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KRISLAI
Jankauskui ir Strazdui del 

Rimto Pagalvojimo.
Turite Taisyti Savo Gaires.
Kodėl Kalbame Viešai?
Drg. Krumbein.
Lietuvos Politiniai Kaliniai.

Rašo A. B.

Darbininkai Visų Šalių 
Vienykitės! Jūs Niekd 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

pereitą sekmadienį, sausio 
26 d., Philadelphijoj įvyko 
didžiulis masinis susirinkimas. 
Jį suruošė bendromis spėko-| 
mis mūsiškės Literatūros į 
Draugijos kuopa ir opozicijos! 
Lietuvių Darbininkų Draugi-1 
jos kuopa. Susirinkimas priė
mė sekamą rezoliuciją:

“1. šis susirinkimas įgalio
ja pirmininką pasiųsti varde | 
penkių šimtų Philadelphijos 
lietuvių prašymą prezidentui 
Rooseveltui, kad jis dovanotų 
bausmę J. Stilsonui, kuris da
bar randasi federalės val
džios rankose-kalėjime.

“2. šis susirinkimas reika
lauja, kad greitesniam Stilso
no išlaisvinimui gyvuojantis 
laikinas Stilsono Gelbėjimo 
Komitetas su Jankausku prie
šakyje, kuris (komitetas) su
sideda tiktai iš vienos grupės 
žmonių, tuojaus pakviestų at
stovus nuo visu kitu 
srovių, kurios sutinka 
darbuotis del Stilsono 
vimo. Tiktai tokiam
bendro fronto komitetui visa 
visumenė ir mes pilnai pasiti- 
kėsim ir jo atsišaukimus ir 
darbus visais būdais — kaip 
moraliai taip finansiniai, rem
sime ’’

lietuviu 
bendrai 
išliuosa- 
plačiam

Susirinkime parinkta aukų 
tam tikslui, kurios bus per
duotos tiktai plačiam bendro 
fronto komitetui. 

I
Jeigu neklystame, Brookly- 

ne viena Opozicijos kuopa jau 
pasisakė už sudarymą bendro 
komiteto. Chicagos keturių 
organizacijų įkurtas komite
tas surengimui masinio mitin
go Stilsono gelbėjimui irgi 
priėmė panašų pasiūlymą Jan
kausko komitetui. Ten taip 
gi įeina Opozicijos kuopa.

Reikia pasveikinti opozici
jos kuopas už šitą teisingą ir 
darbininkišką nusistatymą.

Apie tai turėtų rimtai pa
galvoti ir Jankauskas su 
Stradu, kurie dabar valdo tą

Graikija Nubalsavo už 
Buržuazinę Demokra-

SEIMAN IŠRINKTA DAUGUMA LIBERALŲ IR 
KETURIOLIKA KOMUNISTŲ

ATHENAI.—Pereito sek- 
madienio rinkimus į Grai- ■ 
kijos seimą laimėjo Venize-! 
loso šalininkai-1 i b * r a 1 a i 
pritariantieji “laisvai” bur
žuazijos valdžiai, prieš ge
nerolo Georgo Kondylio va
dovaujamus fašistus.

Associated Press praneši
mais, venizelistai, buržuazi
nės demokratijos šalininkai, 
bus seiman išrinkę bent 135 
savo atstovus, 1 
giau kaip pusę seimo, kuris 
viso susidaro iš 300 atsto
vų. Kondylio fašistai turė
sią seime 60 atstovų, o bu
vusio ministerio pirmininko 
Tsaldario partija— 
vus.

Komunistu atstovų išrink
ta seiman 14, respublikonų

japonų Karo Laivo Eksplozi
joj Užmušta 6 Mechanikai

SASEBO, Japonija.—Ek- 
snlodavus dideliam kuro- 
aliejaus kubilui ant Japoni
jos karo laivo-naikintojo 
’’Yaloi” sausio 26 d., tapo 
užmušta 6 civiliai mechani
kai, kurie jį taisė. 12 kitų

taigi dau- pavojingai sužeista.

Kondylis darbavosi ir 
darbuojasi Italijos naudai. 
O liberalų žymiausias vadas- 
Venizekx kuris dar tebėra 
užsienvj, yra susitaręs su 
Graikijos karalium Jurgiu 
II palaikyti Anglijos pusę. 
Vejiizelos buvo priverstas 
pabėgti užsienin, kuomet 
gen. Kondylis, buvęs dikta
torius, kovo mėnesį pernai 
sukriušino venizelistų suki
limą prieš Kondylio fašis
tus, planavusius sugrąžint

laikiną komitetą ir su niekuom i Graikijai karalių.
nesiskaito. Jų elgėsis yra vi-j Pranešama, jog karalius 
sai nepateisinamas. Mūsų pa- dabar ketina parsikviest 
siūlymą plataus komiteto jie Venizelosą, kaip savo talki- 
apšaukė judošyste. Jeigu jie ninką, nors pirmiaus Veni- 
yra sąžiniški žmonės ir jeigu zelos vadovavo kovai prieš 
ištikrųjų jiems tiktai rūpi Stil
sono išlaisvinimas, tai jie tu
rėtų taip pat viešai (per 
“Naują Gadynę’’) atšaukti tą 
apibjaurojimą ir pravesti gy-

• veniman tą nuoširdų ir teisin
gą mūsų pasiūlymą. Juk, ger
biamieji, jūs negalite judošys- 
tėmis švaistytis į visuomenę 
ir paskui prašyti, kad ta vi
suomenė jums pasitikėtų.

karaliaus valdžią.

Sovietai Nuteisė 21-ną 
Japonijos Šnipą

CHABAROVSK, Sovietų 
Sibire, sausio 26, nusmerk- 
ta sušaudyt penki Japonijos 
šnipai; kiti 16 nuteista ka
lėjimam Teisme visi prisi
pažino, kad tarnavo “užsie
ninei kariškai misijai” i 
ponijai). <

Vienas opozicijos draugas 
sako: “Kodėl to klausimo jūs 
negalėjote išrišti ant vietos 
Brooklyne, draugų susirinki
me? Kam einama viešumon?’’į 

Mes drauge, labai norėjome 
taip padaryti. Mes žodžiu ir 
raštu kreipėmės prie Jankaus
ko komiteto. Bet ką darysi, 
kuomet jie nesiskaito su pa-l 
siūlymu, ignoruoja laiškus, vi
sai į juos neatsako, gi tuo tar
pu savo biznį varo? Mes netu
rime kito pasirinkimo, kaip tik 
pasakyti viešai, kaip dalykai mo neišleidžia. Nebuvo varo

mas specialis aukų rinkimo 
vajus už jo išlaisvinimą. Rei
kėtų tą draugą neužmiršti.

stovi. Mes pilniausiai pasiti- 
me plačia lietuvių darbininkų 
visuomene.

Kalbant apie Stilsono rei
kalus, reikia prisiminti apie 
drg. Krumbein, žymų Komu-

• nistų Partijos darbuotoją. Jis 
sėdi Pennsylvania valstijoj 
federalės valdžios kalėjime. 
Nuteistas beveik dviem me
tam už darbininkišką veikimą. 
Jau apie metus atsėdėjo. Pra
šymų bausmę dovanoti valdžia
nepaisė. Skaito jį pavojingu Ii prilygti tiktai 
kapitalistams ir todėl iš kalėji-i Hitlerio kalėjimams.

Žuvo 42 Japonų Mainieriai

FUKUOKA, Japonija. — 
Per gaisrą angliakasvkloi 
šioj apygardoj sudegė 17 
mainierių, kurių lavonai jau 
išimti. Dar jieško 25, ku
rie, be abejo, taipgi bus žu
vę.

Japonija Neatlaidžiai 
, Siekia Užgrobt, Pa

vergt Ištisą Chiniją

reikalu v

pereitą

ministeris 
kalbėdamas 
antradienį, 
programą,

PEIPING.—Japonijos už
sienių 
Koki Hirota 
seime 
paskelbė tokią
kas liečia Chinijos: turi būt 
ten nuslopinta bet kokie ju
dėjimai prieš japonus; Chi- 
nija turi pripažint Man- 
chukuo kaip savarankišką 
valstybę ir turi būt išnai
kinta komunizmo pavojus 
Chinijoj.

New Yorko Times kores
pondentas Hallett Abend 
sausio 26 d. iš Peipingo ra
šo, kad su tokia (priekabių) 
programa Japonija siekia 
visiškai pavergti Chiniją. 
Sako, kad japonai kurstys 
Chinijoj sukilimus prieš 
centralinę Nankingo val- 

1 džią; steigs vis daugiau ne
va “nepriklausomų” kraštų

(Ja- iš Chinijos žemių ir tų vie- 
ponijai). Jie šniukštinėjo tų valdžią paves Japonijos 
karines Sovietų paslaptis, šalininkam. Tokią politiką 
rengdami kelią • Japonijos Japonija vykdys ypač Chi- 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Vienas iš nusmerktųjų, 
Juras Semeca buvoBcaristų 
baltagvardiečių organizaci
jos vadas Charbine, Man- 
chukuo.

Nė valandėlei mes nepriva
lome pamiršti Lietuvos anti
fašistinių politinių kaltinių. Tų 
draugų padėtis tikrai baisi. Jie 
nuteisti kalėti po keliolika me
tų. Smetona juos laipsniškai 
naikina, marina. Tokio pra
keikto kruvino režimo Ame
rikos kalėjimuose dar nėra

nijos pajūrio ruožte. Taip 
užvaldys visus prieplaukų 
miestus ir įplaukas iš mui
tinių mokesčiu ir tuo būdu 
prives centralinę Nankingo 
valdžią prie bankruto.

Fašistinė Chinijos Chiang 
Kai-sheko valdžia gerai ži
no tuos Japonijos planus; 
bet, kaip pastebi N. Y. Ti
mes korespondentas, dar 
nematoma jokių ženklų, kad 
Chiang Kai-shek rengtųsi 
kariškai pasipriešint tai 
grobikiškai, pavergiančiai 
Japonijos politikai.

ROMA. Sausio 27.— Pie
tinės Ethiopijos mūšy j ties 
Ganei Dory italai sakosi iš- 

įvesta. Lietuvos kalėjimai ga-jžudę 10,000 ethiopų: o iš 
Vokietijos italų pusės “mažai kas nu- 

1 kentėję.”

Komunistą Partijos Centro Komitetas Šaukia 
Suvienytu Frontu Išlaisvinti Scottsboriečius
Alabamos šerifo pasimojimas nužudyt Ozie Powell’j 

tikrenybėje yra viešpataujančios klases veikimas, kurį 
tiesioginiai sukurstė reakcionierius teisėjas, į kurio ‘glo
ba’ kapitalistų ir dvarininkų ‘teisdarystė’ pavedė devy
nis nekaltus Scottsboro jaunuolius—ženklus negrų tautos 
persekiojimo. į

Suvienytas frontas visų darbo žmonių, negrų ir baltų
jų, miestuose ir sodžiuose, yra ginklas, kuris sunaikins 
jėgas reakcijos, ‘jim crowismo,’ lynčiavimo ir suokalbių, 
ir paliuosuos darbininkų klasę, negrų tautą ir visą Ame
rikos liaudį apskritai.

Amerikos Komunistų Partijos Centro Komitetas šau
kia i vieną frontą visas šviesiąsias Amerikos jėgas, idant 
išgelbėtu Scottsboro jaunuolius.

WM. Z. FOSTER.
Kom. Part. Pirmininkas.

EARL BROWDER.
Kom. Part. Generalis 

Sekretorius.

Italai Įsibriovę 268 Mylias į Ethiopiją
ETHIOPAI GALĮ UŽTAISYT JIEMS SLĄSTUS 

IR DAUGELĮ IŠŽUDYT

vis daugiau ir daugiau gin
klu iš Anglijos.

Tai yra netiesioginis pa
siaiškinimas, kodėl italams 
taip nesiseka karas su et- 
hiopais šiauriniame fronte.

Karo Stovis del China 
Studentų Demonstra

cijų prieš Japoniją

’trau- 
268 
nuo

kad

Grasino Scottsborie
čius Išžudyt, Jei Neat
mes Savo Advokatų

APIE SUMOKSLĄ PAPASAKOJO SCOTTSBORO 
JAUNUOLIS ROY WRIGHT

BIRMINGHAM, Alabama. 
— Roy Wright, vienas iš 
aštuoniu dar laukiančiu tei
smo Scottsboro negrų jau
nuolių, sausio 26 d. pasakė 
bendro apgynimo komiteto 
advokatams Samueliui S. 
Leibowitzui ir C. L. Watt- 
sui eilę nuotikių, kurie pa
rodo, kaip teismo valdinin
kai ir šerifai darė sąmoks
lus sušaudyt tuos jaunuo
lius.

Roy Wright buvo polici
jos automobilyj surakintas 
su kitais dviem scottsborie- 
čiais, Cl. Norrisu ir Ozie 
Powelliu tuo laiku, kada 
šerifas Sandlin sausio 24 d. 
peršovė Powellui galvą. Po 
to šerifai ir kiti policinin
kai paskleidė gandus, būk 
Scottsboro jaunuoliai, beve
žant juos iš Decatur į Bir- 
minghamo kalėjimą, buvę 
padarę sumoksią pabėgti.

Tą pasikalbėjimą su 
Wrightu advokatai Leibo-

> 
«

grūmodamas revolveriu, 
klausinėjo, iš kur Powell 
gavo tą peilį. Kada šerifas 
nutaikė revolverį stačiai 
Wrightui į veidą, Wrightas 
buvo priverstas sutikt su 
šerifu, kad tas ir tas davęs 
Powelliui peilį. “Aš bijo
jau, kad jis mane nušauš, 
jeigu aš su juom nesutiks- 
siu.” •
Grasina Sušaudyt Apsigy

nimo Advokatus
Po to, kai antrininVvs še* 

rifas Blalock su įpjautu ka* 
klu buvo išimtas iš polici
jos automobilio ir muštasis 
šerifas toliau vežė Wrightą, 
Norrisą ir peršautąjį Po- 
wellį į Birmingham kalėji
mą, jis grūmojančiai karto
jo, kad “jeigu būtų buvę jo 
valia, jis būtų nenustojęs 
šaudyt, iki būtų mus visits 
sušaudęs. O Decatur’o še
rifas sakė: ‘Aš norėčiau pa
šaudyti tuos prakeiktur-SF—

witz ir Watts turėjo . Jęf- j (a P s i g y nimo) advokat 
ferson apskričio kalėjiine. 
Wrighto pasakojimo teisjh- 
gumą patvirtino ir Cl. Nor-SHANGHAI, Chiniją..- _ ____ _________

2,000 chinų studentų ir šiaip girdint ir tūliems kalė-
žmonių sausio 26 d. štur
mavo policijos stotį prie 
tarptautinės miesto dalies,

jimo perdėtiniams.
Wright štai ka parodė:
Dar sausio 6 dieną š. m.,

kurioj viešpatauja anglai, pįrm dabartinio naujo teis 
francūzai ir kiti svetimsa-;- - -
liai. Demonstrantai šaukė:1 
“Šalin įsiveržėlius japonus! 
Išvykim juos laukan! Nu-

mo, bevežant scottsborie
čius į Decaturą, vienas ant
rininkas šerifas grūmojo 
sušaudyt juos, jeigu jie ne_ • • • OCA VI V J LIV Oj J V/Vi J iv llv

baust Japonijai parsiduo- atsimes nuo savo bendro

Tas žmogynas (advokatas) 
Leibowitz yra prakeiktas 
kalės vaikas”...

Šerifai buvo paskleidę pa
saką, būk ir Wright polici
jos vežime turėjęs peilį. 
Wright tatai užginčija.

Powell Be Sąmones
Apsigynimo advokatai 

stengėsi pasikalbėt ir su li
goninėj gulinčiu O. Powel
liu, bet jis dar buvo be są- 
moriės ir klejojo. Per ope
raciją, kuri tęsėsi beveik iš
tisą valandą, iš jo smegenų 
buvo išimta dalys šerifo 
kulkos.

Aišku, kad šerifai, grū
modami sušaudyt Scottsbo
ro jaunuolius, jeigu jie ne- 
atsimes nuo bendro apgyni-* 
mo komiteto advokatų, vyk- 
dė valią teisėjo W. W. Cal- 
lahano ir Alabamos vice* 
gubernatoriaus Thomas Ė; 
Knighto. , ‘

Amunicijos Eksplozijoj 
Syrijoj Užmušta 40
BEIRUT, Syrija. — Per 

francūzų armijos ginklų ir 
amunicijos sandėlio eksplp- 
ziją Aleppo mieste, Syrijoj, 
tapo užmušta 40 žmonių. '

Francūzų vyriausybė nu
žiūri, kad amunicijos sandė
lį galėję išsprogdint Syrijos 
tautininkai, kovojantieji del 
savo krašto nepriklausomy
bes nuo Franci jos.

Aleppo yra svarbus pra
monės ir prekybos miestas 
šiaurinėj Syrijoj. Jame yra 
177,000 gyventojų.

valdinm- apgynimo komiteto advoka- 
v. . . • tų. Tas šerifas jiems įkal- 

v _ v. . _ žiauriai binejo, kad pasiduotų teisė-
uzpuole fašistinė policija, j0 caųahano malonei. Tųo- 
kunai talkon atskubėjo ir me^ paįs teisėjas pa
du batahonai rusų balta- sięįrtu jums advokata ir jūs 
gvardiečių . sargybinių is gal ^gautumėte tik^ po 10 
tarptautinio^ miesto. Su-1 metu kalėjimo išviso, 

sikirtime sužeista desetkai 
asmenų.

Demonstrantai buvo pa
sigrobę ir apkūlę policijos 
komandierių. Davė į kailį 
ir kitiems policininkams.

dančius Chinijos 
kus.”

Demonstrantus

LONDON.— Associated 
Press žiniomis sausio d., 
italu generolo Graziani’o 
armija pietiniame Ethiopi
jos fronte nužygiavo iau 16 
mylių anapus NoghelU

Kito italų generolo Agos- 
tini’o pulkai briauiasi pir
myn palei Kenva siena. Ke
nya yra Anglijąs kolonija, 
kuri rubežiuojasi sn Ethio
pia.
Pavojus Pietinėms Mussoli- 

nio Armijoms
ADDIS ABABA.— Ethio

pijos vvriausvbė, anot As
sociated Press pranešimo 
sausio 26 d., prir~v’ kad 
ethionai kunigaikščio n°sta 
Demtu Komandoj
kė atgal iki Wadarai, 
mvlias į šiaurvakarius 
Dolo.

Karo žinovai snėja, 
italai perdaug toli nirmyn
nuėję pietiniame fronte; 
esą, ethiopai gali užtaisvt 
Jiems, “slastus” ir daugeli jų 
išžudyt. Italu susisiekimų 
linijos pasidarė perdaug il- 
ods ir išdrikusios. Jas et
hionai o-alėsia naktimis už
puldinėti. ,

Valdiškomis ethiopų ži
niomis, jie apsupę italų už
imtą miestą Makale, šiau
rėje, ir visiškai sunaikinę ,
du italų būrius, kurie ėjo ■ komandienus tapo 
talkom apsuptiems fašis
tams.

Neįtikėtini Italų Fašistų 
Pasigyrimai

ROMA.— Mussolinio vy
riausybė vis dar tebeskel- 
bia, kad italai “sukriušinę” 
ethiopų bandymą užpult 
Makale iš vakarų pusės. Gi
riasi, kad ethiopai buvę “vi
sur sumušti.” Italai, girdi, 
užmušę bei sužeidę 5,000 
ethiopų, o italų buvę nukau
ta bei sužeista tik 743.

Ethiopai Mini Pergalę
ADDIS ABABA.—Ethio

pijos sostinėj eina didelės 
iškilmės, minint italų su- 
pliekimą Makale apygardoj.
Fašistai Kaltina Anglijos

Ginklus Ethiopijai
ROMA.—Fašistų spauda 

rašo, kad Ethiopija gauna

iš jų atimtas.
Tuoj po šio susidūrimo 

fašistine valdžia įvedė karo 
stovį Jessfielde, Shanghai2 
aus srity j, kur įvyko riau
šes.

Stiklo Darbininkai Lai
mėjo 3 Savaičių Kovą

PITTSBURGH, Pa.— Po 
trijų savaičių streiko, 5,000 
stiklo darbininkų laimėjo 5 
nuošimčių priedą prie pir
mesnių algų. Kompanija su
tiko mokėt ne mažiau kaip 
50 centų valandai. Streikui 
vadovavo Amerikos Darbo 
Federacijos stiklo darbinin
kų unija.

Athenai.— Graikijos ka
raliui Jurgiui II paskirta 
$228,000 metinės algos. Ga
lima sakyt, jis pats ją pasi-

Tokį pasiūlymą tas šeri
fas bruko scottsboriečiams 
ir sausio 24 d. O “augšta
sis šerifas” Sandlin vaira
vęs automobilį, sakė: “Jeigu 
tai būtų mano valia, aš iš
vyčiau tuos (apsigynimo) 
advokatus iš miesto.”

Grumojo Iššaudyt Visus
Pagelbinis šerifas Blalock 

kirto į veidą'Ozie Powelliui, 
kada šis atsakė, kad jis pil
nai patenkintas apsigynimo 
advokatais. Tada Powell iš
sitraukė iš kišeniaus peiliu
ką ir rėžė užpuolikui Bla- 
lockui per kaklą. Po to Po
well numetė peiliuką ant 
mašinos grindų. Augštasis 
gi šerifas Sandlin išlipo iš 
automobilio, išsitraukė re
volverį. vėl atsidarė duris 
ir suriko: “Aš apsidirbsiu 
su jumis visais, kales vai
kai!” Jis ir šovė į Powellį.

“Paskui augštasis šerifas 
prikišo savo revolverį prie 
mano galvos,”— sako Roy 
Wright: “Aš maldavau lie

paisušaudyt mūsų; taip 
maldavo ir Clarence.’

Augštasis šerifas, vis

Chicago.— Sužeisti tapo 
50 žmonių, kuomet sausio 
27 d. anksti rytą iššoko iš 
bėgių elektrinis traukinys 
(eleveiteris).



Puslapis Antras.

Kaip Išsigelbėti?
Antrad., Sausio 28, 1936

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year---------------$5.50
Brooklyn ,N. Y., per year___ ____$7.50
j,Foreign countries, per year______$7.50
- Canada and Brazil, per year____ $5.50
United States, six months______ $3.00
Brooklyn, N. Y„ six months_____ $4.00
Foreign countries, six months___ $4.00
Canada and Brazil, six months____ $3.00

Entered a? second class matter March 11, 1924, at 
the Ūost Office at Brooklyn, N. Y., under* the Act

• of March 3, 1879.

Lietuvių Moterų Suvažiavimas
Literatūros Draugijos komitetas yra 

nutaręs šaukti rytinių valstijų lietuvių 
moterų suvažiavimą balandžio 4 dieną. 
Sumanymas yra geras. Reikėtų gerai 
prie suvažiavimo prisirengti. Jau da
bar ne tik ALDLD kuopos, bet visos mū
sų organizacijos, pradedant su Pitts
burgh ir baigiant su Rumford, Me., tu
rėtų diskusuot šio suvažiavimo klausimą. 
Suvažiavimas turėtų būti labai skaitlin
gas ir entuziastiškas.

Be to, vyrai neturėtų visą prisirengi
mą prie suvažiavimo sudėti ant savo mo
terų pečių. Tai yra visų bendras darbas. 
Suvažiavimas bus sėkmingas tik tada, 
kada visas revoliucinis judėjimas imsis 
už darbo.

Kitas lietuviu moterų suvažiavimas 
turėtų būti sušauktas šį pavasarį vidur- 
vakarinėse valstijose—Chicagoje. Chi- 
cagos, Detroito ir Clevelando draugėms 
toli atvažiuoti Brooklynan. Jos gali su
sirinkti Chicagoje ir svarstyti tos apie- 
linkės veiklos reikalus.

Žmogžudžiai!
Baisi žinia iš Alabamos nuskambėjo po 

visą Ameriką. Veždami atgal į Birming
ham kalėjimą Scottsboro jaunuolius, še
rifai peršovė jaunuolį Ozie Powell. Re
volverio kulką suvarė jam į smegenis. 
Kulką daktarai išėmė, bet jaunuolis ko
voja su mirčia.

Į k kaip tie žmogžudžiai teisinasi? Jie 
~ kad Powell kažin kaip gavęs ki

šeninį peilį ir ant šerifo buvęs užpuolęs 
automobiliaus viduje. Bet jaunuoliai vi
są laiką buvo surakinti. Vežant į Bir- 
mirrgham, Powell ir dar du jaunuoliai 
buVO už rankų surakinti į daiktą. Šeri- 
failSąko, būk jaunuoliai bandę pabėgti.

Kaip diena aišku, kad linčininkai bu
vo susitarę jaunuolius kelyje išprovokuo
ti, Kad paskui gaujos juos nulinčiuotų. 
Kaip greitai pasigirdo gandai, kad jau
nuoliai “bandė pabėgti” ir “peiliu per
pjovė šerifą,” tuojaus baltveidžių gaujos 
pradėjo rinktis ir rengtis nulinčiavimui 

■ nebaltų jaunuolių.
Alabamos budeliams nusibodo teismai, 

kurie sutrukdė jaunuolių nužudymą, nes 
darbininkų masės sukėlė protestų aud
rai. Jie eina prie tiesioginio pietinių 
valstijų ponams priimto būdo atsikraty
mui tų jaunuolių. Pačiam teisme proku
roras Hutson reikalavo džiūrės, kad ji 
nekreiptų dėmesio į liudijimus, bet be 
joliių ceremonijų pasiųstų jaunuolius į 
elektros kėdę.

Visa ta bjauri provokacija iškyla aikš- 
/ ten. Jau vienas jaunuolis randasi ant 

mirties patalo. Budeliai suras prieka
bes’ ir kitų nužudymui. Tiptai griaus
mingas darbo masių protestas galėtų at
mušti tą kruviną budelių ranką. Neleis- 
kipie linčininkams mūsų darbo klasės ne
kaltus vaikus žudyti!

" Kas Rengia Karą!
jtabai teisingai “Socialist Call” rašyto- 

jag David Paul atmuša Japoniją ir ap
gina Sovietų Sąjungą. Sausio 25 d. lai- 
ditfje Paul įrodinėja, kad, Japonijos im
perialistų provokacijos grūmoja Sovietų 

• kraštui. Jis nurodo, kad Sovietų Sąjun- 
ga;nenorėjo ir nenori karo nei su Japo
nija, nei su kuria kita šalimi. Jai karas 
nereikalingas. Jis sako, kad Sovietai ne
turi; perdidelio gyventojų skaičiaus pro- 
blgjųos, nes jie turi pakankamai savo že- 

Jiems nereikalinga jieškoti mar- 
ketįų produktų išgabenimui, nes juos su
naudoja Sovietų gyventojai. Sovietai 
nenori jokių kolonijų.

Sovietų Sąjunga “yra valdoma mark
sistinėmis idėjomis,” sako Paul. “Lygiai 
socialistams ir komunistams karas pats

savaime yra bjaurus daiktas. Jo jie ga
li griebtis tiktai laike revoliucinio krizio 
arba del apgynimo revoliucijos vaisių.”

Patartina ir mūsiškiam Grigaičiui 
skaityti šias socialisto Paul sveikas min
tis ir įsidėti jas į savo seną galvą. Mo
kintis žmogui niekados nėra pervėlu.

Smetonos Agentų Balsas iš
Klaipėdos

Klaipėdoj leidžiamas lietuvių “Darbi
ninkų Balsas” labai gudriai moka tar
nauti Smetonos valdžiai. Jam rūpi muš
ti ne hitlerinius vokietininkus, bet social
demokratus ir komunistus. Sausio 11 
dienos laidoje skaitome sekamą purviną 
melą: v

“Jame (seimelyje) buvę atstovais so
cialdemokratai—pabėgo, o tariamieji ko
munistai—persidavė ir atsisėdo prie vie
no stalo su buržuazijos atstovais, dvari
ninkais, pirkliais ir pramonininkais.”

Todėl, sako “Darbininkų Balsas,” 
Darbininkų Susivienijimas turėjęs 
kreiptis prie Smetonos valdžios Kaune 
ir prašyti jos užtarimo ir susimylėjimo. 
O Smetona, žinoma, pasiskubino “Darbi
ninkų Susivienijimui” pagelbėti! Toliau 
“Darbininkų Balsas” ragina savo pase
kėjus liautis streikavus ir erzinus darb
davius.

Šitie “Darbininkų Balso” žodžiai yra 
Smetonos agentų žodžiai. Jais norima 
diskredituoti (pažeminti) darbini nkų 
partijas ir iškelti autoritetą Kauno fa
šistinės valdžios.

Ar Suklupo, ar Atsistojo ant 
Kojų!

Klerikalu leidžiamas “Studentu Žodis 
(No. 1 š.m.) labai apgailestauja, kad ko
munistų agitacija už bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą smarkiai plečiasi ir gau
na nemažai pasekėjų. Šitai]) rauda tasai 
nelaimingas redaktorius:

Na, ir nereikia stebėtis, kad kai kas su
klupo. Nuostabiausia, jog tu suklupusiųjų 
tarpe yra tokių, kurie jokiu būdu negali ar 
nenori suprasti reikalo organizuotis ir orga
nizuoti, tampriai organizuoti lietuvių katali
kiškąją visuomenę, o į “bendrąjį frontą” 
bėgo lyg gaisro gesinti. Skaudus mūsų gy
venimo kuriozas.

“Draugas” (sausio 20 d.) taip pat labai 
susirūpinusiai kalba apie bendro fronto 
idėjos pasisekimą. Tiems kunigams, ku
rie senai užmiršo apie kupranugarį, tur
čių ir adatos skylutę, bendras darbinin
kų frontas neduoda užmigti. Jie žino, 
kad darbininkų vienybėje yra jų galy
bė. Jie labai norėtų, kad darbininkai 
amžinai pasiliktų bejėgėmis kapitalo au
komis.

Mes sakome: Netiesa, kad suklupo tie, 
kurie stoja į bendrą frontą. Priešingai, 
jie atsistojo ant tvirtų kojų. Pirmu sy
kiu jie išmoko vieningai kovoti prieš 
bendrą klasinį priešą. Labai gaila, bet 
jau taip gyvenimas patvarkė, kad visos 
tos “Draugo” ir “Studentų žodžio” re
daktorių gailios ašaros vėl nebepaklup- 
dys tų lietuvių, kurie suprato bendro 
fronto idėjas.

Fašisto Piktas Balsas
“Amerikos Lietuvyje” (sausio 25 d.) 

tūlas smetoninis kavalierius po slapyvar
džiu “Alpha” labai nešvariai niekina ko
munistus. Ir jis kalba Stilsono arešta
vimo reikalais. Tasai piktos valios žmo
gus ploja rankomis Strazdui ir Jankaus
kui, kurie atmeta pasiūlymą del sudary
mo bendro fronto Stilsono išliuosavimui 
ir šaukia šitaip: “centro biuras del Stil
sono išliuosavimo pataria neduot nė vie
no cento iki sklokininkai nepaduos pini
gų kontrolės į jų rankas.” Kitoj vietoj, 
spręsdamas mus pagal save, slapukas 
“Alpha” sako: “kad tie surinkti iš lietu
vių visuomenės pinigai gulės bolševikų 
kišeniuose, tai jau aiškinti nereikia.”

Kas žodis tai grynas melas. Niekur 
centro biuras nereikalavo ir nereikalauja 
pinigų kontrolės. Priešingai, centro biu
ras siūlė ir siūlo sudarymą plataus bend
ro fronto komiteto, susidedančio iš at
stovų visų sriovių, kurios sutinka dar
buotis del Stilsono išlaisvinimo. Koks są
žiniškas žmogus gali sakyti, kad čia rei
kalaujama pinigų kontrolę pavesti komu
nistams?

Tiktai labai nešvarios sąžinės žmones 
gali šiam mūsų srovės pasiūlymui prie
šintis ir daryti mums visokius priekaiš
tus. Mes norime plačios visuomenės kon-

žan-Rišar Blok
Kur mes besutiktumėm 

šį keistą sutvėrimą—žmo
gų, kokia bebūtų jo odos 
spalva, visose georgafinėse 
platumose, visose klimato 
sąlygose, visur jis-ttžimtas 
—dargi jei net regėjimas 
kitaip sakytų—viena min
tim. Jis persiėmęs viena 
aistra. Jis mato prieš sa
ve vieną uždavinį. Visuose | 
gyvenimo atsitikimuose jis 
stengiasi atrasti atsakymą 
į pagrindinį klausimą: “Kas 
aš toks? Ką aš darau ant 
žemės? Kam aš gyvuoju? 
Kaip paaiškinti šį nuolatinį i 
aktingumą, kuris manyje! 
verda? Kaip paaiškinti gei-' 
smą, kuris mane apima, ne-. 
ramuma, kuris mane grau-. 
7A2LV’

Filosofai ir doringieji 
žmonės nuo senų laikų ti
kėjos išrišti šį klausimą 
galvodami ir pasinaudoda
mi intuicija. Jei tikėti So
kratui, Buddai, šventam 
Augustinui, žmogus, lygus 
kiekvienam kitam žmogui 
savo protu ir širdžia, gali 
išrišti šį klausimą pats sa
vyje, nežiūrit į gyvenimo 
sąlygų ir laiko skirtumus.

Dievo garbintojai ir filo
sofai idėjose norėjo pamatyt 
prieškambarį to amžino pa
saulio, apie kurį žmogus 
svajoja.

Vienok problema nepasi
žymi panašiu raminančiu 
paprastumu Visuomenė yra 
žmogaus kūrinys, ir ji pri
klauso žmogui. Žmogaus 
sukurta, ji savo keliu for
muoja žmogų. Visuomenei 
spaudžiant, žmogus virsta 
nepaprastai lanksčia me
džiaga. Jis gali tikėti, kad 
jis jaučia ir galvoja sulig 
savo paties dėsnių, o ištik
imųjų jame nesąmoningai at
spindi savos giminės, mies-;

kutinę ekstazė, paskutinis 
mėšlungiškas pilietinio pro
to pasitampymas. Šioj pa
starojoj liepsnoj atsispindė
jo 300 metų amžiaus buržu
azinė ideologija, kuri tauty
bę pavertė savo emblema. 
Buržuazija ir tauta, kapita
lizmas ir tėvynė viens su 
kitu susižiedavo. Buržuazi
ja įsikūnijo tautoje. Kapi- 

i talizmo interesai tėvynės 
! sąvokoj rado savo atramą 
ir prieglaudą. Žmogų taip 
auklėjo, kad jis laikytų save 
savo tėvynęs piliečiu, o ne 
viso pasaulio piliečių, ir vė- 

j liavų patosas turėjo paslėp- 
! ti konkuruojančių viena su 
I kita šalių kovą. Karas liko 
' atidengimu, šio baisiojo 
1 gaisro akivaizdoje buvo pa
darytas atradimas. Žmogus 
pamatė milžinišką apgaulę. 
Karas sunaikino milionus 
žmonių... Jis užmušė pilie
tyje žmogų.

Nuo to laiko milionai vy
rų ir moterų visam pasaulyj 
kartą ant visados nusikrei
pė nuo kapitalistinės visuo
menės.

karą. Dabar kalba apie ko-
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to, liaudies, klesos jautimo' žomi į kitas spalvas. Dabar 
pobūdis ir galvojimo meto-j jau nebekalba apie tautinį 
das.

Didysis karas buvo pas- lonialę ekspansiją ir ekspe-

pusėtinai

dalykas,

Šis paveikslas parodo Sovietų Sąjungos Šiauriniam Kau
kaze Sovietinę Grūdų Angininko Ūkę No. 2, kurioj grei
tam susisiekimui naudojamas orlaivis. Darbininkai pa

sitinka orlaivį.

trolės ant iš tos visuomenes surinktų pi
nigų. Ar dabar aišku?

Dabar gal pamatys ir Strazdas su Jan
kausku, kam jie pasitarnauja, neprisi- 
leisdami masinių organizacijų atstovų. 
Lai jie pagalvoja: kas su jais pasidarė, 
kad net toks fašistinis laikraštis, kurį 
Smetonos valdžia finansuoja, jų elgesį 
užgiria, o komunistus į purvus maišo. 
To vieno turėtų užtekti įrodymui, kad 
jų pasirinktas kelias yra klaidingas.

Kaip Tebestovi Amerikoje 
Nedarbas"!

Liberališka Labor Research Associa
tion įstaiga paskelbė davinius apie ne
darbo padėtį šioje šalyje. Ji sako, kad

diciją, kurios tikslas nešti 
civilizaciją. Jeigu Italijos 
fašizmas puola Abisiniją 
vardan baltosios kultūros ir 
perdaug gyventojų turin
čios Italijos naudai, tai hit- 
lerizmas, iš savo pusės, ne
sivaržydamas pareiškia, kad 
jis tą pat nori padaryt prieš 
“bolševikišką barbarybę” 
vardan baltosios civilizaci
jos ir perdaug gyventojų 
turinčios Vokietijos naudai.

Tautiškumo problemą 
gudriai pakeitė rasės, kon
tinento ir kultūros proble
ma. Mums jau nebesiūlo 
laikyti save francūzais, vo- 

nuokiečiais arba italais,
(Tąsa 3-čiam pusi.)

ĮVAIRUMAI

gubai ilgesnes ir daug tin
kamesnes vartojimui.

Lietuvos Gandrai Nulėkė
Afrikon ir žuvo

Lietuvos laikraščiai pa
duoda sekamus įdomius at
sitikimus:

Šiomis dienomis Vytauto tos muziejus dar nebuvo už- 
Didžiojo universiteto prof e- į registravęs.

sorius T. Ivanauskas gavo 
iš Afrikos du pranešimus, 
kad tenai rasti negyvi du 
Lietuvos gandrai, kurių vie
nas nuskridęs arti 10,000 
kilometrų. Šių gandrų is
torija yra tokia:

1935 m. birželio mėnesio 
pabaigoje Seinų apskričio, 
Kapčiamiesčio valsč., Pabu- 
daviečio kaime paukščių žie- 
duotojas Krajauskas apžie
davo keletą baltų gandrų. 
Vienam jaunam garniukui . 
lizde jis ant kojos užmovė 
aliuminijaus žiedą B. 1847.

Praėjus nepilniems pen
kiems mėnesiams, tas gand
ras buvo rastas negyvas 
Pietų Afrikoje, Johanes- 
burgo miesto apylinkėse. 
Nuo žiedavimo vietos tasai 
gandras nuskrido apie 9,300 
kilometrų. Apie šį gandrą 
parašė anglų 1 a i k r a š t is, 
The Friend, išeinąs Bloen- 
fonteno mieste. Antras Lie
tuvos gandras nuskrido dar 
toliau už pirmąjį. Jis 1930 
m. liepos mėn. buvo apžie
duotas Alytaus aps., Užula- 
lių kaime. Šį gandrą apžie
davo Petras Dumbliauskas. 
Pernai lapkričio mėn. tas 
gandras rastas negyvas Pie
tų Afrikoje, Maseru miesto 
apylinkėse. Tai keli šimtai 

i kilometrų į pietus nuo Joha- 
nesburgo, kur buvo rastas 
pirmasis gandras.

Šis baltasis gandras yra

Avių Vilnos
Californijos avių auginto

jai patyrė, kad sutaisant 
tam tikrą dijetą pašaro 
avims, būna rezultatai to
kie, kad nuo to moksliškai 
sutaisyto pašaro užauga 
dvigubai ilgesnės avims vil
nos.

Californijos Agrikultūros 
j Kolegijoj, tyčia paruoštuo- 
Ise garduose, buvo laikoma

Tačiau mūsų šeimininkai, kaimenė avių ir jos šeriama 
kurie dar pasiliko,—ir pasi- i tuo moksliškai sutaisytu 
liko tik del musų bailumo, i pašaru per šešis mėnesius: 
—ne tokie kvaili, kaip mes. įr po to buvo nukirpta1 
Jie puikiai suprato padėtį, avys. Taip pat buvo šeria-: 
Jie suprato, kad negalima ma per tiek laiko tos pačios 
bus priversti maršuoti liau- j avys paprastu pašaru. Pa- 
dį del kovos su kita liaudi- sirodė, kad šeriant avis: pasiekęs tolumo skridimo 

moksliškai sutaisytu paša- rekordą iš visų kitų Lietu-mi.
Mums siūlo laikyti save į ru, avių vilnos užaugo dvi- vos paukščių, nes jis nuo 

ne tėvynės piliečiais, o pla
tesnio ir iš paviršiaus žiū
rint mažiau suinteresuoto 
kolektyvo — kontinento, ra
sės, civilizacijos—piliečiais.

Hitlerio projektai, su ku
riais vėl pasirodė prieš tris 
dienas d-i;as Šachtas Baze
ly j, stambiausių pasaulio 
bankininkų susirinkime ir 
kurie atvirai nukreipti į tai, 
kad užkariauti ir pasidalin
ti Sovietų Ukrainą, perda-

| VV'O I7U.Ull.eVlU, AXOO JAO 
žiedavimo vietos nuskrido 
apie 10,000 kilometrų. Ta
sai paukštis šešias vasaras 
skrido į Europą ir atgal, nu
skrido apie 100,000 kilomet-. 
rų. Tai tikrai retas atsiti
kimas, kokio iki šiol Vytau
to Didž. universiteto gam-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

yra mekaniškas dalykas. Gal 
kartais veido kaulas kur buvo 
įtrūkęs. O gal ir taip tik su
muštas. Kaulų ir sąnarių to
kie pažeidimai, sumušimai il
gai atsiliepia, nes kraujo apy
taka tenai menka, ir audinių 
atitaisymas eina labai paleng
va. Kartais nuo tokio užsi- 

i gavimo pasidaro savo rūšies

Raudoni Veideliai!

Drauge gydytojau, aš esu 
jūsų straipsnių “Laisvėje” 
skaitytoja. Kažin, ar negalė
tumėt ir man suteikti kokių 
naudingų patarimų.

Jau 8 mėnesiai, kaip puo
liau kniūpsčia ir susimušiau 
smarkiai veidą į šaligatvio ce
mentą, tai gi ir nuo to laiko kaulo paviršutinių plėvių įde- 
neperina skaudėję.
skauda tą žando kaulą palei būtų neprošalį nueiti pas gy- 
akį, ir 
donas.

Kitas
burna labai raudona, kaip šal- kad parodžius, kas ten kaule 
tas oras žiemos metu, tai net dedasi.
pamėlynuoja. Patarkite 
nors daryt. Ačiū iškalno.

Atsakymas

Kai dėl to užsigavimo,

Labiausia ' gimas. Jeigu kaip, gal Jums

veidas rau- dytoją: tegul jis patyrinėja, 
! gali ir Rentgeno nuotrauką 

tai mano padarytų su X-spinduliais,

tai

lapkričio mėnesį 1935 metais buvo 17,- 
029,000 bedarbių, arba 116,000 daugiau, 
kaip tą patį mėnesį 1934 m. Tiesa, iš 
tų yra gavę laikinus valdžioszdarbus apie 
2,500,000 bedarbių. Tad jeigu tuos skai
tant prie dirbančiųjų, nors jų darbas tik
tai laikinas, tai vis tiek šiandien Jungti
nėse Valstijose dar yra 14,500,000 bedar
bių!

Bet negalima sakyti, kad produkcija 
būtų nepakilus. Valdžia skelbia, kad 
šios šalies produkcija jau pasiekė apie 
97 nuoš. 1929 metų gamybos skalės. Pa
didėjo gamyba, padidėjo ir bedarbė! 
Koks keistas prieštaravimas! Ne vi
siems jis aiškus. Dalykas tame, kad pro
dukcija pakilo pagelba pagerinimo ma-

1 šinų ir paskubinimo darbe*.

Manau, pravartu bu
ką tų dėti karšti kompresai prie 

' skaudžios vietos kada-nekada, 
l o paskui gal ir kitaip kaip, 
sulyg nuotraukos parodymo.

Kad Jums veidai labai pa
rausta nuo šalčio, net pamė*- 
lynuoja, tai jau tokia, matyt, 
Jūsų kraujo apytakos savy
bė. Neturint aiškesnio Jūsų 
atvaizdo—svorio, ūgio, am
žiaus, sunku kas išspręsti. Ga- 

j Įima būtų keletą savaičių im- 
j ti po truputį skydinės liaukos: 
j Thyroid gland, gr., P. D., 
100 tablets, po vieną tabletę 
prieš valgį, žinoma, iodo ir 
Jūs imkite būtinai, po lašą kas. 
pora-trejetas dienų. Pamėgin
kite keletą savaičių vegeteri- 
joniškai maitintis: visokių 
daržovių, vaisių, šakniavaisių, 
ankštinių daržovių, riešutų, 
javinio maisto — iš čielo, iš. 
viso grūdo, kad ir sumalto, 
bile tik būtų vartojama die- 

i geliai, kevalukai, sėlenos.



Puslapis Trečias. Antrai!., $aiisio 2§,

Naujiena Angliakasiams lė čia sutampa su revoliu
cionierių role. Savo neapy
kantą kanuolių pirklių tė
vynėms mes pernešam ir ant 
baltosios fašistų pseudocivi- 
lizacijos ir ant nacionalso- 
cializmo ariškojo rasizmo. 
Mūs daugiau neapgaus kolo
nijų miražais, plepalais apie 
rases ekspansiją, statisti
niais daviniais apie gyven
tojų perteklių, kryžiaus žy
gių planais į Afriką ir So
vietų Sąjungą.

Ne tam mes atsisakėm 
jokiam ' galima palikti nei žodžio nesą- nuo suterštos kapitalistinio

Šypsenos
Nelaimės ir Gyvasčių Žuvimas 

“Dings”
Visam svietui yra žinoma, 

kad jokioj industrijoj tiek 
daug darbininkų nesužeidžia 
ir neužmuša, kaip kad anglių 
industrijoj (kasyklose), čia 
kiekvieną metą tūkstančiai an
gliakasių praranda gyvastis; 
desėtkai tūkstančių lengvai 
sužeisti ir iš tu didelis nuošim
tis pasilieka amžinais paliegė
liais, netinkančiais ’ 
darbui. Nors kiekviena valsti-! kius. žinoma, mes angliaka- pasaulio piliečių garbės, kad 
ja, kurioje randasi anglių ka- šiai, nors nesame inžinieriai, i susitaikinti SU dviprasme 
syklos, turi išleidusi tam tik-i bet supiantame tą, kad isstu-1 gm’onjgčiu garbe eurooie- 

cių, gyvenančių gengsterių 
Europoj, tarp baltųjų vi
suomenės, kurie pasižymi 
savo tankais, kulkosvai
džiais, bombomis ir nuodi
jančiomis dujomis. Mes 
randam save liaudyje, kuri j 
kenčia. Mums nereikalinga 
kitoniško a p s i s p rendimo. 
Mes atmetam visa tai, kas 
gali mus atskirti nuo vienin
telės klasės ir nuo vienintė- 
"ės civilizacijos, kurias mes 
galim pripažinti savomis ir 
vardan kurių tūkstančiai 
Indochinijos revoliucionie
rių miršta Polo Kondor ka
torgos kalėjimuose, vardan 
kurių didysis puikusis poe
tas graikas Varnalis ir šim
tai graikų inteligentų buvo 
sukaustyti į retežius ir įme
sti į kalėjimus, vardan ku
rių Telmanas rengiasi po 
dviejų metų kalinimo atsi
stoti prieš niekšišką fašis
tinės Vokietijos teismą.

išmokyti, kaip tokiame darbe 
elgtis, kaip jį dirbti, šis jo su
manymas reikalauja dešimties' 
metų ištyrimui ir pritaikymui. 
Jam gelbės daugelis didžiųjų 
anglies kompanijų.

Šios Žinios Reikšmė
to-

kasė-
Prieš sumanymą, kaipo 

kį, kuris žada naudą 
jams, nei vienas kasėjas nebus 
priešingas. Bet kad jis apkal
bama taip juokingai, tai ne-

rus įstatymus, kad apsaugojus dijavimas iš kokių medžiagų 
anglis ir uola susideda mums 
nieko negelbės. Na, daleiskim 
bus surasta šios paslaptys, iš 
ko tie kūnai susideda ir bus 
tikrai ištirta, kodėl jie puola, 
tai vis vien bus reikalinga da
ryti, ką mes dabar darom: 
paremiamo arba nuimame no
rinčią pulti anglį ar uolą. Prie 
to, mes matome, kad inžinie
rius savo “išstudijavime” rei
kalauja ir mainierių inteligen
tiškumo—apšvietos—kaip jis 
sako, darbe. Tokiu būdu, te
gul duoda mums užtenkamai 
laiko ir dabar mes puikiai ap
sisaugosime nuo nelaimių ir 
nežinodami iš kokiui medžiagų 
susideda anglis ir uola ir ko
dėl jos puola. Užteks mums 
to, kad mes turėsim laiko dirb
dami dažinoti ar ta anglis ar 
uola puls. Dažinoję, mes leng
vai save išsaugosimi laiko tu
rėdami. Juokingiausia tas, 
kad kompanija prisidės šiame 
reikale. Angliakasiams žino
ma, kad kompanija niekad 
prisidėti neištęsėjo. Neištęsės 
nei ateityje. Prie visokių an
gliakasiam naudingų įstatymų, 
kad ir kapitalistinėj šalyj, nie
ko daugiau nereikia, o tiktai 
davimas laiko mainieriui pa
studijuoti, kaip jo “pleisas” 
sustovi. Gerai--dirbk, blogai— 
pirma apsaugok, o potam 
dirbk. Tai ir viskas. Bet mums, 
mažai kreipiantiems į tai aty- 
dos, nedastoti, nes pas kapi
talistus darbininkai yra tik da
lis mašinos ir anglis kasama 
ne del reikalingumo, bet del 
pelno. Kitaip yra prie Sovie
tų tvarkos. Ten virš minėta 
angliakasiams apsauga yra 
praktikuojama. Todėl mes nie
kad nei nelaimių ten negirdi
me.

darbininkų gyvastis, bet vis 
viena, nieko negelbsti—nelai
mės ryja aukas į nieką neat
sižvelgdamos. Viena, ką tie 
įstatymai sugebia atsiekti, tai 
surašyti užmuštus, per savo 
Mainų Biurus ir gale metų pa
skelbti, kiek likosi užmuštų ir 
po kiek tonų anglies iškasė 
kiekvienai gyvybei.

Kadangi skaitlius būna už
muštų ir sužeistų didelis,' tai 
pradedant valdžios įstaigomis 
ir baigiant unijos viršininkais, 
visi išmeta po ašarą už žuvu
sius ir pareiškia, “kad jau toks 
industrijos palikimas.” Ir taip 
sau metas po metų traukia 
naikindamas šiuos vergus nuo 
tų laikų, kada ši industrija 
pradėjo veikti.

“Užbėgs” Nelaimėm Kelią

Nors ši industrija jau pra
rijo daug aukų, bet galų-ga- 
le tas “bus sustabdyta”, nors 
dar ims, kad ir desėtkas me
tų. Tokį pranešimą padarė 
Jungtinių Valstijų Mainų Biu
ro studijavimo sekcijos inži
nierius H. P. Greenwald, Pitts
burgh, Pa. Jis nurodo, kad 
jau daugelis nelaimių priežas
čių esą surasta, pavyzdžiui, 
kaip gazų eksplozijos. Tos jau 
nepasikartojančios. Jo many
mu, šiuo tarpu esančios nelai
mių priežastys, tai uolų puo
limai iš viršaus ir anglies griu
vimai iš šonų. Jas, girdi, rei
kia suvaldyti ir nelaimės 
dings. O kad tas priežastis su
valdyti, tai reikalinga išstudi
juoti, kokios medžiagos uola 
susideda ir kodėl ji puola. Tą 
ištyrus, girdi, nelaimėm ke
lias bus užbėgtas. Prie to, jis 
pridūrė, kad kasimas anglies, 
ar anglies industrija, tai nėra 
kokia konstrukcija, kur pra
dėjus galima darbą užbaigti. 
Priešingai. Anglies
yra neperstojantis uolų riausi- 
mas, judinimas. Todėl gi rei
kalinga ir mainierius tinkamai

GREAT NECKO PARODIJA
Choras Pirmyn:

“Netaip dainuosim, kaip lyg šioliai, 
Kitokias kursime dainas... ”

Choro Birutės dvasia:
“Amžiną atilsį dovanok dūšioms,

viešpatie!”
Šinkių dvasia:

Oi draugučiai,
Jūs’ skambučiai

Mums — duona ir sviestas!
Tai užeikit,
Nepraeikit

Mūs linksmiausias vietas.
Rauda mėgstančių alutį:

Akys temsta, galva svaigsta, 
Kojos kaip botagai...

Vakar buvom šaunūs vyrai, 
O šiandien—nabagai.

Kišam ranką į kišenių,— 
Nėra nei centelio!

Vakar, mat, visus išbarstėm 
Prie “draugų” barelio.

Gyvanašles:
Daug mūs sesių bevainikių

Išvažiavo sau kitur;
Prisiplakė prie jaunikių 
Ir mergelių vardą tu r...

Senberniai:
Veidai laiko išvagoti, 

Galvos lenda iš plaukų;
Bet mes vis dar neženoti,
. Ir maišomės tarp jaunų...
Mergšės šaiposi iš mūsų,

Būk, mes seni, o be ūsų;
Sako: “Del lovų trumpų

Jūs~ netekote plaukų!”
Lietuviškas Radijušas į ausį:

“Prrr... Lie-tu-va, tė-vy-nė mū-sų... ”
Gerbiami klausytojai!
Jei kas norite degtinės,

Ar tai šiaip sau
Ar ruginės—

Eikite pas Raugaliuką!
O-o, jei norite alučio,

Ar tai juodo
Ar rudučio,—

Nepamirškite Auliuką...
O dabar... Hm, hm... dainelė...
Prrr... ššššš... plokštelė:

“Gar-di deg-ti-nė-lė
“Pa-sal-din-ta,
“Gra-ži tau-ry-tė-lė-ė
‘Tš-mar-gin-ta-a..”

Kantrūs klausytojai:
—Še tau ir menas!
—Dvasios penas...

—Eitų, sau po velnių...
Tie, ką iš dienos nuvargę, 
Jau sau miega—švilpia, knarkia. 
Einu ir aš “švilpt” kaip špokas.

Jūsų,—
Great Necko šaipokas.

kasi m as

JUDOŠIAI

Viršuje F. Arthur Roszel, 
apačioje Vargi! Bailini, 
valdžios ir darbdavių šni
pai. Abu buvo jsigavę į 
augštas vietas Hartford, 
Conn., Amerikos Darbo Fe
deracijos unijose, bet tapo 
sugauti ir išgrūsti laukan.

MONTELLO ŽINIOS
Gerai pavyko vokiška va

karienė su muzika pasitikimui 
bendro fronto delegatų, iš Tre
čio Prieškarinio ir Priešfašisti- 
nio kongreso, atsibuvusio sau-

Vėl atėjo religinių karų šio 3, 4, 5, 1936, Cleveland, 
epocha: rasės stoja prieš 
rases, kontinentai prieš kon
tinentus, filosofija prieš fi
losofiją. Šie karai bus
daug žiauresni ir negailes- 
tingesni, negu buvusieji
tautų ir šalių karai. Tai 
milžiniškas pilietinis karas 
pasauliniam maštabe.

ras apie 60 metų amžiaus, mi
rė 12 sausio. Buvo tikintis. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Paliko nuliūdime 
moterį, 3 dukteris ii’ 2 sūnus.

Tamošius Jazukevičius, šir
dies liga, mirė darbe, Fred

15 dieną sau-

Su
pū

čių?” Toliau jis sako: “Neuž
mirškite, kad vienas County 
Boardo narys, šerifas, per pa
staruosius keturis metus netik 
kad nenusimušė sau 10% al
gos, bet pasiėmė kiekvieną 
peną ir dar su kaupu.”

ž-tė.

SKAITYKH IR PLATEN 
KIT “LAISVĘ”

KAM REIKIA ŽOLIŲ -
Puplei.škių, Ramunėlių, Valierijonų, 
Pelūno, Šantmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, čiobrelių, šalavijų,. Našle2 
lių, Senėsų, Trukžolių, šaruočio, Lfė^ 
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažoliu. 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, *0 
gausit surašą žolių. ,, '

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

V1SOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa« 
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
.“Naudokite medų vietoje cuk?,. 

Vienas žmogus raus”—sako Dr. J. J. Kaškiaų- 
Jie jums čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS i
tada laikas valgyti medą,^ 

jau apsergate šalčiu." 
Valgykite medų, kad ;

nesirgtu mėtė.
“LAISVES” ANTRAŠAS *

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

pa

000; kitiem klerkam — 
800; stenografui—$1,300, 
gelbininkui—$1,200.

Palyginus jų algas su
prastų darbininkų algomis, tai 
didelis skirtumas, bet jie pra
dėjo zurzėti prieš savo ponus, 
kam jie numažino iki minėtos 
sumos. Antru kartu jiems ap
karpė algas,
štai ką pastebėjo: 
nukilto 10% keletas metų at-1 
gal ir negrąžino to. Dabar ir 
vėl tiek pat, bet ar jie susima-’ 
žino savo algas 10 nuošim-

Ohio.
Pasitikimui delegatų vaka- Field Shoe Co 

rienė įvyko 12 dieną sausio, 6 si°- Ten išdirbo apie 30 metų, 
valandą vakare, Lietuvių apa- Buvo nevedęs, apie 50 metų 

Į amžiaus. Priklausė pašelpinėse 
■draugystėse. Turto paliko apie 
5 tūkstančius dol. Buvo pu- i 
siau tikintis. Pagal jo prašy
mą, pusbrolis J. Tamulevičius 
pasidarbavo kūną palaidoti 
laisvai, netoli T. Kašėtos ka
po, Laisvose kapinėse.

Ramašius Savilionis, mirė 
nuo nervų suirimo ligos. Nusi
žudė gazu savo namuose, 18 
sausio naktį. Buvo 56 metų 
amžiaus. Paliko nusiminime 
moterį ir šeimyną—sūnų ir 
dukteris.

Numirusieji darbininkiškam 
judėjime nedalyvavo.

Ne 
kada

tinėj svetainėj.
Raporto pasiklausyti publi

kos susirinko su virš du šim
tai. Nemažai ir amerikonų.

Delegatas rev. Palšis rapor
tą išdavė anglų kalba. Rapor-

Išnaudokime bent laukia-. tas buvo žingeidus ir įspūdin- 
mą neišvengiamą mėšlungi Igas. Po jo nuo Bridgewaterio 
kad rasti atsakymą į senai, bendro fronto delega
vusius klausimus ir pažin
ti. kas mes, kur mes norim 
eiti ir kur mes nenorim eiti. ^r®so tarimus, 
Jau vienas tas pasiryžimas ,K!U" Sluue,lli‘\lr “‘iup ■ ■ -
Kali jei ne sukliudyti, tai | karą ir faši?mą Tuom k|ausi. 
bent pagieitinti katastiofoSjmu s){ajĮ§ kongrese priimtą

■ te Griciūtė raportavo anglų 
kalba apie svarbesnius kon- 

, pažymėdama, 
kaip studentai ir šiaip jaunuo-

žinia yia išleista tikslu galą, kad po jos būtu padėti rezoliucija. Po to vietinis 
padžiuginti angliakasius. Bet ’’ ......
naudos iš jos 
baronai godūs 
del kasėjų.

neturėsime, nes 
del savęs, o ne

Požeminis.

KAIP IŠSIGELBĖTI?

Kas norite medaus, prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinią-m 

kui adresuodami sekamai?'

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street ,

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25

už 10 svarų $2.25

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.pasaulio, civilizacijos ir bendro fronto delegatas išda- 

žmogaus išgelbėjimo pama-'Vė raportą lietuvių kalba, bet 
svetimtaučiai atydžiai klausė
si ir lietuvių kalbos, gaudyda
mi ištartus anglų kalba žo
džius, kuriuos delegatas neiš
vengiamai turėjo minėti. Pa
pasakojo daug svarbių kon
greso tarimų. Sako, šitokie ma
siniai kongresai, kad ir karo 
visai nesulaikys, jį gali atito
linti.”

Buvo įvairių klausimų, į ku
riuos teisingai atsakinėjo.

Nuo šio parengimo pelno 
paliko $28.47. Tai bus 
padengimo kelionės lėšų.

tai.
Paryžius.

(“Pravda”, 1935 m. XII-11)

Lewiston, Me

Biručių Pašelpinė Draugys
tė surengė vakarienę sausio 
18 d., Lietuvių svetainėje. Va
karienė labai gerai pavyko. 
Publikos buvo virš 2 šimtai. 
Gerai visi privalgę ir likosi už
ganėdinti.

Daugiau tokių vakarienių.
Šalna.

'Tąsa iš 2-ro pusi.)
mūs reikalauja, kad mes 
galvotumėm, kaip europie
čiai, kaip baltieji, kaip hu- 
m a n i z m o paveldėto i ai, 
mums siūlo galvoti sulig tos 
neaiškios pražūtingos die
vybės dėsniais, kokia yra 
“rasės grynumas”.

Mussolini, matyt, labai 
įpykęs, kad Europa jokiu 
būdu nesirįžta žiūrėti į jį 
kaip į Europos kultūros 
įgaliotinį kovoj su Ethiopi-

, jos barbarais, o Hitleris vi
sa gerkle šaukia, stengda
masis mus įtikinti, kad jis 
vakarų avangardas, vakarų,

, kovojančių su žydais, neg
rų rėmėjais ir slavais.

Kadangi tėvynės piliečio 
ideologija atgyveno savo 
amžių, tai mūsų akyse mė
gina šią ideologiją pakeist 
nauja, mažai ką bendra su

Įmoksiu turinčia ir todėl ga- _ _______
linčia patikti tamsiemsiems buvo išpuošta gėlėmis. Po už- 
žmonėms ideologija. kandžių vakaras baigės links-

lie
pa- Easton, PaSausio 18 d. Lawistono 

tuviai surengė vakarienę 
gerbimui vietos daktaro V. H. 
Beeaker, kuris čia tarpe lietu
vių jau metai laiko kai dar
buojasi. Todėl Lewistono lie
tuviai, kurių buvo susirinkę j 
apie 200 į vakarienę, apdova-i Liuosybės Dailės Ratelio 
nojo jauną Dr. V. H. Beeaker Choras eina prie greito veiki- 
auksiniu laikrodėliu. To vaka
ro surengimui daugiausia pasi
darbavo šie draugai: J. Pau- 
šas, M. Paušienė, J. Chužas, 
V. Chužienė, M. Byronas ir 
O. Byronienė. Lietuvių Jau
nimo Choras, po vadovyste J. 
Chužo, padainavo pasveikini
mo dainą. J. Chužas, vakaro 
vedėjas, pasakė prakalbą. 
Taipgi buvo perstatyta kele-

I tas draugų pakalbėti. Kalbė
jo J. Pauša, M. Paušienė, V. 
Chužienė, M. Byronas, Mary
Pranckaitė, F. Drigotas, A. j kytoją. Kaip tik gaus mokyto- 
Banaitis, Mary Dailidaitė ir ją, tuoj pradės ir dainavimo 
Deringaitė. Visi velijo jau
nam daktarui gerų pasekmių.

! šv. Baltramiejaus svetainė

mo. Skaitlingas susirinkimas 
įvyko sausio 15 d., Lietuvių 
Svetainės kambariuose. Susi
rinko choro nariai jaunuoliai 
ir senesnieji, kurie jau iš cho
ro buvo prasišalinę; dalyva
vo ir teatralninkai. Visi ben
drai ir sutartinai svarstė cho
ro reikalus. Nutarė visi, ku
rie pasitraukę buvo nuo veiki
mo, vėlei grįžti į chorą ir dai
nuoti. Išrinkta komisija iš 
trijų: Alb. Vasarius, O. Turin, 
J. Vaitaitis surasti choro mo-

de} Northamton County Stambes-, 
nieji Politikieriai Nukirto Ma
žesniems Politikieriams Algas

10 Nuošimčių
Tas kirtimas daugiausia pa

lietė Northampton County 
teismabučio žemesnius tarnus, 
kaip tai klerkus, stenografus 
ir kitus. Pagal šį nutarimą 
bus tarp 7,000-9,000 dol. ma
žiau išmokėta tarnams į me
tus. Dabar jų algos bus se
kamos : pirmam deputui—2,- 
250; vyriausiam klerkui—$2,-

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalhj gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap.
6 mėn.- 1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE,
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris 
6 men.-—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

žmonėms ideologija.
Budėkime, draugai, būki- mais šokiais, 

me budrūs! Inteligentų ro- Vienas iš Dalyvių.

iš veik-praktikas. Išrinkta 
liausiu narių nauja valdyba, 
1936 metams, kuri 
choro reikalais. Tuoj sušauks 
kitą susirinkimą.

rūpinsis

Mirė lietuviai: Pranas Bo-

Cortladidt 7-4305

Lietuviška Informacijy 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Painters and Carpenters
tl♦ Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
<21 Chauncey Street Brooklyn. N Y

P BIELIAUSKAI* 
H831 76th Street, Woodhaven N Y 

Tel Foxcroft t-6H1
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AnErad., Sausio 28, 1936 Puslapis Ketvirtas.

A.L.D.LD. REIKALAI
ALDLD 15-to APSKRIČIO ' dalyvaus ir prideramai pasi- 

.—r. naudos mobilizavimui lietuvių 
masių virš nurodytais klausi
mais.

METINĖS KONFERENCIJOS 
PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
15-to Apskričio metinė konfe
rencija įvyko 12 d. sausio, 
1936 m., Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje, 920 E. 79 St., Cle
veland, Oh. Konferenciją, ati
darė Apskr. org. J. S. Mažei
ka, kaip 10:30 vai. ryte ir 
paskyrė mandatams peržiūrė
ti šiuos draugus: Rudį, Kala- 
kauską, Stalioraitį. Laike man
datų peržiūrėjimo buvo pa
kviesta pasakyti kalbeles visa 
eilė draugių ir draugų, kurie 
reiškė mintį apie mūsų orga
nizacijos užduotį. i
Mandatų Komisijos Raportas

22 kp. Cleveland, Ohio., 7 
delegatai: M. Januškevičienė,. 
M. Valentukonienė, S. C. Ma-1 
žeikienė, J. Dilys, J. Stripei- 
ka, A. Jakaitis ir J. S. Ma
žeika; 51 kp. Hunsburg, Ohio, 
3 del.: A. Rubienė, A. Gri
nius ir V. Wallen; 57 kp. Co- 
releto, O., 5 del.: K. Lesni- 
kauskas, 
Boika, R. 
rienė

Finansų Sekretorius Raportas
Apskritys turėjo įplaukų 

per 1935 m. iš šių šaltinių: 
Nuo Apskr. ir 51 kp. Akron, 
Ohio bendro pikniko liko pel
no $33.86; nuo 51 kp. paren
gimo Apskr. naudai $2.76; 
90 kp. _ $3.42; 190-22-57
kpp. bendro parengimo: $16.- 

,43; narinių mokesčių: 22 kp. 
i už 67 narius—$3.35; 190 kp. 
—65 n. $3.25; 57 kp. 35 n. 
$1.75: 57 kp. 15 n. $.75; 90 
kp. 22 n. $1.10 ir 51 kp. 30 n. 
$1.50 (viso n. m. $11.70) ; nuo 
d. Abeko pirmo maršruto 

‘$12.42. Viso 1935 m. įplau
kė $80.59. Pridėjus 1934 m. 
balansą—$45.03, susidaro ab- 
elna suma $125.62.

Išlaidu v 
pirmo d. F. 
$19.17; 
Morkio $6.93 
Abeko 2-rų prakalbų maršru
to $3.13; kuopom dovanom 
$7.50; Apskr.
$7.17 ir išaukauta įvairiems 
darbininkų reikalams $.”>6.60.

$80.50,

trejas prakalbas. Surengė va
karienę Apskr. naudai. Darbi
ninkų 
$20.65.

190 
1935 m. 
Turėjo 72 
pasimokėjo 
Clevelandą 
šių yra 6. 
statymą ir du parengimu ben
drai su kitom ALDLD. Cleve- 
lando kuopoms, kurie davė 
pelno $64.13. Nuo literatū
ros pelnė $4.70. Išaukavo 
darbininkų reikalams $20.00. 
Ižde turi $27.13.

Plačiai diskusuota ant kuo
pų raportų. Bet mažai tepri
siminta apie pereitos pusmeti
nės konferencijos nepravestus 
tarimus. Po diskusijų priim
ta tarimai:

Kuopos turi parsitraukti ar

reikalams išaukavo

kp. Collinwood, O., 
naujų narių gavo 23.

narius, kurių 64 
duokles. Apleido 
2. Neužsimokėju- 
Turėjo vieną per-

Rezoliucija Užgyrimo Ameri
kos Lygos Prieš Karą ir

Fašizmą
Mes, Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 15-to Apskr. delegatai, 
susirinkę metinėj konferenci
joj, 12 d. sausio, 1936 m., Lie-

Svetainėj,
Cleveland, 
užgiriame 

kurį šaukė

tuvių Darbininkų 
920 " E. 79th St., 

i Ohio, vienbalsiai 
Trečią Kongresą,

i Amerikos Lyga Prieš Karą ir
Fašizmą ir raginame visas lie
tuvių organizacijas prisidėti 
prie jos.

Užgiriame Vienybę ALDLD 
Su LDD

Vienbalsiai užgiriame mūsų 
ALDLD Centro Komiteto pla
ną susivienijimui su Lietuvių 

j Darbininkų Dr-ja, kariu pa
geidaujame, kad apvienijimas 

ant vietos gauti atviručių So- abiejų Praves"
cialės Apdraudos i_____ „
jas platinti tarpe savo narių 
ir abelnai lietuvių darbininkų. ^ų 

. rie

ir likviduota 
ginčai tarpe 

narių, ku-

Žinios Apie Karą jo gabumai leidžia už darbo 
klasės reikalus.

Amerikos Bomberiai

buvo: nedateklius
Abeko maršruto 

nedateklius d. A.
plakatai d.

reikale ir ^as nevilkintinai 
visi pragaištingi 

organizacijų _______„„
. neša blėdį lietuvių darbi-' 

Bendro fronto klausimu mū-'ninkų judėjimui.

A. Pilkauskas, P.: 
Kliauga ir E. Skle-j

59 kp. Akron, Ohio, 2, Visų išlaidų 
del.: A. B. švelnienė ir F. Sta
lioraitis; 190 kp. Collinwood, to Apskričio ižde su 1 d. 
Ohio, 7 del.: M. Račkaitienė,' šio, 1936 m. $15.12. 
J. Bagdonienė, N. Rudienė, J. 
Kalakauskas, J. Šimkus, B. 
Lapinskas ir J. Mockaitis; 90 
kp. Youngstown, O., 3 del.: F. 
J. Madison, P. Sodeikis ir D. 
V-aikutis (pastarasis nepribu
vo). Dalyvauja 6 kuopos su 
-26-šiais delegatais. Suteikta 
sprendžiantis balsas apskr. 
kom. nar.

sų kuopos turi imti iniciatyvą i 
pravedime jo gyveniman, kaip !
Lietuvos gynimą, prieš Karą ir
Fašizmą ir Farmcrių Darbo ma 
Partijos. Pasisakyta už vieny-

abelnų išlaidų bę su LDD
Nauji

Jungtinių Valstijų imperia
listai budavoja daug karo lėk
tuvų. “New York American”, 
Hearsto laikraštyje, Kent Cur
tis rašo, kad turi būti vien ar
mijai išbudavota 2,350 karo 
lėktuvų. Kiekvieną metą bus 
išleidžiama bent $50,000,000 
budavojimui karo lėktuvų ir 
pagaminama nemažiau 800 į 
metus. Dabar yra budavojama 
už $15,000,000 lėktuvų.

Northrop Korporacija buda
voja 115 vijimosi orlaivių. Jų 
išbudavojimas atsieis $2,560,- 
074. Jie galės daryti po 250 
mylių į valandą. Kiekvienas 
bus ginkluotas keturiais kulkas- 
vaidžiais 30 kalibro. Vienas 
kulkasvaidis bus orlaivio uode- 

, goję.
Douglas Co. budavoja 90 

bombininkų, kurių išbudavoji
mas atsieis šaliai $6,498,000. 
Jie turės po du Wright Cyclone

1 inžinus ir galės išvystyti į va- Į
' ' ”‘l 250 myliu greitumą.

budavojimas atsieis $2,752,705. 
Iki liepos mėnesio, 1936 metais, 
jie bus jau gatavi, šiuos lėk
tuvus pradėjo budavoti kovo 
mėnesį, 1935 metais. Jie yra 
žinomi, kaipo “SOC-1S” ir bu.- 
davojami Curtis Aeroplane & 
Motor Co. fabrikuose.

Karo laivynui
Douglas Co. didelį torpedinį 
“X-TDB-1” lėktuvą.
du Wasp motorus, po 1,000 ark
lių jėgų kiekvienas. Jis neša 
vieną torpedą, kurią nuleidžia 
į vandenį ir yra ginkluotas 
kasvaidžiais.

Taip rengiasi Amerikos 
perialistai prie naujo karo

Po 2 dienų kovos Ononde- 
go Silk Co. darbininkai laimė
jo streiką. Gavo po lc pakel
ti ant masto ir kompanija tu
rėjo priimti atgal prie darbo 
40 audėjų, kuriuos buvo pa- 
liuosavus prieš streiką.

Žibutė.
išbudavojo

Jis turi

kul-

im- 
ore.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ oEr
KIRPIMAS

ir socialistais.
Sumanymai

išėmus jas iš $12*
Nutarta, 

dienraščiui

Fašistų Pasigyrimai

1936 m. $15.12.
Moterų komitetas savo ra

porte nusiskundė, kad mažai 
nuveikė ir antroj dalyj pusme
čio.

Iždininkas R. 
portavo, kad pakvitavimo iš 
d. Jonikio negavęs už $5 au
kautus Lietuvių Kongresui 
Prieš Karą ir Fašizmą. Kon
ferencija nutarė pareikalauti, 

J Konferencijos pirmininku kad iki pusmetinės konferen- 
jšrinkta d. J. Rudis, sekreto- cijos d. Jonikis prisiųstų aps

kričio valdybai.
Nutarta padaryti pertrauką 

pietum nuo 1 vai. iki 2 vai 
po pietų.

Laike pietų, kuriuos dele
gatams parūpino 57-ta kuo
pa, suaukauta Lietuvos polit. 
kaliniams $8.52.

Popietinė sesija prasidėjo 
2-rą valandą po pietų.
Kuopų Raportai.

22 kp. Cleveland, Ohio, 
legatai iš kuopos veikimo 
turėjo raporto, priežastis: 
užrašų sek r. V. Roman d a pri
sižadėjęs jo nepagamino (ne
be pirma syk jis tą padaro— 
M.), o tik pažymėjo narių ir 
finansų stovį. Kuopoj yra už
simokėjusių narių 67. Pernai 
naujų gauta 23 ir nepasimo- 
kėję mokesčių 15. Ižde pinigų 
turi $7.95.

51 k p. Hunsburg, Ohio 
(farmcrių) turėjo surengus 
keturius perengimus: kuopos, 
apskr., Lietuvos polit. kalinių 
ir darbininkų spaudos naudai.

prakalbas. Lietuvos

rium F. J. Madison. Rezoliu
cijų komisijon: Mažeika, Sta
lioraitis ir Boika. ••

Pusmetinės konferencijos 
\ protokolas skaitytas ir-priim-J 

’ tas vienbalsiai.

niūsų 
kad

- 1937 m. Darbininku Kalendo- I e
■riuje būtų pažymėta ir kata- 
• likiskos bei tautiškos šventės.

j Kaip dabar sunku kitų pažiū
rų darbininkams

Nutarta, kad j 7
Kliauga ra- laikraščių vajaus 

ma dovanos ir 
gauna vieną arba du, tris nau- įr žvėriškus 
jus skaitytojus. Tas 
tins didesnį skaičių dalyvaut.1 rįe reikalauja

' ninių jų gyvenime ir sumaži
nimo nebepakeliamos mokes
čių naštos, ir

Toliaus reikalaujame pa-

pranešti 
“Vilniai”,

Darbo Partijos Klausimu
Pilnai užgiriame organiz.avi
v Farmcrių Darbo Partijos ‘ landą 250 mylių greitumą, 

ir pasisakome už budavojimą1 Kiekviename bombiniame orlai- 
,jos, taipgi raginame mūsų j vyje bus po 5 žmones, 
j kuopų narius, unijose ir viso-1 torai turės po 750 ari 
; se organizacijose kelti reika-j Kiekvienas 
: la įkūrimui darbo masių ne- 
prigulmingos politinės parti
jos, atsparai prieš kylantį fa-

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Garsiai sušuko Italijos fašis
tai, kad jie pietų frontę sumu
šę ethiopus, generolo Dėstą 
Demtu armiją ir numaršavę 
nuo Dolo iki Filtu, tai yra 142 
mylias Ethiopijos gilyn. Fa
šistai paskelbė, kad ethiopai 
ten neteko apie 11,000 kareivių. 
Ethiopai sako, kad viso ten 
ethiopų buvo tik 5,000 karei
viu.

Dalino pasisekimo fašistai tu
rėjo. Bet pasirodo, kad ten bu
vo mažai ethiopų jėgų. Italų 
įsiveržimas nuo Dolo linkui Fil
tu yra labai jiems pavojingas 
žygis, jie gali būti atkirsti ir 
suvaryti į Anglijos Kenye kolo
niją. Jie jau atsirėmė į dide
lius Liban kalnus.

. Jų mo- 
klių jėgą.

lėktuvas bus gin- 
' Įduotas keturiais kulkasvai- 
! džiais 30 kalibro. Jie galės vež
ti bombas po 1,200 svarų sun
kumo, arba po 20 bombų po 30 
svarų, arba torpedas, taipgi 
nuodingų gazų bombas.

Boenin Aircraft Co. budavo- 
13 didelių bomberių “299’ 

rūšies. Vienas tos rūšies bom- 
| beris buvo išbudavotas ir nese- 
' nai susikūlė D.aiton, Ohio. Jų 
išbudavojimas atsieis $250,000. 
Ju sparnai turės po 105 pėdas 
ilgio, orlaivio liemuo . 70 pėdų 
ir orlaiviai 15 tonų svers. Jie 

i visi turės po 4 motorus ir ga
lės bent 6 tonus bombų vežti, 
bus kiekvienas ginkluotas pen- 

liuosuoti visus įkalintus vals- kiajs kuikasvaidžiais.
tiečius ir anti-fašistinius kali
nius, taipgi sugrąžinti Lietu
vos liaudžiai demokratines lai-

Protesto Rezoliucija Lietuvos 
Valdžiai

parduoti.

laike mūsų jr reikalaujame Lietuvos val- 
būtų duoda- donų tuojaus panaikinti karo 
tiems, kurie lauko (kariuomenės) tcismusl 

puolimus prieš 
paska-, valstiečius ir darbininkus, ku-

Griežčiausiai protestuojame

mažų palengvi- •

Yra jau budavojama 135 
žvalginiai karo lėktuvai, jų iš-

Nutarta, kad naujas apskr. 
komitetas pasirūpintų pats pa- 

! siųsti draugą į tuos Ohio vals- 
! tijos miestelius, kur randasi
nemažai lietuvių, arba ALD

’ j LD Centras tatai padarytų, 
•_ I kad suorganizavus mūsų org.

kuopas | VUB liauuz,iai uvnivKi iiuiies i<u-
Nutarta iššaukti ALDLD sves> kurias laiduoja Lietuvos

X Apskr. Michigano į revoliu- j konstitucija, ir 
cines lenktynes šiame naujų 
narių vajuje. Kartu duoti 3
Clevelando kuopom $2.50 do- kaip moraliai, taip ir finansi- 
vaną, kuri gaus daugiau 10 niai raginame visus demo- 

kuo- kratiško nusistatymo žmones
I pagelbėti mūsų broliams ir 
sesutėms nusikratyti naujo lie-1 nyčios, profesorius Rogers, 
tuviškų ponų-valdininkų jun

i go su Antanu Smetona prieša-
| kyje.

Rezoliucija Reikalaujanti 
Butkuj Stasiulevičių) 

Paliuosuoti

Į Pagaliaus nusitariame remti 
Lietuvos kovojančią liaudį,

niai ir raginame visus demo-

Easton, Pa

taip antrieji. A. Koten tuoj 
buvo išbėluotas. Pirmadienį 
įvyko teismas. Kova tapo lai
mėta su pagelba unijų vadų— 
A. Koten tapo paliuosuotas be 
bausmės. A. Koten yra eks- 
kunigas. Jis neteko kunigys
tės už vadovavimą šilko dar
bininkų streiko Bethlehem, 
Pa. Bethlehemo kunigai ir 
čalio švabo miesto valdžia jį 
užtai išvijo iš bažnyčios ir iš 
miesto. Dėlto A. Koten ran
ku nenuleido. Jis dirba kiek

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
mUrrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokių ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

de- 
ne- 
kp.

Apskričio Komiteto Raportai
Organizatorius savo raporte 

pažymėjo: 4 mėn. negalėjo 
dalyvauti ir kad pusmetinės 
konferenc. vyriausias tarimas,, 
6 mėn. darbo planas, buvo vi- | 
sų kuopų pamirštas. Kodėl 
kuopos taip liuosai jį pralei
do? Būtų naudinga išgirsti iš 
delegatų, kuomet jie rapor
tuos iš kuopų veikimo, kokios 
priežastys pastojo kelią pra- 
vedimui jo gyveniman, kad 
ateityj taip nepasikartotų. Ki
ta silpnybė pasireiškė pas mus, 
tai Bendro Fronto darbe, kaip 
už Socialę Bedarbės Apdrau
dę, taip gynime Lietuvos ne
priklausomybės. Pirmam klau
sime iš kario buvo rimtai im
tasi, bet vėliaus atslūgta, o 
paskutiniam veik nieko nei
nebandyta. O kaip tik taip Dvejas 
neturėtų būti: mūsų organiza- politiniai kaliniai paremta su 
cijos vieta priešakyje tų visų suma $21.51;
kampanijų, 
minėtų ir kitų trūkumų, kaip:
Apskr. Komitetas, taip ir j 
kuopos atliko nemažai darbų: 
daug kuo prisidėjo prie Lie
tuvių Kongreso Prieš Karą ir 
'B’ašizmą, kuris atsibuvo perei
tu vasarą mūsų mieste. Dabar 
Arčiam e Amerikos Lygos Kon- 

’gTese Prieš Karą ir Fašizmą 
ėmė dalyvumą. Kanados “Dar- 
bįninkų žodžiui” sukėlėme 

"mūsų apskr. ribose, kaip au
kom ir prenumeratom virš 
$70. Manau, kad ant tos su- 

•mos nesustosime. Turime kitą 
-tiek paramos savo broliškam 
.laikraščiui sukelti. Draugai,! 
.prieš mus stovi didelių darbų 
.pietai: šiemet sukanka mūsų 
organui “Laisvei” 25 metai, 
kova prieš karą ir fašizmą, 
gynimas Lietuvos nepriklauso
mybės, Farmerių Darbo Par
tijos organizavimas ir visa eilė 
kitų klausimų; šiemet pers-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Nepersenai tapo įsteigta 
“atnaujinimo taryba” boar- 
das. Į ją įeina politikierius 
pastorius nuo So. 11 St. baž- 

at- 
' siųstas iš Harrisburg, Pa., ir 
S. Sifort, CLU sekretorius.

Bedarbiai bėi WPA darbi-j 
ninkai, norėdami grįžti ant, 
pašalpos, turi kreiptis į tai 
Renew Board, jei jie del svei-l 
katos stokos negali dirbti 
WPA darbus. Ir štai, vienas 
70 metų senelis kreipėsi į tą 
boardą, kad jį atgal padėtų' 
ant pašalpos, nes jis negalįs! 
dirbti ir turėjo nuo gydyto
jaus paliudijimą, kad jis ne
gali dirbti tokio darbo. Ir gy
dytojas raštiškai paliudijo, 
kad tas žmogus patrukęs. Ne
gana to, kad senelis kasdien 
turėjo vaikščioti po 3 mylias 

I į darbo vietą, bet kunigas ir

naujų narių ir kitom 3 
poms po $1.50, kurios 
daugiau kaip 5 narius.

Nutarta, kad kiekviena 
pa 1936 m. surengtų Apskr.! 
naudai po parengimą ir patsl 
apskr. komitetas pikniką.

Nutarta pasveikinti savo or
ganą “Laisvę” jos 25 sukaktu
vėse su auka $5.

Priimta Šios Rezoliucijos:
Drg. E. Butkaus (Stasiule-1 1917, kur karo isterijos

vičiaus) paliuosavimo klausi- J įstatymu buvo nuteistas kalė- 
mu, Tom Mooney, Angelo, ^mo bausme, ir 
Herndon, Scottsboro, Farme-j Kadangi, tas 
rių Darbo partijos, užgiriant iyyk° praėjus 16-17 metų yra 
Lietuvos buvusių prezidentų! aiškus karinės reakcijos jėgų 
atsišaukimą, vienybės klausi-1 veikimo padidėjimas prieš 
mu su LDD Kongr. prieš Karą darbininkų anti-karinį įr fašis- 
ir Fašizmą, Lietuvos valdžiai, ^ni nusistatymą, t ____  __ _____  ___ o _
reikalaujant paliuosuoti anti-. Todėl, nusitarta: delegatai profesorius užsispyrė, kad tą 

senelį pasiųsti vėl prie darbo, 
kų Literatūros Draugijos, su- nes jeį neis, įaį negaus pašai- 
sirinkę metinėn konferencijon,' pos> kas reiškia bado mirtį 
12 d. sausio, 19o6 m., Lietuvių , ya(jinasi, kunigas savo tautie- 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. ^įus stengias greičiau pasiųsti 
79th St., Cleveland, Ohio, I pas išganytoją. Profesorius 
vienbalsiai pasisako 1“ 
prie J. V. A. prezidento Fran
klin Delano Roosevelto, reika
laujant E. Butkui (Stasiulevi
čiui) bausmę dovanoti.

J. Mažeika, 
F. Stalioraitis,

P. Boika.

gaus

kuo-

E.

Kadangi E. Butkus (Stasiu
levičius) areštuotas ir Įkalin
tas už jojo prieškarinį veiki-

Kadangi, tas areštas jojo

fašistinius polit. kalinius, prieš! Amerikos Lietuvių Darbinin-
Bill ir Ty- 
Bill.
Metams

Kramer Sedition 
dings-McKormach

Valdyba 1936
Išrinkta valdyba šiems me

tams iš draugų-gių: Nemuros, 
Rubienės, Jakaičio, Rudžio, 
Stalioraičio, Madisono ir Le- 

: snikauskienės. Alternatais:

Vilnis”, “Lais- 
Tiesa, be tų su- vė” ir “Darb. žodis” parem

ta su suma $21.63. Lietuvon 
siuntimo delegato lėšom pa
aukauta $2. Ižde turi $31.04.

57 kp. Corelet, O., turėjo 
per paskutinį pusmetį tris pa
rengimus, kurie davė pelno 
$26.44. Išaukauta darbininkų 
reikalams $27.35. Kuopos rei
kalams išmokėta $12.50. Ižde 
turi $46.26. Narių 35 ir dar 
5 neužsimokėję.

59 kp. Akron, Ohio, iš 1934 Mažeika, Kliuga ir Boika. 
m. narių turėjo 20 ir ižde pi-| 
nigų $27.94. 1935 m. narių' 
nustojo 5, naujų negauta. Su
sirinkimų turėjo 9. Parengimų 
8 ir 4 prakalbas. Literatūros 
pardavė už $3. 
parengimų $98.53. 
10% K. P. $9.85. 
darbininkų klasės 
$60.05. Pinigų turi 
18.

90 kp. Youngstown, Ohio. 
Kuopa turi narių 23. Naujų 

pektyvos yra geresnės gavi-' gavo 6 ir 2 išsibraukė; Susi- 
mui narių mūsų organizacijai. rinkimų turėjo 11. Turėjo 4 

v sąlyga, jei mūsų kuopos' parengimus, kur pelnė $21.11. •

Moterų komitetas iš šių dd.: 
j Bagdonienės, Rudienės ir Rač- 

kaitienės.
Pusmetinė konferencija nu

tarta laikyti Youngstown, Oh., 
birželio ar pradžioj liepos me
nesio.

Išrinkta komisija iš 3 drau-

Įplaukos 8
Išmokėta

Išaukauta
Reikalams į i&nuai/či auhjjsij<i is o uiciu- 
ižde $57.- gų peržiūrėti Apskr. knygas, 

Kalakauskas, Boika ir Lesni- 
kauskas.

Konferencija užsidarė, kaip 
vai. vakare.
Konferenc. pirm. J. Rudis 
Sekretorius F. J. Madison.

6

1

kreiptis pvOg-ers yra atsiųstas ištyrimui, 
už kiek bedarbiai gali pramis
ti į savaitę. Ir štai jis suran
da, kad bedarbiai gali pigiai 
pragyventi, nes vyriškų pan- 
čiakų porą galima nupirkti už 
10c.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parnamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krik&tynom ir kitokiem 
reikalam.

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

šio mėnesio 17 d. areštavo Į 
Avion Koten už dalinimą pla- 

! katu prie “pocketbook” dirb- 
| tuvės. Ant plakatų buvo^ pa
žymėta, kad kalbės Gorman, 
W. Trubull ir kiti unijų sek
retoriai, kas naujai valdžiai 
nepatiko, čia valdžia iki šių 
metų buvo republikonų parti
jos, o dabar demokratų, bet 
tarpe jų skirtumo nėra. Kaip 
vieni areštuodavo už dalinimą 
lapelių bei už pikietavimą,

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

WILL1AMSBURGHE,
252 Berry St., f _ ,

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Brooklyn, N. Y. ®

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir SuLalumis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj. *

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTJ

Garinis Kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.
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MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Ullene ant sniego gulėjo didelis orlai
vis “ANT-4” su naulaužtomis čiūžėmis. 
Aš kelis kartus padariau lanką ant mies
telio, sugabiai apžiūrėjau nusileidimo 
lauką, nutūpiau ir privažiavau arti drau
gų, kurie labai džiaugėsi mus pamatę. 
Išlipau ir jiems perstačiau savo ameri
kietį mechanika.

Mechanikas Laveri pirmu kartu buvo 
užrubežyje. Radiste Liudmila Nikola- 
jevna Šrader radio bangomis pranešė pa
sauliui, kad lakūnas Sliepnevas pribuvo 
iš Alaskos ir sėkmingai nusileido Ullene. 
Savo dienyne nuo 5 d. balandžio užra
šiau :

‘‘Smulkiai sniegti ir pusto. Papildžiau 
orlaivį iš rezervinės įtalpos kuru. Labai 
sunku dirbti sniege, šaltyje ir dideliame 
vėjyje. Pagelbėjo čukčios iš Ulleno mū
sų darbe. Draugai mokina rusų kalbos 
mano mechaniką Laverį. Laveri labai 
susidomėjo Sovietų išdirbystės šautuvu. 
Prie stalo jis nevalgė mėsos, nes kas tai 
pasakė, kad tai meškiena. Otto Julevič 
Smitas prisiuntė sveikinančią telegra
mą.”

Balandžio 7 dieną oras buvo geresnis. 
Aš paleidau motorą ir išskridau iš Ulle
no, turint orlaivyje Laverį ir Liapidevs- 
kį, kurį reikėjo nuvežti į Koliučino prie 
taisomo orlaivio. Antru kartu prie Ču- 
chotkos apačioj matėsi jūrų ledai. Štai ir 
pažįstamoji Serce-Kamen uola, štai Idlid, 
o štai ir Koliučinskaja Guba.

Koliučinskaja Guba rajonas turi savy
je kokią tai neapykantą linkui orlaivių. 
Čionai susikūlė eilė orlaivių. Kur tai 
gilumoje užlajos sniegais užneštas su
kultas Krasinskio orlaivis “Sovietskij 
Siever.” Ant ledo, prie salos, guli sun
kus Liapidevskio orlaivis. Netolimai 
nuo “Sovietskij Siever” orlaivio guli 
gražus ir galingas savo laiku buvęs “Flei- 
ster” sukultas ir sulamdytas. Štai da
bar aš to “Fleisterio” brolėną vedu virš 
3,000 metrų augštumos, šio motoras krio
kia, o tas guli ten po sniegu. Toliaus tę
siasi Anguemo upės pakraščiai, lediniai 
kapai amerikiečių lakūnų Ben Eielson ir 
Borland.

Taip. Koliučino rajonas žiaurus linkui 
orlaivininkystės.

Štai išsikišimas Onman, o ten ir Vak- 
nareim. Stovi Ušakovas. Sėkmingai 
nusileidome. Pirmoji ekspedicijos per 
Ameriką mašina (orlaivis) sėkmingai pri
buvo. Mes ant greitųjų išmetame atvež
tus reikmenis. Laikas eikvoti negalima, 
iki žmonių, kurie gyvena ant ledo, beliko 
tik 75 mylios, o oras gali sugesti.

Miegamieji maišai, apsivilkimai, čiū- 
žės ir kitkas lėkė laukan iš mūsų orlai
vio. Vieton to, ant orlaivio perduoda 8 
diktus šnis, tuos didelius draugus žmo
gaus šiaurėj. Šunes, nors ir tyli, bet dre
ba ir nenori lipt į orlaivį. Išvedu orlaivį 
ant vidurio nusileidimo lauko, patikrinu 
aparatus, viskas tvarkoje. Mechaniką 
Laverį palikau Vankareime, nenoriu sta
tyti pavojun jauno žmogaus gyvastį. Lo- 
geryje jis man nieko negalės pagelbėti, 
motorą prižiūrėsiu patsai, o jeigu prisi
eis leduose nusileisti, ką jau apie tai ir 
kalbėti! Už mano pečių yra keturios di
delės ekspedicijos ir jų patyrimai. Gau
siu rodą. Draugas Ušakovas įlipa į or
laivį ir nuramina savo aštuonis šunis. 
Šunes nerimauja ir cypinę j a.

“Fleister” sukriokė visa 600 arklių jė
ga, kratosi ant nelygaus lauko ir pašo
ka į orą. Skrendame virš ledų. Laiko
mės į šiaurius, aplinkui balsvi-pilki ne
lygūs ledai, vietomis vieni ant kitų suli
pę, susikraipę. Krašto jau nesimato. 
Skrendame prisilaikant įvairių prietaisų 
nurodymų. Rūkai, Ušakovas ką tai grei
tai užrašė į savo knygelę. Skrendame 
rūkuose, kaip vatoje.

Jau 36 minutės mūsų kelionės, po visos 
eilės apgavingų rūkų, stulpų, kuriuos pa
laikėme už logerio dūmus ir ledų, kurie 
atrodė į žmones panašūs, pagaliaus į de
šinę pusę, koki 4 kilometrai, tikrai ma
tosi Smito logeris—ilga, ilga dūmų juos
ta. Draugas Ušakovas puolėsi prie de
šinės orlaivio pusės, ten matosi žmonės, 
kurie stovi ir rankų mosavimu mus svei
kina.

Ant logerio plevėsuoja raudonoji vėlia
va.

Orlaivio motoras ūžia. Taip, Sliepne
vas surado Smitho logerį ant ledo. Pa
darėme kelis lankus. Leidžiamės.

—Štai, Otto Julevič, kur prisiėjo susi
tikti ! Sveiki, draugai!

Pasitenkinančiai šunes žiūri iš orlai
vio ant ledo, o kas tai jau atsiskubina 
su virvėmis, kad atitraukti orlaivį nuo 
nelygių ledų. Reikia skubėti, gavome 
per radio žinią, kad atskrenda Moloko- 
vas ir Kamaninas savo orlaiviuose, kad 
padarius jiems vietą nusileisti.

Kur tai atgrubdamas pirštus, taiso 
orlaivį draugas Galyševas.

Nusileidžiant ant nelygių ledų mano 
orlaivio sutruko čiūžių pritvirtinimai. 
Reikėjo juos pasitaisyti, čeliuskiniečiai 
dirbo su manimi išvieno.

Pasitaisęs orlaivį išvežiau nuo ledo 
grupę čeliuskiniečių ir radio akumuliato
rius. Iš Vankareim man buvo skiriama 
pavojinga kelionė su sergančiu profeso
rium Smithu į Alaskos miestą Nome.

Apie kelionę su Smithu norisi papasa
koti. Vankareimio miestelis nedidelis: 
namas bazės, iš dviejų kambarių. Vie
noje iš jų pasikeičiant vienas kitą per 
ištisą dieną žmonės geria arbatą ir val
go. Antroje siaura lova, skirta profeso
riui Smithui.

Ant grindų sėdi lakūnai, mechanikai, 
jų tarpe ir amerikiečiai. Tiesą pasakius, 
svarbiausiu viršininku yra radio mecha
nikas, užtenka jam pakelti pirštą į augš- 
tį, kaip visi tuo jaus nutyla. Sąlygos pri
mena sąlygas karo štabų Raudonosios 
Armijos piliečių karo metu. Jauti, kad 
atliekama labai svarbūs darbai.

Mechanikai Laveri ir Amstid gavo nuo 
manęs patvarkymą sutaisyti neužšalamą 
mišinį ir naktį paleisti darban orlaivio 
motorą. Žodis “naktį” kiek nustebina 
mechanikus. Naktį reikia miegoti, bet 
tie jauni ir paklusnūs mechanikai tuo- 
jaus apsirengia ir eina į darbą. Ameri
kiečiai laipsniškai užsikrečia mūsų at
kaklumu, pradeda mus gerbti ir imti iš 
mūs pavyzdžius.

Rytas. Kieme visi čeliuskiniečiai ir 
čukčiai. Stovi šunų traukiamos rogės ir 
kas tai į jas atydžiai krauna miegoji
mui maišus ir kitus reikmenis. Išvedė 
prilaikydami Smithą, atsargiai paguldė 
ant rogių ir veža prie orlaivio. Babuški- 
nas nubėgo į antrą galą orlaivių lauko ir 
atsistojo paženklindamas vietą, kur or
laivis turi pakilti.

Sukriokė motoras. Smithas pamosavo 
ranka. Ušakovas, Armstid ir Laveri yra 
keliauninkų kedėse, aš prisirišau diržu 
ir daviau orlaivio motorui kurą. Orlai
vis šoko ir vis greičiau ir greičiau bėga.

Jau du šimtai kilometrų greitumo. Pa
kilome. Sibiras greitai pasiliks, bet prie
šakyje atsakominga kelionė per Čuchots- 
kas jūras. Septintu kartu reikia per
skristi Beringovb perlaja, o toliaus lau
kia dideli Alaskos kalnai.

Galingas motoras neša orlaivį 7,000 pė
dų augščio. Gana. Dabar saugu. Vėl 
Koliučin, Idlid, Serce-Kamen, Incov, o 
štai ir Dežnev. Ant jūrų stovi žemai rū
kai, bet tolumoje pro juos matosi ameri
koniškas kraštas Wales. Beringovo per
laja šiuom kartu nepavojinga, abu kraš
tai matosi. Keturiasdešimt minučių 
skrendame ant plaukiančių ledų, o pas
kui ant Waleso, ir aš kreipiuosi į keliau
ninkus, pasidalindamas mintimis.

Otto Julevič ir Ušakovas tik rankomis 
pamosavo. Laveri padavė man ranką, 
aš ją paspaudžiau ir pasveikinau jį su 
pribuvimu vėl į Ameriką.

Tris valandas skridome. Sumažinau 
davimą kuro, povaliai skrendame virš 
Tin City miestelio. Matosi Sledž uola. 
Mąstau apie paskutinių dienų įvykius, 
apie didelį Sovietų lakūnų pasirįžimą, 
galvoju apie tai, kada dabar apačioje: 
“Russian Airplane Flyer.” Rusų orlai- 
vininkas Sliepnev sėkmingai nugalėjo 
šiaurius ir skrenda į Nome.

Štai ir Nome. Orlaivių laukas—du ki
lometrai nuo krašto, vienok ir jis pusė
tinai apkramtytas vandens. Rašau kor
telę ir paduodu ją mechanikui.

(Dalgiau bus)

— ..... . - * ■ — ,
atsitiks..

Valgomų produktų ’ kainos 
augštos. Daug 
keikia 
už brangenybę ir naikinimą 
gyvulių ir kitko. 7 
nančių prezidento rinkimų 
džiaugias ,kad gal republiko- 

šėrininkų metinis nas Hooveris kandidatuos ir 
bus vykdomas, bus išrinktas prezidentu. Tada' 

vasario 25 d., 10-tą mano, kad viskas atpigs ir bus 
’ ’ 1 ----- Tai didelė klaida tų:

• -f . j . i

! fašizmą įvyks ketvirtadienį, 30 d. 
i sausio, 7:30 vai. vakare, po numeriu 
i 6835 Superior Ave. Bus išduota ra
portas iš pereito kongreso prieš karą 
ir fašizmą, taipgi yra kitų svarbių 
klausimų apsvarstymui.

Kviečia Komisija.
(22-23)

PRANEŠIMAS
Lietuvos Atstatymo Ben

drovės šėrininkams
Pranešama Tamstai, kad, 

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės, 
SEIMAS 
1936 m., 
vai. ryte prasidės balsų re- gerove, 
gistravimas, o 1-mą vai. po 
pietų prasidės SESIJA. Cor
nish Arms viešbutyje, 311 
W. 23rd St., New Yorke.

Susirinkime privalo daly
vauti visi šėrininkai, arba 
įteikti įgaliojimą tokiam šė- 
rininkui, kuris gali dalyvau
ti, ir balsuoti už negalinčius 
seiman pribūti, duodant to
kiam asmeniui nuo savęs 
įgaliojimą.

Seimas yra šaukiamas 
tam, kad išklausyti Direkto
rių raportų, aptarti naujus 
planus, išrinkti Direktorius, 
einantiems metams.

Jeigu susirinks reikalin
gas skaitlius balsų, sudary
mui kvorumo, tai bus lega
lus susirinkimas, kuris tu
rės išspręsti tolimesnį Ben
drovės likimą. Tam reika
linga rezoliucija įgaliojanti 
Direktorius pradėti likvida
vimo darbą.

Įgaliojimo blankos siun
čiamos tik tiems šėrinin
kams, kurių turime adresus, 
ir tik tiems, kurie dar iki 
šiol įgaliojimų neprisiuntė, 
kurie kada nors esate savo 
įgaliojimus kam nors pr- 
siuntę, tai tie įgaliojimai 

! yra geri, visam laikui, jūsų 
įgaliotas asmuo yra kviečia- 

; mas į susirinkimą už jus 
balsuoti, ir nereikalaujate 
įgalioti antru kartu kitą as
menį.

Įgaliojimus siųskite įdė
tame sugryžimui voke, ne
vėliau kaip vasario 20 d., 
1936 m.

Pasitikėdami, kad mūsų 
prašymą išpildysite, liekam 
su gilia pagarba.

Liet. Atstatymo B-vė
A. B. Strimaitis, Sekr. .

294—8th Avė 
New York, N. Y

Springfield, Ill
Darbai anglies kasyklose 

šiuom kartu eina neprastai, 
mat, žiema, reikia šildyti gy- 
venamius. Dar mėnuo, kitas 
ir vėl bedarbė—pradės užda-
rinėt kasyklas vieną po kitos, 

i Dabar eina streikas angliave- 
žių, kurie veža anglį iš ka
syklų į miestą. Mat, kompa
nijos vežikams numušė 25c. 
nuo tono. Pirmiau mokėjo $1 
už tona, o dabar tik 75c. Ve- 
žėjai nori atgauti seną mo
kestį ir nori suorganizuoti 
Darbo Federacijos lokalų. Pri
sirašymas į uniją 25 dol., tai 
daug vežėjų nepristoja ir ne
įsirašo. Per tai ir eina kova 
netik prieš kompanijas, ai e ir 
tarp pačių darbininkų. Prie 

, tos kasyklos, prie kurios iš
kilo didesnė kova—susirėmi
mų bei trokų apvertimų—tai 
dabar šerifai daro “tvarka” 
ir apsaugoja streiklaužius.

Viena anglies kasykla ne
išmoka net dviejų pėdžių, tai 
yra už mėnesį algų ir nori, 
kad angliakasiai dirbtų ūži 
mažesnę mokestį, negu yra 
unijos nustatyta. Tos kasyk
los savininkai nori nedamokė- 

| ti 30c. nuo dol., tai angliaka- 
I šiai neina dirbti ir streikuoja, 
| nes kitaip ir negalima. Samdy
tojai nori paversti tuos darbi
ninkus už kvailius, kad eitų 
dirbti už dyka. O iškasta ang
lį jie parduos ir pinigus į ki- 
šenius susikimš ir pagaliaus 
paskelbs brankrūtą. Mat, taip 
jau yra daug sykių padaryta 
ir daug nunešta darbininkų 
pėdžių. Tai ir čia gal taip

SCRANTON, PA.
ALDLD 12 Apskričio metinė kon- 

darbiniilkų ferencija įvyks nedėlioj, 2 d. vasario, 
prezidentą Rooseveltą D’Aquino Hall, Providence Td. Kvie

čiam visas kuopas 12-to Apskričio ri- 
•l bose išrinkt delegatus—1 nuo penkių

1 . ................................... ~ t ~ .

šios skirtingos partijos turi mums 
darbininkams pasakyt.

Kviečia Komitetas.

PITTSTON, PA.
priežasties blogo oro vakarie-. ----- -------- ---- ------- . .Iš priežasties blogo oro vakarie-

Laukia eilei- narių ir vieną nuo kuopos. Prašome nė neįvyko 19-tą dieną sausio. Todėl 
i į]- delegatų atsivežt mokestį nuo narių vakarienė perkelta ant 2-ros dieno# 

i apskritį 5 centus nuo nario. Taipgi vasario, tai bus nedėlia, po numeriu 
prirengkite raportus. | 23 Miller St., Port Blanchard. Va*

Sekr. F. Indrulis. ! karienė prasidės 5 vai. vakare. Ti- 
(22-23) , kietai tie patys bus geri.

------------------------- j Kviečia ALDLD 12 kp.

žmonelių, kurie taip mano.
A. Čekanauskas.

CLEVELAND, OHIO
Masinis .susirinkimas prieš karą ir!

PRANCŪZAI NUŠOVĖ 8 
SYRIJOS TAUTININKUS

BEIRUT, Syria. — Smar
koj a Syrijos tautininkų su
kilimai prieš Francijos im
perialistų valdžią. Sausio 25 
d. pranešimais, 
žandarmerija nušovė dar du 
demonstrantu.
mis dienomis Francijos po- rSkaią 
licija nužudė jau aštuonis 
syriečius.

Per paskutines keturias 
dienas areštuota 250 tauti
nių sukilėlių. Svarbiausiuo
se Syrijos miestuose Dama
ske ir Beirute del riaušių 
visos krautuvės uždarytos 
ir gatvekarių judėjimas ap
sistojęs.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau švogerio, John Michael. 

Jis 1933 metais turėjo saliūną po 
francūzu numer^u 125—42nd St., Brooklyn, N. 

c Y., kartų su Rauba. Vėliaus girdė
jau jis pardavė bizni ir pats gyveno 

Taigi ŠIO- New Yorko didmiestį, bet dabar ne
žinau, kur jis randasi. Turiu svarbų 

l su juo. Prašau jo paties at
sišaukti arba kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešt, už ką būsiu labai 
dėkingas.

J. Lukas, 
15 Hooper Rd. 

Dedham, Mass.

DETROIT, MICH.
Sausio 30 d. 8 vai. vakare, 

Rusų restauranto, 9219 Russel 
|yra rengiama debatai, bus iš 
'sriovių kalbėtojai, bus nuo socialis
tų, komunistų ir dar kitų. Pirmą 
kartą Detroite bus toki debatai, tad 
visiem svarbu ateit ir išgirst, ką

virš 
St., 

visų

3

Trenton, N. J. — 56-se 
miesteliuose New Jersey 
valstijoj niekas neturi “lai-’ 
snių’ ’ alkoholiniams geri-; 
mams pardavinėti. Bet tie 
miesteliai nėra “sausi.”

PRANEŠiMAI Iš KITUR

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

įraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

r 
naujus 
lūs 
s u d a r

SCRANTON, PA.
ALDLD 12 .Apskričio metinė kon-1 

ferencija įvyks nedėlioj, 2 <1. vasario,| 
French Roof Hali, 1610 Washington 
St., Scranton. Kviečiam visas kuo
pas 12-to Apskričio ribose išrinkti 
delegatus -- 1 nuo penkių narių ir 
vieną nuo kuopos. Prašome delega
tu atsivežti mokestį nuo narių j ap
skritį 5 centus nuo nario. Taipgi! 
prirengi’te raportus. I

Sekr. F. Indrulis. '

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 kp. rengia “card party” 

nedėlioję, 2 d. vasario, 920 E. 79th 
St. 3 vai. po pietų. Bus dovanų prie 
kiekvieno stalo. Taipgi bus gera or
kestrą šokiams ,skanių užkandžių ir 
visokių gėrimų. Įžanga 25c.; vien 
tik šokiams 15c. Kviečiam visus skai
tlingai dalyvauti ir paremti šį pa
rengimą. Pelnas bus skiriamas Kap
suko Fondui.

Komisija.
(23-24)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43kp. rengia labai ska

nią vakarienę, nedėlioję, 2 d. vasario, 
Darbininkų Centre 325 E. Market St. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. po pie-
tų. Vakarienė rengiama del sukėli
mo finansų kuopai greitiems reika
lams. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, nes tai bus puikiausia va
karienė kiek čia buvo rengiama. Bus 
gera orkestrą šokiams ,skanių val
gių ir gardžių gėrimų. Visi būsite 
užganėdinti. Galėsite su senais ir 
su naujais draugais pasikalbėti ir 
tuom pat kartu paremti organizaci
ją

Komisija.
(23-25)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks tre

čiadienį, 29 d. sausio, vietoj, ketver
ge. Atsibus 180 New York Avė., 
7:30 vai. vakare. Visi sietyniečiai ir 
“Inkvizicijos” aktoriai būkite laiku.

Org. Paukštaitienė.
(23-24)

NEWARK, N. J.
T.D.A. kp. ir ALDLD 5 kp. susi

rinkimas įvyks bendrai, penktadienį, 
31 d. sausio, 7:30 vai. vakare. Šv. 
Jurgio svetainėje, 180 New York 
Avė. šis susirinkimas bus vienas iši 
svarbiausių, tai bus klausimas apie 
T.D.A. gyvavimą, tad kiekvienas na
rys privalo dalyvauti.

T.D.A. Kp. Sekr. Tyliunas.
(23-24)

NEW HAVEN, CONN.
Now Havcno I DS jaunimas žada' 

gražiai pasitikti drg. J. Ormaną, ku
ris čionai atvažiuoja sekmadienį, va
sario 2 d. Jis kalbės 2:30 valandą 
po piet Lietuvių Svetainėje, 243 
Front Street. Apart jo prakalbos 
dainuos visų mylimas Dainos Cho-! 
ras, taipgi LDS jaunimas perstatys 
trumpą gražų scenišką veikalą. Visi 
prašomi dalyvauti. Įžanga bus veltui 
visiems. i

Pranešėjas. I
(22-23)

Iš senų padarau 
paveiks- 

ir krajavus 
a u su 

amerikoniškais.
Reikalui esan’ 
ir padidinu te 
kio dydžio, kc 
kio pageidauji • 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom
STOKES
kam p. Broadway

JONAS
5)2 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Gleninore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

NOTARY PUBLIC

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re? 
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

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

Juozas Levanda • _
(LEVANDAUSKAS) |

GRABORIUS .
Patarnauju visiems be skirtu- 
mo. Parsamdau automobilius.

kiekvienam reikale. Kainos fl
žemos. ■

Ateikite ir persitikrinkite . —
107 Union Avenue H

Brooklyn, N. Y

LA a
be skirtu-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numirtr- ' 
sius ant visokių kapinių; par-,, 

—-sąmclo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa-'1 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue , 

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telcphonai: Bell—Dew'cy 5136 

Keystone—Main 9669
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.

♦i
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Protestavo Užpuolimą

Scottsboro Vaikinų
Ant greitųjų sušauktas sek-

t ra užsimokėti.
Prie pirmo stalo susėdu

sioms svečiams, galima sakyti, 
muzikales programos beveik 
neduota. Vitaitienė sudaina
vo porą dainelių, tai viskas,

madienį įvyko masinis Scotts- Vadinamų prakalbų valgan- 
boro mitingas viešbutyje De- tieji žmonės nesiklausė, jiems 
Jano, New Yorke. Mitinge ra- dešra, kopūstai ir ant jų vir- 
portuota apie pavojų Scotts- šaus gurktelėjimas kokio 
boro vaikinų gyvybei tokioje spurguojančio skystimo dau- 
atmosferoje, kurioje, gal, mir- gįau svarbesnis, nekaip kokios 
tinai pašautas Ozie Powell ir 
grąso linčo ir teroro pavojus fįjos.
visiems kitiems 
jų gynėjams.

Mitingą šaukė Scottsboro 
Gynimo Komitetas. Dalyvavo 
apie 1,200 visokios publikos. 
Kalbėjo Roy Wilkins, Robert 
Minor, Angelo Herndon, Os
mond K. Fraenkel, vienas iš 
vaikinus ginančių advokatų, ir 
Layla Lane. Pirmininkavo W. 
J. Schiefflin, Piliečių Unijos

liečiamos patriotizmo filozo-

vaikinams ir j Biskį reikia
j “kriaučiškai-čigoniškas 
goniškai kriaučiškas” 
kurios vakarienėse jau dauge
lį sykių girdimos. Mat, susiėji
muose ir pokiliuose ir pas ki
tataučius yra priimta bendrai 
dainuoti liaudies dainas, bet 
tik skirtingesnių balsu. Mes, 
lietuviai, pradedam dainą taip 
ne į toną, kad niekas negali 

viršininkas ir Scottsboro Gyni- pritarti, nepanašu šiokiam-to- 
mo Komiteto pirmininkas.

Gauta telegrama nuo Nor
man Thomas, kairųjų socialis
tų vado. Jisai reik alavo beša
liško tyrinėjimo Ozie Powell 
pašovimo ir pasmerkė nuteisi
mą Pattersono.

Robert Minor, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kalbė
tojas, skaitė raportą nuo ad
vokato Leibowitz apie pašovi- 
mą Ozie Powell ir nurodinėjo, 
kaip bjauriai valdančioji kla
sė bando suversti kaltę ant 
surakintų jaunuolių, būk jie 
turėję “suokalbį pabėgti,” 
kuomet tikrenybėje, juos tero
rizavo, norėdami priversti at
mesti gynėjus.

Scottsboro protestai dabar 
turi būti svarbiausiu punktu1 
visų mūsų susirinkimų dieno- 
tvarkyje.

priminti apie 
ar ei

damas,

1 kiam melodingumui. Nežino
dami dainos nei žodžių, nei 
melodijos, stenėdami prita
riam dainavimui, kas galutinai 
suubagina ir taip suvargusią 
harmoniją.

! Nors esam kultūriškesnės 
šalies piliečiai, kur ir daina 
dailiau apobliuota; nors nešio- 
jam čeverykus, bet kaip tik 
pradedam bendrą dainavimą, 
tai taip ir barška lietuviškos 
klumpės. O mums, kaipo 
“dainų šalies” sūnums—ne
gražu, kad dainavime nepada- 
rėm jokio progreso. Pasisteng- 
kime!

Dešros Mylėtojas.

įsako Išmest WPA 
Mokytojus

Del Šalčiu Pritruksią 
Mieste Pieno

Kadangi visi keliai yra 
ledais, 
pusėti- 

sako- 
daug

Jei šaltis pasitęs, 
pristatomo pieno

ap
šalę storais, aštriais 
tai transportacija yra 
nai apsunkinta. Dėlto, 
ma, ‘ atvežama pieno 
lųažiau. Jei šaltis 
snžjama, 
kiekis tiek sumažės, kad dau
geliui vartotojų pieno nebe
teks;-Pirmiausia būsią aprū
pinama ligonbučiai ir panašios 
įstaigos, o tik likusis teks pa
prastiems naudotojams, žino
ma, pieno stoka nepalies tur
tingųjų, tai tik biedniokus.

Lietuvis Ristikas Jack 
Ganson Išvyksta Europon

• Pagarsėjęs lietuvis ristikas 
Jack Ganson įvyksta Europon 
vakacijų. Jisai išplauks iš 
New Yorko 30 sausio Franci- 
jos laivu He de France. Gan- 
sonas svečiuosis Lietuvoj, kur 
jis jąu nebuvęs per 22 metu. 
Taipgi mano pabuvoti Pary
žiuje, Londone ir apsilankyti 
Genevoj, Vienoj ir Budapešte.

Gansonas pastaraisiais ke
liais metais buvo kumštynių 
rengėju (promoter) San Fran- 
Clsco, Kalifornijoj. Sugrįžęs iš 
vakacijų žada apsigyventi 
Montreal, Kanadoj ir ten už
siimti kumštynių rengimu.

1$ Matusevičiaus Vakarienės
Sekmadienio vakarą, Liet. 

Piliečių Kliube, lietuviškos ra- 
Nįio valandos vedėjas—p. Ma- 
tū^evičius turėjo surengęs va
karienę. Joje buvo daug 

»• margo svieto. Ir prie antro 
stalo susėdo daug žmonių. 
Nors tikietas buvo brangus. 
Maistas buvo duodamas, kaip 
ir kitose vakarienėse. Kas no- 
rSjo pašlapinti dešras ir viš
tieną,—drūtesnių ar silpnes
niu gėrimu, tai tas turėjo eks-

' Daktarė Aldona Šliupaitė 
Duos Prelekciją Motery 
Sveikatos Klausimais

Iš “Laisvės” Bazaro

, Apie moterų ligas ir jų prie
žastis, taipgi apie nuo jų ap
sisaugojimo ir gydymosi prie
mones pasižadėjo aiškinti Dr. 
Aldona šliupaitė. Jinai nuo 
pat kūdikystės yra susipaži
nus su tais klausimais, kadan- 

|gi jos tėvas buvo gydytoju ir 
ji pati pačioj jaunystėj pabai
gė mokslą ir pradėjo prakti
kuoti gydytojo profesijoj.

Ta svarbi prelekciją įvyks 
šį ketvirtadienį, 30 sausio, 
7:30 vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Įžanga 10 centų. Visi 

skaitytojai prašomi 
apie tą prelekciją

“Laisvės
pranešti
“Laisvės” neskaitančioms mer
ginoms ir moterims.

ALDLD Moterų Komitetas.

Pereitą sekmadienį įvyko 
trečia diena “Laisvės” bazaro, 
kuri buvo sėkminga, kaip ir 
pirmiau buvusios, 
prisirinko gražios, 
praeiti sunku, 
f nok, 
siekti 
nes. 
ūpas 
buvo 
tojams aplink, 
kine jo ramų 
prašydami tako, 
darni laimėjimų tikietus. Sve
čių kooperacija buvo graži vi
sais atžvilgiais.

Sekmadienio vakarą ypač 
dalyvavo daug biznierių iš viso t 
plataus Brooklyno, visokių' 
sriovių, taipgi ir iš tolimesnių 
apielinkių. Daugelis jų pribu
vo su dovanomis bazarui ir 
gražiai jį parėmė jau atsilan-

kaip
Publikos 
:ad net 

Nors telegra- 
kuomet prisieina susi- 
su esančiais gale svetai- 
Bet nežiūrint ankštumos 
pas visus 
pasiryžę

Idančius komunistinius laimėji
mus žemės dirbimo srityje Ru
sijoj. Ir vol jis pasakojo ži
nomas komunistines frazes, 
norėdamas įtikinti darbininką, 
kad tik sekant komunizmo 
mokslą šis pasaulis gali būti 
išgelbėtas nuo suįrutės. Darbi
ninkas, suprasdamas, k a i p 
neįmanoma yra argumentavi
mas su bile kuo persiėmusiu 
leninizmo doktrinomis, ka
dangi yra prieš jų religiją pri
imti argumentus, leidžia “M” 
išsikalbėti.”

buvo geras ir 
atleisti keliau
kit rie pertrau- 
pasikalbėjima 

dargi siūly-

Tai toki yra skaitomi ge
rais investigatoriais, o nesutin
kanti šnipinėti ir persekioti 
klasiniai nusistačiusius pašalp- 
gavius—skaitomi “netinka
mais” ir jieškoma priekabių 
juos šluoti laukan. Tokia “lai
sve” ir “lygybe” naudojasi 
šalpos biuro ir WPA tarnau
tojai.

Trumpos Žinutės

rei- 
d ar

Ją
Pir-
Kli-

j Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo New Yorko Distrik- 
tas iki šiol sukėlė $891.35 cen
tus iš tūkstančio doleriu kvo
tos politinių kalinių ir jų šei
mynų fondui. Organizacijos 
prašomos padėti užbaigti kvo
tą su perviršiu.

privatiško 
suvienodi- 
ir knygų 

apdraudos

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų j toną.

Šaukite Klauskite
Sterling 3-4700 Nut ” BEN DUB'N

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

License L-1370

FOUR 01 0

j* * * had Ho Pu ii$ iro A 50 vg kr.]

Whiskoy A Blend 
iritAicnr wnutiis .

409

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Miesto Projektų Taryba su
čiupo slaptą laišką, siųstą vie
no WPA projekto viršininkės 
Annette Bennet, kuriame įma
toma nauja ataka ant WPA 
tarnautojų pašalpos ir jų or- 
ganizacijų. Laiške sakoma:

“Nuo 68th St. raportas sa
ko, kad tūlas nuošimtis moky
tojų turės būti atleista bėgiu 
sekamų dviejų savaičių... 
Dėlto išpildykite tas blankas 
visiems jūsų distrikto moky
tojam, kurių darbas yra nepa-. 
tenkinantis, ir viršininkas ir 
jūs pasirašykit tas blankas. 
Malonėkite tas informacijas 
palaikyti griežtoj slaptybėj.”

Taigi, jos ir būt buvę slap
tybėj, bet tie nenuoramos dar
bininkai, taipgi “Daily Wor- 
keris” ir vėl paleido katę iš 
maišo. Dabar organizuoti į 
Miesto Projektų Tarybą WPA 
tarnautojai pradėjo veikti, 
kad nedaleisti išmėtyti moky
tojus. Tuo tikslu šiandien, 
4 vai. po pietų, įvyks WPA 
mokytojų masinis mitingas Ir-1 
ving Plaza svetainėje, Irving 
PI. ir 15th St., New Yorke.

Dresmeikeriai Smarkiai 
Rengiasi Streikui

Dresmeikerlų vyriausi 
kalavimai yra trumpesnių
bo valandų ir augštesnių algų, 
taipgi panaikinimo 
samdymo mokesčių, 
nimo vedimo laiko 
metodų, ir nedarbo 
fondo.

Palaikymui tų sąlygų jau 
išreikalavus dresmeikeriai ma
to reikalinga pastatyti norma
lion padėtin dirbėjų ir kon- 
traktorių santikius, įvesti nu
statymą sąlygų pačiose dirbė
jų įstaigose, ir suvienodinti si
stemą darbui nuo kavalkų.

Dedamos pastangos išgauti 
iš bosų reikalaujamas sąlygas 
derybų keliu, tačiau unija ma
žai turi tam vilties, kadangi 
senoji sutartis baigiasi 31 šio 
mėnesio, o nauja sutartis dar 
nenumatoma. Tad unija bu- 
davoja ir stiprina savo maši
ną streikui, renkami ir per-, 
renkami bei papildomi streiko 
komitetai, kurie atsakytų savo 
didelei pareigai. Visų dres- 
meikerių pareiga dabar griež
tai susidomėti unija ir streiko 
reikalais, nes nuo to priklauso 
streiko laimėjimas.

Jei nebus susitarta, streikas 
prasidės 1 vasario. Jisai apims 
mažiausia 105,000 dresmeike- 
rių, kurie pasiuva devynis de
šimtadalius visoj šalyje siuva
mų dresių.

Programa buvo įdomi, 
pildė Great Necko choras 
myn, vadovybėje Aldonos 
maitės. Choras gražiai
nuoja. Tai irgi jaunas choras 
ir mažoj kolonijoj, tačiau vis 
daro pažangą. Pagirtina ir 
tas, kad jie visada pribūna 
gražiai organizuoti, skaitlingi 
ne vien tik choristais, bot ir. 
savo draugais palydovais.

Kitą dalį programos išpildė1 
d. A. Velička, tenoras, kurį 
publika entuziastiškai sveiki
no ir iššaukė atkartoti. Taipgi i 
dainavo Aldona Klimaitė, vi
sų mylima sidabro balso solis
tė. Pirmininkavo R. Mizara.

Nors bazaras buvo turtin
gas daiktais, tačiaus veik visi 
parduota. Stambiausiu vakaro 
laimėjimu buvo Tru-Ember 
Coal Co. aukotas tonas ang
lies, kurią laimėjo P. Bėčis iš 
Great Necko. Buvo daugelis 
smulkesnių laimėjimų, kurių 
laimėtojus nepavyko sužinot.

Dalyvis.

Vienam iš New Yorko ma
žių mitingų Yorkvillėj paaiš
kėjo, kad generolas Sherrill 
taikosi Amerikos Hitlerio ro-1 
lei. Jisai yra Imt. Olympics 1 
komitete ir griežtai stoja už 
laikymą Olympikų mažių Vo
kietijoj. Mitingo kalbėtojas 
Thompson, apsikarstės svas
tikomis, pasakė, kad Sherrill 
gausiai remia jo redaguojamą 

i “The National American”, ku
ris kursto visuomenę prieš ko
munistus ir prieš žydus.

SUSIRINKIMU
iMASPETH, L. I., N. Y.

Lietuvių Piliečių Kliubo susirinki
mas įvyks antradienį, 4 d. vasario, 
Zabielskio svetainėje, 61-38 Clinton 
Ave., 8 vai. vakare. Visi nariai nau
ji ir seni malonėkite dalyvauti, nes 
bus labai svarbus susirinkimas.

Komisija.
(23-25)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NAUJOJE VIETOJE

Xe,

Socialistų Šaukiamas 
Masinis Susirinkimas

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarvs del vieno, 

vvro, nas lietuviška šeimvna Wil- 
liamsburgo anielinkėje; turį būt ap
šildomas. Atsišaukite sekamai:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

d., 8

Mi

Šimtai Policisty Jieškoįo 
Pasislėpusio Plėšiko

Didžiuliame Wool worth
dinge apie du šimtu policistų 
turėjo smarkią medžioklę, bet 
grįžo tuščiomis.

Sakoma, 60 augštų name, 
šeštadienį įsivogęs plėšikas ir 
pasislėpęs kur nors užkampy
je. Kada
sekmadienio ryto jis dasigavęs

nors prieš 8 vai.

šį vakarą, sausio 28 
vai., Socialistų Partija šaukia 
masinį mitingą, Brooklyne, 
Public School No. 19 (So. 3rd 
St. ir Keap St.). Kalbės Nor-1 
man Thomas ir iš Tampa, Flo
ridos, Rogers ir kitas draugas. 
Jie pasakos apie ten siaun- 
čiantį baisų terorą.

Rep.

Raudonųjų Persekiojimą 
Skaito “Geru Darbu”

šnipinėjimas ir prieš komu
nistus ir prieš socialistus nu
sistatymas skaitomas “geru 
darbu” šalpos biuro viršinin
kų. Tokiu išvestum!oriu ra
portai siunčiami centraliniam 
šalpos biurui, 902 Broadway, 
New Yorke ,kaipo pavyzdžiai 
“gero darbo”.

Štai vienas tokių raportų

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per lį vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinkų, 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. 
Ideališka lauku namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svarų medaus gau
nama Į metus, 1000 bušelių obuolių, 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa
ros sezone. Vertes $9000.00. Nusilei- 
džiame iki $6750.00, nėra agento. 
H. F. Welenc, 562 7th St., Brooklyn, 
N. Y.

(19-26)

,, _____________
|Bc^>xGERIflUSm DUONA
>W\SaiOLES BAKING Ofl

532 Grand St., Brooklvn^^^v
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Juozas Gervė, 47 metų, 85 į viršininko kambarį ir pavo
ki udson Avė., mirė sausio 25 gęs visus svarbiuosius raktus.
d. Laidos sausio 29 d. šv. Jono Keliom valandom vėliau jisai 
kapinėse. I susidūrė su sargu Petroni. Sar-1

Laidotuvių apeigom rūpina- gas manęs, kad tai darbiniu- apie pašalpgavį, pažymėtą ra-

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
skanus, kain Lietuvoje. 60 svarų 
kenas už $6.75, kvortine bonka—75c. 
Perkant po tuziną ant syk 60c už 
kvortą.
“OUR FARM” HAMPTON, N. J. 

arba telefonuokite South 8-4875.
(19-26)

si graborius J. Garšva.

(Kai-Emma Kalvaitienė 
weit), 47 m. amžiaus, 59-86— 
57th Rd., Maspeth, L. L, mirė 
sausio 25 d., Bethany Deaco
ness ligoninėje. Bus palaido
ta sausio 28 d., Lutheran ka
pinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi- tu uniformuotos ir slaptosios 
naši graborius Matthewi P. policijos 
Ballas (Bieliauskas).

kas, iki tapo jo permuštas ir porte, kaipo “M. 
paskui peršautas, šūvį išgir-l 
do profesorius Rock ir norėjo 
pašaukti policiją, bet telefo
nas buvo atjungtas. Laimei, 
jis buvo tik 7-tam augšte, tad 
pro langą pašaukė atsiust po
liciją ir ligonvežimį.

Ūmai pribuvo apie du šim-'

August, 14 metų 
107-37 115th St., 
Hill, N. Y., mirė 

d. Laidos sausio 28

Aldona 
amžiaus, 
Richmond 
sausio 25
d., šv. Jono kapinėse.
Laidotuves prižiūri graborius 

J. LeVanda, nuo 107 Union 
Avenue.

su šautuvais, gaso 
I bombomis ir kitomis priemo
nėmis. Pastatyta sargyba prie 
visų durų, ginkluota policija 
ėjo iš vieno augšto į kitą, ta-' 
čiaus už 12 valandų medžiok
lės dar kaltininkas nebuvo su
rastas.

Nustatyta, kad plėšikas jau! 
buvęs apvogęs 40-tą ir 41-mą 

1 augštus.

“Darbininkas (investigato- 
r i u s, šiuo atveju-šnipas.— 
Red.) nunešė rendos č 'į' 
$2.60 nuo 5-25 iki 5-31. “M” 
buvo šnekus ir parodė darbi
ninkui įvairius žurnalus, paro-

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATŪRALyLAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paarusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri-

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime, .per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

i John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tele/onas: EVergreen 7-1661

i




