laisves 
tr demokratines teises. Bet tik todėl,

' šis Kongresas žada pasmerkti Sme- 
ĮHioS diktatūrą, “Tėvynė” jį sabotažuo- 
I h- neduoda SLA nariams žinoti apie 
L SLA Apšvietos Komisija, mums at- 
Mo, neturėtų tylėti. Ji turėtų neleisti 
Stačiu i panaudoti “Tėvynę” Smetonos 
ifrbinįmųi ir sabotažavimui tokio svar- 
bg įvykio, kaip proponuojamas Ame- . 
mkos Lietuvių Kongresas.

v
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Klerikalai Kaipo Kontr- 
Revoliucionieriai

Labai pykdavo klerikalų spauda, kuo
met kas nors jai užmesdavo tarnavimą 
kontr-revoliucijai. Bet dabar patys kle
rikalai (kunigai ir jų agentai) nutarė ir 
viešai paskelbė dirbsią už kontr-revoliu- 
ciją.

Taip rašo patsai Chicagos “Draugas.” 
Balandžio 13 dienos laidoje skaitome se
kamą pranešimą iš Washingtono:

Švč. P. Marijos Sodalicijos unijos susi
rinkime Georgetown universiteto rūmuose, 
kur dalyvavo šio miesto katalikiškų kolegi
jų ir vidurinių mokyklų apie 200 delegatų, 
nutarta irutis kontr revoliucijos prieš komu
nizmą, remiantis Kristaus mokslu.

Kad tai visa atsiekus, kad kontrrevoliuci
ja prieš komunizmą būtų sėkminga, pripa
žinta svarbiu reikalu giliau susipažinti su 
komunizmu... Šiam tikslui bus sudaryti stu
dijų klubai kiekvienam katalikiškų mokyk
lų distrikte. Prieš komunizmą bus kovo
jama gyvu žodžiu—per radiją, ir raštu.

Sodalicijos unijos susirinkime svarbiau
siais kalbėtojais buvo du jėzuitai kunigai 
LeBuffe ir LaFarge iš N. Y. laikraščio 
“America” štabo.
Lai visi darbininkai įsitėmija, kad kle

rikalai atvirai pasiima ant savęs rolę 
kontr-revoliucionierių, darbo žmonių 
priešų.

Studentą Streikas
Balandžio 22 d. visose Amerikos augš- 

tosiose mokyklose studentai streikuos 
prieš karo pavojų ir už taiką. Tai jau 
bus iš eilės trečias nacionalis studentų 
streikas. Šiemet bus didžiausias. Ma
noma, kad streikas apims iki 500 augš- 
tųjų mokyklų ir įtrauks apie 500,000 stu
dentų !

Svarbu ir tas, kad šiemet studentų 
streikui pritaria visa eilė augštų moksli
ninkų ir profesorių. Visos eilės univer
sitetų prezidentai pareiškė savo simpati
jas studentų streikui ir suteiks pilną lais
vę savo studentams demonstruoti prieš 
karą.

“Šalin karas ir fašizmas!” audringai 
skambės studentų balsas 22 dieną balan- .. 
džio. Lietuviai tėvai turėtų paraginti 
savo sūnus ir dukteris, lankančius moks
lą, ruoštis prie šio streiko ir jame akty
viai dalyvauti.

Rezignavo iš S. P., Nuėjo pas 
Demokratus

Darbo unijų augštieji viršininkai gal
vatrūkčiais veržiasi į Demokratų Parti
jos vežimą, idant padėjus Rooseveltui 
laimėti prezidento rinkimuose. New 
Yorke jau sukurta “Nepartinė Darbo 
Unijų Lyga” rėmimui Roosevelto kandi
datūros. Jos vadai yra Berry, Hillman 
ir visa eilė kitų biurokratų.

O kas įdomiausia, kad Socialistų Par
tijos “senosios gvardijos” žmonės irgi 
šliejasi prie to paties suokalbio organi
zuotus darbininkus suvaryti į demokra
tų bučių. Štai didelės International La
dies Garment Workers unijos preziden
tas David Dubinsky, tūzas “senojoj gvar
dijoj,” rezignavo iš Socialistų Partijos 
ir nudardėjo Roosevelto mašinai dirbti. 
Pati unija yra savo konvencijoj nutarus 
darbuotis del įkūrimo Farmerių-Darbo 
Partijos. Vadinasi, ponas Dubinsky pa
neigia ne tik Socialistų Partiją, bet ir tą 
uniją, kuriai jis vadovauja.

Lietuva ir Lenkija
Senas Varšuvietis, “Lietuvos Žinių” 

korespondentas Lenkijoje, siunčia savo 
laikraščiui labai jau ružavai nudažytu 
informacijų apie galimybes sutarties 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Senas Varšuvietis, nei kiek neabejoda- 
• mas, tvirtina, kad Lenkijos meilė su Vo
kietija atvėsta ir tuoj baigsis “skausmin
gu persiskyrimu.” Tai tiesa, kad hitle
rinis hipnozas Lenkijoje silpnėja, bet iš 
esmės, Lenkijos draugavimas su Vokie
tija tebesitęsia. Argi “Lietuvos Žinių” 
redakcijai ir jos korespondentui Varša- • 
voje nėra žinomas dar visai nesenai pa
darytas p. Beck’o pareiškimas Londone, 
kad Lenkija pilniausia pasitiki Hitlerio - 
draugiškumu. Juk Lenkijos vardu kal
ba jos užsienio reikalų ministeris, o ne 
“Liet. Žipių” korespondentas.

Reikia dar pažymėti, kad ta Beck’o 
meilė link Hitlerio ir pasitikėjimas juo-

Ką Adolfas Gudukas Pasakoja 
Apie Dzūkiją?

ne

(Pabaiga)
Ar Merginos Gauna 

“Sarmatą” ?

—Ar besidraugaujant
pasitaiko merginoms susigy
venti kokia “sarmata”?

—“Sarmatų” dabar mažai 
girdisi, o jei kur ir įvyksta ta 
laimė ar nelaimė, tai teismas 
“sarmatos” autoriui priteisia 
apsivesti su nuskriaustąja, ar
ba nubaudžia.

—Ar teko girdėti, kad po
ra gyventų laisvai, be šliūbo?

—Taip, ir, kiek man žino
ma, valdžia į tokius dalykus 
daug nesikiša. Ęet jei suži
no kunigas, pas tokius kalėdo
ti neiną.

—Kaip dabar atrodo Dzū
kijos žmonių parėdai?

—žmonės, ypatingai jauni
mas, myli pasirėdyti, tik gai
la, kad nėra iš ko. Merginų 
parėdai, galima sakyti, pu
siau pirkti, o pusiau namie ga
minti.

—Ar kaimiečiams prieina
mas medis statybai, malkoms, 
kurui ?

—Su tuo, tai, brol, Lietu
voj gyva bėda. Medžius val
džia parduoda tik vieną ar du 
kartu į metus. Pardavimas 
vadinasi varžytinėmis. Papras
tai, medį nuperka perkupčiai, 
kurie siunčia jį kur nors į už
sienį. Be to, medis dabar ne
paprastai brangus; ūkinin
kams neįmanoma nusipirkti. 
Todėl ir naujų namų mūsų 
apielinkėje veik nestato. Viso 
labo tik vienas žmogus iš Ga
lintėnų (pavardės neatsime
nu) naują namą susibudavo- 
jo, o daugiau niekas.

—Iš laikraščių dabar girdi
si, būk žmonės dengiasi trio- 
bas blėtomis. Ar daugelis 
mūsų apielinkėje tokių trio- 
bų ?

—Savilionių kaime Bariso 
Adolfo (bostoniečio vaistinin
ko 'Zigmo Bariso'brolis), Ma-. 
jpriškių Marcalio, Maciaus 
Drobnio, Jono Bloznelio iš 
Veismūnų kaimo, ir Aučio Ju
liaus iš Pakrikštių—triobų sto
gai blėtiniai.

Laikraščiai ir Ponai
—Ar skaito Lietuvos kai

miečiai laikraščius? Sakysim, 
jeigu Savilionių kaime randa
si arti trysdešimt gyventojų, 
kiek iš jų yra užsiprenumera
vę laikraščių ir kokius?

—Gal būt teisingai į tai ne
atsakysiu, vienok ne daugiau 
mūsų kaime yra skaitytojų, 
kaip 5 ar 6. Pora skaito “Lie
tuvos 'Ūkininką”, o kiti skai
to valdžios finansuojamą 
“Ūkininko Patarėją”, nes pa
starasis yra sudaręs su val
džia sutartį, sąryšyje su da
bartinės valdžios agitacija, 
jeigu valstiečiui pasitaiko ne-, 
laimė-gaisras, tai skaitąs mi
nėtą laikraštį, gauna 50 litų 
dovanų. Sprendžiu, tas pats 
bus ir kituose kaimuose.

—Gal pasakysite, meldžia
masis, koki žmonės dabar yra 
Merkinės valsčiaus valdyboje, 
tai yra, viršaitis ir sekreto-

Rašo P. Baranauskas

rius ?
—Pavardžių, veikiausiai ne

atsiminsiu, kadangi kaimiečiai 
pavardėmis jų nei nevadina, 
daugiausiai: ponai, ponios, 
panelės... Bet reikia pasa
kyti, kad valsčiaus sekretorius 
turi tris pagelbininkus vyrus 
ir vieną panelę; taipgi viršai
tis. Jie eina valsčiaus valdy
bos pareigas. Pagelbininkai 
turi vėl pagelbininkus ir taip 
eina čiela litanija. Policijos 
nuovados viršininkas, kažin 
kodėl, padėjėjų neturi—jam 
patarnauja eiliniai policinin
kai, kurių Merkinėj yra ne
mažas pulkelis.

—Atleiskite, <įar grįžšiu 
prie ūkininkų. Ar daug Dzū
kijos ūkininkų vartoja dirbti
nas laukam trąšas ir kokias?

—Ūkininkai vartotų trąšas; 
jie žino trąšų naudingumą; 
jie žino, kaip jas suderinti, 
kokiems javams kokios yra 
tipkamesnės ir taip toliaus. 
B,et didžiausia nelaimė, kad 
neturi ųž ką jas nusipirkti. . . 
Vis tas šventas smetoniškas 
krizis visus dusina. Už trą
šų maišelį reikia mokėti 20 
litų. Pirmiau “Lietūkis” duo
davo trąšas ant išmokesčių; 
dabar jau nebeduoda.

—Kaip gyvuoja Makniūnų 
Pieno Perdirbimo Bendrovė ? 
Ar daugelis kaimiečių veža į 
pieninę pieną ?

—Pieninė Makniūnuose įtai
syta, galima sakyti, moderniš
ka: garo spėka suka mašinas, 
ir abelna tvarka būtų nepras
čiausia. Pieną veža daug ap- 
ielinkes ūkininkų, o kai jų 
daugelis suvažiuoja, tai turi 
kartais po pusę dienos prie 
pieninės praleisti, kol gauna 
tą mėlyną pieną jau išcentri- 
figuotą, ir jie vežasi jį namo, 
ir juo maitinasi. Toks pienas, 
reikia pasakyti, jau neturi sa
vyje jokių naudingų mineralų. 
Ūž kilogramą sviesto gauna 
40 lietuviškų centų.

Raudona Vėliava Palažijos 
Grūšioje

Adolfas pertraukė pasikal
bėjimą ir pasiūlė man stikliu
ką vyno. Valandžiukę paty
lėjęs, nusišypsojo ir tęsė:

—Dabar tai kurjoziškų da
lykėlių tau papasakosiu: Vie
ną rytmetį, atbėga netolimas 
mano kaimynas, Palažija Pet
ras iš Galintėnų kaimo ir susi
tikęs mane kieme, pareiškė: 
“Ot broli, dabar tai jau aš 
prapuolęs!” —Kas gi tokio?, 
“Nugi šį rytą atsikėlęs radau 
prie mano triobos, grūšioš vir
šūnėje, keno įkeltą ‘ruską ka
rūną’ (raudoną vėliavą) ir 
dabar nežinau, kas su ja da
ryti?” Mat, ūkininkas neturi 
teisės pats ją iškelti. Parėjęs 
namo, rado pribuvusius poli
cininkus, kuriems taip pat ne
valia patiems yėliavą imti. Jie 
pasamdė kitą asmenį ir tas iš
ėmė. Po to, tiesa, Letras Pa
lažija buvo per ilgą laiką tar
domas; siunčiamas nuo Aino- 
šįaus, pas Kaipošių. O tų pro
klamacijų! Nėra tos dienos,

kad nebūtų kur nors prikli
juota prie medžio, sienų arba 
net ir prie kryžių. Tuomet ir, 
vėl policija turi darbo, jieško- 
dama kaltininkų. Bet surasti 
tikruosius “kaltininkus” 
nepasiseka.

Kaip Gavelis Ūkį 
Praromansavo

—Beje, dar vienas Dzūkijoj 
keistas dalykėlis, kuris dėjosi 
štai kaip: Iš Kampų kaimo 
J. Gavelis, stambus ūkininkas, 
turėjęs 6 valakus žemės, viso
je apielinkėje žinomas, kaipo 
smalsus mergininkas, nors tu
ri žmoną. Tos jam neužtek
davo : jis visada turėdavo 
samdinę merginą, kurią gale 
metų paleisdavo su “trube- 
liu”, arba “fliurtuodavo” su 
kaimynkomis. Vieną gražią 
dieną, jam bespaciruojant, 
Alytaus tratavarais, pasitaikė 
susitikti graži žydriaakė, su 
suraitytais plaukais, alytiškė 
mieščionka. Na, manė sau 
Gavelis, čia tai jau bus ge
riausia porcija. Ir prasidėjo 
jų meiliški žygiai! Viskas ei
na kaip sviestu patepta; va
žiuoja jis tankiai į Alytų, su
sitaria iš kalno su ja susitikti, 
ir sutartis iš abiejų pusių bū
na šimtaprocentiniai išpildy
ta. Bet gražuolė turi savo tik
rąjį vyrą, kuris galų-gale su
uodžia tą mužiko “zuikių šau
dymą”. Jis ir pareiškia savo 
moterei:

“žmonele, aš žinau, kaip 
dalykai dedasi mūsų šeimyno-

veik
va, pa- 
20,000 
litų) !” 
ranko- 

vekselį.

je, bet tu visai nesibijok, tau 
blogo nebus; naujoką gali 
parsivesti į namus ir roman
suoti, o aš iškirsiu jam “špo
selį”, del kurio tu nenuken- 
tėsi.” Pastaroji taip ir padare. 
Parsivedė namon Gavelį, ro- 
mansavo, bučiavosi, dar ir po 
stikliuką išsimetė, o tikrasis 
vyras, pasikvietęs dar vieną 
smarkų liudininką, išvirto iš 
kito kambario su revolveriais 
rankose, ir pastatė Kampų ro- 
mansistui dvi propozicijas: 
“Užsimokėk už romansų gy
vybe, o jei ne, tai še, 
sirašyk vekselį ant 
(dvidešimt tūkstančių 
Kad ir drebančiomis 
mis, Gavelis pasirašė
Rezultatai tokie: jo ūkis teis
mo keliu. parduotas varžytinė
mis. Jam kažin kaip dar liko 
keturi hektarai/^ant kurių jis 
dabar gyvena, bet jau tik su 
viena žmona !

—Na, o kaip dabar atrodo 
dzūkų sostinė, Merkinė? Kaip 
Nemunaitis, Alytus ir kiti 
miesteliai ?

—Merkinėj, man atrodo, 
beveik nėra padaryta jokios 
žymesnės permainos per tuos 
25 metus. Jokio progreso ne
simato. Nemunaitis toks pat, 
kaip buvo prieš 25 metus, be 
jokių permainų, išskiriant 
naują, puikią kleboniją. Aly
tus žymiai persimainęs. Mat, 
Alytuj daugiau ponų, todėl ir 
namų yra gražių, ir vienas ki
tas automobilis matosi. Auto
busas kartais praslenka. Be 
to, Alytuje yra gimnazija, ka
reivinės, 
kitokių 
miestą.

Su tuo
duku pasikalbėjimą, 
dejom prie progos dar susi
tikti.

kelios bažnyčios ir 
dalykų, puošiančių

ir užbaigiau su Gu- 
Pasiža-

Lietuvos Inteligentų 
Bedarbių Būklė

Inteligentų Bedarbių Būklė
Lietuvoj krizė, priešingai 

buržuazinės spaudos praneši
mams, gilėja, ši žiema pasi
žymi nepaprastu nedarbu. Bur
žuazinė spauda skelbia, kad 
Kauno biržoj 1935 m. gale buvo 
virš 10 tūkstančių bedarbių įre
gistruota. Tai tik oficialės ži
nios. Tikrą skaičių bedarbių 
sunku nustatyt, bet jis, be abe
jo, peršoka paduotąjį skaičių. 
Nedarbas palietė ne tik dar
bininkus, bet ir kitus visuome
nės sluoksnius, pavyzdžiui, in
teligentiją. žiemos pradžioj 
laikraščiai pradėjo aliarmuot. 
Į įstaigas atsilankydavo inteli
gentai kelias dienas nevalgę, ne 
tarnysčių, bet bile kokio darbo. 
Į redakcijas ateidavo žmonės 
mėnesiais baltinių nemainę, už 
butą prasiskolinę, nors mėne
siui buto kaina 5 1. Galima 
sau įsivaizdint tas lūšnas, jei 
vidutinis kambarys priemies
čiuose kainuoja 15-20 litų. 
Laikraščiai, ypač fašistų, siūlė 
steigt inteligentams bedarbiams 
darbo stovyklas, girdėdami 
Hitlerio pažangą toj srityj. 
Valdžia toms mintims pritarda
vo, bet galvojo kitaip. Iš pra-

mi pareikšta kaip tik tuo laiku, kada 
Vokietijos pravadyriai į šmočiukus dra
sko sutartis, kurias Vokietija liuosu no
ru pasirašė (Locarno).

Argi neaišku, kad “Liet, žinių” ko
respondentas perdaug jau optimistiškas, 
kada jisai taip drąsiai pranašauja, jog 
Lenkija skirsis nuo Vokietijos. Kas to 
nenorėtų, bet norėjimas tai dar ne fak
tas. . ! Į’ •

Toįiaus korespondentas pabrėžia, kad 
derybose su Lietuva (jeigu jos prasidė
tų) “Lenkija sutiktų Lietuvai perleisti 
lietuviškiausias vietas okųpųotuos Lie
tu vos-Breslaujos, Švenčionių ir Seinų ap
skrityse, bei srityse, bet be Vilniaus.”

Bet be Vilniaus! “Vilniaus klausimas

paliekama atviras”—priduria korespon
dentas.

Viena, dar nėra jokių įrodymų, kad 
Lenkija tikrai sutiktų perleisti Lietuvai 
viršuj suminėtas sritis, o antra—dėl pa
ties Vilniaus nėra jokių iliuzijų.

Mes manome, kad apie normališkesnio 
sugyvenimo sąlygas Lenkijos su Lietuva 
galima būtų visai rimtai svarstyti, jeigu 
Lenkija visiškai atsipalaiduotų nuo hit
lerinės Vokietijos ir jeigu ji nuoširdžiai 
sutiktų prisidėti prie Rytų Europos vals
tybių saugumo pakto. Tuomet Rytų Eu- 
poje labai sumažėtų karo pavojus, tuo
met Sovietai, Lenkija ir Lietuva vienin
gai iiusistatytų prieš hitlerinę Vokietiją, 
tuomet, visai natūraliu būdu, sušvelnėtų 
santikiai tarp Lenkijos ir Lietuvos.

džių buvo manyta pasitenkint 
labdaros draugija, kaip “Inteli
gentams Remti Draugija,” bet 
gyvenimas parodė, jog pažadais 
inteligentų nepasotinsi. Kelių 
savaičių bėgyj toj draugijoj už
siregistravo virš trijų šimtų be
darbių inteligentų. Tai viešai 
patvirtino draugijos vedėjas 
grupei bedarbių lapkričio pra
džioj. Draugijos valdyba at
kalbinėjo inteligentus eit dar
bo biržon, žadėdama tuoj su
teikt darbą. Valdyba klausi
nėjo net inteligentų pragyveni
mo minimumą, sakydama, kad 
už kelių dienų galės išduot pa
šalpas. Mat, valdyba tikėjosi 
gaut iš valdžios tam tikrą su
mą pinigų. Savaitės slinko, bet 
nei darbo nei pašalpos neduo
davo. Bedarbiai inteligentai 
pradėjo nerimaut. Įvykdavo 
skandalų, tada valdyba pakeitė 
taktiką ir pradėjo siųst inteli
gentus darbo biržon. Valdžios 
pašalpos draugija laukia iki 
šios dienos. Vienintelė gera pu
sė tos draugijos — parodymas 
bedarbių inteligentų apytikrio 
skaičiaus. Ir ištikrųjų, jei pa
imsime praeitų metų statistiką, 
tai pastebėsim, kad per ištisus 
metus biržoj įsiregistravusių 
proto darbininkų buvo virš 300. 
Toks masinis registravimasis 
nieko gero valdžiai nežadėjo ir 
jinai turėjo rimčiau susirūpin
ti bedarbių inteligentų būkle. 
Buvo paskirta 60 tūkstančių li
tų inteligentų bedarbių reika
lams. Tos sumos pakaktų, su- 
lyg valdžios išvedžiojimų, ap
rūpint keliems mėnesiams 120 
bedarbių. Tiesa, iki gruodžio 
tiek maždaug ir buvo įsiregis
travusių. bedarbių. Bet per 
gruodžio mėnesį prasidėjo in
teligentų antpuolis. Kiekvieną 
dieną į biržą ateidavo 30-40 
žmonių.

(Bus daugiau)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų
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Darbininkė ir Šeimininkė Moterys-Aktingos Socializmo Statytojos Oakland, Calif.

Mrs. Mary Zuk Išrinkta Hamtramck 
Miesto Tarybon Liaudies Tiksėtu

balsas turėtų didelės reikšmės.
Mes raginame ALDLD nares 

ir kitas lietuves moteris gelbė
ti prisirengime prie kongreso 
skaitlingai jame dalyvauti.

ir

Mirė Haymarketo 
Kankinio Žmona

Visų akys šiomis dienomis 
sužiuro į Detroitą. Ten, žymio-

♦ j e miesto dalyje, Hamtramck,
• išrinkta Miesto Tarybon Mrs. 

Mary Zuk, nedidelė, bet su
mani ir pasiryžusi kovotoja už 
darbo žmonių reikalus.

’ Kas Ir Ko Ją Išrinko

Visų pirma reikia priminti, 
kad menkutė, darbšti moteriš
kėlė Zuk jau buvo plačiai

* Amerikai, o ypatingai Ham
tramck biednuomenei žinoma, 
kaipo pirmaeilė kovotoja—va
dovė kovoj prieš augštas mė
sos kainas, už nupiginimą pie
no ir kitų maisto produktų. 
Detroito moterys vedė marša- 
vimus, boikotą, streiką ir jos 
privertė numušt kainas. Dė
ka jų veiklai, Washingtone iš
keltas augštų kainų tyrimo 
klausimas. Pirmu kartu tapo 
pripažinta moterų veikimo 
spėka ir pradėta su ja skaity
tis. *

* Streiko metu moterys pama
tė, kad Miesto Taryba, kaip ir 
visa valdžia, išstoja prieš jas, 
o už maisto pakavimo šapų sa-

( vininkus. Čia jos rimtai ap
svarstė ir pamatė, kad tik pa
siuntus Miesto Tarybon kovin
gus kandidatus jų reikalai bus 
suprasti ir pildomi. Tokia 
kandidate jos pasirinko Mrs. 
Zuk, nes kas gi, kad ne jinai, 
buvo pirmose eilėse kovos už 
jų reikalus.

Kitu svarbiu faktorium pri
sidėjusiu prie išrinkimo buvo 
sudarymas bendro darbo žmo
nių tikieto po Liaudies Lygos 
vardu. <

didatę rėme gera, įtakinga 
Liaudies Lyga. Tai gera pa
moka tuojau imtis darbo už 
sudarymą F a r m e r i ų-Darbo 
Partijos, kad jos pagelba visoj 
Amerikoj pravest daug tokių 
kandidatų, kaip Mrs. iZuk, ku
rie kartu su mumis tęstų kovą 
už mūsų reikalavimus.

Kas Toji Mrs. Zuk?
Išrinkus moteriškę, natūra

lu, įkilo visoki spėliojimai. 
Mums rūpi, ką sako moterys.

“Bepigu toms moterims, ku
rios neturi šeimyninių rūpes
čių, būti veikliomis ir išrink
tomis,” pastebėjo viena mdte- 
riškė.

“Tu *manai, kad visas svie
tas vėpsojimu verčiasi, tik tu 
viena rūpinies šeimyna,” atšo
vė kita.

O trečia pridėjo:
“Taigi, kad turinčios rūpes

čių veikia ir būna išrinktos. 
Paimk, kad ir tą pačią Mrs. 
Zuk. Moteriškė buvo ant pa
talpos. Jos vaikučiai, Irenėlė 
ir Stasys, tai švaros pavyz
džiai. O kiek dienų ir nakte
lių ji veikimui praleidžia! Tik 
mylinti ir rūpestinga motina 
gali pasiaukauti, kad suteikti 
vaikams kas reikalinga. Ar 
ji galėjo suteikti jiems viską 
reikalingą, būdama ant pašal
pos? Aišku, kad ne. Dėlto 
ji, kad ir tarp vargo ir rūpes
čių, visgi surado laiko, kad ko
voti už savo, sykiu už tavo ir 
mano reikalus. Ne veltui ji 

.. _ įgavo tokią masių pagarbą ir.
Gerą įtekmingą kan- Į pasitikėjimą.”

Už Moterim Teisę Dirbti
Pastaraisiais laikais vis dau

giau ir daugiau diskriminuoja
ma vedusios moterys darbe. 
Tankiai buržuazinė spauda pa
leidžia šūkį prieš vedusių mo
terų darbą. Neatsilieka nuo to 
ir buržuazinės moterų organi
zacijos. Klaidingai šį klausimą 
ima ir daug darbininkų bei 
darbininkių. Buržuazinių patri- 
jotų šauksmai: “Prašalinti ve
dusias moteris iš darbų, tai bus 
pakankamai darbo nevedusiem 
ir nedarbo klausimas jau bus 
išrištas,” apgauna daug ir dar
bo klasės narių ir juos nustato 
prieš moterų darbą. Gi tikru
moje yra žinoma, kad vedusios 
moterys yra priverstos dirbti, 
kad pasidarius šiokį tokį žmo
niškesnį pragyvenimą.

Daugumoj darbdaviai pasi
naudoja tuo posakiu, būk vedu
sios moterys galinčios dirbti už 
mažesnę algą—joms mažiau ir 
moka, nors jos atlieka tą patį 
darbą. O paėmę jaunas, nepa
tyrusias darbininkes į paleistų 
moterų vietas, jas dar dau
giau išnaudoja.

Šis suvažiavimas pasisako 
prieš bent kokią diskriminaci
ją prieš moteris, už moterim 
teisę dirbti, už lygią mokestį už 
lygų darbą. Kadangi tik orga
nizuotai galima sėkmingai ko
vot, tad mūsų pareiga jungtis 
su įvairių tautų moterų organi
zacijom ir bendrai kovot už mi
nėtus reikalavimus.

Rezoliucijos
Priimtos Rytinių Valstijų Lietuvių Moterų Suvažiavi

me 4 Bal., 1936, Brooklyn, N. Y.

Motery Organizavimas

Šis Ryt. Valstijų Liet. Mo
terų Suvažiavimas, plačiai iš- 
diskusavęs moterų organizavi
mo klausimą, permato, kad or
ganizavimas moterų yra būtinas 
ir svarbus dienos klausimas, 
kuris atydžiai, be atidėliojimo 
turi būt vykinamas gyvenimam 
Todėl vienbalsiai pasisako, kad 
Am. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos (ALDLD) 
kuopos būtinai sudarytų kiek
vienoj kolonijoj moterų darbui 
komisiją, kurios pareiga bus 
rūpintis moterų organizavimu į 
ALDLD ir kitas klasines org., 
taipgi surasti būdus bendram 
veikimui su kitų sripvių moterų 
organizacijomis svarbiais klau
simais, kaip kovos prieš kara ir 
fašizmą, už moterų teises riba- 
vime šeimynos, už motinų ir so- 
cialės apdraudos bilių ir Lietu
vos klausimais.

ALDLD bendros kuopos na
rės taipgi privalo rūpintis su
daryti atskirą moterų kuopą 
ten. kur susidaro tinkamos ap
linkybės ir ganėtinas skaičius 
moterų, kurios pageidautų tu
rėt moterų kuopą.

Taip pat rūpintis pralavinimu 
rašytojų žinių į moterų skyrių 
ir abelnai spaudom

Reikia turėti socialio pobū
džio vakarėlių su programomis, 
paliečiant ir namų darbą, kaip 
įvairius rankdarbius, valgių ga
minimą ir tt. Į tokius parengi
mus reikia stengtis įtraukti 
kuodaugiau ir neorganizuotų 
moterų.

Lietuvos Klausimu

Moterą Apšvieta
Moterų Komisijos turi steng

tis surengt prakalbas, diskusi
jas, pasikalbėjimus įvairiais 
dienos klausimais, o ypatingai 
moterų klausimais. Tam tikslui 
naudoti centro pagamintas pa
skaitas, imti diskusavimui ALD 
LD išleistas knygas, raginti 
moteris dalyvauti prirengime 
ivadu ir pačiose diskusijose, 
‘nin/yj sakyti prakalbėles, kad 
j palavinti moterų kalbėtojų.

Mes, R. V. Liet. Mot. Suva
žiavimo dalyvės, vienbalsiai pa
smerkiau! Lietuvos fašistinę 
valdžią, kuri atėmė nuo Lietu
vos žmonių laisvę ir lieja ne
kaltų darbininkų ir valstiečių 
krauja, vien dėlto, kad jie drįs
ta reikalauti savo teisių. Mes 
tęsim ir plėsim kovą tarp Am
erikos lietuvių darbininkų už 
civiles laisves Lietuvos liau
džiai ir už slaptu visuotinu bal- 
šavimu rinktą valdžią, kuri pa
gerintų darbo žmonių padėtį ir 
tuomi sustiprintų Lietuvos ne
priklausomybės gynimo spėkas.

Mes raginam Am. lietuvius 
■paremti kovotojus už Lietuvos 
darbo žmonių laisvę — Lie
tuvos politinius kalinius ir jų 
šeimynas,, taipgi reikalaujam 
laisvės visiem Lietuvos peliti
niam priešfašistiniam fali
niam.

Kova Prieš Karą
Kiekvienas imperialistinis ka

ras yra vedamas del pelno, už 
naujas rinkas, už investuoto ka
pitalo apsaugojimą. Kiekvienas 
toks karas yra pražūtingas dar
bininkų klasei. '

Iš mūsų minčių dar neišnyko 
baisus paveikslas praėjusio pa
saulinio karo, kuris sunaikino 
milionus gyvybių, kitus milio- 
nus amžinai sužalotų paliko 
laipsniškai merdėti. Ir akyvaiz- 
doje šio baisaus paveikslo val
dančioji klasė galvatrūkčiais 
ginkluojasi ir rengiasi prie nau
jos skerdynės, naujo civilizaci
jos, kultūros, turto ir gyvybių 
naikinimo, podraug užpuolimo 
ant darbininkų tėvynės—Sovie
tų Sąjungos.

Mes, kaipo klasiniai sąmonin
ga darbininkų klasės dalis, ži
nodamos, kokią baisią destruk
ciją ir nelaimę neša kiekvienas 
imperialistinis karas — turim 
prieš jį kovoti ir į tą kovą 
įtraukti plačias mases organi
zuotų ir neorganizuotų moterų. 
Turim stengtis įrodyt karo pra
gaištingumą darbininkėm moti
nom "ir laimėti jas šiai kovai. 
Gi, kilus karui, turim stengtis 
paversti jį į civilį karą, už dar
bininkų klasės galios laimėji
mą.

Veik išvakarėse auksinio 
Pirmos Gegužės jubilėjaus mi
rė viena iš pagarsėjusių mote
rų Haymarket istorijoj, kuri 
tampriai surišta su pirmuoju 
Pirmos Gegužės apvaiksčioji- 
mu. Jos vardas—'Nina Van 
'Zandt Spies, žmona Alberto 
Spies, kuris buvo’viehu iš ke
turių pakartųjų kovoj už 8 
vai. darbo dieną, pasėkoj is
toriškos Pirmos Gegužės de
monstracijos Chicagoj, 1886 
metais.

Nina, tuomet jauna mergi
na, buvo sėkmingai užbaigus 
Vassar Kolegiją. Jos tėvas bu
vo pasiturįs chemikas. Savo 
vyro, Spies, ji nepažinojo iki 
garsaus teismo, ne gi su juo 
turėjo progą gyventi po apsi- 
vedimo. Jinai interesavosi tuo 
teismu ir ten nuėjus pirmu 
kartu pamatė ir pamylėjo tei
siamąjį. Nuo to laiko dalyva
vo kiekvienoje teismo sesijo
je. Teisme ji pasitikdąvo re
voliucionierių Spies su gėlė
mis ir saldainiais. Ji patraukė 
savėp spaudos atyd!£ Daug 
buvo rašoma apie “nepapras
tai gražią brunetę”, pasiturin
čią merginą, susidomėjusią re
voliucionieriumi —bombininku 
—kaip jį vadino teisme. Jam 
gręsė kartuvės, kadangi jis bu
vo perdaug pavojingas valdan
čiai klasei. Dėlto prieš jį ir 
kelis kitus buvo padarytas 
suokalbis.

Jinai netgi neturėjo progos 
su savo idealistu mylėtiniu 
šliūbą paimti. Jisai parašė su
tikimą, o jo vietoj pas taikos 
teisėją ceremonijas atbuvo jo 
brolis, Henry Spies. Po tokių 
vedybų kilo daug kalbų apie 
vedybų legališkumą, tačiau ji 
iki mirties vadinosi Mrs. Spies.

Po Alberto Spies nužudymo 
jauna našlė ėmė aktyviai da
lyvauti tuomet buvusioj kovin-\ 
goj IWW ir kitose radikališ- 
kose organizacijose.

Mirė 9 d. balandžio, sulau
kus 74 metų, bendrabutyje, 
kurį jinai laikė per daugelį 
metų Chicagoje.

Spalio revoliucija 
Rusijos ir kitų caro 
tautų moterį, atidarė 
džiaugsmingam, laimingam gy
venimui. Pirmą kartą žmonijos 
istorijoj moteris tapo lygiatei
siu ir lygiaverčiu visuomenės 
nariu. Sovietų šalyj moterys 
dalyvauja gyvenimo srityse, jos 
yra aktingos socializmo statyto
jos. .

Nuo pirmų Spalio revoliuci
jos dienų pasiliuosuodama nuo 
beteisiškumo, vergijos, moteris 
aktingai kovoja už naują, lai
mingą gyvenimą. Moteris ran
dasi priešakinėse eilėse kovoj 
už aukštų išdirbimo normų, už 
socialistinio ūkio kėlimą. Visam 
pasauliui tapo žinomi stachano- 
viečių vardai, kaip M. Demčen- 
kos, Vinogradovos ir daugelis 
kitų. Kolchoziniuose laukuose, 
fabrikuose, transporte, mokyk
lose, kabinetuose ir ligoninėse, 
visam įvairiaspalviame SSRS 
gyvenime Sovietų moterys rodo 
atsiekimus.

Moteris gali išsirinkti darbą 
sulig savo noru. Partija ir val
džia padeda jai. Partija akylai 
žiūri, kad būtų atsižvelgiama į 
moterų paklausas, pagerintos 
materialinės buities sąlygos. 
Juk “charakteringa mūsų revo
liucijos ypatybė yra ta, kad ji
nai suteikė liaudžiai ne tik lais
vę, bet ir materialines gėrybes 
ir pasiturinčio ir kultūringo 
gyvenimo galimybę.” (Stalino 
kalba stachanoviečių pasitari
me) .

Kovo 8 dieną sovietinės sos
tinės moterys savo laiške drg. 
Stalinui rašo: “šiandien kiek
viena darbininkė, kiekviena kol- 
chozninkė, kiekviena darbo mo
teris mūsų šalyj savo gyvenimo

L. Liepa
išlaisvino^patyrimu gali patvirtinti tą, ką 
pavergtų 
jai kelią

tu taip puikiai išreiškei: ‘Gy
vent liko geriau, draugai. Gy
vent liko linksmiau.’

“Mes, drg. Staline, didžiuo
jamės ir esam laimingi tuom, 
kad dideliuose socializmo laimė
jimuose tokią didelę ir aktingą 
rolę .sulošė darbininkė ir kol- 
chozninkė, kurios parodė ne
matytus pavyzdžius ištikrųjų 
narsaus darbo ir kūrybos....”

Ir ištikrųjų tenka tik pažiū
rėti, kokia didelė darbininkių 
armija dirbo socialistiniuose 
laukuose, fabrikuose ir kitose 
darbo vietose, kuomi galima įsi
tikinti, kad moteris SSRS tapo 
didele jėga.

SSRS, socializmo šalyj, mo
teris dalyvauja visose ūkio ša
kose. 1935 m. SSRS darbo mo
terų skaičius siekė 7,881,000 
darbininkių ir tarnautojų. Tai 
33.4 nuoš. bendro skaičiaus dir
bančių liaudies ūkyj. Sulig ša
kom, tai išeina: sunkiojoj pra
monėj — 2,627,000, statyboj— 
450 tūkst., transporte — 384 
tūkst., žemės ūkyj—685 tūkst., 
sveikatos apsaugos įstaigose ir 
įmonėse—919 tūkst. ir tt.

Visai pasikeitė moterų profe
sijos vaizdas. Dabar yra mote
rų metalistų 26 nuoš., anglies 
pramonėj apie 24 nuoš., medžio 
apdirbimo—apie 40 nuoš. Siuvi
mo ir tekstilės įmonės nustojo 
savo moterų darbo tipingumo.

Auga kvalifikuotų moterų 
skaičius.

Sekamą savaitę šiame skyriu
je rasite smulkmeningiau aps
kaičiuota, kokiose kvalifikuotų 
darbininkų ir viršininkų vieto
se randasi Sovietų Sąjungos 
moterys.

verstiną

ta pati 
pavyzdį 

sakydamos,

M-tė.

“Biedna” Barbora
at-

■

•i*

Užgiriam Lietuvių Kongresą
Ryt. V. L. M. Suvažiavimas 

užgiria šaukimą Lietuvių Kon
greso šioje šalyje ateinančią 
vasarą. Yra labai reikalingas 
toks kongresas, kuris, apart ki
tų svarbių klausimų, nuodug
niai apsvarstytų Lietuvos rei
kalus. Jo galingas, organizuotas

Kova Prieš Fašizmą
Fašizmas yra kruviniausią, 

žiauriausia ir paskutinė forma 
kapitalizmo valdymo. Fašizmas 
yra priešas civilizacijos, pro
greso ir bent kokios laisvės. Fa
šizmo valdomose šalyse moterys 
labai daug kenčia: jos yra pa
žemintos, nustumtos iki žemiau
sio laipsnio, koks buvo tik vi
duramžiuose, moterų paniekos 
gadynėj. Todėl mes privalom 
kovoti prieš fašizmą ir į šią ko
vą mūsų/pareiga traukti darbi
ninkes', profesionales ir intelek- 
tuales moteris.
(Kitos rezoliucijos tilps šiame 

skyriuje sekamą savaitę.)

Pamenate, tūlas laikas 
gal Barbora Huttoniutė, 5 ir 
10 centinių krautuvių savinin
kė, buvo vedus tituluotą Mdi- 
vani. Jam davė nemažą pa
segą. Su juo neužilgo persi
skyrė, apsivedė su Holandijos 
tituluočiu Reventlow. Ir tam 
kraitelio nepašykštėjo—paka
ko jo jaunikiui, liko ir Barbu
tei keletą milionų nuosavų do- 
leriukų.

Bet šiomis dienomis, ūmai 
Barbutė “nubiednėjo”. Mat, 
atėjo laikas mokėti donį nuo 
įplaukų. Ir tikėsite, ar ne: 
Barbora “myli savo šalį” ir 
taip toliau, ir taip be galo. 
Bet taksų už 1933 m. nė cen
to—ji, biedna, jokių įplaukų 
1933 m. neturėjus. Lai tak
sus sumoka tos, kurios perka 
Woolworth’s prekes, nes ge
resnių pirkt neišgali.

Tai tik vienas pavyzdis iš 
daugelio, kaip turčiai gali nu
sukt taksus ir likt teisūs.

Kaip sau norite, bile paik- 
šas suprastų, kad kas nors blo
ga su tokiais guminiais įstaty
mais, kuriuos tampo, kas kaip 
nori. Ar ne laikas “smegenų 
trusto” vieton pasiųsti Wash- 
in^tonan darbininkus, kurie iš
šluotų tuos pelėsius. Rinki
mai artėja. Farmerių-Darbo 
Partija—bendras visų darbo 
žmonių frontas galėtų pasiųsti 
į Washingtoną tokius šlavikus. 
Jūs ir aš prie to turime prisi
dėti. A.

ditas dd. binghamtoniečiams. 
Dalyvavo gana daug moterų. 
Tai labai svarbu,, kad čia mo
terys irgi dalyvauja politikoje.

Iš draugų socialistų šioje 
kuopoje yra gana gabių žmo
nių, kurie gali gerai ir vaizdžiai 
nušviesti dalykų stovį. Tik, ma
tyti, perdaug pasitikėjo savo 
spėkomis, iš anksto nepaaiškino 
darbininkams nariams, ką reiš
kia fašizmas, neįtikino nebal
suoti už fašistų siūlomą sleitą. 
Tiesa, susirinkime d. ’ Adomai
tis, socialistas, kalbėjo tuo 
klausimu. Nurodinėjo, ką fašis
tai daro Lietuvoje ir ką čia 
bando daryti: drasko visokias 
darbo žmonių organizacijas, 
uždarinėja laikraščius. Bet ne
gana buvo to aiškinimo.

Čia fašistų šalininkai iš ank
sto dirbo sušilę ir varė agita
ciją stuba nuo stubos vaikščio
dami, o draugai socialistai, kaip 
patys prisipažįsta, to nedarė, 
štai ir pasekmės: balsavimuose 
į pild. tarybą didžiumą balsų 

dymo kontrolės progresas pa- gavo fašistų sleito žmonės, iš
skiriant Bagočių ir Dr. Stanis- 
lovaitį, kuriuodu gavo keliais 
balsais daugiau už kitus. Dele-, 
gatais išrinkti fašistų sleitui 
pritarianti žmonės—Aimanas ir 
Varkula.

Apgailėtinas dalykas, kad 
taip atsitiko. Manau, kad tai ne 
tik dd. socialistam, bet ir visai 
darbo klasei smūgis. Ar ne ver
ta būtų sudaryti bendrą frontą 
čionai Binghamtone, kaip kad 
pittsburghiečiai draugai pada
rė, suorganizavo bendrą frontą 
prieš karą ir fašizmą? Pagal
vokite !

“Laisvės” Koresp.

Keturiolikos Vaikų Tėvas 
Remia Gimdymo Kontrolę
Kongresmanas Percy L. 

Gassaway, Oklahomos demo
kratas, kuris įnešė Gimdymo 
Kontrolės Bilių H. R. 11330 
šio kongreso sesijon, patsai 
yra 14-kos vaikų tėvas, iš ku
rių 7 gyvena,"o kiti 7 yra mirę. 

■■'Spaudos atstovų pasitarime, 
Washingtone, jisai tarp kitko 
pasakė:

“Reikia , biskį drąsos senam 
karvių prižiūrėtojui, kaip man, 
atsistoti kongrese ir pasakyti, 
ką aš ištiesų manau apie gim
dymo kontrolę.

“Bet šios šalies motinos turi 
teisę gaut informacijas, kurios 
duos joms teisę save išlaikyti. 
Jeigu jūs nepaisote moterų, 
kurios miršta prie gimdymo 
kūdikių,,,taipgi kūdikių, kurie 
miršta laike gimimo, jūs ne
mylite savo žmonių”.

Jisai pridėjo, kad lėtas gim-

eina nuo politinio bailumo.
Tas primena man, kad to

kį bailumą gerai gydo rezoliu
cijos ir peticijos. Dabar reik
tų daug tokių rezoliucijų pa
siųsti savo kengresmanams 
senatoriams.

Binghamton, N. Y

ir

Daugiau Prisirengimo SLA 
Rinkimuose

Teko dalyvauti vietinės SLA 
kuopos susirinkime 7 balandžio, 
Lietuvių svetainėj, šiame susi
rinkime buvo balsuojama Pild. 
Taryba ir renkami delegatai į 
ateinančią vasarą būsimą sei
mą.

Įeinant į svetainę, prie durų, 
radau d. S. Bučinską. Paklau
siau : “Ar galima ne nariams 
eiti.” Atsako: “Kodėl ne, o gal 
būsi ir nare kada nors.”

Drg. Morkūnas tvarkiai veda 
susirinkimą7 ir visi nariai gra
žiai prisilaiko tvarkos. Nors 
yra dvi skirtingos sriovės, bet 
dalykus svarsto gana rimtai, be 
aštrių užsipuolimų. Už tai kre- nimas.

Japonija Protestuoja Sovie
tam, Pati Kalta Būdama
TOKIO. — Japonija pro

testu o j a, kad Sovietų rube- 
žiaus sargai nušovė japoną 
oficierių ir kad penki su 
juom buvę kareiviai nežinia 
kur dingę. Bet tie japonai 
buvo įsibriovę į Sovietų že
mę. Taigi Japonijos protes
tas yra durnelio rolės vaidi-

Pas mus fašizmas nežymiais 
būdais bando įsigalėti. Pernai 
Californijos legislatūroj buvo 
bent šeši įstatai varžymui be-;, 
veik visų civilių laisvių, bet 
galingas darbininkų ir inteli
gentų (kolegijų mokytojų, it 
tt). frontas privertė reakci-» 
ninkus pasitraukti.

Šiemet prasidėjo pirštų ant
spaudų vajus jau ne juokais: 
Berkeley mieste, po fašistęL 
majoro vadovybe, ugniagesių 
Dudinkuose atidaryta pirštų.'- 
antspaudų kampanijų centrai. 
Pirmiausiai paleido darbaų,. T į 
mokytojas, kurios vaikučius* 
užhipnotizuoja, o tie savo tė^..~W 
vus nutempia nuimti antspau- \ 
das. Tuomet telpa paveikslai 
laikraščiuose ir tos šeimynos 
pastatomos gerais patriotais. 
Iki šiol virš 30,000 Berkeley- y *® 
piliečių jau savo pirštų ąnts- ; 4^ 
paudas nutraukė. Kabliukas- •* 
yra tame, kad tas liuosnorių v 
žygis pavirs prievarta, nes 
reikia 50 nuoš. piliečių sutiki- 
mo, kad padarius 
įstatą.

Oaklande pasklydo 
agitacija. Pirmiausią 
duoda turtuolės,
kad jos nesibijo, tai kodėl ki
ti turėtų bijoti. Mat, čionai* 
Pacifiko pakraštyj, buvo dide- - ' 
lis generalis streikas. Nežiū
rint teroro, ypatingai ant ko
munistiniai nusistačiusio fron- ? 
to, darbas ėjo pirmyn. Kom- ’ 
partija nesuiro 1934 metų te- y 
roro metu, bet diena iš dienos.. 
lapeliai buvo padėti po durim y. 
gyventojų, išaiškinanti teroro 
prasmę, raginanti bendram 
frontan, ir tt.

Dabar “Piedmont Gazette” 
viešai paskelbia, kad kuo 
greičiau suims visų gyventojų 
pirštų žymės, tuo bus geriauį "■ 
nes iškilus kitam panašiam 
1934 m. streikui, bus galima „ - .T 
susekti japelių šaltinį ir agita- : 
cijqsivedimo centrus.

Amerikos Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą stojo smarkiai ko- f 
voti prieš tą fašistinį žygį., (>i., 
Rengia debatus, lanko darbo 
unijas, aiškindami, kaip tas ■' * 
darbininkus palies, ir tt.

Del tokių fašizmo žygių rei
kia budėti ir kelti protestus, 
ypač dirbti, kad išjudinus dar- k ■ 
bo unijas, kad tos sukeltų |gl 
džiausį protestą. ..... ”4

•J
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sutaisė užkan-* ■

Mūsų ALDLD 198 kp. bu 
vo surengusi draugišką vaka
rėlį pas drg. Pakrosnius. Gas- 
padinės drg. Pakrosnienė 
Rakauskienė
džius, drg. Pakrosnis pagami-^ 
no ką tokio atsigerti.

Dovanas ir valgių aukoj d 
drgg. Jankauskai, čiaplikai,” 
Mugianienė, Radienė ir kt.

Pirmininkui drg. ČiaplikUP' 
paprašius, kad vakarėlio da-" 
lyviai sumestų kiek aukų dar
bininkiškiem reikalam, auko- * 
jo sekamos ypatos: Gustas, 
Šlegeris, J. Radę, Yčas, J. Ka^ 
rosas po $1; J. Čiaplikas 75<xj 
J. Bitė—70c.; U. Rakauskie
nė, Palšienė, šlegerienė, Mu
gianienė 50c.; Prakšaitienė y
25c. Pakrosnis 20c. ir J. Jan
kauskas $1.10. Viso suaukota 
$10.

Varde kuopos visiems tariu' ' 
ačiū!

Kp. Koresp.

Atgaivino “Mirusį” Anglą 
Adrenalinu ir Masažu i

--------  - c
LONDON, bal. 12.—Be- I 

darant operaciją E. Hins- jr 
ley’ui, 45 metų amžiaus, vi- f 
siškai sustojo jo kvėpavi- 
mas ir širdies tvaksėjimas, S 
Po kokių trijų minučių ta-'/* 
da gydytojai pasiekė jo šių-/ 
dį, įšmirkštė vaisto adrena-f • 
lino, pirštais pamasažavo’*/ 
širdį, ir žmogus atgijo. Da*| 
bar jis sėkmingai sveiksta. 3
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Laisvoji Sakykla
Dr. J. Šliupo Maršruto Reikalu

Šiuomi pranešam gerbiamai 
visuomenei, kad Dr. Jonui 
Šliupui prašant, susiorganiza
vo Chicagoj komitetas iš įvai
rių darbuotojų, kuris rūpinsis 
prakalbų maršruto surengimu 
del Dr. Jono šliupo.

Svetys, kaip jau buvo pra
nešta, bus Amerikoj apie pa
baigą gegužės mėnesio. Pra
kalbų maršruto planas bus ga- 
lūtįnai sutvarkytas, kai pribus 
pats šliupas, ir tuomet pas
kelbtas spaudoj.

Tuo tarpu prašome, kad 
jvairios organizacijos ir veikė
jai, kurie nori, kad jų koloni
joj atsilankytų, tuojaus atsi- 
lipkite, pranešdami, kada jum 
būtų parankiausiai surengti 
prakalbas.

Chicagos Tautiškų Kapinių 
lotų savininkų komitetas yra 
nutaręs kviesti J. šliupą kal
bėti 25 metų sukaktuvių nuo 
kapinių įsisteigimo paminėji
me. Veikiasiai, kad svetys 
kvietimą priims ir bus Chica
goj gegužės mėnesio pabaigoj. 
Ir paskui, kaip jis rašė, dar 
mano pasilikti Amerikoj du ar 
tris mėnesius.

Dr. Jonui Šliupui ypatingai 
rūpi laisvos minties judėjimo 
reikalai tarpe amerikiečių.

Taigi, norintieji, kad jūsų 
kolonijoj Dr. J. šliupas kalbė
tų tuo klausimu, prašome 
kreiptis sekamu adresu.

Dr. A. L. Graičiunas,
3310 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
bažnyčia irgi buvo apsemta.

Reikia todėl visiem bendrai 
veikti reikalaujant tuojautinės 
pašelpos nukentėjusiems ir sy
kiu pilno atlyginimo.

klebo-

puikią 
reika-

Visko Po Biskį
Nuo tvano nukentėjusių ma

sinis mitingas bal. 7 d. buvo 
gražus, skaitlingas ir sėkmin
gas. Didžiulė Liberty svetainė 
buvo prikimšta kaip šilkių. Vi
si teiravosi, kaip čia gauti ko
kios nors paramos. Kalbėjo 
kongresmanai Ellenbogen ir 
Brooks, du legislator!ai iš Har- 
risburgo atvykę, Hacker nuo 
organizuotų darbininkų, taip
gi vienas kunigas, rodos St. 
Andriejaus bažnyčios 
nas.

Carl Hacker pasakė 
prakalbą nurodydamas
lingumą nukentėjusiems ben
drai organizuotis. Kvietė be
darbius, dirbančiuosius ir ma
žus biznierius bendrai veikti 
—reikalauti pilno atlyginimo 
iš valdžios, kuri kaip tik ir 
yra atsakominga už tokius 
nuostolius. Kunigas nukalbė
jo visai kitaip. Jis pasakė, kad 
kalbąs už biznierius ir siūlė 
kokias tai paskolas nukentė
jusiems biznieriams. Taipgi 
jis gyrė Raudonąjį Kryžių, ku
ris suteikiąs geriausią pagel- 
bą. Gavo iš publikos užtai 
daUg pastabų, kam jis nieko 
nesako apie darbininkus ir 
kam jis neteisybę sako apie 
Raud. Kryžių, kuris jau už
darė duris ir daugiau pagel
bos nebeduoda. Iš Washing
ton© Ir Harrisburgo atstovai 
daug prižadėjo veikti delei nu
kentėjusių naudos. Todėl rei
kia dar didesnio spaudimo, 
kad jie išpildytų savo paža
dus.

Prieš susirinkimo atidarymą 
visi nukentėjusieji susirėgis- 
travo pažymėdami, kiek jiems 
tvanas padarė nuostolių. At
rodo nuostoliai vien Manches
ter distrikte sieks virš milio- 
no dolerių, vien darbininkų ir 
smulkiųjų biznierių.

Daugelis įvairių organizaci
jų ir veikėjų taipgi susirūpino 
nuo tvano nukentėjusių klau
simu. Išleido atsišaukimą į vi
sas organizacijas, kviečiant jas 
į konferenciją bal. 19, nedė- 
lioj, Mayfair viešbutyj, 423 
Penn Avė., Pittsburghe. Prad
žia 10 vai. ryte, šaukėjų ko
mitete randasi ir kongresman- 
as Mathew Dunn, pirmininkas 
Richard H. Lawry, W. Home
stead miesto majoras. Iš lie
tuvių pasirašęs J. Gasiunas, 
kaipo APLA. Centro atstovas.

Daugelis organizacijų ren
ka delegatus. Tikimasi, kon
ferencija bus visais atžvilgiais 
sėkminga. Komunistų Partija 
užgyrė konferenciją ir akty
viai darbuojasi delei pagelbos 
nukentėjusiems. Hearsto laik
raščiai, Sun-Tel. ir kiti, niekina 
konferencijos šaukėjus ir ko
munistus. Pasirodo, kad Hear- 
stui ir jo fašistiniams gaiva
lams visai neapeina darbinin
kų ir mažųjų biznierių vargai. 
Jo spauda rauda tiktai delei 
didžiojo kapitalo nuostolių.

Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšis jau 
užgyrė konferenciją ir išrinko 
P. Norkų būti atstovu ir veik
ti bendrai su kitais.

laužyta. Kokio tai daktaro 
automobilius suvažinėjo ir dar 
norėta pabėgti, bet ačiū Bajo
ro patėmijimui, tasai automo
bilistas buvo priverstas Kas
putį nuvežti ligoninėn.

Kasputis randas Allegheny 
General ligoninėj. Būtų ge
rai, kad draugai ir draugės jį 
aplankytų.

Jūsų reporteris buvo nuvy
kęs į Laisvės korespondentų 
suvažiavimą. Tai buvo pui
kus suvažiavimas. Ko pagei
dauja Laisvės redakcija, tai 
daugiau ir geresnių žinių- iš 
Pittsburgh© ir apielinkės. Pa
geidauja ir reikalauja, kad 
mūsų korespondentai rašytų iš 
darbaviečių, iš abelno darbi
ninkų veikimo, taipgi iš lietu
vių veikimo ir įvairių nuotikių. 
žinios turi būt daugiau lietu
viškos.

Mes turime pasistengti. Tu
rime ant vietos susirinkti visi 
korespondentai ir pasitarti. 
Taipgi turime daugiau rašyti.. 
Greitu laiku bus šaukiamas 
korespondentų susirinkimas. 
Rengkitės prie jo.

Reporteris J. G.

New Haven, Conn.

PHILADELPHIA, PA PHILADELPHIA, PA

KONCERTAS 1R BANKETAS
PAMINĖJIMUI “LAISVĖS” 25 METŲ JUBILEJAUS

Sekmadienį 
Balandžio

Sunday
April, 1936

GIRARD MANOR HALL, 911 W. Girard Ave., PHILA. PA.

Pittsburgh© apielinkėj lie
tuvių taipgi daugelis nukentė
jo. SLA. vice prezidentas J. 
K. Mažiukna pridavė mitingui, 
savo nuostolius—$10,000.00. 
Broliai šimkai, P. Norkus, Ba
joras, Valkauskai, Lukėnas— 
tai tik keli mažieji biznieriai 
labai nukentėję. Visų jų čia 
nei negalima surinkti. O kiek 
lietuvių darbininkų nukentėjo!

Liberty svetainės, kurią pa
laiko lietuvių darbininkų or
ganizacijos ir kur yra APLA. 
Cenfras, namas buvo apsem-

Darbininkiškos drg-jos ren
giasi bendrai minėti Gegužės 
Pirmą. Tam tikslui šaukiama 
konferencija bal. 15 d., 226 
Stanwick St., Walton svetai
nėje. Pradžia 8 vai. vakare.

Pittsburgho ir Apielinkės 
Draugijų Sąryšis taipgi užgy
rė konferencijos šaukimą ir 
demonstracijoj dalyvavimą. 
Demonstraciją manoma turėti 
West Parke, kaip 6 vai. va
kare.

Draugijų Sąryšis nutarė ir 
lietuvių kalboj turėti apvaiks- 
čjojimą. Tai puikus tarimas. 
Kalbėtojais apsiėmę J. K. Ma- 
žiukna, J. Baltrušaitis ir J. 
Gasiunas.

Mūsų kolonijos draugijos ir 
vėl daro svarbų žingsnį pir
myn. Keletas metų atgal šv. 
Franciškaus ir Šv. Kazimiero 
Draugijos susivienijo į vieną 
didžiulę draugiją. D. L. K. 
Vytauto Draugija taipgi paė
mė po savo globa du kliubus 
ir sudarė vieną didelę draugi
ją. Tais laikais šių draugijų 
nariai džiaugėsi, kad padarė 
svarbų žingsnį, žinoma, prie 
to vertė tų laikų aplinkybės: 
nepribūnant iš Lietuvos jauni
mo, o čia gimusį-augusį jau
nimą esant sunku įtraukt į lie
tuvių draugijas, visos lietuvių 
organizacijos-, pradėjo labai 
smarkiai pulti žemyn narių 
skaičiumi. Dabar, nors minė
toms draugijoms ir gerai gy
vuojant, vėl pasireiškė neku- 
rie trūkumai. Mat, New! Ha- 
venas yra neperdidelė lietuvių 
kolonija, tai. pavienių draugi
jų bei politinių organizacijų 
parengimai pradėjo neduot 
pageidaujamų vaisių, o kar
tais net nedatekliaus padaro.' 
Taigi dabar bandoma ir iš šios 
bėdos išeit.

Kažin kaip čia susitvėrė 
lietuvių draugijų komitetas, į 
kurį įeina skirtingų pažiūrų 
organizacijų atstovai, šis ko
mitetas rūpinsis visais lietu
vių parengimais šioj kolonijoj 
taip, kad niekuomet nepasitai- 
kytų du parengimai tą pačią 
dieną. O kas svarbiausia, tai 
kad šis komitetas bandys su- 
rengt porą masiniij lietuvių 
parengimų. Linkėtina šiam 
komitetui gerų pasekmių. Tai 
naudingiausias sumanymas už 
visus, kada nors seniau pada
rytus New Ilavene.

Mirė Antanas Jasaitis

Durys Atdaros
2 vai. Po Piety

Koncertas
Prasidės 3 vai.• .

Vakarienė
bus 6 vai. vakare

•
Šokiai 8-tą Valandą

vakare
K. Menkeliūniūte

A. Bimba
“Laisvės” Red.

Sakys Prakalbą.

Jis nurodys kokią 
rolę vaidina 

“LAISVE” 

mūšy visuomenėj. 
Kalbės ir apie kitus 
svarbius dalykus.

Puiki Muzikalė Programa Kuri Susideda iš Sekamy Talentų:
1. Lyros Choras, po vadovybe, J. Bulaukos.
2. Liaudies Grupe, po vadovybe, R. Merkiūtes.
St. Kuzmickas, solo, iš Shenandoah, Pa.
4. R. Merkiūtč, solo, Philadelphiete.
5. Mainieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

A. Višniauskas, iš Bayonne, N. J.
7. K. Menkeliūhiūtė, solo, iš New Yorko.
8. Vera ir Nože Fripowitz, šoks rušiskus šokius.
9. Ekstra------------------------ solo, Philadelphietis.
10. M. Gailiūniūte, šoks klasiškus šokius.

Kaip matote, programa bus viena iš puikiausių, kokios dar nėra buvę Philadelphi jo j.
Todėl mes kviečiame visus dalyvauti šiame puikiame koncerte. RENGĖJAI.

net į ligonbutį eit -ant opera
cijos. Pastaruoju laiku teko 
sužinoti, kad ji jau sugrįžo iš 
ligonbučio ir sparčiai sveiksta.

Linkėtina draugei E. Kun- 
cienei greito sutvirtėjimo.

išpildytas—ir seni darbininkai 
bus atleisti, o jų vietas užims 
jaunieji.

Prie gero surėdymo pasenu
sioms darbininkams nereikėtų 
bijot netekimo darbo.

Katalikas.

Jau tūlas laikas, kaip sun
kiai apsirgo A. Pilvelis. Nors 
jau ir sentelejęs žmogus ir 
išauginęs šeimyną, bet niekuo
met' netingi pasidarbuot lietu
vių • draugijose. A. Pilvelio 
pasigendama visose draugijo
se, nes tai žmogus, kuris nie
kuomet neužgauna kitokių pa
žiūrų žmonių bei organizaci
jų. Jo draugai ir pažįstami 
linki jam ūmaus pasveikimo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Vabalui^ Paterson, N. J.— 
Ačiū, bet apie tą patį dalyką 
gavome iš kito draugo anks
čiau.

Telephone: EVer^reen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
__________________ii

Šiemet atvelykis bus gražiai 
praleistas. Kas norės kiauši
nius pamušti, tai galės ateiti į 
Liberty svetainę, 1322 Reeds- 
dale St., N. S. APLA. 50 kuo
pa rengia kiaušinių vakarienę, 

tas per 48 valandas ir miekas-j-Ko ne ko, bet kiaušinių tai vi
per tą laiką negalėjo prie jo 
prieiti. Organizacijoms taip
gi padarė nuostolių nemažai. 
Lietuvių svetainė, ant Locust 
St., McKees Rocks, buvo visa 
apsemta, net ir stogas. Tik 
viršūnė stogo kyšojo iš van
dens. Dideli nuostoliai pada-

į ryta. APLA 2 kuopa apsipir- 
ko namą prieš pat tvaną. Na-

' mas randasi ant W. Carson 
St., netoli McKees Rocks. Van
duo apsėmė ir nuostolių pa
darė. North Sides lietuvių

stems bus pakankamai.
Be to, lietuvių jaunuolių 

muzika visus palinksmins gra
žiomis meliodijomis. Norin
tieji kojas pamankštinti, turės 
gražios progos.

Todėl visi atsiminkite, kad 
toks gražus pažmonis bus ne- 
dėlioj, bal. 19. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Sunkiai sužeistas visiems 
northsidiečiams gerai žinomas 
A. Kasputis. Kairė koja su-

J»fci4M»3Wa

Balandžio 6 d. tapo palai
dotas Antanas Jasaitis. Varg
šas Antanas sunkiai dirbo ir 
buvo dar pačiame drūtume 
žmogus. Dirbo ir taupė cen
tą prie cento, manydamas su
sukti sau ir savo šeimynai ko
kį nors lizdelį, kad'j^enatvės 
sulaukus galėtų ramdau gy
vent. Bet nei nepajutę, kaip 
sunkus darbas pakirto jcrsyei- 
katą, ir savo užbriežto tikslo 
neatsiekęs atsigulė šalton že- 
melėn.

A. Jasaitis buvo ramaus 
būdo žmogus. Prigulėjo prie 
D. L. K. Vytauto Draugijos. 
Prie politinių organizacijų jis 
neprigulėjo, bet lankydavo 
prakalbas bei šiaip apšvietos 
parengimus. Lai būna ramu 
Antanui ilsėtis šios šalies že
melėj.

E. Končienė, LDS 16 kuo-f 
pos nare ir netinginti padir
bėt mūsų parengimuose, buvo 
sunkiai apsirgus, kad reikėjo

Darbininkų sąlygos labai 
sunkios šioj apielinkėj. Nau
jų darbų neatsirandant, be
darbių skaičius ne tik kad ne
mažėja, bet didėja. Tą paro
do miesto pašelpų biuras.

Kiek teko girdėt, tai Ame
rican Steel and Wire Co. dir
ba gerai, nes gavo didelius už
sakymus plieno virvių del di
džiulių tiltų, budavojamų A- 
merikoj. Priimta daug jaunų 
vyrų mokintis vielas verpt. 
Senieji darbininkai, kurie per 
daugelį metų čia dirbdami pa
seno ir sveikata padėjo, žiūri 
į šią jaunuolių armiją nusimi
nę, nes jie gerai žino, kad šis 
darbo padaugėjimas bus ne 
ant ilgo, užsakymas bus greit

A. Gudauskui, Georgetown, 
Ill.—Draugo vardas su rašiniu 
apie “L.” ir auką tilpo “L.” 
laidoj už bal. 4 dieną. Atski
ram rašinėlyj buvo atžymėta 
A.L.D.L.D. kuopos auka, 
sa, ten padaryta klaida: 
toj 144 kp., įdėta “44”.

Tie- 
vie-

Nuteisė 24-ris Fašizmo 
Priešus Italijoj

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančiy Vyry ir Motery 
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 Ligij, 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. L ZINS- I netai

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.

ROMA, bal. 11.—Profeso
rius Giua nuteistas 10 mė
ty kalėjimo ir kiti šeši inte
ligentai po 3 metus. Jie or
ganizavę žmones nuverst 
Mussolinio valdžią.

PARYŽIUS, bal. 11.—Ita
lijoj nuteista 17 darbininkų 
vidutiniai po 6 metus kalė
jimo už propagandą prieš 
fašizmą.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai lejęališkas svoris. Prista
tome Rreit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

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

. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas

, Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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HbuZaiwIi^^ iiMtri hitfi hlrt'• bi



'įJujrT i '•a -v y y '' 'k'

'i

Trečiadienis, Bal. 15, 1936

Lietuva Prieš 75 Metus

----------

ŽOLYNU ARBATA
LAWRENCE, MASS.

Maple Park Bendrovės nariai, 
ALDLD 37 kp. ir LDS 125 kp. ir 
Liaudies Choras — visi malonėkite 
pribūt nędėlioj, 19 d. balandžio, 10: 
vai. ryto, ant Maple Parko, kad už
baigus apdirbimą parko. Tą pat die
ną bus ir susirinkimas apsvarstymui I 
keleto labai svarbių dalykų. J.eigu 
tą dieną lytų, arba šiaip negražus 
oras pasitaikytų, tai susirinkimas at
sibus L. U. Kliube, 41 Berkeley St., 

vai. vakare. Komisija.
(9031)

Puslapis Penktas

Nicholas, Conn. — Bear 
pelkėse rado negyvą 4 me
tų vaikutį J. D. Douglas, 
kuris nežinia kaip ten buvo 
nuklydęs.
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BAR and GRILL

biznis ?!
Suvargęs Parapijonas.

Skaitytojų Balsai
PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEWARK, N. J.

3CS

(89-90)

Lowell, Mass
vie-

0proga pamatyt jų gyvenimą,
suranda, kad ž. 

nelankė bažnyčią, 
del bedievio tai

kad
tai

kunigas įvedė 
Jeigu parapijo
tai jau kvietkų

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

ant 
aiš- 
mo-

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

25-kių 
aukoju 
bet vis

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

$

čia biskį parašysiu apie 
na numirėlį, Vinčą žilionį. Jis 
mirė 14 d. kovo. Paliko dide
liam nuliūdime moterį ir vai-

Ne 
kada jau apsergate šalčiu

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

HUDSON, MASS.
Prieš karą ir fašizmą komitetas 

rengia vakarienę ir balių subado j, 18 
d. balandžio (April), A. L. Piliečių 
Kliube, 17 School St., 8 vai. vakare, j 
Kviečiam visus dalyvaut. Turėsim 
skanių valgių ir gėrimų, taipgi bus 
gera Maynardo jaunuolių orkestrą 
šokiams. Įžanga 25c. Komisija, j

Centre, 325 E. Market 
vakare. Kviečiame vi- 
choristus ir jaunuolius 
Kviečiame ir tuos senus

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas bus 

balandžio 16 d., 7:30 vai. vakare, 
pas draugus Uralius, tad visi na-, 
riai dalyvaukite, nes turime kelis 
svarbius punktus apsvarstyt.

(89-90) Sekretorius.

matyti paveikslus iš Sovietų kus. V. Žilionis bažnyčios ne
gyvenimo, tai dabar yra ta lankė ilgus metus, tai ir išpa-

> žintį buvo pamiršęs. Jis sirgti- Girdi, kaip

Cortland t 7-4305

LięĮųviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hail 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Komitetas.
(90-91)

t

■ «i

A. Radzevičius
GRABORIUS

Parsamdau automobilius vestuvėm,
Darėm, krikštynom ir kitokiem

Brooklyn, N. Y.

— ST. MATULAITIS ---------

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

(Tąsa) (
Baudžiauninkai

Arba sulyg valdžios terminologijos 
“dvarininkų valstiečiai” sudaro skaitlin
giausią valstiečių dalį. Sulyg revizijos 
davinių 1-1-1859 m. dvarininkų valstiečių 
buvo:

Kauno gub. buvo baudžiauninkų 332,- 
469, tarnų—14,605; Vilniaus gub. buvo 
baudžiauninkų 368,154, tarnų—19,305; 
Gardino gub. buvo baudžiauninkų 335,- 
964, tarnų 13,207; Minsko gub. buvo bau
džiauninkų 546,812, tarnų—14,434.

Baudžiauninkai sudarė tuo metu se
kantį visų gyventojų nuošimtį: Kauno

• gub.—36,90 nuošimtį; Gardino—40,97 
nuoš.; Vilniaus—45,95 nuoš.; Vitebsko— 
57,08 nuoš.; Minsko—60,74 nuoš; Mogile-

( vo—64,69 nuoš.— Tuo būdu Kauno gu
bernijoj baudžiauninkai sudarė mažiau
sią gyventojų nuošimtį. Šitas reiškinys 
reikia aiškinti tuomi, kad iš vienos pusės 
Kauno gub. labai didelis šlėktos skaičius, 
kas jau mažina baudžiauninkų nuošimtį. 

*Antra Kauno gub. labai žymus skaičius 
ir laisvųjų žmonių (1860 m. Kauno gub. 
70,112 asmenų, kuomet Vilniaus gub. tik 
5,395). Kuriuo būdu iš baudžiauninkų

• jie palikdavo laisvais ir kaip dvarinin
kai seniaus stengėsi juos vėl baudžiau
ninkais padaryti, ir kaip atvirkščiai 
prieš pat baudžiavos panaikinimą dvari
ninkai stengėsi visokiais būdais vėl lais-

* vais padaryti, o jie atsisakinėjo laisvės, 
gynėsi jos, norėdami palikti baudžiaunin
kais, kame visų tų reiškinių priežastys, 
augščiaus kalbėjome.

Dvarininkų valstiečiai (baudžiaunin
kai) sulyg savo ekonominės padėties

• skirstėsi, kaip ir abelnai valstiečiai į ke
lias kategorijas. Pippijęjausiai sulyg

t žemės valdymo skirstėsi: į pilnavalakius, 
pusvalakius, turinčius ketvirtadalį va
lako ir kitas valako trupmenas; toliaus 
eina daržininkai, 
liai), dar toliaus 
kurie savu keliu 
tegorijas. Vieni 
nį ir jo šeimą:
liokajai, vežėjai ir t. t.; kiti dirbo dva-

• ro ūkyje; piemens, melžėjos, ir paga- 
liaus bernai ar kumečiai, kurių kaip 
anksčiaus matėme padėtis taip pat ne
buvo vienoda: vieni turėjo iš pono butą 
ir atsakomą žėmės kiekį, kiti gaudavo 
ardinariją ir t. t. Kiek buvo visų tų val
stiečių ir tarnų, imant atskiromis grupė-

• mis, nėra tiesioginių žinių...
Baudžiauninkų Būklė

Baudžiauninkų padėtis negalima suly
ginti su valstybinių valstiečių padėtimi. 
Kuomet valstybiniai valstiečiai gavo be
sąlyginiai teisę įgyti nuosavybę jau 1801 
m., dvarininkų valstiečiai tą teisę gavo

* tiktai 3-III-1848 m., kuomet dvarininkų 
valstiečiams leista buvo įgyti nuosavy-

< bčn žemės, krautuves ir visokį kitokį ne- 
judomą turtą, išskiriant apgyventus dva
rus, bet savininkui leidus. Kurie anks: 
čiaus įgijo nuosavybę savininko vardu, 
neturi teisės anų iš pono pajieškoti. Tuo 
būdu valstybiniai valstiečiai jau iš seno

kampininkai (bobe- 
eina vadinami tarnai, 
skirstėsi į įvairias ka- 
aptarnavo pono asme- 
virėjos, kambarinės,

turėjo galimybę be apribojimo didint 
turtą, dvarininkų valstiečiai įgijo tą tei
sę daug vėliaus ir tai su apribojimais; 
turtų kaupimas priklausė nuo pono gero 
noro. Beto nuo pono valios priklausė ar 
palikti baudžiauninkui ar sau pasiimti 
tą turtą, kurį jie anksčiau išleidimo įsta
tymo įsigijo.

Prie' baudžiauninkų padėties apibūdi
nimo reikia pridėti dar išėjusį 1847 m. 
įstatymą, kuris valstiečiams leido išsi
pirkti su žeme, jeigu dvaras statomas 
parduot iš varžytinių. Bet sąlygos pa
statytos labai sunkios, kurios retai kada 
galėjo būti prieinamos valstiečiams. Jie 
turi įmokėti tą sumą, į kurią buvo įkel
tas dvaras varžytinėse, arba įkainuotą 
sumą, jeigu varžytinės neįvyko. Be to 
suma turi būti įmokėta be .jokios iš iždo 
pusės pašalpos per 30 dienų. Tik sumo
kėję visą sumą baudžiauninkai įgauna 
visas teises ir palieka priskaitomi prie 
valstybinių valstiečių. Aišku, kad bau
džiauninkai retai galėjo pasinaudoti tuo- 
mi įstatymu.

Ponai Parduoda Baudžiauninkus
Tačiaus, neveizint į visą tat, baudžiau

ninkų skaičius kaip anksčiaus buvo pa
sakyta vis mažėjo. Baudžiauninkai viso
kiais būdais stengėsi pasiliuosuoti iš 
baudžiavos. Ir šitai visiškai supranta
ma. Baudžiava buvo skaudi ne tik eko
nominiai, bet ir asmeniniai. Dvarinin
kas turėjo teisę net parduoti savo vals
tiečius. Kad pardavimas, neveizint į 
draudimus, buvo praktikuojamas, matyt 
iš to, kad 1842 m. įstatymuose paragrafe 
998 pasakyta: “draudžiama skelbti laik
raščiuose apie pardavimą baudžiauninkų 
be žemės pavieniui;” paragrafe 999 pa
sakyta: “draudžiama parduoti skyrium 
nuo šeimos; draudžiama parduoti bau
džiauninkus jomarkuose ir turguose as
meniniai, išvardijant ir be žemės.” Bal
tarusijos dvarininkams 1835 m. buvo 
duota specialė teisė parsamdyti savo 
baudžiauninkus, žemės ir girių darbams 
kuopomis, verteivoms.. Buvo išdirbta 
dagi tam tikra instrukcija, sulig kurios 
baudžiauninkai gali būti parsamdomi. 
Dvarininkai plačiai tuomi naudojosi, leis
davo savo valstiečius žemės darbams 
prie statomų gelžkelių toli už Baltarusi
jos ribų. “Lenkų karalijoj mes matom 
kas metai atvykstančius žmones iš Lie
tuvos rusų pasamdytus visiems metams, 
kurie pasiėmė atlikti žemės darbus ant 
plento, ant gelžkelio arba pradedant sta
tyti naujus fabrikus. Metų darbo kaina 
25 iki 30 rub. sidabru, iš kurių dvarinin
kas gauna vos- pusę, likusieji suvartoja
mi smulkioms išlaidoms ir kelionei.” — 
Lietuva ir lietuviais čia sulyg įprasto 
tais laikais išsitarimo vadina vakarų 
Baltarusiją ir jos gyventojus. Etnogra
finę Lietuvą vadindavo paprastai Žemai
tija, o lietuvius—žemaičiais. 1858 m. iš
leistos taisyklės, kurių privalo laikytis 
dvarininkai, pasam dydami savo bau
džiauninkus plukdyti tavorus į Danzigą, 
Karaliaučių ir Torną.

(Daugiau bus)

man reikės labai daug pote
riauti, kad jo dūšią dievas 
priimtų savo glėbin ir dar rei
kės daug šviesos jam duoti, 
tai mišios ir šviesa kainuos 50 
dolerių.

Moterėi tiktai plaukai 
galvos pasistojo. Pradėjo 
kinti, kad ji negali tiek
kėt; nes neturi pinigų, sunkūs 
laikai. Išsiderėjo 20 dolerių 
ir už tai mišios bus t’k‘ su 6 
žvakutėm.

Kada vaikai ir pati pamatė 
kunigą tokį godų, tai pasakė, 
kad daugiau šita bažnyčia ne
matys jų. Matot, kaip jis žmo
nes mulkina. Jeigu davei pini
gų, tai, gieda, šviesas duoda, 
į dangų siunčia. Jei nėra pini
gų, nėra nieko. Pasilieka ke
lias į peklą.

Dabar vėl 
naują madą, 
nas numiršta,
nevelija pirkti, bet liepa tuos 
pinigus duoti ant mišių. Kada 
numirėlį atveža bažnyčion ir 
pastato pas altorių, tai apką
ri a trūną vokeliais su juodais 
kryžiais ir liepia tiems, kurie 
norėjo kvietkų, dėti šituosna 
vokeliuosjia tuos pinigus ir už
rašyti savo vardus, o jis nu
renka ir kišeniun. Paskui mi
šias, girdi, atlaikysiu.

Parapijonai vis ginčijo, 
jeigu nesi parapijonas,
Straikauskas nepriims bažny
čion ir nelaidos su bažnytinė
mis apeigomis. Na, o V. Žilio
nis nebuvo bažnytinis! Ar tai 
ne

Tabakas Yra Geriausiu 
Tik Išsistovėjęs

Cigaretinis tabakas, kaip ir kiti 
plačiai naudojami gaminiai, gerėja 
su tinkamu iŠsistoVėjimu. Tabakas 
savo natūraliame stovyje yra šiurkš
tus ir stiprus. Ištikro, nors augin
tojo prieš pardavimą ii’ išnokintas, 
jis nėra tinkamas naudojimui be to
lesnio sendinimo.

Tai galima sakyti ir net apie tokį 
puikų tabaką, koks yra naudojamas 
Lucky, Strike išdirbime. Tad del 
Luckies tabakas sendinamas net per 
ištisus pusantrų iki trijų metų. Per 
tą iŠsistovėjįmo laiką nepastebimas,, 
bet labai svarbus vyksta tabake kei
timasis. Ir kaipo pasekmė tųgam
tos” persikeitimu yra dalinai' “išly
ginama” originale, šiurkšti lapų ko
kybė.

Bet vien tik sendinimas negali 
prašalint liuosų rūgščių. Jos atsi
randa net Ir tada, kada tabakas 
sendinama net ir geriausiose sąlygo
se, skirtose reikalingam laikui Lucky 
Strike cigaretams.

Spraginimo procesu, Lucky Strike 
išdirbėjai šiuos pagerinimus stumia 
daug toliau, šis pirm-kaitinimas ta
bako aukštesnėse temperatūrose pra
šalina gerklės suerzinimus aukščiau
siu laipsniu ir yra palyginamas su 
gęru tabako skoniu ir kokybe. Tad 
spraginimo procesas yra jūsų ap
sauga prieš knitėjimus ir prieš ko
sulį.

Be to dar, viduriniai tabako au
galo lapai yra naudojami išdirbime 
Luckies, nes viršutiniai lapai, kaip 
cheminis išnagrinėjimas parodo, turi 
perviršių šarmų, kurie linkę duoti 
šiurkštų, šarmuotą skonį, gi apatiniai 
lapai linkę rūgštumui dūmuose.

Kadangi Lucky Strike cigaretai 
įkūnija skaičių tikrai pamatiniu pa
gerinimu, tad reikia tikėti, jog visi 
šie pagerinimai susideda, kad pagami
nus Luckies geresniu cigaretu, nau
jovišku cigaretu, padarytu iš tur
tingo, brandaus-kūno tabako, lengvą 
užsirūkymą. (Advertisement.)

PHILADELPHIA, PA.
TDA kuopa rengia didelį bazarą, I 

kuris tęsis per dvi dienas, praside- ■ 
dant penktadienį, 17 d. balandžio, iri 
baigiant subatoj, 18 d. bal. Atsi-, 
bus ant Broad St. Plaza, ant Broad j 
ir Gir^fd Sts. Bazaro tikslas yra! 
sukelt finansų del gelbėjimo politi- į 
nių kalinių. šiam bazarui darbuo- į 
jasi plati visų tautų komisija, kad 
sutraukus visų tautų darbininkus ir! 
simpatikus. Už žemą kainą bus 
parduodami šalti ir karšti pietūs. 
Šokiams grieš geriausia Philadelphi- 
jos orkestrą. Prie lietuvių stalo bus 
ant sienos iškaba su aukotojų var
dais, tad kurie dar neturėjote progos 
pirmiau aukot, galėsite čia aukot ir. 
jūsų vardas bus paskelbtas. Įžangai 
del abiejų vakarų 35c, vienam va- i 
karui 20c. Kviečiam visus dalyvaut.,

(90-91) B. Ramanauskienė.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choro pamokos 

įvyks penktadienį, 17 d. balandžio, 
Darbininkų 
St., 7 vai. 
sus senus 
dalyvaut. 
choristus, kurie pastaraisiais laikais 
buvo iš choro pasitraukę, kad ir vėl 
dalyvautų su mintis. Valdyba.

(89-90)

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas lięas, 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. Prisfųskite 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
O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

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.

Binghamton, N. Y.
Friends of Soviet Union ren

gia Sovietų kalbančius judžius 
penktadienį, April 17 d., Lie
tuvių Svetainėj, 315 Clinton 
St. Bus tik vienas rodymas. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Įžanga 35c suaugusiems, 10c 
vaikams. Prie įžangos tikietų 
bus duodama dovana “Soviet 
Russia Today” žurnalas me
tams. Jeigu laimėtojas jau tu
rės minėtą žurnalą, tai galės 
pasirinkti arba “Sunday Work
er” pusei metų ar “Woman 
Today” metams.

Daugelis žmonių vis prašė

darbus ir to darbo vaisius— 
dirbtuves, kasyklas, teatrus, 
mokyklas, parkus, ūkius, ir tt. 
Judžių vardas “In The Land 
of The Soviets”. Taipgi bus 
rodoma Sovietų pagaminta ko
medija “Czar^Duranday”. Pra
šome nesivėluoti, nes pusėti
nai ilgai ims rodyti.

Visus širdingai kviečia.
Friends of Soviet Union.

liavo kelioliką mėnesių ir ga
lų gale pasidavė ligonbutin. 
Sveikata vis silpnėjo, artinosi 
mirtis.

Slaugės pamatė, kad jis 
mirs, tai pašaukė kunigą, ku
ris reikalavo, kad ligonis pasa
kytų jam savo nuodėmes. Li
gonis atsisakė. Tuomet pa
šauktas lietuvis kunigas. Žilio
nis buvo jau visai silpnas.

Greitai pasklydo kalbos, 
kad kun. Straikauskas vieną 
bedievį jau pagavo. O kokis 
buvo davatkom džiaugsmas! 
žilionienė rūpinosi palaidoji
mu numirusiojo su mišiomis. 
Bėga pas kunigėlį, klausia, 
kiek j\ai kainuos su mišiom lai- 
dot. Kun. 
jau senai

Gerbiama “L.” Redakcija:
Noriu ir aš savo nuomonę 

išreikšti apie “Laisvę,” kaipę 
senas “L.” skaitytojas. Skai- 

. tau ją nuo pat jos atsiradi
mo. širdingai ačiū Petrui Ba
cevičiui už įkalbėjimą. Nors 
“Laisvė” nebuvo nuo pradžios 
tokia tobula ir negynė taip 
širdingai darbininkų reikalus, 
kaip dabar, bet ji niekad ne
buvo darbininkų priešas, kaip 
daug kitų laikraščių — nuo 
pradžios veidmainiškai patai
kaudavo darbininkams, bet 
greitai pavirto į šlamštus ir iš
viliojo iš darbininkų kruvino 
prakaito ne desėtkus, bet šim
tus tūkstančių dolerių Ne be 
reikalo toki laikraščiai ?uola 
komunistinį judėjimą, o ypač 
Sov. Sąjungą ugnimi spjaudo. 
Mat, įsikūrimas darbininkų 
valdžios jiems pavojinga. Kas 
kita su “Laisve.” Ji ne tik 
kad nerėmė apgavysčių, bet 
persergėjo darbininkus. Ačiū 
“L.,” šimtai tūkstančių dole
rių kruvinai uždirbtų pinigų 
pasiliko darbininkų kišeniuo- 
se. * * •

“Laisvė” gynė darbininkų 
reikalus iš pat pirmos dienos 
savo atsiradimo, tik ne taip 
uoliai, kaip dabar. “L.” pri
pažino Rusijos revoliuciją iš 
pirmos dienos ir ji po šiai die
nai gina Sovietų Sąjungą. Už 
tąi iš visos širdies vėlinu kiek
vienam darbininkui glaustis 
prie “Laisvės” darbininkiškais 
reikalais. KaS tik moka lietu
viškai skaityti, turėtų užsipre
numeruoti “Laisvę.” Ją. gali
ma prilyginti prie augštos mo
kyklos. Paskaitęs “Laisvę” 
kokius metus, drąsiai gali eiti 
į diskusijas apie politiką ir 
ekonomiškus dalykus.

Sveikinu “Laisvę” 
, metų sukaktuvėmis ir

$1. Tai maža auka,
geriau, negu nieko, ir širdin
gai veliju “L.” susilaukti auk
sinio jubilėjaus. Aš giliai įsi
tikinęs, kad už 25-kių metų 
bus Sovietų sistema \Amerikoj 
ir darbininkai valdys šią šalį, 
nes kapitalizmas jau supuvęs, 
baigia, dyėąti. žinoma, kapi
talizmas nepugąiš — susivie
niję darbininkai turės jį pri
baigt. Petras Butkevičius..

ELIZABETH, N. J..
Bangos Choro susirinkimas atsi

bus penktadienį, 17 d. balandžio, L. 
D. P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare. Visi choristai malonėkite 
dalyvaut, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Vasaros sezo
nas jau prasideda ir reikia rūpintis 
sudaryt ir vasarines programas.

(90-91) Org.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kuopa rengia linksmą 

balių, subatoj, 18 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, po No. 62 Lafayette St. 
Šis balius bus nepaprastas, nes Sie
tyno choras pasižadėjo perstatyt 
juokingą komediją. Tad yra gera 
proga pamatyt komediją ir linksmai 
pasišokt tik už 25 centus įžangos, 
šokiams grieš jaunuolių orkeątra iš 
Brooklyno. Kviečiam visus dalyvaut.

(90-91) Komisija.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

nędėlioj, 19 d. balandžio, po No. 
62 Lafayette St., 2 vai. po pietų. 
Visi nariąi dalyvaukite, nes turim 
kęletą svarbių dalykų apsvarstymui.

(90-91) S. Vilkas.

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia vėdarų 

vakarėlį, subatoj, 13 d. balandžio, 
pas drg. Klimą, 315 Clinton Št., 7 
valandą vakarė. Draugės partijie- 
tes deda visas pastangas, kad pada
rius sėkmingu šį vakarėlį. Jos ga
mina skanią vakarienę, apart vaka
rienes bus ir vėdarų virtinių. Del 
visko įžanga tik 35c. Taipgi bus mu
zika ir kurie norės galės linksmai 
pasišokt. Nepraleiskite šios puikios 
progos, bet skaitlingai dalyvaukite.

(90-91) Kompartija.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių vaikučių Žiburėlio draugi

jėlė rengia puikų bankieta su mu
zikais programa, nędėlioj, 19 d. ba
landžio, 6 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Įžanga tik 
50c. Muzikalę programą išpildys pa
tys jaunuoliai, vadovybėj K. Vaite- 
liūtės. Kviečiame tėvus ateit ir kar
tu ątsivest vaikučius, nes jiems ne
bus įžangos, ir taipgi kviečiame jus 
prirašyt savo vaikučius prie draugi
jėlės, kur jie galės išmokt lietuvių 
rašybos ir meno. Gaspadinės rūpi
nasi su skaniais valgiais ir gėri
mais.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. bendrai su ki

tom darbininkiškom organizacijom 
stato scenoj juokingą 3-jų aktų ko
mediją “Audra Giedroje.” Įvyks 
nędėlioj, 19 d. balandžio, Tarptauti
niam Darbininkų Name, 3014 Ye- 
mans St. įžanga perkant išanksto 
30c, prie durų 35c, vien šokiams 20c. 
Durys bus atdaros 5 vai. po pietų, 
loŠiihas prasidės 6 vai. vakare. 
Kviečiam lietuvių visuomenę skait
lingai dalyvaut. Galėsite gerai pa
sijuokt ir linksmai pasišokt.

(90-91) Komisija.

Pajieškau apie penkiolikos 
Sietyno Choro narių. Pasku- 

rtinį kartą matėmės dvi savai
tės atgal Lietuvių Salėj . Jei
gu jūs kur randatės, malonė
kite atsisaukt į Sietyno Cho
rą šį ketvirtadienį pamokoms.'

Kas su jumis atsitiko? Bi
jotės lietaus, ar pasiėmėt va-, 
kaciją? Jūs žinote, kad mes 
turim perstatyt “Juokų Vaka-. 
rą” balandžio 18 d. Paterso- 
ne. Turbūt šis bus pirmas 
ir paskutinis sykis, kuomet 
choras mokinsis perstatymą, 
kuriame kiekvienas turi rolę.

Būkit visi paskutinėj repe
ticijoj, balandžio 16 d. j

IR VĖL ATĖJO

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

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

čius. Kreipkitės tuo j aus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Gr abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

.Brooklyn, N. Y.
ir

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

Telephone Stagg 2-4409

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

reikalam.
<402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Senoji Gvardija Tempia 
Socialistus Teisman

$oc. Partijos New Yorko lo- 
kalo sekretorius Altmanas pa
skelbė visuomenės žiniai, kad 
Senosios Gvardijos grupė vėl 
nubėgo teisman gelbėtis nuo 
pralaimėjimo partijos nomina
cijose. Jie dabar reikalauja 
teismo neužgirti valstijos ko
miteto narių J. G. Glass ir 
Ethel Haase, iš Kings Apskri
čio, ir Helen Tonks, iš N. Y. 
Apskričio.

Altmanas nurodo, kad “tai 
tik Waldmano pastangos pri
dengti netekimą pasekėjų,” 
prie ko privedė reakcinė po
litika. Nesenai Senoji Gvar
dija ir teisme pralaimėjo 
lias panašias bylas.

Central Brooklyn© 
Margumynai
Neprigulmingo Kliubo Balius

Lietuvių Neprigulmingo Pil. 
Kliubo balius įvyks šį nedėl- 
dienį, 19 balandžio, po No. 
207 York St. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Dalyvaukite 
skaitlingiausiai.

Šokiam grieš 
dų benas, kurį 
kliubo jaunuoliai ir kuriam 
vadovauja Jonas Navickas. 
Benas pasirinko sau nepapras
tai originališką vardą “nakti
nių pelėdų.”

Serga
Staigiai ir smarkiai buvo 

susirgęs kliubo gaspadorius G. 
Sasnauskas. Dabar jau jau
čiasi geriau.

Jau labai ilgą laiką serga 
M. Baltrušaitienė. Draugai 
turėtų ją atlankyti. Baltrušai
tis, jos vyras, priklauso prie 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų.

Užtroško Gaudišiukas
Arbuklio kaviarnėj nesenai 
pko šiurpulinga nelaimė.

Grūdų perkošiamon mašinon, 
kurią paprastai vadina kavine 
skyle, kokiu tai būdu pateko 
jaunas Gaudišiukas. Ta vie
ta-nebuvo aptverta, nors tai 
buvo dirbtuvės savininko prie
dermė. Toj skylėj Gaudišiu
kas užtroško.

“Vilnies 
fįr Ii

Kad kompanija juos nenu
skriaustų, tėvai pasiėmė advo
katą.

Iš ALDLD 24 Kp. Veiklos
Pereitais metais ALDLD 24 

kuopa turėjo 29 narius, šie
met dar tiek nepasimokėjo, 
bet, tikimasi, pasimokęs.

Pirmadienį įvykusiame susi
rinkime kuopa ir kuopiečiai 
sudėjo 5.50, kad pasveikinus 

suvažiavimą. Kiek
pirmiau kuopa aukojo kana
diečių “Darbininkų žodžiui” 
$5.

Savo susirinkimus kuopa 
laiko Neprigulmingo Kliubo 
patalpose.
V Central Brooklyne dar gy- 
vūoja LDS 46 kuopa, bet ji 
neskaitlinga nariais (turi tik 
12 narių). Be to, yra ir TDA 
kuopa, kuri turi 13 narių.

& ALDLD kuopos 
sitarė, visuomet 
“Laisvę” apie^ tai, 
jų kolonijoj.

Kriaučiškas Biznis
Vladas Mišiūnas įsitaisė 

kriaučišką biznį — 49 Hudson 
Ave. Jeigu jums reikia patai
syt ar išprosyt savo drabu- 
žius, visuomet matykit jį.

Mišiūnai, kaip ir Kriaučiū
nai, visuomet dalyvauja mūsų 
parengimuos. Pelėdukas.

Bronx Gina Ateivius
Augščiausio Teismo teisė

jas E. J. McGoldrick atsisa
kė sugrąžinti unijon narius 
Tieger ir Feldman. Jiedu bu
vo išmesti iš Hotel and Res
taurant Unijos 16-to Lok ai o 
per Coulcher-Baum mašiną. 
Kaltinti, “komunizme.”

Nors buvo liudininkų 
kiai įrodyta, kad unijoj 
patauja teroras ir narių
tymas laužant unijos konsti
tuciją,'tačiau teisėjas palaikė 
reakcionierių pusę. Unijistai 
tęs bylą.

šešios Bronxo organizacijos 
sudarė bendrą frontą atmušti 
ateivių persekiojimą. Vietinio 
naujai sudaryto komiteto se
kretorium yra kunigas J. Aį. 
Curie. Komitetas šaukia visų 
vietos organizacijų konferenci
ją 20 šio mėnesio, 67-toj mo
kykloj, į kurią kvietimai iš
siųsta 315-kai organizacijų.

Jie vyriausiai mobilizuojasi 
atmušt tos kolonijos demokra
to aldermano Keegano įteik
tą bilių, kuris siūlo, kad visi 
nepiliečiai turėtų nešioti poli
cijos pasus.

Ilgas Išnaudojimas 
Susikaupė Streikan

Krumbeiną Pasitiks Penu Stotyje
New Yorko darbininkai ruo

šiasi masiniai pasitikt sugrįž
tantį iš Lewisburg kalėjimo d. 
Charles Krumbein, buvusį šio 
distrikto Kom. Partijos orga
nizatorių ir mylimą vadą. Jį 
pasitiks Penn gelžkelio stotyj, 
32nd St. ir 7th Avė. Po pa
sitikimo visi maršuos į Madi
son Sq.
trumpas susirinkimas, paskui 
visi sykiu vyks į Bronx Coli
seum, kur bus bendras Krum- 
beino pasitikimui ir Thael- 
manno sukaktuvių minėjimui 
mitingas.

Krumbein pribus stotin 5 
vai. po pietų, penktadienį, 17 
balandžio.

Vyriausiu Bronx
kalbėtoju bus Roy 
Amerikos
Taip pat pasakys 
prakalbas Amter,

mitingo 
Hudson, 
vadas, 
trumpas 
Ford ir Motina Bloor.

Atžymėjimui susilaukimo d. 
Krumbeino atgal į savo eiles 
yra atidaroma Krumbein var
do Darbininkų Mokykla, ku
rios tikslu yra auklėti vadus 
darbininkų judėjimui. Mitin
ge bus paskelbti galutini mo
kyklos planai. Mokyklai fon
dus sudėjo New Yorko darbi
ninkų organizacijos, kaipo 
dovaną sugrįžtančiam vadui.

Kitu žymiu vakaro punktu 
bus įspūdingas priėmimas Ko
munistų Partijon virš dviejų 
tūkstančių naujų narių, kurie 
išpildė aplikacijas laike spe- 
cialio Krumbeino vajaus, pra
sidėjusio 1 kovo, šių metų .

Streikuojantiem Jūrininkam 
Reikia Maisto ir Drabužių

PikietuojanČių jūrininkų ba
tai skaudžiai pajuto pikieto 
pareigas ir pranyko iš po ko
jų. Dabar streikierių buvei
nėj, 164 — llth Avė., atėju
siam pirmiausia metasi į akis 
ant lentos sekami užrašai:

“Basam streikieriui 
lingi batai.” 
duodama jų 
formacijos, 
bužiais ir
kova—nuolatinis priešų puoli
mas ir ilgos dienos bei naktys 
pikiete — reikalauja gero 
maisto, kad palaikyti žmogų 
sveikatoje ir gerame ūpe.

šelpimo komitetas prašo at
nešti maistą, batus, drabužius 
ir piniginę paramą bei pasto
gę suteikiančių antrašus strei
kierių šelpimo centran: 21 
Bank St., N. Y. Komiteto iž
dininke yra profesorė Marga
ret Schlauch.

Ką Darytum 
Papuolęs Kalėjiman?

Sustreikavo 50 darbininkų 
West Side skalbykloj, 438 W. 
41st St., N. Y.

Streikai yra ne naujiena, 
taip pat ir sąlygos, kurios prie 
jų veda, tačiau pravartu būtų 
pažvelgti į sekamas:

Atrinkėjas, 38 m., dirba ša- 
poj 15 metų. Jis pradėjo dirbt 
už $25 į savaitę. Jo alga liko 
nukapota iki $9, bet po inflia
cijos vėl tapo pakelta iki $14. 
Savo išlaidas jisai aprokavo 
taip:

Tėvui ir motinai, su kuriais 
jis gyvena, atiduoda $9 į sa
vaitę. Savo maistui išleidžia 
$3. Važiuotei — $1.20, o 80c 

skalbiniams, 
pasilinksmini- 
siūtą jis pir- 
atgal. Dirba

rie prisideda tokiuose atsitiki
muose. Darbininkai turi to
kias pat teises prie Fifth 
Avenue ir jie tas teises pa
naudos šią Pirmą Gegužės.”

Panašias telegramas ir .re
zoliucijas siunčia įvairios or
ganizacijos.

Lietuviai pirmos Gegužės 
reikale turės organizacijų at
stovų pasitarimą šį sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, 419 Lori
mor St., Brooklyne. Visom 
organizacijom svarbu daly
vaut.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, 15 d. balandžio, 7 
vai. vakare, po No. 79 Hudson Ave. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui, taipgi nepamirškite užsimo- 
kėt duoklių, nes centrui reikalingi/ 
ir kartu bus renkami viršininkai Į 
Centro Valdybų.. Valdyba.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško " ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga Šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

šiomis kovos už duoną ir 
druską dienomis sunku pasa
kyti, kurią dieną atsidursi už 
grotų. Nedirbi, neturi duonos 
vaikams—eini į šalpos biurą. 
Ten areštuoja. Dirbi, bet algą 
gauni tokią, kad negali suves
ti galo su galu—eini į streiką. 
Ir vėl areštuoja. Esi,padorus ir 
laisvę mylintis pilietis, bet tau 
nori užkarti fašizmą—eini de
monstracijom Ir čia areštuo
ja. Ir kur tik nepasijudinsi, 
vis tau gręsia areštas ir kalė
jimas.

Nereikia ir aiškinti, kaip 
svarbu turėti, kas apgintų pa- 
puolus kalėjiman. Tam tiks
lui ir turime Tarptautinį Dar
bininkų Apsįgynimą. Jo 17-to- 
ji lietuvių kuopa turės susirin
kimą šį vakarą, tai trečiadie
nį, 15 balandžio, “Laisvės” 
svetainėj; 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Dalyvauk susirin
kime ir stiprink tą organiza
ciją, kuri rūpintųsi tavimi pa
tekus nelaisvėn.

į savaitę lieka 
drabužiams ir 
mui. Paskutinį 
kęsis du metai
po 60 valandų į savaitę; po 6 
dienas ir visomis šventėmis.

Tai tipiška streiko priežas
tis.

kevičių pereitą žiemą, užėjus 
dideliam sniegui ir dirbant 
prieplaukoj, per kompanijos 
kaltę, patiko nelaimė ir mir
tis. Paslydęs, įpuolė į Hud
son upę leduose rasdamas ne
tikėtą mirtį, žmogus buvo su 
viena ranka ir krisdamas nusi
laužė kitą, išsigelbėjimui ne
buvo galimybės.

Jersey City, N. J.
Iš LAISVĖS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO
Susirinkimas įvyko 12 ba

landžio. Iš priežasties Vely
kų, narių dalyvavo mažai. Iš 
tarimų galima pažymėti, kad 
nutarta ir išrinkta keturi de
legatai į šaukiamą 3 d. gegu
žės (Brooklyne) konferenciją 
prisirengimui prie skaitlingo 
suvažiavimo Clevelande prieš 
Lietuvos fašizmą.

kad supažindinus
Daily 

pakraipa 
aikštėn

Pa žy

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jurgio šlyžio, Antano 

Valionio ir M. Baniūno. Jie visi gy
veno Brooklyne; M. Baniūnas seniau 
gyveno Detroit, Mich. Jeigu kas 
apie juos žinote, arba patys pate- 
mys ši pajieškojimą, prašau greit 
atsišaukt sekamai: J. Baniūnas, 971. 
Eddy Rd., Cleveland, Ohio.
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Vietos parapijonai atlaikė 
keletą susirinkimų. Susirinki
mų tikslas—sutvarkyti parapi
jos reikalus. Dalykas tame, 
kad senas kunigas Vanagas 
apleidžia Jersey City ir vyks-: 
ta į Lietuvą. Parapijonai no
rėjo patirti, kiek kunigas Va
nagas turėjo įplaukų ir išlai
dų, ir kiek bažnyčia turi sko
lų. Jie reikalavo, kad kuni
gas parodytų • parapijos veda
mas finansų knygas. Parapi- 
jonų išrinktai komisijai kuni
gas atsisakė knygas rodyti, 
sakydamas, kad tai vyskupo 
dalykas, o ne parapijonų. Pa
rapijonai nėra tuomi paten
kinti. Jie mano, kad kitas ku
nigas, jaunas, kuris atvyks šį 
mėnesį—bus geresnis, 
nau. Jie visi toki.

Nema-

New Jersey ir New 
apskričio jaunų vyčių 
tetas išleidžia mimijografu 
spausdintą mažo formato laik
raštuką, mėnesinį. Jie suma
nė gauti pinigų vietos organi
zacijose, mat, visas redakcijos 
štabas randasi Jersey City. Jie 
buvo atsilankę su prašymu pa
ramos ir į Laisvės Draugiją. 
Negavo.

Kitą mėnesį jie atsilankė su 
kita misija tikslu, kad Laisvės 
Draugija prisidėtų prie jų 
ruošiamos vakarienės seno ku
nigo išleidimui ir naujo priė
mimui. Tikslo neatsiekė.

Yorko 
komi-

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sta., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

SKUTIMAS 15c
Prielankus t Patarnavimas

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

=r

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

įsitemyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Ilavemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS!•
Čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

<3

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

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

TEL. STAGG 2-5043

DR. HERMAN MENDI.OWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kima<3, 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.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Balandžio 12 dieną išpla
tinta 3,000 “Sunday Worke- 
rio” vietos gyventojam. Tiks
las veltui platinimo yra dve
jopas :
vietos gyventojus su 
Workerio” turiniu, 
ir tt.; 2, iškeliama 
miesto gaspadoriaus Hague
įvairūs negeri darbai, 
mima, kad 1934 m. Jersey Ci
ty gyventojam lėšavo užlaiky
ti miesto administraciją $27,- 
910,589. Gi tuo pačiu tarpu 
toki miestai, su tiek pat gy-_ 
ventojų, Kansas' City, India
napolis ir Seattle 1934 metais 
išleido užlaikymui miesto ad
ministracijos $2,035,833. Di
delis skirtumas išlaidose.

Dabartinė miesto adminis
tracija per paskutinius 15 me
tų pastatė tik tris naujas mo
kyklas. Vaikų mokinimas esą 
tokis: vieni eina į mokyklą ry
tais, kiti popiečiais taip daro
ma, kad nėra pakankamai 
mokyklose vietų. Taksus 
metais, sakoma, kels 3.25 
tus ant tūkstančio.

šią vasarą New Jersey ap
skričio ribose ruošiama kele
tas didelių tarptautine papėde 
parengimų, kaip tai apšvietos, 
taip ir pašelpinių organizaci
jų. Lietuvių organizacijos dar 
iki šioliai nėra prisidėjusios, 
gal tik todėl, kad nebuvo for
mali© tuo klausimu užkvieti-
mo. Dzūkų Dėdė.

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Laisvės draugijos narį But-

šiais 
cen-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

nariai nu- 
informuot 

kas dedasi

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Užterštas New Yorko Oras
Central Parko meteorologi

jos stotis sako, kad New Yor
ko oras darosi vis labiau už
terštas del dulkių ir suodžių.

Kovo mėnesį, šių metų, vi
dutinis kasdieninis oro užter
šimas pasireiškė 1.33 tonose 
suodžių ant kiekvienos kūbiš- 
kos mylios. Tai didesnis suo
džių kiekis, negu tuo pačiu 
laiku pereitais metais.

Pirmos Gegužės Telegramos
Komunistų Partijos N. Y. 

Distrikto organizatorius I. 
Amter pasiuntė policijos ko- 
misionieriui Valentine ir ma
jorai LaGuardijai sekąmą te
legramą :

“Reikalaujam duoti Fifth 
Avenue Bendros Gegužines 
paradui. Jūs duodate ją pa
triotinėm ir kitom organizaci
jom, sutinkant pirkliam, ku

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kanip. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore 5-6181
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