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KRISLAI
Pagelbėkime.
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“Draugo” Jaunimo

Skyrius.
Peržvalga Reikia Daryti.
Kaip Galima Padėti.

Rašo J. ORMANAS

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o IšlaimesitO 
Pasaulį!

Tenka pastebėti, kad del ko
kių nors priežasčių LDS Jauni
mo kuopos dar nėra tinkamai 
įsitraukę į LDS vajų. Nekurio- 
se vietose ir suaugusių kuopos j 
jokios domės nekreipia j tai, Į 
kad reikalinga pagelbėti jaunuo
liams.

Gelbėjimas jaunimo kuopoms 
nėra vien tik LDS darbas, bet 
abelnai viso mūsų judėjimo, j 
Yra draugų, kurie nori padėti 
jaunimui. Tad jiems ir reikia 
sueiti su juom ir paraginti, pa
gelbėti ne tik veikti, bet taip 
pat surasti naujų narių.

Vasario 14 dieną nauja LDS. 
Jaunimo kuopa Binghamtone1 
turės savo pirmąjį parengimą.! 
Mano nuomone, visi draugai 
ten turėtų ateiti talkon jauni
mui ir paremti šį jų parengi
mą.

Kai jaunimas 
pramogą, tankiai 
atsitikimų, kad 
draugų pasirodo 
tažas. Jie sako: 
ten darysiu? Jauneliai rengia, 
tegul jie sau ir žinosi.” O tas 
jaunimui ir kenkia. Ir tai nėra 

, išimtis. Tokių pavyzdžių yra 
visoj eilėje kolonijų.

Katalikų dienraštis 
gas” įvedė “Jaunimo
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ALIEJAUS UŽDRAUDIMAS ITALIJAI BŪSIĄS 
ŽENKLAS KARO EUROPOJ

Visą Italų Diviziją;
Gręsia Jiem Pietuose

t

ROMA, vasario 1.—Mus
solini sušaukė fašistų Di
džiąją Tarybą šitokiems 
klausimams spręsti: kaip at
keršyt toms šalims, kurios 
sustabdys aliejaus išveži
mus į Italiją; kaip geriaus 
prisirengti tolesnėms karo 
galimybėms ir Atsispirti 
prieš Tautų Lygos ekonomi
nes drausmes, ir kaip italai 
galėtų vesti karą net laike 
smarkių nuolatinių lietų pa
vasarį ir vasarą Ethiopijoj.

Fašistų Taryba pradėjo 
tuos planus svarstyti juod
marškinių milicijos 13-kos 
metų -sukaktuvių dienoj. To
kių milicininkų Mussolini 
dabar turi 514,000; bet skai- 
tliuoja, kad galėtų surinkt 
į miliciją iki 4,000,000 jau
nuolių išviso ir panaudot 
juos karui. Į fašistines “ko
votojų” grupes jau dabar
yra sutelkta 740,099 jauni-1 skerdikais ir taikos ardyto- 
mo, daugiausia mokinių ir jais, o dar drįsta kaišytis 
studentu, v

10 Mussolinio Prisakymu
Juodmarškinių milicinin

kų šventės dienoj jiem bu
vo įsakyta visuomet atsi
mint “dešimt fašistinių pri
sakymų.” Vienas prisaky
mas persergsti nuo svajo
nių apie amžiną taiką; aš
tuntas prisakymas skelbia, 
kad “Mussolinis visada tei
singas,” ir negali padaryt 
klaidos. Dešimtas prisaky
mas liepia Mussolinio gyvy
bę statyt augščiau visko.

Milicijos dienoj Mussoli
nio organas “H Popolo” iš
spausdino ilgą redakcinį 
straipsnį, kur sako: “stab
dymas Italijai aliejaus iš už
sienių po kiek laiko prives-

PAGROBĖ Iš ITALŲ DAUGYBĘ GINKLŲ

zot” Jį Japonijoj
TOKIO.— Vokietijos am

basadorius jau kelis kartus 
reikalavo uždraust Japonų 
spaudoj pašiepiančius Hit
lerį paveikslus.

Daugelis japonų nepasi
tenkinę Hitlerio pasakyta 
kalba Muniche, kur jis už- 
reiškė, kad europiečiai turį 
teisę valdyti spalvuotas tau
tas. O japonai yra gelton- 
veidžiai, reiškia, taipgi spal
vuoti.

A u g u r, N e w 
“Times” korespondentas, iš 
Londono sausio 31 d. rašė, 
jog Anglijos užsienių reika
lų ministerija pradėjo tyri
nėti “gandus,” atėjusius iš 

j pasitikimų šaltinių, kad Vo- 
• kietija padarė karinę sutar- 
Į tį su Japonija.

Hitlerininkai ir Japonija 
bando užginčyti tokią slap
tą savo sutartį; bet Angli
jos vyriausybė netiki jų už
ginei jimams.

i Paskutiniu laiku Anglijos 
į valdžia yra susirūpinus, kad 
Japonija gali pasiglemžt ir 

i pietinę Chiniją, kur yra la
bai įsigalėję didieji Anglijos 
kapitalo bizniai.

, Tai ne “Gandai,” o 
Tikrenybė

Į PARYŽIUS, sausio 31.—
wo V V, ▼ XX J Xx, * 1 X> * XX jX < V . XX. XXX I' Hitlerininkus r e m i a n t i s negrų kalinių plieninėje ka- 
persekiojimus nazių Vokietijoje, ftancūzų^laikiaštis La. Li- įėjimo klėtkoje ant ratų, ku-

rengia kokią 
būna ir tokių 
iš senesnių 

stačiai sabo- 
“Ę—ką gi aš

“Drau-1 
Skyrių” i 

sykį į savaitę ir giriasi, kad jis 
bus vedamas išimtinai lietuvių I 
kalboje. Iki šiol ką turėjo ta- i 
me skyriuje, tai vien tik žinias 
apie parengimus ir savo basket-! 
ball lygos dalykus. Dar nieko | 
nėra daroma, kad paaiškinti, 
kaip ir kodėl katalikiškos jau
nimo organizacijos yra uždraus
tos Lietuvoje, nei apie katalikų

Kriminaliai Sudeginta 
20 Negrą Kalinių

SCOTTSBORO, Alabama, 
vas. 1.—Vietinė valdžia pa
skelbė, būk tai tik per “pa
prastą” nelaimingą atsitiki- 

i mą sausio 31 d. sudegė 20

tų prie blokados, o blokada vus.. Šimtai italų paimta į 
bus karas.” (Europoj). Ta- nelaisvę.
me rašinyj fašistai yėl skel- Ethiopų gi buvo 1,200 nu- 
biasi, kad “Italija norinti | Rauta bei sužeista.
saugumo Afrikoj ir taikosi
Europoj.”

Būdami n i e kšiškiausiais

ADDIS ABABA, vasario , rios dalį sudarė ir juodmar- 
1.—Ethiopų vyriausybė ofi- škinių milicijos divizija, 
cialiai praneša, kad nukau
ta 3,000 italų didžiajame 
mūšyje, kuris užsibaigė pe
reitą ketvirtadienį šiauri
niame fronte. “Ištisa juod
marškinių fašistų divizija 
buvo visiškai sunaikinta.” 
(Fašistų milicijos divizijoj 
yra apie 12,000 vyrų.)

Tose kautynėse taipgi li
ko apie 5,000 italų sužeista. 
Ethiopai atėmė iš italų 18 
tankų, 33 kanuoles, 175 kul- 
kasvaidžius ir 2,605 šautu-

škinių milicijos divizija.
Italai Naudoja Prancūzų 
Kanuoles prieš Ethiopus
DOGHEA TARPKALNĖ, 

Italų štabas. — Italai sau
sio 30 d. ėmė smarkiai bom
barduoti 105 milimetrų ka- 
nuolių šoviniais Amba Ara- 
dam viršukalnį tarp Maka- 
lės ir Amba Alagi, į pietus 
nuo tos vietos, kur ethiopai 
pradėjo kasti sau apkasus. 
Tos italų kanuolės yra pa- 
g a m i ntos Schneider-Creu- 
sot ginklų fabrikuose Fran
ci jo j. Italų bombarduoja
mas punktas yra apie 12 
mylių Į pietus nuo Makales.
Italai Bombardavo Gondaro

berte” užtikrina, kad š.m.O tai yra labai svarbu katali
kams. Atrodo, lyg tai būtų sle-’sausio 4 d. buvo pasirašyta 
piama. Gal ateityje bus daly-i 
kai kitaip sutvarkyti. 7 ‘ 
nome, kad Amerikoj gimęs jau-

» nimas, nepaisant, ar būtų kata
likiškas, tautiškas, bolševikiš
kas, ar bepartyvis, nori matyti 
demokratinės santvarkos Lietu
voje, tokios demokratijos, kuri 
duotų laisvę visiems Lietuvos 
nefašistams gyventojams veikti. 
Jie taipgi nori matyti, kad Lie
tuva būtų apginta nuo išlauki
nių priešų, kaip nazių, taip

. Lenkijos imperialistų.
Bet ar tasai “Draugo” jau-i 

nimo jaunimo skyrius ragins 
katalikišką jaunimą toje link
mėje veikti?—Abejotina.

Berlyne sutartis Japonijos

ria jie buvo vežami į darbą.
Du baltieji sargybiniai pa

sakoja, būk vienas negras
Mes ži- • su Vokietija. Tas laikraštis užsidegęs popieros gabalą, o

priešinasi Francijos tarpsa- ; ”■ -
vinės pagelbos sutarčiai su linas" blekinėse*

nuo to ir eksplodavęs gazo-

taikos plunksnomis!

Mainierių Suvažiavimas 
Remia Rooseveltą

Ethiopai Tikrai Atsiim- 
sią Makale iš Italą

Man rodos, kad labai svarbu 
ir reikalinga visiems drau
gams kai kada pasistatyti sau 
uždavinį—savo kolonijos veikė- 

* jų susirinkimuose pasvarstyti ir 
aptarti, kaip eina bei turėtų eiti 
jaunimo judėjimas ir kaip gali
ma būtų pagelbėti jam plėtotis. 
Reikalinga, kad jaunimo judė
jimas turėtų tiek pagelbininkų 
nuo senesnių draugų, kiek tik 
galima.

Nekurie draugai turėtų sau 
liuosanoriai užsiduoti darbą— 
sukurti jaunimo organizaciją, 
kaip kad LDS Jaunimo Kuopą.

labai 
vajus, 
įstoji-

Dabartiniu laiku tatai 
lengva, nes eina LDS 
Jaunuoliams labai pigus 
mas.

Sovietais ir reikalauja, kad 
Francijos valdžia to vietoj 
padarytų artimą sutartį su 
Vokietija.

“La Liberte” atidengia, 
kad Hitlerio kariški atsto
vai lankėsi ne tik Japonijoj, 
bet ir Manchukuo ir apžiū
rinėjo karo laukus prieš So
vietus. '

Tas naziams papėdžiau- 
jantis laikraštis taipgi išsi
plepėjo, kad Hitlerio kari
ninkai tariasi išvien su Len
kijos ir Finijos (Suomijos) 
atstovais apie įrengimą ka
ro laivyno stočių Baltijos 
jūroj.

Taip keturių šalių fašistai 
ruošiasi užpult Sovietus iš 
rytų ir vakarų. O eidami 
karan prieš Sovietu Sąjun
gą iš vakaru, naziai ir Len
kijos imperialistai pirmiau
siai, suprantama, kriušintų 
Lietuvą ir Latviją.

Bet ne Demokratų Partiją, 
Kaipo Tokią

Chinu Raudonarmiečiai 
Užėmė Machanpingą

Tos gazolino blekinės bu
vo sustatytos prie užrakin
tu užpakalinių durų. Ir. 
kaip dabar pasirodo, netoli 
gazolino blekinių sargybi-| 
niai laike žėruojančias ang
lių žarijas. Tai tikrumoj ir 
buvo eksploziios priežastis.

Apart 20 čia jau sudegu
sių negrų, kiti du taip pavo
jingai apdegė, jog gydyto
jai sako, kad ir jiedu turės 
mirti.

O sargvbiniai. kurie giria
si. kad “stengėsi” juos iš
gelbėti, tik trupučiuką na
gus apsvilo.

Valstijos g u b p rnatorius 
Bibb Graves paskyrė neva 
“tvrinėtoius,” bet parinko 
tokius, kad nubaltintų kalė
jimo viršininkus ir mini
mus sargvbinius.

20 negru buvo sudeginta 
beveik toj pat vietoj, kur 
šerifas pirmiau peršovė gal
va Ozi’p Powelliui. vienam iš 
8 nekeltu Scottsboro negru 
jaunuoliu, bevežant juos 
Birmingham kalėjimą.

Jie Pagrobė iš Fašistų net 
73 Kanuoles

WASHINGTON, vasario 
11. — Jungtinės Mainierių 
Unijos suvažiavimui buvo 
įteikta nuo Ketvirto Dist- 
rikto reikalavimas organi
zuot Darbo Parti i ą. Senieji armija, o iš piet-vakarių — 
vadai nuaiškino, kad, girdi, K. Sebato. Ethiopai sako- 

* dabartiniu laiku tatai esą sį galėsią atimt iš italų Ma-

ADDIS ABABA. — Ethi
opai grasina italų 75 mylių 
keliui tarp Adowos ir Ma- 
kalės. Iš rytų pusės jam 
gręsia ethiopų . Mulughetos

dar nepatartina. Todėl, ga- kalę, kada tik ponorėsią.
lų gale, suvažiavime tapo Vasario 1 d. pranešimais,

Mūšis įvyko į šiaurius nuo 
Abbi Addi, Tembien srityje, 
šiaurvakariuose nuo Maka
las.

Per daugeli dienų italų 
maršalas P. Badoglio sten
gėsi “išvalyti” ethiopu par
tizanus iš Tembien kalnų, 
bet neturėjo pasekmių. Eth
iopai iš tų kalnų vis dar te
bedaro netikėtus italams už
puolimus. Fašistams tebe
grosią pavoius, kad ethiopai 
gali čia nukirst italų susi
siekimus tarp Adowos ir 
Adigrato.

Minimos kautynės prasi
dėjo sausio 21 d. IŠ pradžios 
lyg buvo pradėję imt viršų 
italai: bet sausio 28 d. ethi
opai kaip kokia banga me
tėsi ant fašistų ir visiškai 
sunaikino čiela jų diviziją. 
Likusieji italai buvo priver
sti bėgt.

ADDIS ABABA. — Trys 
italų lėktuvai sausio 30 d. 
mėtė bombas ant Chilgos ir 
dvieju kitų ethiopų kaimų 
arti Gondaro, apie 140 my
liu į vakarus nuo Makalės. 
Jokių nuostolių nepadarę. 
Jie taipgi iš oro bombarda
vo Quorama, į pietus nuo^— 
Ashangi ežero, palei kelia į 
Dessye. Jų padaryti čia 
nuostoliai dar nežinomi.

Pavojus Pietinėm Italų 
Armijoms

ROMA. — Gręsia didelis 
pavojus italams pietiniame 
fronte nėr 200 mvlių tarp 
Noghelli ir Imi. Tame tar
pe italai turi permažai kar
eivių. O ethiopų komandie- 
rius Nasibu vedąs dideles 
jėgas prieš italus. Jeigu 
ethiopai pereitu per Ganale

pervaryta rezoliucija remti i paskutiniame mūšyje netoli
šiame krizyje Roosevelto, Makalės Ethiopai atėmė iš r . v. . . .
kandidatūrą į prezidentus prješų net 73 kanuoles, I DESSYE. — Reuteno zi- Dorya upe, tai galėtų per- 
ateinančiuose r i n k imuose, 1,606 šautuvus ir 175 kulka-........ -----------------------------------------------m
bet ne pačią demokratų par-1 svaidžius.

ROMA. — Fašistai bando
, kad viršminėta-

me mūšyje ethiopai sunai-

tiją kaipo tokią. Roosevel- ------
tas pripažintas pažangesniu užginčyti, 
žmogum, lyginant su fašis- .
tine Liberty Lyga, Fabri- ^įno vįsa įtalų juodmarški- 
kantų Sąjunga bei Prekybos I • j 1 } V
Rūmais. Nutarta duot Roo- įta]ų pusės, girdi, kritę tik
kantų Sąjunga bei Prekybos I njų diviziją; sako, kad iš 

'•11 •“ • 1 • 1 • 1 • 1

1

niu agentūros pranešimais, kirst vakarinei generolo 
ethiopai sunaikino italų ge- Graziani’o armijai susisieki- 
nerolo Diamanti armiją, ku- mus su “itališka” Somalija.

Auto. Gurių Darbininkai Seimas Užgyrė Naują
Laimėjo Streiką Francijos Ministeriją

Vienas būdas, kaip dabartiniu 
laiku gali pavieniai ir organi
zacijos pagelbėti jaunimui, tai 
paremti jaunimo organizacinį 
fondą.

LDS Centras labai daug gelb
sti jaunimui finansiškai ir kito
kiais būdais. Bet neturėtų būti 
visa jaunimo organizavimo naš
ta sudėta ant vienos organizaci
jos.

Kuopos, kurios prijaučia mū
sų darbui, galėtų karts nuo kar
to tam paaukoti po dolerį kitą. 
Siųsti aukas reikia LDS Jauni-

S H A N G HAI. — Chinų 
Sovietų Raudono i i A '^mia 
atėmė iš Chiang Kai-sheko 
fašistų Machanping miestą, 
30 mylių nuo Kweyango, 
Kweichow provincijos sosti
nės.

Fašistai savo apkasais ir 
fortais apvedė visą Kwe- 
yangą aplinkui. Bet abejo
jama, ar jie atlaikys mies- 

w«M.ll-,ta nuo 50,000 raudonarmie- 
mo Komitetui, 419 Ix>rimer St.,' čių. įvairių šalių atstovai 
Brooklyn, N. Y.; o čekius arba jau paliepė savo piliečiams 
money orderius išrašyti iždinin- (kraustytis iš Kweyango nuo 
kės H. Kaunas vardu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Aria Laukus

MARIJAMPOLĖ. — šiomis 
dienomis kai kurie marijampo
liečiai pradėjo arti laukus, žmo
nės mano, kad šiemet žiemos 
nebus, bet užtat vasarą bus 
sniego, 
ruošiasi

sevelto rinkimų kampani
jai net piniginės paspirties 
iš unijos.

Mainierių šuva žiavimas 
mušė telegrama Californi- 
ios gubernatoriui Merria- 
mui, kad tuojaus ir besąly
giniai paliuosuotu Mooney 
ir Billingsa, nekaltai visam 
amžiui įkalintus darbininkų 
kovotojus.

Negrų teisių gynimo klau
simas, ypač ryšyj su Scotts
boro negrų jaunuolių byla, 
tapo pavestas unijos Tarp
tautinei Pildančiajai Tary
bai.

600 užmuštų bei sužeistų. 
Fašistai skelbia, būk ethio
pai atėmę iš italų tik trejetą 
kanuolių ir kiek ten mažes
nių ginklų.

Bet aišku, jog fašistai ke
lis desėtkus sykių sumažina 
tikruosius savo nuostolius.

ateinančių raudonųjų.

Todėl jau ūkininkai 
sėjai...

Orleans, La.—Loui- 
gubernatorius J. A.

New 
sianos
Noe paskyrė nušauto fašis
to senatoriaus Huey Longo 
našlę užimt jo vietą šalies 
senate iki rinkimų.

PA RYŽIUS. — Naujas 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Albert Sarraut, “so
cialistas” radikalas sausid 
31 d. pasižadėjo sekti Tautų 
Lygos politiką taikai palai
kyti.

361 seimo atstovas užgy
rė Sarrauto valdžią, už ku
rią balsavo taipgi socialistai 
ir komunistai seimo nariai. 
Prieš ja pasisakė 165 fašis
tai ir kiti dešinieji.

Ketvirtadieni šią savaitę 
seiman ateis klausimas dė
lei užgyrimo tarpsavinės pa
ramos sutarties tarn Sovie
tų Sąjungos ir Francijos 
prieš kariškus užpuolikus.

AKRON, Ohio. — Fire
stone automobilių gumų 
kompanijos 1,200 darbinin
kų sausio 30 d. laimėjo “sė
dėjimo” streiką, kuris tęsė
si 59 valandas. Darbininkai 
sėdėjo prie mašinų ir nedir
bo. Taip jie streikavo ypač 
del to, kad kompanija pava
rė darbininką Clay Dicksą 
iš darbo, kuomet jis protes
tavo prieš perdidelį skubi- 
nima.

Dabar kompanija tapo 
priversta priimt Dicksą at
gal ir apmokėt pusę algų 
darbininkams už išstreikuo- 
tą laiką.

Sovietų Mokslininkai Pasitar
navo Gyvybės Mokslui

MASKVA. — Profesorius 
Michail Sumgin sako, kad 
žymiai pasitarnaus gyvybės 
vystymosi pažinimui atgai
vinimas vabalų, buvusių už
šalusių 3 iki 10 tūkstančių 
metų šiauriniame Sibire, 20 
pėdų gilumoje.

Leningrado Mokslų Aka- poruojasi ir veda vaikus, 
įdemijos nariai tuos sušalu-

JOLIET. III.— Buvęs ka
lėjimo viršininkas Frank 
Whipp kaltina dabartine 
kalėjimo vvriausybę, kad 
perdaug valios davė poniš-'sius gyvius atkasė kiauši- (lyginimo

vabaliukai pilnai išsivysto,

Dabar galima daryti pa- 
» tyrinėjimus su 

kam žmogžudžiui kaliniui nėlių pavidale, anapus Bai-jjiems giminingais šių laikų 
Besigindamas! kalo ežero. Juos laipsniškai (vabalais ir tėmyti evoliuci- 

kitas kalinys atšildžius iri davus jiems tin- nes atmainas per tūkstan-
R. Loebui. 
nuo Loebo, _
James Day jį papjovė. 1 kamo maisto, tie vabalai ir čius metų.

Per Savaite dar 15,000
Italų į Ethiopiją

Suezo kanalu pereitą sa
vaitę buvo pravežta dar 
15,000 italų karui prieš Eth
iopiją.
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Foreign countries, six months____$4.00

• Canada and Brazil, six months____ $3.00

tered as second class matter March 11, 1924, at 
3 Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
I of March 3, 1879.

Pajieškome T.MD. 40 Metų 
Sukakties Proga

, Tai jau bus lygiai 40 metų, kaip lietu
viškam pasaulyje gimė Tėvynės Mylėto
jų Draugija. Ji buvo įkurta 1896 metais. 
Pusėtinai didelė eilė metų prabėgo. 
Draugija iš pradžios gyvavo neblogai ir 

• išleido didoką pluoštą knygų. Jos tikslai 
buvo irgi neblogi—šviesti ir kultūrinti 
iAmerikos lietuvius, taip pat padėti Lie- 

Mtuvos žmonėms įsigyti lietuviškų knygų.
Anais laikais joje priklausė gerokas 

būrys socialistų. Tai buvo dar prieš ka
rą. Bet organizacija pateko j rankas 
grynų “tėvynainių.” širvydiniai žmonės 
pasiėmė T.M.D. savo apiekon. Ir kas iš 
to išėjo? Kur šiandien yra T.M.D.? Ji 
taip, kaip ir dingus.

i Mūsų broliai, smetonuojanti tautinin
kai, nedrįsta viešai draugiją palaidoti ir 
ant jos kapo kryžių pastatyti. Tad drau
gijos vardas tebegyvuoja, bet pati drau
gija taip veikia, kaip kad ji būtų senai 
palaidota ir užmiršta.

Tai dar vienas pasitarnavimas lietu
viams iš mūsų tautininkų pusės. Jie 
šiandien perdaug užimti garbinimu Sme- 

, tonos ‘ir jo diktatūros Lietuvoje, todėl 
mes žinome, kad tokie “maži” dalykai, 
kaip T.M.D., jiems nebegali rūpėt. Ne
žiūrint to, mes visgi patariant ponui Tys- 

t liavai, tam buvusiam poetui ir liberalui, o 
dabartiniam “Vienybės” redaktoriui ir 

’ lojališkam Smetonos ambasadoriui ant 
Grand Stryto Brooklyne, nors “Sveika 
Marija” sukalbėti proga T.M.D. keturių 
dešimtų metų sukakties. Be to, nabaš- 
Jpnko Juozo Sirvydo sūnus Vytautas, ku
ris irgi nemažai prisidėjo prie palaidoji
mo T.M.D. į gyvųjų kapus, turėtų šia 
proga pasveikinti savo kolegas, taip gar
bingai apsidirbusius su savo laiku buvu
sia didžiule apšvietos organizacija.

Mūsų Literatūros Draugija 
Puikiai Gyvuoja

Kalbant apie gyvąją nabašninkę T.M. 
D., smagu mums prisiminti apie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją (ALDLD). Jai suėjo 20 metų. 
Tai’ buvo dvidešimt metų didelių ir gra
žių darbų. Draugija yra išleidus 40 kny
gų, Apimančių visokias gyvenimo ir kovų 
sritis.- Ji šiandien puikiai gyvuoja. Ji 
turi netoli penkis tūkstančius narių. Ap
art knygų, antri metai leidžia trimėnesi- 
nį žurnalą “Šviesą.” Jos kuopos randasi 
ir veikia kiekvienoj didesnėj lietuvių ko
lonijoj Jungtinėse Valstijose ir Kanado- 

\ je.
Mūsų Literatūros Draugijos išleistos 

•nygos stačiai sužavėjo Lietuvos žmones, 
* $e jas matė nesenai Kaune įvykusioj 

njų parodoje. Nelaimė, kad šiandien 
*jnkVą valdo fašistai, kurie bijo apšvie

tos ir mūsų draugijos knygų neįsileidžia 
į Lietuvą. Jeigu mūsų knygos galėtų pa
siekti Lietuvos žmoneles', tai jos suvai- 

■ dintų didžiausią rolę švietime Lietuvos 
Kliaudies.

Šiuo tarpu eina ALDLD naujų narių 
garimo vajus. Reikėtų, kad šis vajus 
šimtu'procentų išeitų sėkmingai. Kiek
vienos kuopos ir kiekvieno nario pareiga 
pridėti savo petį prie vajaus pravedimo.

Nenumalšinamos Raudonosiosjį*
Audros

Užviešpatauja tyla. Jokia žinia nepra- 
simuša per kapitalistinę cenzūrą į pasau
lį iš tolimosios Chinijos. Tai tęsiasi kar
tais kelias savaites. Kai kas mano, kad 
Chinijos komunistai ir jų raudonoji ar
mija jau viską pralaimėjo ir sudėjo gin-

Betj-kaip tik tada ta Chinijos Raudono
ji Armija gerai kovoja ir laimi. Po il
giausios tylos staiga sublizga kapitalisti

ne j spaudoje žinutė iš Chinijos, kad “rau
donieji” tebeveikia, arba per radio vienas 
kitas pranešėjas neiškentėjęs prastenė- 
ja, kad Raudonoji Armija maršuoja pir
myn. šitaip atsitiko sausio 30 d. Anksti 
ryte radio paskelbė, kad “raudonosios 
gaujos” traukia pirmyn. Sausio 31 d. 
“New York Times” patalpino pranešimą 
iš Hongkong, kad “raudonųjų smarkus 
žygiavimas pirmyn Kweichow provinci
joj grūmoja jos sostinei miestui Kwei- 
yang.” Visiems misionieriams esą impe
rialistinių valdžių įsakyta atsisveikinti 
su dievu ir bėgti iš tos provincijos. Ir 
jie staiga išsikraustė.

Ten pat sakoma, kad Japonijos utili
taristai labai nusigandę “raudonųjų” (ko
munistų) veikimo šiaurinėj Chinijoj. Ja
ponai siūlo militarinę sutartį Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžiai karui prieš 
komunistus ir Sovietus pietinėj Chinijo
je. Jeigu Chiang Kai-shekas nepriimsiąs 
šio pasiūlymo, tai Japonija viena per jo 
galvą siųsianti pusės miliono armiją Chi- 
nijon ir iššluosianti komunizmą. Bet ne- 
taip lengva su komunizmu apsidirbt. Jis 
jau prigijęs Chinijos pavergtosios liau
dies galvose ir širdyse. Jo iš ten' nebeiš- 
raus imperialistai. Kad kaip, tai į ko
munizmo kietą uolą gali susiskaldyti sau 
kaktas tie patys Japonijos plėšikai.

LDD Kuopų Balsas del 
Bendro Fronto

Patyrėme, kad ir Worcester, Mass., 
skaitlinga ir veikli kuopa pasisakė už 
Centro Biuro pasiūlymą sudaryti platų 
bendro fronto komitetą Stilsono išlaisvi
nimo reikalu vedimui. Penktadienio 
“Laisvės” vietinėse žiniose skaitėte pra
nešimą, kad Brooklyno apielinkės LDD 
rajono konferencija parėmė tą mūsų 
srovės pasiūlymą ir reikalauja, kad į ko
mitetą būtų pakviesti atstovai nuo Li
teratūros Draugijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Philadelphijos opo
zicija tokio pat nusistatymo.

Bet Strazdas, Jankauskas ir Stepona
vičius nepaiso net ir savo organizacijos 
kuopų ir narių balso. Jie nesiskaito su 
visuomene.

Švelnios Frazės ir Šiurkštūs 
Darbai ,

Sausio 15 d. Kaune buvo apvaikšeioji- 
mas dvylikos metų sukakties nuo Klai
pėdos prijungimo prie Lietuvos. Kalbė
jo dideli ponai. Visi jie kalbėjo labai 
švelniai. Tūlas Sidzikauskas savo kal
boje pasakęs: “Savo kovoje už Klaipėdą 
turime būti vieningi, turime stiprinti sa
vo santykiuose su klaipėdiškiais brolišką 
meilę ir solidarumą.”

Bet kokia Smetonos valdžios tikroji 
politika? Ji nieko bendro neturi su 
“broliška meile ir solidarumu.” Ji smur
to pagelba laikosi galioje. Ji nesiskaito 
su Lietuvos liaudies balsu ir troškimais. 
Šita politika namie ir nuolatiniai pasikė
sinimai ant Klaipėdos žmonių teisių kaip 
tik tolina Klaipėdą nuo Lietuvos, vieton 
ją artinti. Ar tie dvylika metų nors vie
nu coliu atvedė Klaipėdos žmones arčiau 
prie Lietuvos? Ne, neatvedė. Visi pri
pažįsta, kad Smetonos valdžios smurtiški 
žygiai Lietuvoje ir Klaipėdoje yra van
duo Hitlerio malūnui—Hitlerio, kuris ty
ko ne tik Klaipėdą atimti, bet patraukti 
per visą Lietuvą ir bendrai su Lenki
jos imperialistais ją sumėsinėti. Sme
tonos nelemtos politikos vaisius puikiai 
parodė paskutiniai Klaipėdos rinkimai. 
Ji taip sukiršino klaipėdiškius, kad jie, 
keikdami Hitlerį, balsavo už Hitlerio 
partijos kandidatus.

Taigi, Sidzikausko lapiški žodžiai apie 
“brolišką meilę ir solidarumą” kartą į 
metus klaipėdiškių neprivilios prie Lietu
vos. Reikia visai naujos politikos, nau
jo atsinešimo, tikros meilės ir solidarumo 
linkui Klaipėdos liaudies. O tokią nau
ją politiką galėtų pravesti tiktai Lietu
vos žmonių valdžia. Juo greičiau bus 
nuverstas Smetona su savo žentais ir 
svainiais, tuo greičiau pražydės ta bro
liškoji meilė, pirmiausia pačioj Lietuvoj, 
o paskui pasieks ir Klaipėdą.

A r Išgirs Mūsų Lietuviški 
Kunigai!

Nesenai New Yorke įvyko katalikų 
bažnyčios kunigų diskusijos temoje “Ka
talikiškas Atsakymas Komunizmui.” Kal
bėjo dideli bažnyčios šulai. Kunigas 
James M. Gillis, redaktorius žurnalo

Sovietų Mokslo ir 
Meno Dovana Liet.

Kauno laikraščiai paskelbė 
sekamą svarbią naujieną vi
siems lietuviams:

“Sovietu knygos parodai pa
sibaigus, beveik visus jos eks
ponatus, išskyrus tik politinio 
pobūdžio knygas ir Lai kuriuos 
plakatus, parodos rengėjai pa
dovanojo Vytauto Didžiojo uni
versiteto bibliotekai. Viso kny
gų atskirais vienetais padova
nota per 2,000. Padovanotosios 
knygos yra įvairiausių mokslo, 
meno ir kitų sričių. Labai didelė 
padovanotųjų dabartinių SSSR 
tautų elementorių ir kitų knygų 
kolekcija, parašyta daugiau 
kaip 75-iomis kalbomis. Jų tar
pe yra japoniškų, kiniškų ir ki
tokių. Ypač daug gruzinų kal
ba. Keletas elementorių ir skai
tymo knygų yra ir lietuvių kal
ba.

“Padovanotųjų knygų vertę j 
sunkų apskaičiuoti, nes nevisos 
knygos turi vienodos vertės. 
Daugelio knygų kainos mums

visai nežinomos, tačiau ji yra 
labai didelė. Kaip bibliotekos di
rektorius prof. Vaclovas Biržiš
ka apskaičiuoja, ji vidutiniškai 
siekianti kelias dešimtis tūks
tančių litų. Kai kurios atskiros 
knygos yra vertos po kelis šim
tus litų.

“Padovanotosios knygos bib
liotekai laikomos vertingomis, 
nes jų tarpe yra žymių mokslo 
veikalų, labai įdomi naujoji dai
lioji SSSR literatūra, brangūs 
meno leidiniai ir kt. Daug jos 
padės norintiems rimtai tiksliau 
pažinti dabartinį SSSR kultūros 
gyvenimą. Už tai Vytauto Di
džiojo universitetas, jo bibliote
kos vadovybė dovanotojams yra 
labai dėkinga. Dėkingi ir visi 
galėsiantieji jomis pasinaudoti.

“Drauge su knygomis uni
versiteto bibliotekai yra pado
vanota ir parodoje buvusi išsta
tyta SSSR rašytojų atvaizdų ko
lekcija. Padovanotosios knygos 
į biblioteką jau atgabentos ir 
tvarkomos.”

RAŠYTOJAI APIE LENINĄ
1924 metais mirus Leni

nui, apie jį atsiliepė dauge
lis rašytoju. H e n r i c h a s 
Mannas rašė:

“Lenino didybė dar labiau 
man paaiškėjo iš palygini
mo su dabartine Vokietija. 
Ką mes matome savo šaly
je? Tiktai aklą neapykantą 
linkui idėjos, kaipo panauji
namojo principo, ir linkui 
žmonių visuomenės, kaipo 
proto kūrybos dalyko. Pas 
mus viskas palikta bepras
miam pripuolamam įvykiui, 
ir to pasekmėje mes mato
me tik sugriuvimą, bet ne 
pilną sugriuvimą, o po to 
burtininkiškai, aklai bando
ma sugrąžinti atgal tai, kas 
netinka, ir tatai vadinama

mas; žmonės nemato sau 
priešakyje jokios keliarodės 
žvaigždės į ateitį, jokios 
augštyn pa keliančios idėjos. 
Kaip nežiūrėtume į tai, kas 
atsitiko Rusijoj, Leninas 
padare savo liaudį laimin
gesne ir todėl jis pats buvo 
laimingesnis, nekaip galėtų 
būt bi kuris veikėjas Vokie
tijoj.”

Emilius Rabaldas, buvęs 
“Freiheit” vokiečiu laikraš
čio redaktorius, rašė:

“Nei vienas darbininkas 
Vokietijoj asmeniškai nepa
žįsta Lenino. Ne daug kas 
yra jo raštus skaitę, žinios 
apie jo kalbas ir darbus at
eidavo mums sužiniai su-

“atsteigimu.”
Ir Vokietijoj mes taip pat 

turime ekspropriaciją (nu
savinimą), masinį badą ir 
liaudies gaišimą. Prie to 
prisideda dorinis nupuoli-

darkytos. O vis dėlto milio- 
nai Vokietijos darbininkų 
karštai gėrisi Leninu ir len
kia prieš jį savo galvą. Ka
me gi to priežastis? Prie
žastis didžioje jo asmens 
galybėje, kuri veikia taip 
pat ir ištolo. Priežastis — 
magiškas (užburiantis) 
dvelkimas, plaukiantis iš 
paties didžiausio vado, iš 
paties didžiausio mąstyto
jo, turinčio talentą painiau
sius uždavinius išreikšt kuo 
paprasčiausiais žodžiais.

Leninas buvo tipas naujo
jo žmogaus, ateities žmo
gaus. Ir, suprantama, nega
lima daryti jokio palygini
mo tarp jo ir tų prasisiekė- 
lių dabartinėje Vokietijoje, 
kurie nuklojo sau kelią nu
garomis milionų Vokiečių 
proletarų. Toks palygini
mas būtų kaip ir šventeny
bės iškoneveikimas. Leni
nas buvo vienas iš. skaičiaus 
tų visai didžių žmonių, ku
riais likimas apdovanoja 
liaudį, klasę, kaipo vadais, 
gal būt, sykį i šimtą metų, 
ne daugiau. Tiktai su tokiu 
žmogum, su tokiu vadu, 
kaip Leninas, tepajėgs pa-Į

John L« Lewis, pirmi
ninkas “Committee for 
Industrial Organization”, 
kuris pareiškė, kad jis ne
sitrauks iš kovos už in
dustrinį unijizmą A.D. 
Federacijoj.

“The Catholic World” pasakė įdomiausią 
prakalbą. Tarp kitko, jis pasakė: “Aš 
netikiu, kad mes turėtumėme komunistus 
vadinti tuščiagalviais, arba nusispjauti 
ant jų visos programos. Jeigu mes ne- 
pravesime tų socialių reformų, kurias ko
munistai skelbia—jei nepravesime ramiu 
būdu ir rėmuose’demokratijos ir kapita
listinės sistemos,—tai gali jie jas praves
ti pagelba revoliucijos.”

Kunigas Gillis labai bijo revoliucijos. 
Bet jis, kaip matome, pripažįsta, kad ko
munistų programoje yra labai gerų da

siliuosuot proletariatas.”
O tada buvo Vokietijoje 

kelis kartus geresnis gyve
nimas, negu dabar yra prie 
fašistų teroro. Ir tada So
vietų šalies gyventojai ge
riau turėjo, tą pripažino 
net šie rašytojai, o dabar, 
kada Sovietų Sąjunga pa
darė milžinišką pažangą, 
progresą, tat kiekvienas 
teisingas žmogus mato, kad 
Lenino kelias buvo teisin

mu visas Komunistų Inter
nacionalas palenkia galvą 
prieš didžiąją jūsų nelai
me.” C-

Ir mes paminėję 12-tas 
Lenino mirties sukaktuves 
privalome daugiau susirū
pinti auklėjimu Komunistų 
Partijos. — Partijos, kuriai 
priklauso vadovystė darbi
ninku klases kovose už kas
dieninius ir galutino pasi- 
liuosavimo reikalus.

gas.
Arturas Golličeris atsilie

pė :
“Vladimiro Iljičo mirties 

valandoj sustojo vienam 
momentui žmonijos širdis, 
staptelėjo pasaulio istorijos 
pulsas. Jo gyvenimas užsi- i 
baigė, bet dabar, kaip beri
bis šiaurės spinduliavimas 
(aurora borealis), virš reg-j 
račio kyla jo gyvenimo le
genda (padavimai).

. . i
Lenine dar pirmu kart 

įsikūnijo proletariato valia 
ir galybė. Vargu begalima 
būtų šiuo laiku apimt jo as
mens bruožus ir didybę; bet 
jau dabar aišku, kad jo as
menyje dar pirmą kartą 
žmonijos kolektyvas (bend
ruomenė) paėmė viršų ant 
asmens reikalų. Neveltui 
pirmieji Lenino manifestai 
kreipėsi “į visus”! Jis buvo 
atbudusi ir garsiai suskam
bėjusi žmonijos sąžinė. Tas 
balsas niekados nenutils.”
Iš Komunistų Internaciona

lo Pareiškimo

ŠYPSENOS
Turi Daug Laiko

Storas klebonas, bevaikš
čiodamas po laukus, netyčia 
įkrito į gilų bulvių rūsį. Iš 
karto jis mėgino pats iš to 
rūsio išlipti, bet pilvotam 
žmogui tas nebuvo galima. 
Jis pradėjo nesavu balsu 
šauktis pagelbos. Prisiarti
nęs kaimietis, ramindamas 
kleboną, tarė: “Na, ir ko 
taip, klebone, karščiuojiesi? 
Šiandien dar tik antradie
nis, yra užtektinai laiko iki 
sekmadieniui.”

Beždžionė Tapo Oficierium
Italas Tony pakliuvo į 

Amerikos kariuomenę. Ka- 
Į dangi anglų kalbą mažai te
kinojo, jam buvo gana sun
ku.

Kartą supykęs oficierius 
klausė Tonio, ką jis veikė 
pirm kariuomenės.

“Aš sukau vargonėlius, o
Komunistu Internacionalo 

Pildomasis Komitetas po 
Lenino mirties pasiuntė Le
nino žmonai ir seserims 
užuojautos laišką. Tarpe 
kitko buvo pareikšta:

“Pirmyn, kovon—štai kur 
vienintelė Lenino verta pa
garba. Visapasaulinė komu
nistinių respublikų sąjunga 
—štai kur vienintelis pa
minklas, tinkamas Lenino 
didybei. Su tokiu suprati-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

bezdžioniukė ant virvutės 
rinko man pinigus.”

“Tai kam tu, pametęs tą 
amata, istojai i kariuome
nę?” ‘

“Mane prievarta paėmė.”
“O kas atsitiko su bež

džionėle?” klausinėjo to
linus oficierius.

“Ją padarė leitenantu,” 
aiškino Tonis.

Surinko J. šilingas.

KRIENAI, SVOGŪNAI, 
KIAULIENA

Drauge daktare, apie visokį 
maistą ir jų vitaminus esu 
skaičiusi ir gerokai apie tai ži
nau, bet apie krienus ir cibu
lius ir kiaulės mėsą nieko ne
žinau.

Malonėkite pranešti per 
“Laisvę”, ar krienai ir cibu
liai yra geras maistas žmogui, 
žinoma, krienus sutarkuoji, 
pridedi druskos, cukraus ir ac
to, ir taip prie mėsai1 valgai. 
Taip ir cibulius. Juos naudo
ji žalius, keptus arba virtus, 
prie valgių gaminimo.

dėję.

Taipgi kiek vertės turi kiau-j 
lės mėsa, kada ją sudedi į| 
puodus, susūdai, ir per kelis j 
mėnesius ji taip būna susu-j 
dyta; kaip kada net per žie-' 
mą žmonės taip laiko mėsą su-

ATSAKYMAS

Krienai turi savo vietos prie 
maisto. Pat savaime krienai 
kokio didelio maistingumo ne
turi. Kolei švieži ir žali, jie tu
ri kiek vitaminų ir mineralų. 
Sukonservuoti, sudaryti, susū- 
dyti, jie nustoja vitamino C, 
bet palaiko savo mineralines 
druskas. Švieži krienai, kaip 
ir bet kokios šviežios daržo
vės, yra naudingiausi vartoti. 
Bet galima vartoti po trupu
tį ir sudarytų krienų. Tik ne
reikia daug acto vartoti, nes 
actas (uksusas) vidaus plėves 
erzina ir kraują gadina: nuo 
acto mažiau pasidaro raudo
nųjų kraujo skritulėlių,—actas 

ištarpina ir susprogdina.
Svogūnai žali yra visai ge- 
ir sveika daržovė. Turi vi

tamino C, kalkių, fosforo, sie-

juos

ra

lykų ir siūlo katalikų bažnyčiai juos pri
imti.

Paskaičius šiuos kunigo Gillis pareiš
kimus, gali plaukai atsistoti ant galvų 
mūsų lietuviškiems kunigams ir jų laik
raščių (“Darbininko,” “Draugo” ir “Gar
so”) redaktoriams. Katalikų žurnalo re
daktorius ir dar kunigas ragina nespjau
dyti ant komunistų programos! Mūsiš
kiai katalikų srovės vadai nieko gero pas 

! komunistus nesurado ir nesuranda. Jie 
sako savo parapijonams, kad komunistai 
yra velnio atsiųsti vaikai apversti visą 
pasaulį augštyn kojomis.

ros, potašiaus ir kitų minera
lų. Virti svogūnai vitamino 
C nebeturi, bet vartoti tinka. 
Kepti svogūnai jau prasčiausi, 
ypač jei riebaluose kepti: sun
kiau viduriams atsieina, vita
mino C neturi.

\
Kiauliena sūdyta tinka 

maistui, jei retkarčiais jos var
toji. Liesa kiauliena turi vita
mino B. Bile kokia kiauliena 
reikia pirma gerai pavirinti, 
kad kartais neapsirgus trichi- 
nos liga, trichinoze. Žalia 
kiauliena kartais turi trieili
uos kirmėlaičių.
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Ar Jūs Taip Mobili
zuojate Mases Stilso 

no Išliuosavimui?

auksą, sidabrą ir kitus brang- 
menis, aukoti fašistų valdžiai 
varymui fabrikų ir kitokių dirb
tuvių karo pagrindais.

Jau iš pirmesnių Mussolinio 
gyrimųsi žinom, kad jo “geri” 
piliečiai, susiuntė, suaukojo mi- 
lionų lirų vertės šliūbinių žie
dų, brangakmenių į karinės re- 
zervos fondus. Dabar jau Mus
solini skelbia gavęs biliono li
rų vertės tokių aukų. Prie to, 
dabar viešai paskelbė ir katali
kų dvasiškių didelės vertės 
brangmenų suaukojimą jo to ka- ” 
ro varymui. Apie visa tai 
“Philadelphia Record,” gr. 27 
d., 1935 rašo. Tačiaus čia paduo- ’ 
du tiesiof<:nę ištrauką tik apie 
katalikų dvasiškių aukojimą del 
Mussolinio karo — del žudymo 
žmonių ir grobimo svetimų tur- ‘ 
tų! štai, perskaitykit paties 

j Mussolinio paskelbimą ir pa

ir planavome apie Stilsono pa
sidavimą, kad, jis galėtų legali
zuotis. Buvo teirautasi pa,s ad
vokatus. Bet Stilsonas pasakė'. 
Nu, kaip dabar eisi ir pats pasi
duosi į valdžios rankas. Ka 
žmonės pamanys? Tegul, dirb
siu, nepaisysiu, jei suims, tai 
suims, vis tiek bus didvyriškiau.

Matomai,, jis taip ir elgėsi.
Naujosios Gady- pirštu rodo į Pruseika ir kitus 

administratorius ir vienas vienybės šalininkus. Vienam 
savo slaptam laiške Strazdas Tai buvo jo reikalas. Bet šian- 
tvirtina, kad Butkaus adresą! dien, dabar, ' - -

3 žinojo tiktai buvę jo artimi' 
30 dienos laidoje grie-1 draugai, kurie dabar stoja už

Naujasis 
nes 
iš dabartinių opozicijos vadų, 
K. Steponavičius to laikraščio 
sausio f 
biasi atvirų provokacijų prieš 
mūsų judėjimą. Pelei Lietu
sių Centro Biuro pasiūlymo, 
kad tuojaus būtų sudarytas pla
tus įvairių sriovių bendro fron
to komitetas, kuris paimtų ves
ti visą Stilsono išlaisvinimo 
reikalą ir tiktai kuriam visuo
menė galėtų pilnai pasitikė
ti ir jo atsišaukimus pilnai rem
ti, Steponavičius šaukia:

Aišku dabar, kodėl d. Stil- 
‘ sonas kalėjime ir kas trokšta, 

kad jis ten ir supūtų. Tai 
taip einama prie vienybės su 
tais demoralizatoriais, kurie 
jau nuo pat įsibriovimo į dar
bininkišką judėjimą griauja 
ir ardo lietuvių darbininkų 
vienybę, ardo jų organizacijas 
ir įstaigas. Jie žino, kad jei 
d. Stilsonas bus išlaisvintas, 
tai jūsų triūsu ir pinigais įs
teigtas laikraštis “Naujoji Ga
dynė” nebus parblokštas ir 
LDD nebus išardyta. Delei to 
dabar tos provokacijos ir bim- 
binis sabotažas prieš d. Stil
sono išliuosavimą.

vienybę su komunistais. Vadi
nasi, jisai inkriminuoja Prusei- 
ką, Kuodį ir kitus buvusius Stil
sono artimus draugus.

Elmanas savo vienam laiške 
panašiai kalba. Jis sako:

“Abelnai, drauge, iš daugelio 
vietų gaunami laiškai rodo, jog 
drg. Butkaus suėmimas, tai esą-Į
mos kovos pasekmė...” (Jo pa
ties daugtaškis).

Ar Steponavičius, Strazdas ir 
Elmanas turi faktus parėmimui 
savo provokatoriškų insinuaci
jų? Jeigu turi, tai kodėl nepa
skelbia viešai? Kol to nepada
ro, jie lošia provokatorių rolę. 
Kol jie to nepadaro, ar mes 
turime teisės sakyti, kad ar 
tik nebus 
ga?”

šitos tų 
sudaro dar

greitą priežastį, kodėl tu- 
susidaryti platus tarpsro- 
komitetas ir visa tai iš- 
ir paskelbti viešai. Mes!son£> išlaisvinti. Ar ne taip bu-1

I vo? Ar bandysite užginčyti tuos 
faktus?

vagie, kepurė

ne- 
čia 
de-

žmonių insinuacijos 
vieną labai rimtą ir

turėjote tuojau pasakyti? Jeigu 
taip, jeigu jau jūs taip ištiki
mai Stilsono testamentą pildote, 
tai kodėl kitoj vietoj tą patį 
testamentą mindžiojote po ko
jų, kuomet jūs kvietėte ir kvie
čiate mus bendrai veikti, kalbėti 
masiniuose susirinkimuose, ir t. 
toliau ?

Ar matote, kur nors, koks 
nors šuo yra pakastas.

Jankauskas sakė, kad bus pa
daryta rezoliucijos forma ir iš
siuntinėta organizacijoms, kad

Roose-

Italijos Fašizmo Siūti 
mas ir Bažnyčia

akyvaizdoje šių vi
sų faktų, gerbiamieji, jums vie
šai ir slaptai mus, komunistus 
ir šiaip revoliucinius darbiniu- Į >ios Pra«ytų prezidento 
kus bandyt inkriminuoti, mesti velto dovanoti Stilsonui baus- 
juodą šešėlį ant jų už Stilsono Kur din3'b tos rezoliucijos? 
suareštavimą, yra labai šlykštu J Jej2’u jums ištikrųjų rūpi tik 
yra baisi politinė kriminalystė.; Stilsono išlaisvinimas, tai ko- 

. del dingo ta rezoliucijos forma?
Jankauskas sakė, kad viena

tinis kelias Stilsono išlaisvini- 
prezidento 

bausmę. Jokių teismų 
nes pats Augščiausias 
tą bausmę užtvirtino.

Juk tai savo rūšies raketas, ar 
ne? Tik jūs, gerbiamieji, aky- 
vaizdoje šių faktų, galite saky-

Gal rasis tokių, kurie sakys: 
“tai straipsnio autoriaus išgal
vojimai šmeižti bažnyčią.” Ne, 
ne išgalvojimai, čia rašoma pa
gal buržuazinių didlapių pada
vimus, paimtus iš Vatikano or
gano “Osservatore Romano”, 
žemiau matysim keletą įrody
mų.

Popiežiaus Kreiva Politika
Keliom savaitėm pirm Mus

solinio paskelbimo generalės 
mobilizacijos užpuolimui ant 
Ethiopijos, popiežius Pijus XI 
išleido viešą pareiškimą, neva 
del taikos. Tame jis sako: “Ne
reikia karo del gavimo reikalin
gų sau žemių. Jei Italijos žmo-1 
nėm perankšta gyventi, tai tą m$stykit: 
klausimą galima išrišti 
metu pasaulinio teismo keliu”. 
Bet už savaitės, ar kiek vėliau, 
Milano kardinolas (Italijoj), 
kalbėdamas į katalikus, užgy
nė tą Mussolinio karą—užpuo
limą ant Ethiopijos. Jis išsireiš- 

Kitas; kė kad, “Italija tai daro civili-: 
pirm to užpuo-■ zavimui Ethiopijos, del Kris- 
‘Dabar mes kad taus kryžiaus”, 
karą sulaikyti, 
jau patys gin- 
Mussolinis su

Nuo pat pradžios fašizmo 
įsteigimo Italijoj, mūsų spauda 
ir gyvas žodis skelbė, jog fa
šizmas tai pati bjauriausioji 
kraštutinybės priemonė sulaiky
ti banguojančias darbo žmonių 
mases nuo galutino išsiliuosa- 
vimo iš kapitalistinės vergijos. 
Fašizmo rėžimas valdo Italijos 
liaudį tik geležia ir ugnim. Di- 
dž. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris S. Hoare, savo parla
mente, štai ką pasakę. “Mes no- į 
rim, kad Italija būtų tvirta, ka
ro prieš ją nenorim, bet nesu
tinkam su tokiu valdymu, kaip 
Mussolinio”. Mussolinis į tai 
atsakė: “Jau 14 metų tokiu val
dymu išlaikiau Italiją galingą”.

Per 14 metų baisaus teroris
tinio rėžimo, Mussolinis privedė 
ne tik Italiją, bet ir savo kru
vinąjį fašizmą prie susmukimo. 
Paties Mussolinio ir jo diploma
tų Tautų Lygai išsireiškimai, 
tą patvirtina, štai dar pirm 
užpuolimo ant Ethiopijos, jie 
sakė, kad Tautų Lyga, uždraus- 
dama jiems karą prieš Ethio- 
piją, nori Italiją užmušt, 
jų pareiškimas 
limo skambėjo: 
ir norėtum tą 
negalėtum, nes 
klai šaudytų”,
savo fašizmu taip buvo įsiutęs, 
kad nepaisė nei didžiausių jėgų 
draudimų, perspėjimų, nei bau
smių. Kaip nuožmiausi razbai- 
ninkai, fašistai užpuolę grobia 
ir griauja tą ramią šalį ir žu
do nekaltus žmones! Tūkstan
čiai išžudyta iš abiejų pusių. 
Ir už visa tai atsakomingas 
Mussolinis su savo fašizmu.

ti, kad mes norime, kad Stilso- mub ^ai prašymas 
nas kalėjime supūtų.

Mes gelbėjomc jam (nepai
sant mūsų nesutikimo su jo po
litiniu nusistatymu), kuomet jis 
dar nebuvo areštuotas, praneš
dami, kad šnipai jo j ieško.

Tuojaus po suareštavimo mes 
pirmutiniai su mielu noru suti
kome (nepaisant net to, ką Jan- 

! kauskas paaiškino) bendrai su 
jumis veikti, mesti į bendrą dar
bą visą mūsų judėjimą, visas 
mūsų masines organizacijas, 
kad greičiausia Stilsonas būtų 
išlaisvintas. Tuojaus 
Biuras išleido atsišaukimą 
kvietė visus lietuvius padėt Stil- sipinigavimo tikslams?

Akyvaizdoj visa tai, mes ne- 
, galime pasitikėti Jankausku ir 
jo komitetu. Mums atrodo, kad 
dabartiniams Sklokos vadams 
rūpi kas nors daugiau, negu 
greitas Stilsono išlaisvinimas. 
Mes negalime pasitikėt, kad 
Stilsono gelbėjimo vardan su
rinkti pinigai pasieks savo tiks
lą. Mes nenorime būti dalyviais 
kokio nors raketo. Todėl mes 
siūlome sudarymą plataus ko
miteto. Tiktai tokiam bendro 
fronto komitetui 
sitikės.

I dovanoti
1 nebebus, 
Teismas 
Bet Elamanas savo laiške sako: 
“Gali būti bausmė sumažinta, 
bet gali būt dar ir padidinta, 
jeigu nebus užtenkamai pinigų 
vesti byloms. ”

O dabar Steponavičius stačiai 
atmeta reikalingumą tokių pra
šymų. Jis sako: “Su protestais 
jie visus liuosavo ir liuosuoja, 
bet nei vieno nepaliuosavo.” 

'Vadinasi, nereikia protestų-pra- 
Centrojšymų. Tai kam jūs šaukiate ma

nysimus susirinkimus? Ar tik pa-

taikoSj “Keturiasdešimts arkivyskupų 
ir vyskupų į diecezijas nuo Al- »• 
pų iki pietiniam krašto galui, 
daugiausia Sicilijos, susiuntė 
Mussoliniui savo garbės ženklus 
—vyskupiškus žiedus bei kito
kius brangmenis (jewels). Kle- 
rikai didžiai sėkmingais pa
vyzdžiais didina tautos rezervą 
auksu, sidabru ir brangakme
niais daugeliu milionų lirų.

“Vienos parapijos kunigas su-,f
. . . .. tarpino visus, apart vieno, baž- ,

džiausiomis parodomis, ovacijo- ny^jos varpus ir štangomis at- 
lmis paskelbė to karo mobiliza-; siuntg su išl.eiškimais:
ciją, tai visokį balsą išduodan-l 
ti instrumentai, dirbtuvių du- 
dos-triūbos, ūžė, visų bažnyčių, 
sykiu ir Romos katalikų, varpai 
gaudė, šaukdami prie ginklo žu
dyti žmones!

Akyvaizdoj visa to, Vatikan
as per savo organą “Osserva-

! tore Romano”, gruodžio 19 d., 
1935 m. laidoj, užginčija, kad

i bažnyčia remia Mussolinio karą 
Afrikoj. Sako: “tai Franci jos 
komunizmo ir Vokietijos na- 
zizmo neteisingi raportavimai, 
būk bažnyčia finansuoja tą ka
rą”. Bet ką tie užginčinimai ( 
verti, kada papos aukštieji dva
siškiai bei kunigai, kaip žemiau 
matysim, atvirai remia tuos 
Mussolinio kruvinus darbus?
“Dievas”, Milano Kardino

las Ir Ethiopijai Karas
Kada jau Ethiopijoj buvo už

mušta tūkstančiai žmonių, dau
giausia moterų, vaikų ir senelių, 

, išgriauta kaimų bei miestų, Mi
lano kardinolas vėl kalbėdamas, 
kėlė ovacijas už tą Mussolinio 
karą, štai gruodžio 1 d., 1935 
m. “Philadelphia Record” buvo 
ta žinia atspausdinta—beabejo, 
ir kituose laikraščiuose. Tarp 
kitko, tas kardinolas sakė: 
“Dievas su Italija, Italija su 
Dievu. Italija Dievo vietininkė, 
Italijos veiksmai 
Dievo veiksmai!” 
aukštas katalikų profesorius, 
kalbėdamas įšaukė prie neapy
kantos, girdi: “Britanija mūsų 
bjauriausias priešas, neapkęs- 
kite Britanijos, lai neapkenčia 
jos jūsų vaikai ir vaikų vaikai! 
Neapkeskite visų tų šalių, ku
rios prisidėję ir prisidės prie 
bausmių (sanctions) prieš Ita
liją”!

Po 
nios 
“kas 
drąsius 
aukštosios dvasiškijos?”
Katalikų Dvasiškių Medžia
ginis Rėmimas Mussolinio

Karo
Pagal buržuazinių didlapių 

žinias, Mussolinis skelbia pa
sauliui, kad Italijos žmonės jį 
visaip remia karo veiksmuos. 
Kada Tautų Lyga nubalsavo už
dėti ekonominės ir finansinės 
bausmes (sanctions) prieš Ita
liją, už Mussolinio tokį razbai- 
ninkišką užpuolimą ant Ethio
pijos, tai Mussolinis, idant at
remti tas bausmes, apskelbė 
Italijos žmonėms, mažiau val
gyt, mažiau naudot visokių rei
kalingų gyvenimui produktų. O

Nors Popiežius minėtą pa
reiškimą, priešingą karui pas
kelbė, bet kada Mussolini su di-

labai 
retų 
vinis 
tirti
pilnai pasitikėtum tokiam komi
tetui. Mes senai reikalaujameDar vienas dalykas. Kada,

d. A. Jankauskas, sakydamas į tokio komiteto sudarymo, 
per radio prakalbą, tik prisi-

a minė, kad d. Stilsonas buvo 
išduotas ir kad išdavikas kada 
nors bus išvilktas viešumon, 
tuoj (už poros valandų) buvo 
pareikalauta, kad pristatyti j 
valdžiai tos prakalbos vertimą. / 
Tai matote, kokiose aplinky
bėse mums prisieina dirbti d. 
Stilsono išlaisvinimui. Bim
ba “biuro” vardu, o “biuras” 
Bimbos vardu reikalauja savo 
atstovybės—kontroliuoti fon-

w dą taip kaip jie visus savo 
fondus kontroliavo ir kontro
liuoja. Jiems nesvarbu pa-

’liuosuoti d. Stilsoną, bet svar
bu pasidaryti politinio kapi
talo. Su protestais jie visus 
liuosavo ir liuosuoja, bet nei 
vieno nepaliuosavo.
Ir da kitoj vietoj priduria:

• f,Mes neleisime, kad bimbiniai 
iš šio fondo padarytų antrų za- 
fbulionijadų”.

* Padaviau ilgą ištrauką iš to 
provokatoriško straipsnio, idant 
visuomenė matytų, kaip toli jau 

' nusikraustė Steponavičius ir ki
ti dabartiniai “Naujosios Gady
nės” bosai.

Brooklyno fašistų “Vienybė”
* (sausio 31 d.) cituoja Stepona

vičiaus straipsinį ir sako: “Del 
t*o Steponavičius, rodydamas 
pirštų į Bimbą, rėžia: ‘Aišku 
dabar, delko d. Stilsonas kalėji
me ir kas trokšta, kad jis ten 
supūtų”.

Kodėl jo bijo Jankauskas,, 
Strazdas ir Steponavičius, jei
gu jų sąžinės ir rankos yra 
švarios?

nesislapstė, veikė 
pat suareštavimą, 
dideliam Lietuvių

štai Ką Kalba Faktai
Stilsonas 

viešai. Prieš 
jisai kalbėjo
Socialistų Sąjungos 19 kuopos | 
bankiete Brooklyne. Ten buvo 
susirinkę visokiausio svietelio. 
Visi jį matė ir girdėjo kalbant.

Stilsonas žinojo, kad jo de
tektyvai j ieško. Sakoma, kad jie 
buvo atėję į “N. G.” raštinę ir 
jo klausinėjo.

Gal kokie trys mėnesiai tam 
atgal veikiausia tie patys detek
tyvai buvo atėję į “Laisvės” 
raštinę ir klausinėjo Stilsono 
(Butkaus). Vienu sykiu atėjo 
ir klausinėjo. Už kelių valandų 
vėl atėjo ir klausinėjo. Tuojaus 
aš pats per telefoną pranešiau 
“Naujosios Gadynės” ofisan 
apie tai.

Stilsoniutės draugai ir drau
gės jaunuoliai žinojo, kur Stil
sonas gyvena.

Stilsonas važinėjo su pra
kalbomis po Ameriką. Dar ne- 
taip senai mudu darėme įžangą 
Piliečių Kliubo svetainėje 
rengtose diskusijose.

Ką Pasakė Jankauskas
Berods ant rytojaus ar už 

dienos kitos po suareštavimo
Stilsono, pats Jankauskas atėjo komitetą? Jeigu taip, tai viešai į 

Dabar aišku, kodėl negalima i kviesti mus į bendrą frontą del-----------------------------------------
Stilsono gelbėjimo. Sutikome 
eiti į bendrą frontą, bet siūlė
me, kad visas darbas būtų pra
plėstas, kad būtų sudarytas pla
tus komitetas ir tt.

Jankauskas griežtai reikala
vo, kad aš kalbėčiau Brooklyno 
masiniam susirinkime. Drg. 
Mizara pastebėjo, kad nesvar
bu, kuris mūsų draugas kalbės, 
nedaro skirtumo—svarbu, kad 
mūsų srovė sutinka bendrai 
veikti. Aš irgi sakiau, kad gali 
pasitaikyti, kad tą dieną būsiu

Negalima ti- i užimtas, bet mes sutinkame vie-

Bet Kur Jūsų Pažadai 
Dingo?

Jūs sakėte, kad jūs nesate 
priešingi bendro fronto komite
tui, kuris visą darbą paimtų 
vestų Kiek mums žinoma, tam 
susirinkime, kuriame buvo pa
skirtas laikinas komitetas, Ka
tiliūtė ir kiti labai entuziastiš
kai stojo už bendro fronto ko
mitetą ir sakė, kad to laikino 
komiteto pareiga bus tuojaus 
griebtis už plataus komiteto su
darymą.

Kas pasidarė paskiau, kad jūs 
piestu atsistojote prieš mūsų 
pasiūlymą? Kodėl nepasakote 
viešai, atvirai?

Well, dalykas vėliau paaiškė
jo. Newarke Jankauskas ir 
Pruseika viešai pasakė, kad 
jiems kalėjime Stilsonas pasa
kė, kad jis jokios paramos ne- 
reikalauia iš “laisviečių” (tai 
yra, milžiniškos kairiosios sro
vės), kad jis jokiu būdu nesu
tiks j u atstovus įsileisti į joki 
komitetą, kad jis tebekeršija 
jiems ir išėjęs iš kalėjimo dar 
“atskaitas suves.”

Stilsonas smerktinas už tokį 
nusistatymą. Atrodo, kad jis no- 

su” ri lošti kankinio rolę, ar ka, kad
■ griežtai atmeta talką 
tūkstančių pažangiųjų

1 Ar del to jūs taip 
kovojate prieš bendro

visuomenė pa-

mums 
reikės tik vieno varpo apvaikš
čioti iškilmingumą pergalės!” " * c*

Reiškia, kad Mussolinis su sa- 
vo fašistais užgrobs Ethiopiją 
ir nugalės kitus savo priešus, 
tai kunigai iškilmingai apvaik
ščios pergalę.

Religiniai tikinti žmonės, visi 
žinote “dievo” prisakymus. Pri
siminkite čia nors šiuos du: 
“Penktas,. Neužmušk” ir “De- 7 
šimtas, Neimk Nieko—Jokio 
Daikto, kas yra jo.” Mussolini?.' 
juos kuobiauriausiai sutrempė '' 
ir trempia. Gi dvasiškija, kaip 
matom, Mussolinio fašizmą tuo
se žygiuose, moraliai ir mate-”” 
rialiai remia. Tad gi jau visa 
tas kuo aiškiausiai įrodo, kad 
pati katalikų dvasiškija, (ne- \ 
skaitant kitų tikybų), 
tuos prisakymus, nei 
“dievą”. Jau šiandien 
tokį tamsūną kunigą
kuris į tai tikrai tikėtų. Todėl, 
jie taip drąsiai, atvirai ir tar
nauja kapitalizmui, imperializ
mui, pagaliaus jo kruviniau
siam įrankiui—fašizmui.

Tik palyginkite viršminėtus 
bei kitus kunigijos darbus, su 
jų mokinimais, o matysit patys 
aiškiai, koki jie neteisingi. Jūs 
tokiu būdu suprasite, jog ne
protinga yra duotis jiems iš
naudoti.

Už tokį užpuolimą Tautų Ly
ga uždėjo bausmes prieš Italiją, 
dar žada jas padidinti, jei Mus
solinis nenustos varęs tą nelem-l 
tą darbą. Tai fašistai vėl kelis 
kart rėkė, girdi: “tuomi nori 
Italiją užmušti”. Matot, patys 
muša, patys rėkia.

Negana to, jei Italijai bus 
stabdoma gavimas aliejaus bei 
kitų karinių medžiagų', tai Mus
solini grūmoja sukėlimu Euro
poj ir net visa-pasaulinį karą. 
Tik pamąstykit: tuo jis grūmo
ja Tautų Lygos šalims, kurių 

i yra apie 50. Tokiam kare, ne- 
' žiūrint, kiek žmonių būtų iš
klota ir kitko išgriauta, nežiū- 
__ , __ j iš to išeitų, vienot 
Italija, kaipo fašistinė, galą

I gautų—nejaugi Mussolinio sme
genų trustas to nesupranta? Tai 
kuo gi tą galima pavadinti, jei 
ne fašizmo pasiutimu?

Tuomi piktinasi kiekvienas 
turintis nors kiek sąžinės, ir 

1 sveikesnio proto žmogus. Tą 
kad smerkia net didžiuma kapitalis- 

Bet ve: Romos baž-

Susimildami, 
provokacinėmis 
Nieko tuomi neatsieksite. Mūsų 
visuomenė pažįsta jus, pažįsta 
jūsų darbus.

Steponavičius sako (skaityki
te virš paduotą ištrauką), kad 
mes norime Stilsoną laikyti ka
lėjime, nes mes norį sunaikinti 
“N. G.” ir LDD. Nieko pana-; 
šaus mes nenorime. Teisybė 
kaip tik priešingoj pusėj. Mumj^1®^ į* J 
atrodo, kad nenorėdami plataus 1 ’
visuomeniško komiteto vedimui 
Stilsono išlaisvinimo kampani
jos, jūs ilginate jo buvimą ka
lėjime. Kodėl? Ar tik nebus to
dėl, kad vardan jo galite dabar 
biznį varyti?

Mūsų nusistatymas kaip tik 
priešingas. Mes manome, 
juo greičiau jis bus paliuosuo- tinių šalių.

MCOCUIY4, tag, ^uo įjus sveikiaU) nes j0 ny£įa> fcurį save vadina teisy- 
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nesiš vaistykite 
insinuacijomis.

netiki į
i pati 
vargiai 
rastum,,

desėtkų

tylėti, nebegalima neatsakyti į 
naujųjų opozicijos vadų leidžia
mas provokacijas ir daromus 
inkriminavimus. Jie mus ver- 

tis. TI vienos pusės, mū- 
’ alb"tojus kviečia 

masiniuose susirinki- 
del Stilsono išlaisvinimo

>UM«

- j suareštavimą jūs nebegalėsite bes ir doros įstaiga, mokytoja, 
griežtai išnaudoti savotiškiems reika- “dievo” prisakymų pildytoja, 

fronto lams. | tuos Mussolinio plėšikiškus kru
vinus darbus užgiria ir remia.

Ethiopijoj,
Ten pat,

A. Arbačiauskas

are you

MR ĮT«^ Fi»5T 
1B «W
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k 1b ti 
muose 
(pats Jankauskas mane patį 
pirmutinį kvietė ir prašė kalbė
ti Brooklyn© susirinkime, ir 
kalbėjau, kur buvo surinkta 
virš du šimtai dolerių aukų), 
iš kitos pusės šitokį provokato
rišką inkriminavimą jie drįsta 
mesti ant mūsų.
keti, kad Jankauskas, Strazdas draugą duoti kalbėti mūsų 
ir Steponavičius staiga iš proto

Ne, jie turi labai 
Tatai

srovės vardu. Jankauskas sako, 
kad svarbu, kad Bimba kalbėtų, 
nes jis yra Biuro sekretorius 
ir todėl bus ženklas, kad visa 
mūsų srovė sutinka bendrai 
veikti.

šitame susirinkime aš klausi
nėjau Jankazisko, kaip atsitiko, 
lead Stilsoną suėmė, kodėl jis 
nesisaugo jo, juk jis žinojo, kad 
įieško ir tt. Jankauskas atsakė 

Strazdas ir Elmanas tokiu pat | sekamai: Jau, sakė, kxdbėjome\

išsikraustė.
* savotiškus sumetimus, 

reikia iškelti aikštėn ir paro- 
dyti visuomenei.

Slapti Strazdo ir Kitų 
Laiškai

Kuomet Steponavičius atvirai 
provokatorišką pirštą laiko at-

* kišęs prieš mus, tai slaptai
New Yorko vienoj mokykloj įsteigta klesa mokinti 16 metų amžiaus jau
nuolius barzdaskutyklos darbo. Prie deskos sėdi ir mokina Samuel Tur
chin. Jaunuoliai vieną žmogų skuta pasiguldę. O tas džiaugiasi išlikęs 
dar gyvas.

to, net buržuazinis tos ži- 
rašėjas, stato klausimą: 
pirmiau girdėjo tokius 

išsireiškimus katalikų

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS '
tada laikas valgyti medų, **Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25



Ethiopai sako, kad jie tvarko

Širdingas Ačiū už Paramą 
“Darbininkų Žodžiui”

koma, kad nekurie vyrai gerai 
uždirba, bet kiek 'ištikrųjų vy
rai Uždirba, negalima sužinot,

be jų pačių pagelbos. Taip 
manyti yra klaidinga. Draugai 
darbininkai ir darbininkes, 
mes natvs esame unija ir tik

je pasitraukė, mūšiuose suėmę 
nemažai kanuolių, tankų ir kul- 
kasvaidžių. Visa tai daugiau 
yra panašu j tiesą.

šiaurių fronte taipgi prasidė
jo dideli mūšiai už Makalę. Ita
lai gyrėsi, kad jie išmušę apie 
8,000 othiopų ir suėmę 4,000

Graikija skelbia, kad būk ji 
turi tikrų žinių, kad jeigu Ita
lijos fašistai pralaimės karą 
Ethiopijoje, tai tuojaus prieš 
Italiją išstos Turkija ir atsiims 
savo Dodecaneses salas. Tos 
salos prigulėjo Turkijai, bet po 
1912 m. karo Italija pas pasi-j nelaisvėn, kad laimėję trijų die- 
griebė. Jos yra arti Turkijos i nų didelį mūšį. Bet vėliau pa- 
Anatolijos krašto. Italija ten | sirodė, kad ne italai laimėjo, 
turi apie 50,900 kareivių, 200 bet ethiopai užmušė apie 3,000 
karo lėktuvų ir nemažai karo 
laivų.

italų, šimtus suėmė nelaisvėn, 
pagriebę daug tankų, apie 100 
kulkasvaidžiu ir du italu būrius

Krupp a Karo Pelnai
mi‘

visai sunaikino.
Ethiopijos karalius

Selassie pilsi pažino, kad
dideli ginklų Ki 
kur daro kanuok 
lūs. 1935 metai 
rė 9,700,000 markių ($3,880
000). Sako, kad labai pakil 
gamyba. Aišku, kad Hitlerį 
smarkiai rengiasi karam

  . , . , ethio- Le Isssen yra' . .. .. . , -• ... •..... . i pai pietų I route turėjo giliai pa- ppo fabrikai, ... , !. , , sitraukti i savo sali. Bet jauir kitus gink-1 . .. . . ‘ . . .., .. i ir italai sako, kad jiems pra-pelno pasida- i . . . .. . . . _ .
į dėjo stokuoti maisto, kuro ir 
kitu reikmenų.

4- *•

Hitlerio Karo Giesmė
Orlaiviai ir Bombos Hitleris dar kartą iši 

Sovietų Są,jungą ir žiopt USUIS

L Italijos fašistai skelbia, kadImelus paleido, 
tik kelių dienų mūšiuose pietų Sovietų Sąjungoj 
fronte jų orlaiviai padarė 141 kiekvieno 100 (ii 
Skridimą ir numetė 86,039 sva
rus bombų.

Ethiopai praneša, kad jie ke
lis trimotorinius bomberius nu
mušė, vieną nuvijo nuo Dessya. 
Italai prisipažįsta, kad nuo ka- 
£0 pradžios jie jau neteko 16 
karo lėktuvų, žinoma, kad dau- atsieina, daug <j 
giau, bet argi fašistai viską1 bet tarpe kitko štai ką pareiš- 
prisipažins.

mažiau

> <)

“Mes turime Vokietijoje 68,- 
000,000 gyventojų, visi nori val
gyti, apsirengti, turėti namus 

i ir gyventi. Jokia sutartis ne
gali pakeisti šį faktą. Jeigu 

' naujai užgimę vaikai verkia pie- 
i no, tai jie turi teisę tam. Gal- 
■ va valstybės turi jiems tą duo
ti, ką jie nori, kas jiems reika-

Kai-shekas labai nepatenkintas 
savo generolais, kad jie, turė
dami veik 30 kareivių prieš 
kiekvieną raudonarmietį ir ne
galėjo atsilaikyti.

veikliai darbuodamiesi, ginda
mi savo reikalus, įvykinsime 
unijinę tvarką šioj dirbtuvėj. 
O kuomet išmoksime apginti 
savo teises, stosime vienas už 
visus ir visi už vieną, tada ne
reikės drebėt prieš bosą, kad 
nepavarytų iš darbo.

Darbininkė.

Ant moteriško darbo—kiše
nių ir susiuvimo skūrinio švar
ko iš lauko—“praisai” yra 
daug prastesni. Bet ir čia to
ji pati nelygybė—vienos už
dirba iki 26 dolerių į savaitę, 
o katros nemoka bosams pa
taikauti, toms užtenka ir $12 
į savaitę.

Čia skaitosi 36 darbo valan
dos į savaitę, bet užėjus sezo
nui, valandų nebeskaito. Mo
terys, dirbančios prie skūrų, 
turi dirbti vakarais iki 6 vai., 
o prie audeklinių koatų, turi 
dirbti ir subatomis. Vyrai dir
ba iki 9 valandai vak. ir da 
nekurie pasislėpę dirba suba- 
tom ir nedėldieniais, bet jeigu 
kas iš darbininkų patėmijęs 
unijai apskundžia, tai bosas 
su unijos agentu randa išėji
mų ir pasiteisina.

Šis darbas yra sezoninis. | 
Unijiniai darbininkai da pa-' 
dirba kiek ilgiau, o priimtieji 
ant ekstra, gauna dirbti, tik
tai nuo 2 iki 3 mėnesiu. Tu 
darbininkų į uniją nepriima, 
bet jie moka 50c. į savaitę, o 
kuomet paleidžia iš darbo, tai 
sykiu ir iš unijos.

Ch. Siman, P. šaulys, J. Viz
barą, A. Šimkus, G. Bitė, Ch. 
Vinciūnas, A.
Poškus; po 50c.
Savič; K.
$19.25.

“Darbininkų žodžio” vajus 
rytinėse kolonijose iki šiam 
laikui einasi neblogai. Drau- 
gai-gės visose kolonijose, ku
riose tiktai lankiausi, stengėsi 
man padėti sukelti aukų del 
“Darbininkų žodžio” nupirki
mui linotipo.

Kadangi važinėjant po įvai
rias lietuvių kolonijas neturiu 
laiko smulkmeniškai aprašyti 
apie draugų-gių suteiktą įvai
rią pagelbą, tad trumpai iš
reiškiu didelį širdingą ačiū 
rochesteriečiams, binghamton- 
iečiams, serantoniečiams ir ki
tų kolonijų draugėms-ams.

Mes, kanadiečiai, džiaugia
mės uoliais rėmėjais “D. žo
džio” Kanadoje, bet daug 
draugų-gių J. V. nemažiau pa
sižymėjo už kanadiečius. 
Draugai visose kolonijose pa
dėjo gauti aukų ir skaitytojų 
vežiodami savo mašinomis 
stuba iš stubos, taipgi suteikė 
na kvynę. .«■

Labai malonu pažymėti, kad ( 
I daug draugių padėjo pasidar- 
į buoti, ką pažymėsiu vajų pa- 
I baigos. Draugų-draugių pa
stangomis jau šiandien rytinė- 
i se kolonijose sukelia aukomis
£250.43 ir gauta apie 30 skai-j . 
iytoįii. Dar aplankysiu »Bal-i Stankus, M. 
timore, vėliau Conn, ir Mass, i Buinauskas, J.• • • 7 va.lstijas, kame, tikiu draugai-, 
gės ir gi prisidės prie kana
diečių sunkaus darbo.

Nekuriu kolonijų aukotojų 
sąrašai tilpo “Laisvėje” pa
duoti vietos draugų; vėlesnių 

s vadina sporto, ir i kolonijų žemiau skelbiu.
i 500,000 naiių. Fa- Qa] ]<ajp ]<ur bus įvykus 

6 metų vai us .lau i c|cj priežasties padavi-j
mo vietinių draugų, dėlto kad 
draugai negalėjo žinoti visas 
aukas, nes jų daug gauta at
silankius namuose. Užtai iš 
kalno atsiprašau draugų—gių. 
Bet “Darb. žodyje” bus pa
skelbta visas tikslesnis 
šas.

“Pasaulinis” Karalius
Naujas Anglijos karalius va

dinasi Edward VIII. Tūli skel
bia Anglijos karalius “pasauli
niais,” mat, Anglija turi visa
me pasaulyje pavergus tam tik
rus kraštus. Anglijos imperi
jos visi kraštai sudaro 13,355,- 
426 keturkampes mylias ir tu
ri 495,764,000 gyventojų, Angli
jos kolonijos 150 kartų dides
nės už ją pačią.

Italijos Karo Jėgos
Mussolinio ministerių nutari

mu 1934 metais, rugsėjo mene-1 
sį, visi Italijoj berniukai nuo 8 

' metų amžiaus jau pradeda karo 
muštrą, kuris baigiasi tik galu
tinu iš armijos jų paliuosavimu, 
tai yra po 55 metų amžiaus. 
Tam tikslui fašistai sutvėrė ir 
pusiau mililai'i's jaunuolių or-j

■jo 835,801 j 
metų jau-

yra organizaci
ja “Piccolo Italiana” su 661,- 
700 narių; o nuo 13 iki 18 me
tų amžiaus “Givani Italiana’’ 

į su 80,000 narių. Dar yra orga
nizacijos nuo 6 iki 8 metų vai
kams, kuria? 
jos turi apie 
šistai nuo 
pradeda mokinti karo muštro.

Italijos armija buvo iš 17,- 
966 oficierių ir 236,217 karei
vių, bet kada Mussolinis ruošė- 

|Si prie karo su Ethiopija, tai 
I armiją davarė iki 1,000,000

metu

Italijos Fašistu Blofai
Apie Dideles Pergales;
Per paskutinę savaitę ir pusę 

Italijos fašistai pradėjo girtis; 
savo dideliais pasisekimais Eth
iopijoje pietų ir šiaurių fron
tuose. Pietų fronte italai metė
si nuo miesto Dolo tarp upių' Ką tas reiškia? Tas reiškia, 
Dawa-Parma ir Ganale-Dori ja i Hitleris rengiasi baisiam 
ant Dėstą Demtu ethiopų ar-lk;arui> užpuolimui ant Sovietui___ _

Italai giriasi, kad jie! Sąjungos ir kitų kraštų. Japo- (mi]iono) kareivių, kurią ir lai- 
nijos imperialistai savo plėši- parUošęs. 
mo žygius teisina tuomi, kad 
jiems perankšta savo šalyje. 
Italijos fašistai “po saule vie
tos” reikalauja, kaip tik prisi
dengdami tuom pat pasiteisini
mu. štai ir Hitleris sako, kad 

, visiems reikia valgyti, apsireng- 
į ti, gyventi, vaikai verkia pie
no, o čia jis sakys, kad Vokie
tija to neturi, tai ir turi užpulti 
kitas šalis, užkariauti jas ,kad 
gavus tą viską. Visi imperiali
stai savo bjaurius žygius taip 
teisina.

pa
pa- ;
gi-
pa-

nujos.
čia pasivarė net 280 mylių pir
myn, užmušė apie 25,000 ethio- 
pų.

Dalykas yra štai kame: šiame 
fronte ethiopai neturėjo daug 
kareivių. Italų čia įsiveržimas 
nesudaro ethiopams didelio 
vojaus. Patys italai taipgi 
dėjo save į pavojų, nes jie 
liai įsiveržė. Jeigu ethiopai
spaus tiesiai iš šiaurių linkui 
miesto Dolo, tai italai bus užda
ryti kaip maiše ir jiems bus dar 
blogiau, kaip buvo prie Sesa į 
Baneh. Italams liktų tik arba 
pasiduoti, būti išmuštiems, arba 
bėgti į Anglijos koloniją, kur 
jie būtų nuginkluoti ir laikomi 
iki karo galo. Veikiausiai, kad 
Čia italai tik mažus mechani
zuotus būrius ir pasiuntė. Per! 
du paskutinius mėnesius italams 
labai nesisekė, tai jie turėjo pa
rodyti, kad dar jie gali 
ti, o čia ir Tautų Lyga
ko, kad uždėjus daugiau 
Italijos pabaudų.

Cliiny Raudonoji Armi
ja Laimėjo Mūšius

Vis daugiau įsigali Chinijos 
Raudonoji Armija.
10,000 raudonarmiečiu ' c

Nesenai 
vadovy-

Rezerve yra apie 
2,500,000 atsarginių. Armijos 
išlaidos į metus siekia 2,620,- 
587,746 lyrų.

Italijos orlaivynas yra vienas 
iš galingų. Jis turi 81 airodro- 
mą, 86 orlaivių laukus, apie 
3,500 karo orlaivių, 24,600 or- 
laivininkų. Orlaivių, motorų ir 
bombų gaminimo.fabrikai dirba 
dieną ir naktį. Italija turi ga
na daug didelių bomberių, ku
rie gali toli nuskristi. 1934 
metais orlaivynui išleido 678,- 
000,000 lyrų.

Italijos jūrų karo laivynas 
yra vienas iš naujausių. Jis 
silpnas tik šarvuočių šakoje, 
kurių turi 4, 1912 metų buda- 
vojimo, po 21,500 tonus įtalpos, 
22 mylių į valandą greitį ir su 
13-kos colių kanuolėmis.

Italija turi 3 kreiserius
nesnius po 9,300 tonų su 10 co
lių kanuolėmis; 7 kreiserius po 
10,000 tonų įtalpos, kurie daro 
po 32 mylias į valandą; 6 krei-

se-

sąra-

Minersville, Pa.
Aukojo po $1.00 :
žemaitis, Ramanauskas, A. 

Kazakevičius, A. Jurevičius, 
O. Senkuvienė, B. Jurkonis.

Po 50c.: A. Arbačiauskas, 
J. Rušinskas, O. šemberienė, 
M. Martinaitis, R. Gudelienė, 
M. Kaminskienė.

Po 25c.: M. Mitskuvienė, II. 
Arminienė, V. Šmulkštys, J. 
Ramanauskas. Smulkių 85c. 
Viso $10.85.

Taipgi draugė M. Minevi- 
čienė, iš Shenandoah, Pa., pa
aukojo $1.

usirin- Ko supliekė 30 divizijų chinų 
ant baltagvardiečių, kurie norėjo 

Raudonajai Armijai pastoti ke-

M . ■

Newark, N. J.—Aukojo po 
$2: J. Paukštaitis, Prijaučian
tis; W. Skeistaitis $1.50; G. 
A. Jamison, $1.25; po $1: S. 
Staniulis, F. Lesevičius, B. 
Daržinauskas, Z. Stasiulis, II. 
Burkė, Makreckai, Ch. Anuš- 
kis, S. Lukas ($1.20), A. Kve
darą, J. Paukštaitis, W. Tyliū- 
nas, M. Paukštaitienė, G. Žu
kauskas, J. Juodeška, U. Mit
kienė; po 50c.: J. Mikšys, A. 
Rudys,
Dobinis, P. Kunz (55c.) ; po 
25c.
J i e š m a n tienė, Jiešmantas; 
Draugas 30c.

ALDLD 5 
$30.

Miškeliunas, M.

v*

Mikionis, Kušlienė,

Viso

Elizabeth, N. J.—Po $2 au
kojo : D. Paulauskas, W. Pau
lauskas, ALDLD 54 kp., J. 
Kalnietis; po $1: A. Saulėnas,

Šis paveikslas parodo, kokiose
i farmeriai. Kuomet smarkesnis ve jas užeina, jų stubas sugriauna.

stubose gyvena Alabamos valstijos hied

serius po 5,250 tonų, kurie da
ro po 37 mylias į valandą; 7 
mažesnius senus kreiserius; 1 
orlaivių vežiką; 94 naikintojus, 
jų tarpe daug naujų ir greitų; 
20 torpedinių laivų; 76 subma- 
rinus ir apie 300 katerių bei 
kitų mažų laivelių. Taigi, Itali
jos karo laivynas yra tvirtas, 
jis turi apie 56,000 oficierių ir 
jūreivių. 1934 metais jam iš
leido 1,397,222,277 lyras.

Stripeika, P. 
J. Ūsohis, P. 

Noraitis 25c. Viso

Linden,
$1: M. Užkurienė, 
dauskas, Iz.
Bakūniene;
Viso $4.50.

N. J.—Aukojo po 
G. Kar- 

Striupaitis, M. 
Gaidelis 50c.

Hillside, N. J.—Po $1:P. 
Ramoška, L. Duobinis, J. Gas- 
peraitis, A. žalis. Viso Eliza- 
bethe ir apielinkėje surinkta 
$27.75.

Chester, Pa.—Po $1: F. Na
vickas, J. Urbonas, J. Valuko- 
nis, A. Lipčius; po 25c.: P. 
Puslis, F. Dura, J. Chesna, P. 
Šlajus, J. Pusvaškis ir S. Deps- 
kis. Smulkių 52c. Viso $6.02.

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.

Philadelphia, Pa,—Aukojo: 
Republikonų kliube $6.10; AL 
DLD 141 kp. $3; Graborius 
Stankus $2; po $1: W. Lubi
nas, J. Grušauskap, J. Šinkū
nas, J. Kruda, J. Stankus, P. Darbininkai didžiumoje yra " 
Pilėnas, J. Masionis, J. Rainys, tikintieji. Unija šioj dirbtu- | 
Rainienė, R. Samulis, A. Bak- vėj labai silpnai stovi, o bosai 

su darbininkais daro tą, kas | 
jiems patinka, šie darbininkai 
mano, kad unija yra kokia tai | 
automatiška mašina, kuri vis
ką turi sutvarkyti iš viršaus'■

šys, J. Motiejaitis, Daktaras 
Vagonienė, K. 

Šmitienė, B. 
! Ramanauskienė, W. Scotch;
po 75c.: M. Gedvilienė; po 
50c.: J. Butkus, J. Masionis, 
V. Urlakienė, J. Zakarevičius 
ir J. Kuršinskas; Pilėnas 25c. 
Smulkių surinkta $1.20. Viso 
$33.80.

M. Guoba.

Bostono Žinios

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ 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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

bosai buvo 
darbininkų 
kad “prai- 
bet ir ne

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

ir dar veik šalę 
darbininko sėdėda- 
mokinys, laukda- 

vietos. Kuomet tu 
pasipriešinsi bo-

Knopf S. H. Mfg Co. Leather 
Clothing, 470 Atlantic Ave.

Ši dirbtuvė yra unijinė, dar
bininkai priklauso prie Amal- 
gameitų Kailiasiuvių, Skūra- 

I siuvių 267 skyriaus. Čia dirba 
i apie 4 šimtai darbininkų-kių. 
Darbas padalintas į skyrius, o 
mokestis nuo šmotų. Ši dirbtu
vė pereitą vasarą parsikraus
tė atgal į Bostoną iš No. Ab
ington, kur keletas metų at
gal ji buvo pabėgusi nuo uni
jos.

No. Abingtone 
j žiaurūs ir dideli 
engėjai. Netiktai, 
sus” nukapodavo,
teisingai darbą padalindavo— 
vieniems duodavo geresnį dar
bą su geresniu “praisu”, o an
triems tekdavo tiktai tas, kas 
atlikdavo 
kiekvieno 
vo naujas 
mas tavo
apsirgsi ar 
sui, atsirasi už durų. Darbi
ninkai, nebepakęsdami tokios 
padėties, vėl susiorganizavo į 

įskūrsiuvių uniją, tada darbo 
sąlygos šiek tiek pagerėjo ir 
bosai pasidarė biskį sukalba
mesni. Bet su tuom įvykiu 
neviskas pasitaisė. Gali būt, 
kad atsilyginus darbininkams 
už suorganizavimą unijos, 
darbdavis vėl iškraustė savo 
dirbtuvę atgal į Bostoną ir 
pasiliko tik ištikimus darbinin- 

| kus, o kitų jau nepriėmė. Tas 
parodo, kad unija nėra gana 
stipri ir darbininkams prisieis 
da gerai pakovoti, pakol įs
teigs unijinę tvarką šioj *dirb- 
tuvėj.

Dabar Bostone, nors nauji 
1 mokiniai nebesėdi sale darbi
ninkų, bet pasiliko tas pats 
neteisingas darbo padalinimas 
—katrie pataikauja bosams, 
būna “geri’*, tie ir uždirba, o 
katrie “nesupranta”, ko reikia 
arba da pasipriešina, tai grei
tai atsiranda už durų, šioj 
dirbtuvėj “praisai” pasilikę 
tie patys, kaip buvo prie 
NRA.

“Praisai” ant kai kurių vy
riškų švarkų yra geri ir sa-

Tel. Stage 2-0783 NOTARY
N it Ii t Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be .skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

j Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 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- 
morrhoidų 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 kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

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

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.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Oratorius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 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.

ir



Puslapis Penktas.HUDSON COAL

Paterson, N. J
Tel. Stagg 2-2996License L-1370

ra

Ofis

nesN. Y

BAYONNE, N

vienas

PRANEŠIMAI IŠ KITURnota, kad jis gyvena po No. to, ką kunigas saugoja žmo-

PAJIEŠKOJIMAS

1

422

sudarė

Ist.
W j

st.

st.

St.

A

Fronto
Pater-

Whiskey A Blend 
XZL iTRUCHT WHlilllt

I f

toriaus drg. L. Pruseikos. 
lei kas dar negauta atsakymo. 
Girdėjau, kad bus kviestas ir 
jaunas Michelsonukas.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $27.22.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

i

i

Lukaitis.
(27-28)

Ste- 
apy- 
viso

4 <1. vasario, 
W. IGth Stų 

;i nariai būti- 
turim svarbiu

kad įtikint Anglijos visuomenę 
nepakartoti tokios rūšies “klai- 

į,” kaip mano paliuosavimas,

svetai- 
jo tok is 
a psiėmęs

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

'W?

ir visi turėtų atkreipti domę 
enybės klausinių.
?čia Bendru Kuopti Komitetas.

(28-30)

Po neil- 
buvo balsavimai : 
12 balsų paduota 
1 prieš, o

Yemans
Dabar eina vajus ga- 

narių, tad kiekvienas 
nors po vieną 

Nepamirškite ir

fe 1

JOSEPH MERECKAS
Ringwood Ave., 

Pompton Lakes, N. J 
(28-30)

Tūkstančiai 
mių užplūsta 
houses”, kuomet užeina šalčiai. Čia parodo, 
kaip jie valgo numestą jiems sriubą.

NEDALIOMIS
Nuo 10 ik? 12 vai. iš ryto

New Yorko bedarbių ir bena- 
taip vadinamas miesto “flop-

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.

Norwood, Mass.
Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbi

Importuotos Žemiausiom Kainom
KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 

NUPIGINTĄ KAINĄ
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

nes nuo Lietuvių 
tai, mat, jau 

Jisai

kad tas žmogus girtas. Suži-

Market 
vasario, 7 vai. va- 
i 11 vai. vakaro, 

užpą- Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti

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

WILLIAMSBURGHE,
2 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

dį milionai darbininkų, milio
nai visų dorų žmonių.

Vertė An. Ramutis.
(“Pravda,” 8-1-36).

. . . _ . . bu reikalą su jais.
įsitūpęs į sai gybobjatsišaukti arba kas apie juun *inviv,

i malonėkite man pranešti, už ką bū- Į Wyoming Ortctas 
siu dėkingas. į supper”, 23 d. vas

LINDEN, N. J.

L.D.S. 135 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks antradieni 
A. 'J'enio svetainėje,

HAMTRACK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas’ 
7:30 I

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
STERLING 3-4700

O. Vertelienę,
(27-28)

L.D.S. 26-tos k p. susiriiikinias
I 1įvyks trečiadienį, 5 d. vasario (Feb-

car"—,~a.ua.

pries fašizmą, prieš tą šių laikų mgsį 1IU0 tikrųjų suokalbininkų

U4

tai nematytas jų kultūringumo yjsį §įe melagingi plepalai Rib- 
augimas, tai visapusis žmogaus bentropui reikalingi tik todėl,

taip augsuu h , R() if dešimčių tūkstančių ko- Į nariai
cige taip susitepė u susi om- j Jnunjsįu socialdemokratų ir ki-čiai priešam.

.... i nebebuvo Į

WILKES BARRE, PA.
Bendrai rengiamos diskusijos Vie

nybės Klausimu! šias diskusijas ren
gia ALDLD 43 kp. ir L.D.D. 15 k])., 
Darbininkų Centre 
St., sukatoje 8 d. 
kare, ir tęsis ii

vai. vakare, 
3014 Yemans. 

naujų 
privalo gauti 

naują narį į kuopą.
senas duokles užsimokėti, nes “Švie 
sa” bus sulaikyta.

Sek r. A. V.
(28-29)

Pirmadienis, Vasario 3,1936

oiministų Internacionalo Vado Atsaky 
mas Hitlerio Agentui Ponui Ribbentropui

(Pabaiga)
Ir ši komunizmo rolė ypač 

ryškiai matoma prisižiūrėjus į 
tuos didžiulius socialistinės sta
tybos pasisekimus, kurie įvyk
dyti SSRS išmintingai vadovau
jant didžiausiam mūsų epochos 
žmogui—Stalinui. Milionai žmo
nių—ir darbininkų, ir valstie
čių, ir inteligentų, mokslinin
kų, inžinierių, technikų,—kapi
talistiniam pasaulyj vis labiau 
įsitikina, kad socializmas SSRS 
—tai galingas gamybos jėgų 
augimas, tai nuolat kylanti pla
čiausių liaudies masių gerovė,

Ribbentropas stengiasi VII 
kongrese viešai prieš pasaulį 
išvystytą bendro fronto progra
mą kovai, prieš kapitalo puoli
mą, prieš fašizmą ir karą at
vaizduoti kaip pasaulinį teroris
tinį suokalbį ne tik prieš fašis
tinę Vokietiją, bet ir prieš vi
są Europą ir specialiai prieš 
Britanijos imperiją. Ir pasiro-1 
do, kad ši baisi nelaimė įvyko 
del “liberališkos anglų pasau
lėžiūros ir vokiečių geraširdys
tės ir mielaširdystės,” kurios, 
kaip tikrina Ribbentropas, pri
vedė prie mano paliuosavimo.

asmenybės išsivystymas, tai už
gimimas naujo žmogaus, nau
jos buities, naujos psichologi-' kajp nian0 paliuosavimas, 

;taĮ taika iritam, kad duoti Vokietijos fa- 
1 šizmui laisvas rankas pasmaug
ti Telmanną ir kitus kalinius 
Vokietijos kalėjimuose. Jis są
moningai iškreipia VII kongre
so tarimus, kad atitraukti dė-

jos. Socializmas—tai taika i 
tautų brolybė. Ir kaip tik todėl I 
visi, kas yra sąžiningo ir lais
vo žmonijoj, nežiūrint visų 
sunkumų, telkiasi kartu su dar
bininkų klase į bendrą frontą

žmonijos marą.
Klausimas. Ką jūs pasakysite 

del Ribbentropo tvirtinimo, kad 
jis padėjo jums pasiliuosuoti?

Dimitrovas. Darydamas tokį 
pareiškimą, Ribbentropas, šveD 
niai išsireiškiant, padidina savd 
asmens rolę istorijoj. Kaip jau 
visi žino, aš ir mano draugai 
bulgarai buvo paliuosuoti todėl, 
kad dargi fašistų teismas ne
galėjo mūsų neišteisinti. O iš- roro šalininkas, o su visa ko- 
teislno jis mus todėl, kad Leip-' munizmo kovotojo aistra kovo- 
cigo bylos metu vis.’škai aiškiai jau prieš tuos, kas politinio in- 
buvo įrodyta, jog veichstagą dividualinio teroro ginklą pada- 
padegė ne komunistai, o Vokie-; re pamatiniu metodu pasiekti 
tijos fašistai. Mus pai.uosavo ’ savo prieš liaudį nukreiptiems 
todėl, kad pasipiktinimo k anga Į tikslams. Pirmoj eilėj aš turiu 
prieš Vokietijos fašizmo pi.’ta-; omenyj Vokietijos fašistus, 
darystes visam pasaulyj pakdo N-ra abejonės> kad Tdmail_

ir teroristų, kurie stengiasi 
įtraukti pasaulį į naujo impe
rialistinio karo katastrofą.
nografinė mano pranešimo 
skaita paskelbta, ją skaitė 
pasaulio darbininkai, ją
perskaityti ir Anglijos lordai. 
Savo pranešime atatinkamai 
Komunistų Internacionalo pra-
gramai ir taktikai aš ne tik ne
išstojau kaip individualinio te-

p romi tavo, kad jam 
kitos išeities, kaip mus išsiųsti. 
Bet ką gi čia bendro turi p. 
Ribbentropas? Jeigu Ribbentro- 
pai būtų galėję mane sudiasky-j Fašizmas ruošia nau-
ti Leipcige, jie tai būtų padarę |jas pikladarystes. ■ 
su dideliu malonumu, be J'0, budelių rankos turi būt 
buvo bejėgiai. Plėšikas, kuris i 
paleidžia savo auką todėl, kad 
jam suriša rankas atbėgę aukai 
į pagelbą žmonės, visų mažiau
siai gali girtis savo didžiadva
siškumu.

Herrino Draugijų Komisijos Atsišaukimas 
Reikale Velionio Aimanaviciaus

ne 
to-

tų nuo apmokėjimo laidotu
vių lėšų, tai vėliau manoma 
pastatyti nors maža pa
minklą prie velionio kapo 
Herrino miesto kapinėse.

Aukų rinkimo komisija 
įgalioti šie draugai:

Juozas Aimanavičius (ve
lionio brolis), Mikas Pale- 
vičius, Vincas Lenkutis, 
Juozas Bagdonas ir Pranas 
Gudišauskas.

Sausio 25 d. įvyko prakal
bos paminėjimui 12 metų Le
nino mirties sukaktuvių Car
penter Hall. Publikos prisi
rinko pilnutėlė svetainė. Tai 
dar kartą pasirodo, kad dar
bininkai prijaučia darbo žmo- 

A . . v. . v i nių vadą, drg. Leniną. Prog-
Aukas siunčiant prašome | rama atidarė vietinis Komti- 

money orderius bei čekius nįsįųk partijos

prie “Naujos Gadynės” redak- ganizacijai. Jis pasidavęs' 
toriaus drg. L. Pruseikos. Ko- vardu John Dudas, bet tikre-! 

nybėj jo vardas Jonas Dutkus. 
Tai mat, kur girtumas prive
da, pasigauna ir protingus.
Jonas Dutkus žinomas visiems 
Patersono lietuviams.

Vabalas.

išrašyti komiteto iždininko 
vardu ir pasiųsti sekretoriui 
žemiau nurodytu antrašu.

Aukų priėmimo komite
tas:

Pirm. M; Palevičius,
Sekret. V. Lenkutis,

505 S. 7th Str., 
Herrin, Ill.

Ižd. P. Gudišauskas.
Nariai:

J. Aimanavičius, 
ir J. Bagdonas.

Iš Įvykusio ALDLD 84 Kp. 
Susirinkimo

Sausio 19 d. įvyko gana ge
ras mitingas. Nors oras buvo 
prastas, bet narių susirinko 
14. Įvairios komisijos išdavė 
raportus. Raportuota apie vi
sus nutarimus 2 Apskr. Kon
ferencijos, įvykusios 12 d. sau
sio, Brooklyn, N. Y. Paskiaus 
ALDLD 84 kp. finansų rašt. 
išdavė raportą ir pasirodė, kad 
84 kp. per metus laiko išau- 
kavus virš $172 (šimtą septy
nias dešimt du doleriu) įvai
riem darbininkų reikalam. 
Kuopa veikia, aukomis prisi
deda prie visų darbininkiškų 
kovų. 84 kp. įstojo 2 nauji 

tai vis du kumš- 
Randasi keletas 

tų antifašistų, uždarytų Vokie- narių kuopoj dar neužsimokė- 
tijos kalėjimuose ir koncen- jusiu 1935 m. duoklių į Lite- 
tracijos lageriuose, gyvybei grę- ratūros Draugiją. Aš nežinau, 
šia pavojus, daug didesnis, negu kodėl draugai tuip elgiasi— 
* • ’ ' ~ v’ n«u- i reikia vaikštinėti į stubas po

Fašistinių | kelis kartus. Nejaugi nariai 
nūs- mano, kad finansų sekretorius 

tumtos šalin. Lai taria savo žo- turi taip kolektuoti narines 
duokles. Dar kartą pranešu 
visiem nariam, kad nieko ne
laukdami turėtų ateiti į susi
rinkimą ir užsimokėti duokles. 
Nelaukite, kad kas nors atei
tų stubon narines duokles ko
lektuoti. Taipgi buvo skaity
tas laiškas iš centro kas link 
vienybės klausimo, 
gų diskusijų 
iš 14 narių, 
už vienybę, 
nebalsavo.HERRIN, Ill. — Gerbia-1 Šių metų sausio 9 dieną ga

rni draugai ir draugės! Mes,! vome liūdną žinią, kad po 
Herrino LDS 75 kuopos ir > ilgos ir sunkios ligos, po su- 
kitų progresyvių organiza- žalojimo Franklin pavieto 
cijų nariai, su pritarimu' kalėjime, mūsų draugas An- 
apielinkės pažangių lietuvių, Į tanas Aimanavičius mirė, 
kreipiamės į jus prašydami' Kadangi jo tėveliai, du 
pai dinos, kad padengus lai- broliu ir seserys gyvena 
dotuvių lėšas draugo Anta- , Herrine, tai lavonas tapo 
no Aimanaviciaus. ; pargabentas iš Arizonos de-

Kaip daugeliui žinoma, dr. i lei palaidojimo. Tas atsiėjo 
Aimanavičius sveikas būda-; didelė krūva pinigų: vien 
mas dirbo kiek galėjo delei i parvežimas lavono, neįskai- 
visos darbininkų klasės, o į tant grabo, atsiėjo $305; gi 
daugiausiai rūpinosi mainie- grabas ir visos kitos laido- 
rių reikalais.

Apie 5 metai atgal, tuom 
laiku jam dirbant prie dien
raščio

i tuvių išlaidos viso 
i apie $700.

Tėveliai jo seni ir 
Vilnies”, drg. Aima- i tingi, tokios didelės

Sužinota iš Bendro 
Komiteto, kad masinis 
šono lietuvių susirinkimas nu
keltas iš 9 vasario į 16 d. va
sario todėl, kad kalbėtojų ne- 

I galima gauti. Buvo kviestas 
I Vitaitis, “Tėvynės” redakto
rius, ir Trečiokas iš Newarko. 
šie atsisakė. Taipgi kreiptasi

netur-
sumos

navičius buvo atvykęs į Pie- Jokiu būdu nepajėgs sukel- 
tinį Illinois pagelbėti mai- i ti. Tadgi šiuomi ir kreipia- 
nieriam atsilaikyti priešins į mūsų pažangiąsias 
reakciją. Zeigleryj jis tapo' organizacijas, draugijas bei 
mušeikų užpultas ir po to; kHubus ateiti mum pagel- 
areštuotas ir įkalintas Ben-!bon ir padėti velionio Anta- 
tone, kur per kelias dienas ’ no tėveliam padengti šias 
buvo kankinamas, kolei jo' išlaidas. Sveikas būdamas j 
sveikata tapo galutinai pa-: drg- Antanas_buvo nariu ir 
žeista. I aktyviai veikė ALDLD 104

Negalėdamas atgaut svei-! kuopoj ir LDS 76 kp., Chi- 
katos, drg. Aimanavičius i cag°L
buvo išvykęs į vakarines Už surinktas aukas at-l 
valstijas ir apie porą metų į skaitos bus išduotos per 
gydėsi Phoenix, Arizona, mūsų spaudą. Jeigu kiek lik-

organizatorius 
d. Anyon, pareikšdamas, kad 
darbininkams ta diena svarbi, 
nes pasaulis neteko darbo i 
žmonijos vado d. Lenino. Drg. 
Anyon tada pakvietė Freiheit 
žydų Chorą, kuris sudainavo 
Internacionalą ir kitas darbi
ninkiškas dainas. Choras ga
na gerai išsilavinęs, nes turi 
gerą chorvedį—drg. Sofkin.

Jaunų Komunistų Lygos na
rys, drg Appel, kvietė jauni
mą stoti į Komunistų Lygą ir

Baltieji Ponai, Baltosios 
Poniutes ir Raudonieji

“Sandaros” No. 4 šių metų! 
ponas korespondentas rūgoja,! 
būk raudonieji boikotavę bal
tųjų ponų ir poniučių bankie
tą, atsibuvusį gruodžio 29 d. 
vietinio Dr-o Gvaizdiko pager
bimui. Bet ant kiek aš rau
donas, ant tiek ir žinau, kad 
nieko tokio panašaus nebuvo. 
Tiesa, tą pačią dieną Finų 
Svetainėj įvyko ALDLD kon
certas, kuris buvo pirmi aus
rengiamas, negu minimas ban- 1 

, . . kietas, todelei kad ir kažin-
kovoti uz geresin gyvenimą. |kai myl5tllm, bet kon-
Jis nurodinėjo, kad Amerikoj 
fašizmas kelia galvą, prisimin
damas, kad vienas Scottsboro 
jaunuolis pašautas fašistų gau
jos. Susirinkusieji nutarė pa
siųsti protesto telegramą pre
zidentui Rooseveltui ir Alaba
ma valstijos gubernatoriui.

Po to kalbėjo d. Lena 
Davis, 1 distrikto Komunistų 
Partijos organizatorė, tai kiek 
girdėjau įvairių kalbėtojų, 
pirmu kartų girdėjau tokią 
kalbėtoją. Ji savo kalboj 
faktais prirodinėjo, kad visos 
kapitalistų valdomos šalys 
pūva ir griūva, o socialistinė 
Sovietų Sąjunga auga ir bujo
ja. Visais šuoliais žengia pir
myn ir prisiminė, kad Sovietų 
Raudonoji Armija turi milio- 
na ir tris šimtus tūkstančiu ka
reivių ir 40,000,000 apsigin
klavusių farmerių apsigynimui 
nuo priešų. Sako, jeigu Hit
leris ar Mussolinis pavelytų 
savo farmeriams taip apsi
ginkluoti, tai Hitlerio ir Mus- 
solinio fašizmas subyrėtų į 24 
valandas, o Sovietai nebijo, 
nes Sovietų valdžia yra darbo, 
žmonių valdžia, Sovietų liau-| 
dis yra pasiryžus ginti savo

! certo rangos sustabdyt jau ne-J 
buvo galima, o boto konccr-| 
tas buvo garsinamas nuo 2-jųI 1 
po pietų, o bankietas nuo 6-|J 
šių vakaro. O kas įdomiau
sia tai, kad tą koncertinę pro- ; 
gramą stengėmės tiktai šiaip ' 
taip paviršutiniai apžegnoti,' 
kad tik nesutrukdžius norin-j| 
čius bėgti į tas poniškas iškil
mes.

Taigi raudonieji ne tiktai 
neboikotavo, bet dar ir išreiš
kė ponijai gilios savo simpa
tijos. O kad raudonieji į po
nų bankietą nepasimaišė, tai 
tiktai dėlto, kad nebuvo kvies
ti. Nes rengėjai iš kalno per 
laiškus užkvietė tiktai baltuo
sius. Nejaugi p. koresponden 
tas mano, kad raudonieji 
kaip kiaulės į žirnius ir 
kviesti tmi lysti, o dargi i 
kių augštų ponų iškilmes?
to p. korespondentas užšutina 
ir vietos kun. Kncižiukui: 
Mat, šis net iš sakyklos nieki
nęs tų ponų bankietą ir kitus, 
kurie tiktai lankosi liet, sve
tainėj.

Ar tasai kun. barėsi, ar ne, 
aš negirdėjau. Mat, tą dieną 
turėjau skerstuves, tai į baž-

I nyčią nenuėjau, bet jeigu ba- 
I resi, tai gal buvo tam rimtos 
į priežastys. Gal ir jisai nebu- 
i vo kviestas į tą bankietą, o 
juk ir kun. jaučias esąs inte
ligentas, profesionalas ir biz
nierius ir kalba ta gražiau- Coun(v ()f 
šia ir seniausi a mūsų b o č i ų jp reni ises- 
kalba. Ar tai jisai nepanorė-i 
jo bent kartą gyvenime būti a0™? 
baltųjų ponų, ponių ir pane-!(j" 
lių puotoj ir bent valandėlę 
pakvėpuoti svieto marnas- 
čiais? Nes ir p-nas ko-tas ra-

The Paterson Morning Call 
paduoda žinią, kad nedėlioj, 
sausio 26 d., kaip 4:30 vai. 
ryto, pranešta policijai, kad 
žmogus ištrauktas iš Passaic 
upės. Policijai pribuvus į pra
neštą vietą ties upe, tarpe 
Hilman St. ir 5-tos gatvės, 
surado žmogų tik su marški
niais (pajamomis). Nuvež
tas į General Hospital; ištirta, šo, kad tokio pokilio Norwoo- 

do istorija nežino. O kas link

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

94 Franklin St. Tada polici
ja parvežė namon, permainė n^s, 
drabužius ir areštavo. Poli- pašaukimas, 
cijos viršininkas jo klausė, ko- ganyti parapijonų dūšias, kad 
del jisai lindo į vandenį žudy-|>^e nors nepražudytų jų.
tis. Jis atsakė, kad jam kas1 Panašiai, kaip ir Strimaitis: 
ištraukė $72 iš kišeniaus, o tie 
pinigai priklausė lietuvių or-

i Brook lyne, į 
bokštą, sergsti Susivienijimą; 
nuo raudonųjų, arba, kaip 
“Sandara” rašo, Komsolcų.

Reikia žinoti, kad Liet, sve
tainė yra vieta, kur įėjęs žmo
gus gan greitai dūšios neten
ka, tartum kokia barzdasku- 
tykla, kur įsineši didžiausią! 
barzdą, o išeini plikas, kaipį 
tilvikas. Todelei dūšių gany
tojas ir prie geriausių norų' c 
negali pavelyti savo avelėm;vimui
lysti į Liet, svetainę. Taigi nurys 
akyvaizdoj virš išdėstytų fak
tų bus aišku, kad p. k-to ant- 
syk paleisti du šūviai nepatai
kė nei į raudoną, nei į juo
dą tašką.

Kad tik kiek, būčiau pra
leidęs da vieną navynėlę. P. 
kor-tas rašo, kad nesant Nor- 
woode profesionalų, lietuviai 
esą labai atsilikę kultūroje. 
Tiktai, kažin, ar tą naują iš
radimą norwoodicciai 
tentuos? Jau kas-kas, O mūsų žiose diskusijose, tai yra svarbus da- 
sandariečiai, tai ir pašėlusiai •—1 ■■■ —m.r

drūčiai įsikabina. įSKAlTYKJT IK PLAT1N-
Strošniai Raudonas. KIT “LAISVĘ

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICn >s bcicby jriven License N<>. 
A Jdllil lias been issued 1<> the undersigned 
to sell beer nt. retail under Swtion 75 of 
if the Alcoholic Beve|-p^e Control Law at 
5 122 :>rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

iings, to be consumed off the 

CARL HOI’CKE 
,e.. Brooklyn,

hereby given Unit Lic< n 
been issued to the undersignc<l 
at retail under Section 75 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1'1023 5tb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FULDS 
4023—5th Ave., Brooklyn, N. Y. |

| ruary), 7:30 vai. vakare, 10 W. 22nd 
' St. Visi nariai pribūkite 1 tiku, nes 
'turim daug svarbių dah’kn 
styti, ir nenorime visus 
lykus palikti ant kito 
priežasties trumpo lai! 
pamirškite ir ekstra m< 

Pajieškau pusbrolio, Wilmo Merer- < mokėti.
kio, ir puseserčs. Girdėjau, kad jis 
atsiėmė seserį iš Lietuvos ir dabar 
gyvena Chicagoje. Turiu labai svar- 

Prašau jų pačių ■ 
į atsišaukti arba kas apie juos žinote. PITTSTON, PA.

; rengia “steak 
vasario (February) 

; pas draugą Kalauską, 306 Division 
St., Hughestown, Pa. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vakare. Įžanga 35c.

i Kviečiam visus ateit ir pavalgyt ska- 
i nią vakarienę už žemą kainą.

Kviečia Rengėjai.
(27-28)

LINDEN, N. J.
■įvyks penktadieni, 7 d. vasario, 7:30 I Lietuvių Saulės Pašalpos Draugi- 

Svetainėje, jos Valdybos antrašai 1936 m. ši 
organizacija turi “Laisvę” už savo 
organą.

Pirmininkas—F. Bartuševiče,
10 E. 18th 

Pirm. Pagelbininkas—
K. Lenorth, 110 W. llth 

Prot. Raštininkas—
R. Tratutis, 1411 Clinton 

Finansų Raštininkas—
A. Pribušauskas, 22 W. 19th 

Iždininkas—
J. Užkurėnas, 1501 So. Wood Ave. 
Iždo Globėjai—

laiko savo susirinkimus pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio, Linden 
Hall svetainėje, kampas Wood Ave. 
ir J6th St., Linden, N. J.

(27-28)

J. Vertelis, 203 W. 16th St.
L. Bartkienė, 19 E. 19th St.
Maršalka—

J. šarkų s, 108 W. llth St.
Korespondentas

O. Verte.lienė, 203 W. 16th St.
Visi iš Linden, N. J. Draugija

a.ua
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bronx Baty Pardavėjai Laimi-Dresmeikeriu ReikalaiPaskaitos apie Sveikatą

I

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia paskaitas apie 
sveikata. Įvyks 7 d. vasario 
(Feb.), 1936, savoje svetainė
je, 80 Union Avė., Brooklyne. 
Prelegentai bus kliubo nariai:

' DR. A. PETRIKĄ,
l dantų gydytojas, duos paskai
tą temoje “Gydytojas ir Vi

suomene.”
Jis nurodys labai svarbių svei 

katos atžvilgiu dalykų, kurie 
yra būtinai reikalingi žinot 
kiekvienam žmogui, kad pa
laikyt savo sveikatą geram 
stovy.

DR. E. ŽUKAUSKAS, 
kliubo daktaras,

Pagelba.”

Tai irgi labai svarbi tema, 
nes pamokins, kaip žmogus 
turi gelbėtis susižeidus, stai
gioje ligoje ir kitokiuose neti
kėtuose priepuoliuose.

Apart paskaitų bus rodoma 
4 labai įdomūs judami paveik
slai (moving pictures). Pilie
čių Kliubas rūpinasi ne tik sa
vo narių sušelpimu, bet ir 
abelnai visuomenės apšvieta. 
Todėl rengia ir šias paskaitas, 
kurios yra labai svarbios ap- 
švietos atžvilgiu.

Kviečiame visus brooklynie- 
čius pasinaudot tąja proga, 
kurią suteikia Amerikos Pilie
čių Kliubas. Įžanga dovanai, 
ir nebus jokių kolektų.

L. A. P. Kliubas.

Bosai Verčia Stoti 
Liberty Lygon

juos

Kaliniai Ragina Paremt 
T. D. Apsigynimo Bazarą

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vul.: nuo 10 :30-8 ; Sekimui.: 11-1 diena 
Tel.: Algonquin 4-8294

Paskutinę senojo kontrakto 
dieną, penktadienį, dar vis bu
vo tebevedamos derybos su tos 
industrijos darbdaviais. Ad- 
dolph Feldbaum, “bešališkas 
pirmininkas” tai industrijai, 
raportavo majorui LaGuardi- 
jai, kad esą vilties, jog pi
gesnių dresių gamintojai, at
stovaujami Popular Priced 
Dress Manufacturers Associa
tion, ir Interstate Dress Ma
nufacturers Ass’n galį pada
ryti sutartį su unija be strei
ko.

Jeigu būtų susitarta su tom 
dviem bosų organizacijom, 
40,000 dresmeikeriu be strei
ko pradėtų darbą po nauju 
kontraktu. Tačiau nepaisant 
visų vilčių yra prisirengta

Didžiulis metinis Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
bazaras įvyks nuo 11 iki 16 
vasario, Manhattan Lyceum, 
66 E. 4th St., New Yorke.

Savo laiške T.D. Apsigyni
mui, Clyde Allen, kuris dabar 
randasi Raymond St. kalėjime, 
Brooklyne, kur jis laukia T.D. 
A. jam iškovoto naujo teismo, 
rašo:

“Tarptautinio Darbininkui 
Apsigynimo nariai yra vienin
teliai mano draugai kalėjime. 
Tur būt aš numirčiau kalėji
me, jei TDA mane negelbėtų. 
Jie išgavo man naują teismą 
ir jie atsiuntė man pinigų ir 
geni dalykų šventėms. Aš lin
kiu kiekvienam eiti į TDA ba-1 streikui ir šį rytą turės pasi- 
zarą, kad TDA galėtų gelbėti 
kitus nekaltus žmones, kaip| 
gelbsti mane.”

Tarpt. Darb. Apsigynimas 
gauna daug tokių laiškų. Jie 
kalba į tave ir mane.

Streikuojanti batų krautu
vių darbininkai laimėjo strei
ką keliose Bronxo krautuvėse. 
Bosai išsižadėjo reikalaujamų 
iš darbininku 68 vieton 48 va
landų darbo, taipgi pakeitimo 
nepatinkamų d a r b i n i n k ų.

Dar tebevedama kova prieš 
National Shoe Co., kuri turi 8', 
krautuves New Yorke, taipgi 
skyrius daugelyje departmen- 
tinių krautuvių. Yra skyrius 
ir May’s krautuvėje.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

rodyti didelė pradžia.

TRUMPOS ŽINUTES

Ateivių Gynimas

Jeigu jau negalima 
"priversti šaukti Heil Hitler, 
tai bent galima priversti įsto
ti “Liberty Lygon” (lyga yra 
fašistų organizacija).

Toks pasirodė Frank She-, viluuuJillll 
pard Co. nusistatymas. Ji yra ; Valstijos, 
didžiausia teisių knygų leidėja 
šalyje.

Virš 200 tos kompanijos 
samdinių tapo priversti įsira
šyti “Liberty Lygon”, arba 
jieškotis darbų kitur. Tuo tiks
lu vesta kampanija tris mė
nesius. Spalio 23 pereito me
to visi redaktoriai gavo kom
panijos pirmininko Packardo 
pasirašytą memorandumą, ku
riame išgiriama lyga, įdėta la
pelis ir aplikacijos blanka.

Bet pastangos koordinuoti 
(taip vadinama Vokietijoj 
smogininkų teikiamas priešfa- 
šisŲniams žmonėms kankini- 
mas-prievarta)—įrašyti lygon

Ketvirtadienio vakarą įvyko 
Ateivių Gynimo Komiteto su
šaukta konferencija, kurioj 
dalyvavo daugelis miesto or
ganizacijų, tame skaičiuje ir 
bažnytinių. Užginta planai 
šaukti masinį mitingą gynimui 
ateivių nuo deportavimo.

Kalbėdama varde 1,000,000 
narių, Council for Social Ac
tion of the Congregational 
Churches of America, pildan
čiosios tarybos narė Miss Ter
rell pareiškė, kad Keegano 
registracijos bilius, Coughlino 
pirštų nuotraukų ėmimo bilius, 
ir Dies bilius, kuris deportuo
tų 3 milionus ne piliečių—yra 
Hearsto neapykantos ir dis
kriminacijos simbolai ir kaipo 
toki yra svetimi dvasiai, kuria

Į New Yorko prieplauką 
pribuvusių laivų jūrininkai lai
ko mitingus ir siunčia telegra
mas International Seamen’s 
Unijos konvencijai, Washing
tone. Jie reikalauja konven
ciją atšaukti nuosprendį, ku- 
riuomi atimama čarteris try
likai tūkstančių Pacifiko ko
vingų jūrininkų.

Lyce-

Borough 
14 th 
1933 

Lyce-

Ambassador Hali,

Streikierią Svetainės
Apsirūpinta svetainėmis, ku

riose galėtų susirinkti ir tartis 
tūkstančiai dresmeikeriu. Jos 
randasi sekamose vietose:

Williamsburge: Royal Pala
ce, 15 Manhattan Avenue; 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Avenue; ir Galileo Temple, 
19 Montrose Avenue.

Brownsville]: Labor 
um, 219 Sackman St.

Borough Park:
Park Casino, 3802-10 
Ave.; Colonial Mansion, 
Bath Avenue, ir Labor 
um, 1377 42nd St.

Bronx:
3875 3rd Avenue.

Harlem: Harlem Terrace, 
210 E. 104th St.

New Yorke: Madison Sq. 
Garden, 49th St. ir 8th Ave.; 
Manhattan Opera House, 34th 
St. ir 8th Ave.; St. Nicholas 
Palace, 69 W. 66th St.; Dela
no Hotel, 43rd St., netoli 6th 
Ave.; Christ Church, 344 W. 
36th St.; Music Hall, 220 
5th Ave.; Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving PL; Rand School, 
7 E. 15th St.; Webster Hall, 

vaduojantis tverta Jungtinės1 nth St. ir 3rd Ave.; Stuyve- 
| sant Casino, 140 2nd Ave.; 
Arlington Hall, 23 St. Marks 
Place; Beethoven Hall, 210 E. 
5th St.; Manhattan Lyceum, 
66 E. 4th St.; Astoria Hall,

Sulaikė Naziy Priešą
Imigracijos depą rtmentas 

pasiryžęs Hitleriui talkinin
kauti galvų kapojime prieš fa
šistus nusistačiusiems žmo
nėms. Ketvirtadienį suareš
tuotas Benno Martini, Vokie
čių Darbininkų Federacijos 
generalis sekretorius, laike 
užpuolimo ant 
Arbeiter”. Jis 
lis Salon.

laikraščio “Der 
nugabentas Ei

viršininkai ne-Imigracijos
__t^v. turėjo varanto areštui. Penk-! darbininkam, 

sutiko pasipriešinimą. Nei Al tadienį buvo kvotimas prie už-l 
Smith prakalba negelbėjo.; darų durų.
Tad tos kompanijos vyriausias kad Martini esąs šioj ša- 
redaktorius ėmė priminėti ne-, 
klaužadoms tą prakalbą ir,!
sakoma, dadėjęs:

“Jeigu jūs nestojate, tai tik
rai algos pakėlimo negausite. 
Aš nežinau, ar jūs prarasite 
darbą.”

Bet ir tai dar buvo atsili
kėlių. Norris Rixon, advoka
tui, vienam iš trisdešimties re
daktorių, pasakyta per kompa
nijos vice-prezidentą Adair, 
kad “įstojimas reiškia paro-l 
į* .. • V I • t • 1 «■ t •••

Dresmeikeriam ir visiems 
kitiem patartina išsikirpti šį 
pranešimą ir laikytis, kad bile 
reikale žinotumėt, kur susi
siekti su streikieriais ir jų ko
mitetais arčiausia jūsų šapos 
ar gyvenimo vietos. šimtas 
penki tūkstančiai dresmeike
riu, veikiausia, atsidurs strei
ko lauke. Tai be galo svar
bus įvykis ne vien tik patiem 
dresmeikeriam, bet ir visiem

Viršininkai tikri- Bedarbiai Išgavo Drabužių
lyj nelegališkai. Jis čion gy
vena 10 metų. Gimęs Vokie
tijoj.

Ateivių Gynimo Komitetas 
pradėjo tyrinėti jo areštą. Vo
kiečių priešfašistinis centras 
jau buvo krečiamas keturis 
sykius bėgiu 4 savaičių.

Pikietu Atsakė Policijai
dymą ištikimybės kompanijai.; Keturi žvalgybininkai 
Jeigu tu nestoji, parodai, kad briovė į Textile Trimming 

‘“"I kompanijai ir'Workers Unijos buveinę, 5 E.
19th St. Tuo laiku svetainėje 
buvo virš 300 unijistų ir ren
gėsi pradėt susirinkimą, žval
gybininkai norėjo areštuot va
dus, bet patys nariai iš savo 
tarpo paskyrė pirmininką ir 
atlaikė trumpą mitingą, ku
riame pasmerkė žvalgybos įsi- 
briovimą kaipo streiklaužystę, 
ir išėjo pikietuot Hornick and 
Weinrub šapą, kur streikuo
ja 200 audėjų.

tu nepasitiki kompanijai ir 
čion nepriklausai.”

Užklaustas, ar tai nėra grą- 
sinimas redaktoriams, Mr. Ad
air atsakė! “taip, bet Mr. Pa
ckard nė velnio nepaiso.”

Taigi, fašistų organizacijos 
bosuose randa sau geriausius 
patronus, kurie prievarta ban
dys sugrūsti darbininkus į fa
šistų tinklą ir laikyt prirakin
tus po bausme netekimo dar
bo.

New Yorko senatorius Wag- 
neris pasiūlė pravesti $40,- 
000,000,000 (bilionų) statybos 
programą. Jis sako, kad tie 
pinigai turėtų būti išleisti gy
venamų namų statybai 10-ties 
metų laikotarpiu. Tuo būdu 
būtų aprūpinti sanitariškais 
namais 10,000,000 Amerikos 
šeimynų.

Padidėjo šeimyna New Yor- 
ko zoologijos parke. Retai 
randama mirtinga gyvatė, va
dinama viper, atsivedė 27 ma
žiukus. Kai kam, beje, šiur
pu pamanius apie tokią šei
myną, bet josios savininkai tik 
susirūpinę tuo, kad gyvatukų 
kainos atpigs. Senosiomis kai
nomis jų vertė būtų $1,350.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Julė KartaviČienė, 30 metų, 

489 Chauncey St., mirė sausio 
31 d. Kūnas pasiųstas į Hart
ford, Conn., palaidojimui.

Laidotuvių apeigomis rūpino
si J. Garšva.

IŠRANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja keletas fornišiuotų 

kambarių. Yra šiluma ir visi mo
demiški įtaisymai. Atsišaukite se
kamai: 406 South 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Savininką galima matyt krau
tuvėj, ant kampo Union Avė., ir 
So. 3rd St., numeris 406 So. 3rd St.

(26-28)

j|F’ PAIN-EXPEILER

Nuo Reumaiiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

1

Priversti po visą miestą, 
prie įvairių šelpimo stočių, 
vykstančių demonstracijų pa
šalpos biuro viršininkai pasky
rė $50,000 drabužiams sausio 
30 ir 31 dd. Tai pranešė Mrs. 
Henrietta Mayfield, ERB 
skundų departmento viršinin
kė.

Michall Davidow, Bedarbių 
Tarybos organizatorius sako, 

i kad taryboms apie tai praneš- 
įsi-' ta ir bus veikiama, kad bedar

biai pasinaudotų savo laimėji
mu. Jis taip pat nurodė, kaip 
svarbu yra demonstracijos ir 
ragina visus ruoštis didžiulei 
viso miesto bedarbių organiza
cijų demonstracijai, kuri įvyks 
15 šio mėnesio.

Visokių pažvalgų žmonės 
parėmė Brighton Beach Mo
kyklos komitetą, kuris veda 
kovą už įsteigimą kolonijos 
centre mokyklos. Komitetą re- 

|mia virš 30 organizacijų.

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informacijų
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 
. K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

<
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

SKAITYK LAISVE
ir kitiems užrašyk

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 

ko 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom
STOKES
kamp. Broadway

kio dydžio, 
kio 
ma,

JONAS
Marion St., 

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

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

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 NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuonavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pajrusius 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:

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

NAUJOJE VIETOJE

,G UVBM
J į

■t

DUONA

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

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

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

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

DIENOS
ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTJ

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

m ankšty m ai, restauracija, barbeni ė 
ir prirengimai miegojimui.

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

■

Tel. Virginia 7-4499

Telephone Stagg 2-4409 *

A. Radzevičius <
GRABORIUS (

(Undertaker) Į
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- ’ 
karnai ir už prieinamą kainą. * 
Parsamdau automobilius vestuvėm, , 

parom, krikštynom ir kitokiem J 
reikalam. '

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

(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.

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

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

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.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
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,
Telefonas: EVergreen 7-1661

•.. . < . ., ~L I




