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Anglija Užsisakė Milioną 
Smėlio Maišu Karui

Francija Perka Dideli 
Daugį Anglies iš SSRS*

Prancūzai Kenkia Ethiopam 
Gauti Ginklu

Komunistai Turi Persvaros 
Jėgą Graikijos Seime

NAZIŲ PRIEVOLĖS VO 
RIEČIAMS SVETUR

PAJUOKIA ITALŲ NUO. 
STOLIŲ MAŽINIMĄ

Addis Ababa, Vas. 131 
Ethiopiia vėl užprotesta 
Tautų Lygai prieš ital 
bombarduojančius Raū( 
no j o Kryžiaus ligonines.

Įsiveržusius Japonus 
Ir Sužeidė Vienuoliką

Slapta Naziy Policija 
Vyriausia Galia

Ii viso to daugio anglie 
kiek yra išvežama anob 
i užsienius visame pasaul

Ethiopai Išmušė 20 -į' 
Tūkstančių Fašistu
Per Dešimtį Dienų

JAPONAI UŽGROBĖ 
MONGOLŲ POZICIJĄ

Bėga Kareiviai iš
Mussolinio Armijos

LONDON, vas. 12. — An
glijos kolonijų ministeris

NURODO, KAD TAS TEISMAS NETURI TEISĖS 
NAIKINT KONGRESO ĮSTATYMŲ

pries 
Sovietų Sąjungą. Tuos suo
kalbininkus jis, todėl, per
spėja:

“Mes persergstime visus, 
kurie trokšta kraujo ir ko
lonijų iš Sovietų žemės, kad 
Sovietai turi galingą, nepa
prastai puikiai irengtą ar
miją, kuri gali nulaužti 
sprandą bile kam, kas tik 
drįstų užpulti Sovietų šalį.

rius yta nazių oro karinio 
laivyno ministeris gen. H. 
W. Goering.

Slaptosios policijos pa
tvarkymų turės klausyt net 
provincijų “gubernatoriai” 
ir distriktų viršininkai; tik 
nazių teismai būsią dar tie
sioginiai nepriklausomi nuo 
tos žvalgybos.

Tokios didžios galios da
vimas 
ženklina naujus 
dos, persekiojimų ir terioii- 
mų žygius prieš komunis
tus. socialistus, žydus, ka 
talikus ir visus, kas tik ne 
pučia i vieną dūdą su hit 
lerininkais.

ATHENAI, vas. 12. — Į 
Graikijos seimą, kaip galu
tinai pasirodo, yra išrinkta 
141 venizelistas (laisvesnės 
buržuazinės tvarkos šali
ninkas) ir 144 fašistai bei 
venizelistų priešininkai. Ko
munistai turi seime 15 sa
vo atstovų. Tuo būdu jie 
sudaro persvarą demokra
tinių jėgų naudai prieš re
akcinius seimo narius.

SENATORIUS NORRIS REIKALAUJA SUVARŽYT 
AUGŠCIAUSIO TEISMO SAUVALIį

San Quentin Kaliniai Dirbo 
Falšyvas Dešimtines

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Trys kaliniai buvo sąlygi
niai paliuosuoti iš San 
Quentin kalėjimo už gerą 
elgesį. Bet dabar susekta, 
kad. būdami kalėjime, jie 
padirbo bent kelis desėtkus 
f a 1 š y v u dešimtdolerinių, 
naudodami ten esamą 
vi ravimo mašineriją, 
suimti.

VIENU IR KITU FAŠISTŲ 
‘UŽŠALĘ” PINIGAI

KAUNAS. Veikiant valiutų 
į suvaržymams, Vokietijoje yra 
i “įšalę” Lietuvos piliečių pini
ngų, o Lietuvoje Vokietijos pi- 

j. pinigų. Nesenai naziai

“Daily Herald” praneša, 
kad nazių vadai išdirbo pa
tvarkymą išvyt visus žy
dus iš Vokietijos taip greit, 
kaip tik galima. Patvarky
mas laukia tik Hitlerio pa
rašo.

Pernai metais iš sovietu 
buvo svetur išgabenta ir 
parduota 2,100,000 tonų an-

MASKVA, Vasario 12.— 
Franci jos vyriausybe pasi
rašė sutartį, pagal kurią 
Sovietai pristatys didelį 
daugi kietosios anglieą 

Sutartis apima

BERLYNAS. Vas. 12.į^ 
Hitleris telegrafavo popie
žiui pasveikinimą su 14 Įlie
tu sukaktuvėmis jo poįiė- 
žiavimo.

Antrininkas Hitlerio vals
tybės ministeris B. von Bu
elow ir daugelis kitu augš* 
tų naziu valdininku dalyva- . 
vo kataliku katedroj pa
maldose, laikytose minėji
mui 14 metų “šventojo tė
vo” popiežiavimo.

BERLYNAS.—Nazių val
džia nustatė, kad atlikimas 
verstinos darbo ir kariuo
menės prievolės Vokietijoj 
yra taipgi privalomas vo
kiečiams gyvenantiems už
sieniuose, nors ir tapusiems 
svetimų šalių piliečiais.

Tas nustatymas taipgi ap
ima vokiečių išeivių vaikus, 
sulaukiančius paskirto am
žiaus.

Hitlerininkai reikalauja, 
kad ir visi tinkamo am
žiaus vokiečiai svetimose 
šalyse užsiregistruotų pas 
nazių konsulus delei kariš
kos ir darbo prievolės, at
liktinos Vokietijoj.

doję, išvydami italus iš jų 
apdrūtintų pozicijų.

Ethiopų vyriausybė juo
kiasi iš italų komandos 
skaitliavimų, būk nuo karo 
pradžios iki šiol težuvę ~tik 
844” fašistu kareiviai.

< ▼ •

Italų lėktuvas vėl bom* 
bardavo Waldia miestelį 
prie Ashangi ežero; be kit-

BERLYNAS, vas. 12. - 
Hitlerio valdžia išleido įsa 
kymą, pagal kurį “Gesta 
po,” tai yra, slaptoji valsty

WASHINGTON, vas 
—Opozicionierius r e p ubli- 
konas senatorius G. W. 
Norris, b e d i s k u s u ojant 
kongrese Rbosevelto val
džios naują sumanymą far- 
meriams pagelbėti, užreiš- 
kė, kad šaliai gręsia “su
naikinimas,” jeigu nebus 
aprūpinta farmerių reika
lai. Jis smerkė Jungt. Val
stijų Augščiausią Teismą, 
kad panaikino, AAA (farmų 
tvarkymo-pagelbos į s t aty- 
tymą).

Senatorius Norns reika-

SOVIETAI ATMETA JA
PONUOS UŽMAČIAS 
CHARBIN, Vas. 12.—Ja

ponas Manchukuo užsienių 
reikalu ministeris-antrinin- 
kas Chuichi Ohashi atsilan
kė pas Sovietų konsulą Sla- 
vutskį ir reikalavo, kad So
vietai atiduotu ' virš 100 
Manchukuo kareiviu, kurie 
su ginklais perbėgo į Sovie
tinį Sibirą ir ten gavo prie
glaudą.

Manchukuo m i n i s t eris 
net reikalavo, kad Sovietai

LONDON, Vas. 13.— An
glijos valdžia užsakė kalėji
muose pagamint milioną to
kių maišų, kurie pripilami 
smėlio ir naudojami apkro
vimui karo apkasų arba 
prisidengimui nuo “priešo” 
šūvių. Tas maišų užsaky
mas taipgi pabrėžia visapu
siškus Anglijos imperialistų 
besirengimus karui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

LONDON, vas. 12. — 
Ethiopai išmušė italus iš 
sutvirtintos pozicijos Cura- 
lej, 50 mylių į pietų-rytus 
nuo Saša Baneh, pietiniame 
fronte.

Ethiopai taipgi atsiėmė iš 
italų Kora Ali ir Kuhati toj 
pat srity j.

Tuo tarpu fašistai pasi
skelbė, kad jie kur tai “vie
noj vietoj,” girdi, pasivarę 

110 mylių pirmyn.

MASKVA 
kad Hitleris ir Lenkijos vy
riausybė kursto japonų įsi
veržimą į Sovietų Sibirą ir 
į Išlaukinę Mongoliją. Jų 
tikslas—gąsdinti Francijos, 
šeimą, kad neužgirtų tarp- 
savinės pagelbos sutarties 
su Sovietais; baugint, kadi 
Franci j ai, girdi, gali prisi
eit gint Sovietus kare su 
Japonija.

PAVARĖ PROFESORIŲ 
PR. DOVYDAITI

KAUNAS.—Smetonos val
džia išmėtė iš universiteto pro
fesorių Pr. Dovydaitį. Išrado, 
kad jis negana ištikimai tar 
nauja valdžiai.

Prof. Dovydaitis yra katali 
kiško politinio nusistatymo.

FAŠISTŲ BOMBOS
Italai sekmadienį, pirma

dienį ir antradienį bombar
davo orlaivių bombomis et
hiopų sodžius palei kelią 
tarp Dessye ir Ashangi eže
ro, šiaurinėj Ethiopijoi; bet 
jiem užmušt pavykę tik tris 
žmones.

Turtingesni ethiopai neša 
ir aukoja vyriausybei auk
sinius ir sidabrinius savo 
papuošalus šalies apgyni
mui. ** r

TOKIO, vas. 13.—Japoni
jos valdiškais pranešimais, 
vakar įvyko kelių valandų 
mūšis tarp išlaukinės Mon
golijos 250 pasienio karei
vių ir japonų-mandžūrų bū
rio. Toj kovoj 8 japonai 
mandžurai tapo užmušti ir 
11 sužeista. Žuvo ir vienas 
japonų oficierius. Nuosto
liai iš mongolų pusės dar 
nepaduodami.

Japonai sakosi “atgriebę” 
iš mongolų sustiprintą po
ziciją ties Olahudka, į va
karus nuo Bor ežero. Japo
nai giriasi atėmę iš “prie
šų” ir vieną kanuolę.

Pagal japonų pranešimus, 
toj vietoj Manchukuo ka
riai buvo pirmiau įsteigę 
“savo” poziciją, bet Išlauki
nės Mongolijos Liaudies 
Respublikos kareiviai juos 
sausio 26 d. iš ten išvijo ir 
užėmė poziciją.

Ta vieta yra Išlaukinės 
Mongolijos žemėj. Reiškia, 
kaip pirmiau, taip dabar ja- 
ponai-mandžūrai u ž g r obė 
svetimą punktą.

Japonų laikraščiai skelbia 
išmislą, būk tuo laiku, kai 
ėjo mūšis tarp įsiveržusių 
japonų ir besiginančių mon
golų, tai, girdi, “du Sovietų 
lėktuvai atakavę” japonus- 
mandžurus.

Šis susikirtimas yra rim
čiausias iš visų, kurie iki 
šiol įvyko per visą eilę pa
kartotinų įsiveržimų iš ja
ponų-mandžūrų pusės į Iš
laukinę Mongoliją. Tuose 
įsiveržimuose japonai nuei
davo net iki 15 mylių į Mon
golijos žemę, bet vis būdavo 
išmušami laukan.

Tokiais įsibriovimais Ja
ponija jieško priekabės at
viram karui delei Liaudiš
kos Mongolijos užgrobimo. 
Jeigu tatai japonams pa
vyktų, tuomet jie Išlaukinę 
Mongoliją padarytų savo 
karo stovykla prieš Sovie-

ADDIS ABABA, vąą. 
12. — Havas žinių agentū
ra praneša, kad ethiopai 
per sausio mėnesio 10 pas
kutinių dienų išžudę 20,000 
italų mūšiuose Tembien sri
tyje. Tiek fašistų lavofių

Pirm pasaulinio karo fe 
siia dar turėdavo dasitnrl 
iš užsieniu didelius kiekh 
e n o-lies. Dabar oi daugel 
šalių perka a n o-li iš Soviel 
Sabinuos. Net Jungtini 
Valstijos dnsinerka sneer 
lio gerumo kietosios anglį 
iš Sovietų. •

Per paskutinius 10 mei 
išvežimai Sovietų anglies 
užsienius dešimteriopai n 
kilo. Dabar Sovietai išg

PROVIDENCE, R. L — 
Rhode Island valstijos Dar
bo Federacija šaukia kovo 
8 d. suvažiavimą kūrimui. 
Darbo Partijos toj valstijoj.

Pradinėj Darbo Partijos 
platformoj r e i k a 1 aujama 
nustatyt darbininkams al
gas, žemiau kurių samdyto
jai negalėtų mokėti; panai
kint vaikų darbą; užtikrint 
darbininkų unijų ir jų or
ganizavimosi laisvę; panai
kint teismiškus indžionk- 
šinus prieš streikus bei uni
jas; uždraust policijos bei 
milicijos naudojimą prieš 
kovojančius d a r b ininkus; 
išleist bedarbių ir nusenu-

japonai skelbia, būk tie ka
reiviai buvę Sovietų “su
kurstyti.” Ohashi dar rei
kalavo “išlyginti” ir “tikrai 
nustatyti’ sieną tarp Man
chukuo ir Sovietu Sibiro. 
Sovietu konsulas visus tuos 
jo reikalavimus atmetė.

O kai del sienos, tai jinai 
yra jau senai nustatyta ir 
nuikiai žinoma Japonijai ir 
Manchukui. Japonai tik 
durneliu role lošia, tvirtin
dami, būk jų nersimetimai 
per siena į Sibirą įvvksta 
todėl, kad. girdi, ten “nesą 
aiškaus rubežiaus.”

Berlynas
nų hitlerininkai suėmė 200 
kataliku jaunimo organiza
cijų veikėju, kaip dvasiškių, 
taip pasauliečių.

skaitlinėmis, 333 askariai tarnavimo įstaigas, ir griež 
kareiviai laike sausio mėn. tai pakelt taksus ant didžių 
mūšių Tembien srityje per- jų pelnu ir stambiųjų tur 
bėgo iš fašistų armijos pas. tų naudai socialės darbiniu-1 liečiu, 
ethiopus. 1 kų ir bedarbių apdraudos. I užklausė Lietuvos banką, kaip

12. | skyriaus 2 paragrafą 3, kur 
pasakyta, kad Augščiausias 
Teismas turi veikti pagal 
kongreso patvarkymus. O 
kaip dabar yra, tai, girdi, 
tas teismas elgiasi lyg kad 
jis pats būtų nuolatinis 
konstitucinis seimas, savo 
tiškai taisąs ir aiškinąs 
konstituciją.

ETHIOPAI ATĖMĖ I 
ITALŲ KELIS MIESTE 

LIŪS

Rhode Island Unijos 
Steigia Darbo Partiją

SSRS Perspėja Nazius 
ir Japonus Priešus
Maskva, vas. 12. — So

vietų vyriausybės organe 
“Izviestijose” Nikolai Liub- 
čenko, sovietinės Ukrainos 
žmonių komisarų tarybos 

rašo apie ka- 
iškus sąmokslus tarp Ja-

----------------------------- . r

Hitleris Sveikina Popiežių

Anglų seimui, kad nuo š.m. 
sausio 15 iki 22 d., tai yra, 
per vieną savaitę, 380 kar
eivių pabėgo iš italų armi
jos Ethiopijoj į kaimynišką 
Anglijos koloniją Kenya. 
Jie ten numetė ginklus, ta
po sulaikyti ir patalpinti šių darbininkų pensijų įsta
tam tyčia įrengtoj stovyk- tymus, kaštais samdytoju ir

tą “įšalusią” valiutą sutvarky
ti. Lietuvos bankas sutiko 
tartis ir davė teigiamą atsaky
mą, bet po to vokiečiai nutilo.

Būklė tokia, kad,jei 
ziai turėtų gerų norų, 
reikalas tuojau būtų 
sunormuoti.

Šėlsta Priešai Sovietą
Sutarties su Francija
PARYŽIUS, Vas. 12. — 

Francijos seimo fašistai at
stovai deda visas pastan
gas, kad seimas nepatvir
tintų tarpsavinės pagelbos 
sutarties tarp Sovietų ir 
Francijos.

BERLYNAS.— Hitleri
ninkų laikraščiai pilni kur
stymų prieš Sovietus ir per
spėjimų Franci jai, kad ji 
“padarysianti didelę klai
dą,” jeigu galutinai susitar
sianti su Sovietais delei

j. valdžios; perimt į valdžios
ADDIS ABABA, vasario rankas visas svarbiausias

KLAIPĖDOS NAZIAI PLĖŠO 
LIETUVOS VĖLIAVAS

KLAIPĖDA, š. m. sausio 15 
d. buvo trijose vietose nuplėš
tos prie namų iškeltos Lietu- 

slaptajai policijai,vos tautinės vėliavos, būtent: 
priespau- Slėvio gt., Maž. Smilties gt. ir 

Dariaus ir Girėno gt.
Saugumo policija išaiškino, 

kad šį nusikaltimą padarė or
ganizuoti Klaipėdos berniukų 
vidurinės mokyklos mokiniai: 
Siemoneit Heinz, Sprung He
inz ir Kibelkštys Bernard. Vi
si jie yra vienos Klaipėdos vo
kiečių jaunimo organizacijos 
padalinių vadai.

Jie patraukti teisman.
DVI SAVAITĖS AREŠTO UŽ 
PAŠTO RAKTO PALIKIMĄ

UTENA.—Panevėžio apy
gardos teismo išvažiuojamoji 
sesija Utenoje sprendė Sudei
kių pašto agentūros vedėjo A. 
Pundžiaus bylą, kurioje jis bu
vo kaltinamas neveiklumu ir 
apsileidimu už tai, kad 1935 
met. sausio 19 d. būdamas Su- bendro apsigynimo 
deikių pašt. agentūros* vedėjų, 
išeidamas iš agentūros užraki
nęs, raktą pakabinęs ant durų, 
kuo pasinaudojęs neišaiškin
tas piktadarys, kuris atsiraki
nęs išnešė iš agentūros kasą 
su : '34 litais pinigų, pašto, žy- 
mjn. mok., V. V. sąjungos 
ženklais ir pašto perlaidų 
blankomis, viso sumoje 792 
lt. 42 et.

Teismas kaltinamąjį nubau
dė 2 savaitėm sąlyginio areš-

Nauji Žydą Pogromai 
Del Nazią “Mučelninko

SCHWERIN, Vokietija, I ko, taikėsi sudaužyti bei su- 
Vas. 12.— Pats Hitleris sa- deginti du anglų Raudonojo 
kė “prakalbą” laidotuvėse Kryžiaus troku, bet bombos 
nazių agento Wilhelmo1 nukrito tik už 500 pėdų nuo 
Gustloffo, kurį Šveicarijoj jųjų. '"•«*
nušovė žydų tautos studen
tas D. Frankfurter, tuo tik
slu atvykęs iš Jugoslavijos.

Prie Gustloffo lavono 
Hitleris rėkė, kad “piktoji 
žydų jėga” padarė Gustlof- 
fą vokiečių tautos “nemir
tinu kankiniu ir šventuoju 
patronu visų užsieniuose 
gyvenančių vokiečių.”

Hitlerio pikti riksmai, Franci jai 
prieš visą žydų tautą lemia kelerius metus 
naujus, dar kruvinesnius 
pogromus prieš žydus gy
ventojus.

Frankfurter • nesąmonin
gai keršijo naziam už jo 
tautiečių persekiojimus; bet 
jo išsišokimu Hitleris da
bar naudojasi pateisint sa
vo žvėrišką terorą prieš vi
sus 600,000 Vokietijos žy-

PARYŽIUS, vas. 12. — 
Ethiopija u ž p r o t e s t avo 
Francijai, kad francūzų vy
riausybė nepraleidžia ethi- 
opams ginklų Jibuti-Addis 
Ababa gelžkeliu. Ethiopijos 
valdžia nurodo, kad tuom 
Francija laužo sąlygas su
tarties, pagal kurią francū- 
zai gavo tą gelžkelį praves
ti iš savo valdomos prie
plaukos Jibuti į Ethiopijos Į Javo aprėžti to teismo 
sostinę Į gą, kad jis daugiau negalė 

tų naikinti kongreso išleis 
Itų įstatymų. Norris su pa-! pirmininkas, 
. šaipa atžymėjo, kad dabar ri * 
“žmonės gali pakeisti kong- ponijos karininkų, nazių ir 
resą, bet tik dievas tegali Lenkijos dvarininkų 
pakeisti Augščiausią Teis
mą,” kurio teisėjai paski
riami visam amžiui.

Šalies konstitucija tokios 
sauvališkos galios ištikrujų 

bes policija yra padaroma neduoda Augščiausiam Tei- 
vyriausia galia. Tos polici-■ smui. Jis ją yra neteisėtai 
jos augščiausias komandie-: pasisavinęs ir laiko pagal 

* ’ įsigyvenusį paprotį. Sena
torius Norris, todėl, per
skaitė šalies konstitucijos
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Niekados Tas Kelias Neves prie 
Bendro Fronto

“Naujienose” vasario 10 d. Grigaitis 
reiškia pilniausia savo sutikimą su re
akciniu Jankausko Komiteto pareiškimu 
ir sako: “Centro Biuras į šitą pareiški- 
J«ą dabar atsako ilgiausia ataka prieš 
Stilsono gelbėjimo komitetą.” Bet fak
tas yra, kad Centro Biuro pareiškimas 
tik šios dienos (vasario 14 d.) “Laisvėje” 
telpa. Ar gražu šitaip Grigaičiui nesi
skaityti su faktais ir primesti Centro 
Biuro kokį ten pareiškimą ir cituoti iš 
jo, kuomet jokio tokio pareiškimo Cen
tro Biuras dar nebuvo padaręs? “Lais
ves” straipsnį jis pakrikštija Centro 
Biuro pareiškimu. Kaip pavadinti tokį 
redaktoriaus elgesį, tegul sprendžia jis 
pats.

Grigaitis sako, kad protestai ir reika
lavimai gali Stilsonui pakenkti. Sako • • jis:

“Ir tai yra visai suprantama. But
kaus likimas yra pilnai valdžios malo
nėje, nes teismo keliai jau jam uždary
ti. Taigi laisvę grąžinti galima jam tik 
prašymu, o ne protestais.”

Tai senas klausimas, taip senas, kaip 
sena yra klasių kova. Pakalbėsime pla
čiau.

“Geraširdžiai” per amžius darbinin
kams sakydavo: Būkite geri savo po
nams, neužrūstinkite jų, nusilenkite 
prieš juos, o ant jūsų, jie susimylės. Šita 
. U’giška filosofija yra įrašyta net ir į 
bibliją.

Vėliau atėjo kapitalizmas, atsirado 
pramonė ir proletariatas. Darbininkai 
pradėjo organizuotis į darbo unijas ir 
politines partijas. Kodėl? Kam? Ko
voti, žinoma, prieš darbdavius, prieš ka
pitalistus, prieš jų valdžią. Ir vėl “ge
raširdžiai” atsiskubino darbininkams 
talkon su maldavimo filosofija: Nesi- 
organizuokite, girdi, nekovokite, būkite 
gerutėliai savo darbdaviams, o jie jums 
bus geri ir tarp darbo ir kapitalo vieš
pataus brolybė.

Organizuoti darbininkai išeina į strei
ką, reikalauja savo teisių. Vėl pasi
girsta ta pati reakcinė giesmė: Nestrei
kuokite, nekovokite, atsiduokite darbda
vių malonei, kreipkitės prie jų su mal
da, su prašymu.

Arba darbdavių valdžios policija už
puola streikierius, muša ir areštuoja 
juos, kemša kalėjiman, o darbdavių teis
mai baudžia—ar kalėjimu, ar mirtimi. 
Dar garsiau šaukia anie seni “gerašir
džiai”^ Matote, nereikėjo streikuoti, de
monstruoti, kovoti. Nors dabar nusiže
minkite, prisipažinkite prie klaidos teis
me, prašykite susimylėjimo, gausite 
bausmę dovanoti!

Jau senai Tom Mooney siūlo laisvę, 
bausmės dovaną, jeigu tik' jis klauptųsi 
ant kelių ir prašytų nuo savo priešų su
simylėjimo.

Lietuvoje šimtai geriausių Lietuvos 
darbo, klasės sūnų yra kankinami, laips
niškai marinami. Ir jiems sakoma: Pra
šykite susimylėjimo pas Smetoną, priža
dėkite nebekovoti prieš fašizmą, išėję iš 
kalėjimo, išsižadėkite savo idėjų ir bū
site laisvi!

Tai'toks yra kelias, kuriuo eina Jan
kausko Komitetas ir kurį šimtu procen
tų užgiria “Naujienos.” Betgi šitą kelią 
visados atmetė ir atmeta visi tikri, są
žiniški kovotojai, visas klasiniai sąmo
ningas darbininkų judėjimas—atmeta su 
pasipiktinimu! Ar ne taip, Grigaiti?

O Jankauskas, Grigaitis, Strazdas ir 
Steponavičius eina dar toliau. Jie dar 
net viešai protestuoja prieš tuos, kurie 
protestuoja arba žada protestuoti, arba 
šaukia lietuvius protestuoti prieš kapita
listinį valdžią, kuri suareštavo žmogų ir 
'aiko kalėjime. Tai visai negirdėtas da

lykas. Ar ne taip? Ar rasite kur nors 
panaštj atsitikimą visoj socialistinio-ko- 
munistinio darbininkų judėjimo istori
joj? Mes nežinom. Parodykite mums.

Argi tik maldavimu galima Stilsoną 
paliuosuoti? Kodėl Grigaitis mano, kad 
platus masinis reikalavimas ne greičiau 
suminkštintų Roosevelto “širdį,” kaip 
vergiškas tursinimasis prieš jį? Mums 
atrodo, kad jeigu iš pat pradžios būtų 
pasirinkta plataus masinio judėjimo,ben
dro, sąmoningo veikimo kelias, Stilsonas 
šiandien jau būtų paleistas iš kalėjimo.

Dar viena Grigaičio nesąmonė. Iš jo 
pasakymo plaukia išvada, kad reikalavi
mai ir protestai reikalingi tik tada, ka
da “keisas” dar esti teismo rankose, bet 
kuomet jau tiesiog valdžios rankose, tai 
tik maldavimo ir išsižadėjimo savo idėjų 
kelias beliko! Gi panašūs Grigaičiui 
žmonės visados tvirtina kaip tik priešin
gai. Jie sako, kad ypatingai laike teis
mo nereikia triukšmą kelti ir protestuoti, 
reikalaut. Teisme, girdi, bus pasverta 
faktai, surasta “šventoji” tiesa ir kalti
namasis nebus nuskriaustas. Ar ne taip 
esti tūlų dainuojama laike areštų ir teis
mų? Taip. Užtenka tik prisiminti 
Scottsboro jaunuolius ir Herndoną. Bet 
šitą kelią irgi griežtai atmeta ne tik 
Komunistų Partija, bet ir Socialistų Par
tija ir visi žmonės, kurie supranta ka
pitalistinių valdžių ir teismų rolę ir mi
siją. Atsiminkime, su kokiu pasipiktini
mu nabašninkas Debsas atmetė šitokią 
jam siūlomą išsilaisvinimo filosofiją.

Taigi, Grigaitis ir socialistų atstovas 
Glaveckas negarbingai po kojų pamynė 
visas geriausių kovotojų, visas tos pa
čios Socialistų Partijos geriausias tradi
cijas ir politiką tuo reikalu, nes jie šim
tu procentų užgyrė Jankausko ir reakci
nio advokato politiką.

Grigaitis savo straipsnį baigia: “Juk 
šitokiu būdu prie ‘bendro fronto’ komu
nistai neprieis.” Taip, neprieis ir nie
kados jie dabartiniu reakciniu Jankaus
ko keliu neis prie bendro fronto. Ke
lias prie bendro fronto yra kelias ko
vos prieš valdančiąją klasę. Tik tuo 
keliu komunistai bando prieiti prie ben
dro fronto su visais, kurie šiandien pa
siryžę kovoti prieš karą ir fašizmą, už 
bedarbių reikalus, prieš reakciją, prieš 
baisų darbo žmonių išnaudojimą, už dar
bininkų klasės vienybę.

Karas ir Kova už T alką
Japonijos, Italijos, Vokietijos ir Len

kijos imperialistai ir fašistai iš visų pu
sių stengiasi užkurti pasaulinį karą. 
Faktiškai jie jau.pradėjo jį už pasaulio 
persidalinimą. Japonijos imperialistai 
nuo 1931 metų puola Chiniją, grobia, 
veržiasi į Mongolijos Liaudies Respubli
ką, provokuoja karą prieš Sovietų Są
jungą. Italijos fašistai karu užpuolė 
Ethiopiją. Vokietijos fašistai baisiai ruo
šiasi karan, kad pavergus didelius kraš
tus Sovietų šalies ir atkeršinus Francijai 
ir Anglijai už pereitą karą. Lenkijos po
nija gelbėja Vokietijos fašistams ir pa
laiko artimus ryšius su Japonijos impe
rialistais.

Vyriausiu kovotoju už taiką yra So
vietų Sąjunga. Jos užsienio politika 
nuo pat Sovietų įsisteigimo yra taikos 
politika. To pasekmėje pasirašyta daug 
nepuolimo sutarčių su Sovietų kaimy
nais. Sovietai siūlė Japonijai ir Vokie
tijai nepuolimo sutartį, bet Japonijos im
perialistai ir Vokietijos fašistai Sovietų 
pasiūlymus atmetė ir tuom įrodė, kad 
jie nori karo.

Taikos reikalu Sovietų Sąjunga užmes- 
gė artimus ryšius su Rumunija, kuri yra 
pasigriebus Sovietų Sąjungos vieną gu
berniją—Besarabiją. Taikos sumetimais 
Sovietų Sąjunga padarė bendro apsigyni
mo sutartį su Franeija ir čechoslova- 
kija.

Dabar Francijos parlamente eina svar
stymai užgyrimui Francijos ir Sovietų 
Sąjungos bendro apsigynimo sutarties. 
Dalis reakcinių narių, kaip grafas Char
les de Lasteyrie niekino Sovietus ir rei
kalavo, kad Sovietų Sąjunga atmokėtų 
Francijai caristines skolas, kurių būk 
yra net 200 bilionų frankų, jeigu 
nori padaryti tokią sutartį. Matys jie 
tas skolas, kaip savo ausis! Ir pati 
Franeija nemoka pereito karo skolas 
Jungtinėms Valstijoms. Bet aišku, kad 
reakciniai ponai žino, kad jie atmokėji- 
mų negaus, tačiaus įtakoje Vokietijos 
fašistų daro kliūtis, kad neprileidus už- 
gyrimo tos sutarties, nes tas laikinai pa-

Vokietija ir Lenkija
Sausio pabaigoje suėjo du 

metai, kaip Vokietija ir 
Lenkija pasirašė nepuolimo 
sutartį. Vokietijos naziai tą 
sutartį apkrikštijo draugiš
kumo sutartim. Tokia, iš 
esmės, ta sutartis ir yra, 
nors jai labai priešingi pro
gresyviai sluoksniai Lenki
jos visuomenes.

Kad pabrėžus, jog drau
giškumas tarpe Varšavos 
ir Berlyno tebesitęsia, len
ki jos užsienio reikalų minis
teris J. Bekas atsilankė Ber
lyne ir padarė vizitą Vokie
tijos užsienio reikalų minis- 
teriui von Neuratui. Berly
ne jį mylavo ir glamonėjo 
ir kėlė į padanges jo “n 
ir kėlė į padanges jo “nuo
pelnus taikos užtikrinimui.”

“Deutsche Allgemeine 
Zeitung” pažymi, kad “ant 
Vyslos taika užtikrinta.” 
Lenkijos-Vokieti jos sutartis 
padaryta dešimčiai metų, 
bet ji automatiškai prasiil-' 
gina, jeigu ją nenutraukia

lionus vokiečių, gyvenančių 
Čechoslovakijos teritorijoje. 
Kas gali užtikrinti, kad 
Lenkija ir Vokietija nėra 
nusitarusios i š p arceliuoti 
Čechoslovakiją?

Lenkijos ponai gal ir ma
no, kad jie veda labai gu
drią politiką. Bet jei ta po
litika gudri, tai ji labai ne
išmintinga. Kaip greit su 
Lenkijos pagelba hitleriz- 
mui bus užauginti ilgesni 
ragai, taip greit tie ragai 
pradės badyt pačią Lenkiją, 
nes Vokietijos fašistai, vis 
vien, yra tos nuomonės, kad 
“paliokai” yra prastesnės 
veislės, negu germanai.

Dabartinė politika Lenki
jos ponų labiausia kenkia

vos adresu “su džiaugsmu 
užgiriam! Berlyne, nes vo
kiečiai laukia tik patogaus 
momento, kad pakeisti Klai
pėdos statutą savo naudai.”

Katino apetitu Hitleris 
žiūri į Klaipėdą, o Bekas 
stumia jį prie to tikslo savo 
“moraliniais” argumentais. 
Varšava ir Berlynas gieda 
iš tų pačių gaidų.

Nuo to laiko, kaip Lenki
ja susidraugavo su hitleri
ne Vokietija, smarkiai pa
blogėjo jos santikiai ir su 
čechoslovakiją. Lenkijos na
cionalistai , varo smarkią 
šmeižtų kampaniją prieš
Čechoslovakiją. Tuo atveju Lenkijos darbo minių inte- 
Lenkija taip pat derinasi su resams, o tie interesai yra 
Vokietija, nes pastaroji vis interesai milžiniškos didžiu- 
griežčiaū kalba apie tris mi- mos lenkų tautos.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie Karaliaus Jurgio

Laidotuves ir Sovietus
viena iš pasirašiusių pusių. KLAUSIMAS: 
O tokia galimybė, bent šiuo 
laiku, nenumatoma.

Argi buvo reikalinga So
vietų Sąjungai siųsti oficia-

Nuo to laiko, kaip Vokie-' lę delegaciją^ Anglijos Ka
ti ja susidraugavo su Lenki- raliaus Jurgio V laidotu- 
ja, taikos reikalai Rytų Eu^vęs? 
ropoję susidrumstė. Smar
kiai pablogėjo Lenkijos san
tikiai su Sovietų Sąjunga, 
Lietuva ir Franeija. Į tai 
atkreipė domės ir drg. Mo
lotovas, savo reikšmingoj 
prakalboj, pasakytoj Cen- 
tralio Pild. Komiteto susi
rinkime.

Lenkija ir Vokieti j a 
griežtai nusistatė prieš su
manytą Rytų Europos pak
tą, o tas reiškia, kad taika 
Rytų Europoje' joms ne tik 
nerūpi, bet kad ‘ joms rūpi 
visai kas kita.'

Paryžiaus dienraštis “L’> 
Oevre,” komentuodamas Be
ko vizitą Berlynan, pažymi, listinėmis šalimis diploma- 
kad Beko grasinimai Lietu- tijos ir prekybos ryšius, ne-

Atsakymas: Reikia sup
rasti, kad Sovietų Sąjunga 
gyvuoja tarpe kapitalistinių 
valstybių ir su jomis palai
ko diplomatinius ir komer
cinius ryšius. Ji palaiko 
tuos ryšius ir biznio reika
lais ir taikos reikalais. Be 
to negalima apsieiti, kol ji 
tik viena tėra darbininkiš
ka, sovietinė šalis. Ji deda 
didžiausias pastangas, kad 
nesutraukius tų diplomati
nių ryšių, mes sutraukymas 
ryšių padidintų imperialis
tų užpuolimo pavojų.

Bet palaikant su kapita-

išvengiamai prisieiną išpil
dyti tam tikrus diplomati
nius formališkumus. Vie
nas iš tų formališkumų yra, 
tai pasiųsti apgailestavima 
ir dalyvauti laidotuvėse, mi
rus kurios nors valstybės 
galvai. Sovietai nekalti, 
kad Anglijos valstybės gal
va yra ne prezidentas, bet 
karalius. Tai Anglijos žmo-

nių reikalas. Taigi, So
vietų valdžios atsisakymas 
atlikti šitą formališkumą 
būtų skaitoma dideliu įžei
dimu Anglijos valdžios ir 
tas pablogintų su ja santi- 
kius. Tas taip aišku, kaip 
diena ir tą aiškiai turėtų 
suprasti kiekvienas lietuvis 
darbininkas.

Sovietų Sąjungos delega
cijos dalyvavimas Karaliaus 
Jurgio laidotuvėse nieko 
bendro neturi su užgyrimų 
monarchijos. Sovietai kaip 
buvo taip ir tebėra neper
maldaujami visų monarchi
jų priešai.

Dar vienas pavyzdys. 19- 
33 metais Sovietų Sąjungos 
atstovas d. Litvinovas atvy
ko Amerikon ir kuomet jį 
čia pasitiko, tai Washingto
ne valdžios laivyno benas 
griežė “Internacionalą” ir 
iškėlė Raudoną Vėliavą. 
Na, o žinote, kaip Amerikos 
kapitalistinė valdžia “myli” 
komunistus. Tai buvo tik 
tam tikras diplomatinis for
mališkumas, kurį Amerikos 
valdžia atliko.

Anglija ir Graikija
Anglijos pastangomis Graiki

jai sugrąžintas karalius. Dabar 
Anglija apsiėmus į metus laiko 
pagaminti Graikijai bent po 200 
geriausių karo orlaivių. Angli
ja duoda Graikijai ir karinių 
specialistų.

Už Savo Klasės

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

15-20 minučių. Tie garai sklei
džiasi palei bronchines dūde
les, atslūgdo flegmą, ir leng
viau tada pasidaro atsikosėti. 
Tokie Įkvėpimai galima ir vėl 
pakartoti. Nieko nekenkia vi
duriams,' o palengvina kosulį.

Krūtinę kas pora dienų iš
tepkite iodo tinktūra. Tai pa-

Didžiausiu džiaugsmu kiekvienas klasiniai sąmoningas lietuvis 1 
darbininkas sveikina Amerikos Komunistų Partijos energingą 
kovą už bendrą frontą opiausiais šių dienų klausimais. Mūsų 
partija sako, kad kaip bedarbių reikalais, taip kovoje prieš ka
ro ir fašizmo pavojų, taip stiprinime darbo unijų ir organizavi
me neorganizuotų darbininkų, būtinai reikalingas bendras fron
tas tarp Komunistų Partijos ir Socialistų Partijos. Taip pat su 
džiaugsmu sveikiname mes Socialistų Partijoj pakrypimą prie 
bendros veiklos su komunistais kovoje prieš karą ir fašizmą. 
Tai puiki pradžia!

Bet, draugai, bendras frontas būtų daug greičiau atsiektas, 
jeigu pati Komunistų Partija būtų keleriopai didesnė. Kaip die
na aišku, kad jeigu mūsų partija šiandien turėtų kokią 90,000, 
vietoj apie 30,000 narių, visas Amerikos darbininkų judėjimas 
stovėtų visa galva augščiau. Bet kaip tas partijos eiles padi
dinti? Kas gali ir turi jas padidinti? Ogi niekas kitas, kaip tik 
artimiausi Komunistų Partijos simpatikai ir draugai.

Draugai, jūsų pareiga stoti į mūsų revoliucinės partijos eiles. 
Būkite organizuotais kareiviais vienintelės proletarinės kovo
tojų armijos! , ,

Stok į Kom. Partijos Eiles
Vardas ir pavarde..:................................ .......!
Adresas .....................................................................

Išpildyk šią blanką ir siųsk:

LIETUVIŲ CENTRO BIURAS 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

žebotų Vokietijos fašistus ir sulaikytų 
nuo karo.

Vokietijos fašistų talkininkais yra Ja
ponijos imperialistai. Kaip tik šiuom mo
mentu Japonijos imperialistai ir jų pa
daras Manchukuo pradėjo karo puoli
mus ant Mongolijos Liaudies Respubli
kos. Sovietų spauda sako, kad tas yra 
tikslu, kad pakenkus Sovietų Sąjungos ir 
Francijos bendro apsigynimo sutarties 
užgyrimui.

Bet iš kitos pusės imperialistų karo 
žygiai dar daugiau gali pagreitinti jos

BRONCHITAS. PADIDĖJUSI 
PROSTATA

Drauge gydytojau, nors aš 
turiu jūsų knygą “Pirmoji Pa
galba”, kuri man daug gero 
daro, ir “Laisvėj” skaitau jū
sų patarimus, bet prašau pa
tarti ir man. Aš esu 72 metų 
vyras. Kaip gydytojai sako/
aš turiu bronchitą. Ir dabar t lengvina sukepimą giliau krū- 
naktimis negaliu miegoti: taipltinėj, o iodo garai ir gi įsikvė- 
užtroškina, ir šlapimą man su-|puoja ir palengvina flegmą, 
turi. Kad ir einu, tai visai To paties iodo imkite ir vidun 
mažai ir labai dažnai, net so- —po lašą, piene ar vandenyj, 
pa. Kai kada reikia ir išpum- kas diena, o už poros mėnesių 

’ puoti. Dieną tai po gryčią kas pora dienų po lašą, per 
vaikščioju, tai netaip da blo- visą gyvenimą.
ga. Vienas gydytojas sakė, 
kad man širdis slobna. Davė 
geltonų piliukių, bet nieko ge
ro. Kitas davė baltų vakare 
imt, kad miegočiau. Sakė, šir
dis veikia gerai, bet, kai už
dusina, tai ir galvoj negerai.

ATSAKYMAS

Gal Jums ir yra įsisenėjęs 
bronchitas. Nuobodus daiktas. 
Sunku jis visai iškrapštyti, bet 
galima kiek apramink Jei 
Jums labai užgula sunkumas 
ąnt krūtinės ir kosulys kutena, 
gukite šito mišinio: Creosote, 
chloroform, alcohol, tinet. 
benzoin, comp. — 1 dram of 
each. Užvirinkite puoduką 
vandens. Kai pradeda garuo
ti, įmaišykite šaukštelį šito 
mišinio: garai pasidarys kva
pūs. Susukite iš laikraščio dū
delę. Vieną jos galą užvož
iate ant to garuojančio puode
lio, o per kitą glą traukite į 
save, Įkvėpuokite tuos garus,

užgyrimą. Vokietijos fašistai trau
kia karo jėgas į vakarus. Franci
jos užsienio ministeris Flandin pareiš
kė,, kad jeigu Hitleris siųs į pasienį ar
miją, tai Franeija ginklų pagelba pastos

Karo pavojus didelis. Dar niekados 
žmonijos istorijoje nebuvo taip baisiai 
įtempta atmosfera, kaip ji yra dabar. 
Sovietų Sąjunga ir eile kitų valstybių 
stengiasi karą atitolinti. Viso pasaulio 
darbininkų pareiga pasmarkinti prieška
rinį veikimą.

aliejaus, kiek 
liver oil-lOD, 
valgio. Labai 

žiūrėkite maisto, tai bus ge
riau ir tam Jūsų bronchitui ir 
galės pasidaryti lengviau šla
pintis. Daugiau šviežių žalių • 
daržovių ir vaisių, jų sunkos. 
Po truputį šviežio—gyvulinio 
maisto—pieniškų, kiaušinių,

Imkite žuvų 
tvirtesnio: Cod 
po šaukštą po

žuvų, mėsos.
žuvys iš jūrų geriau varto

ti,—galima ir konservuotos.
Kosuliui palengvinti gerai 

yra galva ir krūtinė žemyn 
nuleidus (nuo lovos ar stalo 
ant aslos) palaikyti, po kele
tą minučių laikotarpiais kas 
diena. Kaip ir iš bonkos, iš 
bronchinių dūdelių, lengviau 
flegma žemyn išeina, kai bon- 
ka (dūdelės) žemyn apversta.

Kad Jus dažnai varo šla
pintis, tai veikiausia kalta Jū
sų prostatinė liauka. Senam 
žmogui ji kada ima ir išbrink
sta, perauga ir laiko sugnybu
si pūslės apačią, neduoda pil
nai išsišlapinti. Čia ir gi labai 
nuobodi istorija. Sunku kas 
padaryti. Galima kiek palen
gvinti, vartojant gyvą, nesuga
dintą maistą. Karštos maudy
nės, prostatos masažas, tūlų 
vaistų įleidimai į šlapinamąjį 
kanalą ir gi palengvina daly
ką. Visa tai yra gydytojo 
prievolė, ten pat ant vietos. 
Kai kada prisieina ir operaci
ja padaryti: išimt dalis pros- 
tatinės liaukos arba ir visa 
liauka.

MMHMNHhbi
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LAisva • Pustapts Tre?ias.

Milionai Žmonių Ken 
čia nuo Šalčio

► Ne Tuo Keliu Laisvi[išplatinti Certifikatus ir 
gražiai apdirbti skaityto-

I jams j u b i 1 ėjinę dovaną
Martos Vilkienės Divorsą.

P. Buknys.
P. S. Išleidimu skaityto

jams Jubilėjinės dovanos, 
Martos Vilkienės Divorso, 
šiuom kartu pasirūpino šie 
draugai:

Kazimieras T iškus, 
Brooklyn, N. Y., padovano
jo $3 ir pasižadėjo gi eitoje pįuras padarė viešą pareiš- 
ateitvie patapti “L.” ben--

narni Tikri Kovotojai
Arti du mėnesiai kaip galvos. Savo revoliucinės 

Laukai ap- teisybės žodžiais kaip žari- 
Keliai ir jomis jis degino akis veid

mainiams Hitlerio bude
liams ir išsikovojo sau lais
vę.

Thaelmann, nešdamas bai
saus teroro kančias ant savo 
kūno ir laukdamas nacių 
mirties dekreto, didvyriškai 
gina savo revoliucinius prin
cipus. Ot kokias sunkeny
bes pergyvena darbininkų 
klasės didvyriai! Atsižvel
giant į tai, ar ne gėda bū
tų skųstis sunkumu darbo 
del šaltoko oro?

Draugai, “Laisvės” Jubi
lėjaus minėjimas yra daug 
didesnės svarbos dalykas, gausiai remti pakol tik dirb-

S1a'. Bakevičius, iš New darbini"k,J P1“”? 
Britain, Conn., įsigijo Jubi- % .takt,ka Panas,!,ase .ats- 
lėjinį Certifikatą už $3. K.
Križenauskas,' iš Detroit, | 
Mich., taipgi įsigijo Jubilė- 
jinį Certifikatą už $1.50 | 
Po vieną dolerį prisiuntė už 
certifikatus draugai: Kas
tantas Šarkus, iš Waterbu
ry, Conn., Z. Jasekas,

įtemptai šalta, 
dengti sniegu.
miestuose gatvės storai ap
gaubti ledu — .slidu kaip 
ant stiklo; Įvyksta daug 
nelaimių ant kelių, pasidaro 

^stambiu nuostoliu, būna 
skaitlingų susižeidimų ir 
dažnus užsimušimai. Dau
gelis dirbančiųjų žmonių 
serga del persišaldymo. So

dneliai ir silpnesnės sveika
tos mūsų klasės žmonės 
skaitlingai miršta. Trūks
ta ištekliaus, neturi kom

forto apsigynimui nuo gam
tos žiaurumų.

Bepigu buržuazijai-pini- 
guočiams. Jie blaškosi po 
šiltus kraštus. Pilna jų Flo
ridoje, Californijoje ir įvai
riose Pacifiko salose. Mau
dosi, jodinėja ant arklių po 
gražius sodnus ir užsiimdi- 
nėja kitais sportiškais žais
lais. Mes, išnaudojamieji j

ateityje patapti “L. 
drovės dalininku (šėrinin- 
ku). Drg. Tiškus per dau
gelį metų buvo “Laisvės” 
bendrovės šėrininku, bet su
spaustas ligos ir vargina
mas nedarbo Šerais buvo at
siskaitęs už prenumeratą. 
Anksčiau d. Tiškus yra rė
męs “Laisvę” stambiom au
kom. Dabar, pradėjęs dirb
ti, vėl remia ir pasižadėjo

negu kad mes iki šiol jį su
prantame. Gavimas Jubilė
jinių skaitytojų ir plačiai 
paskleidimas Jubilėjinių 
Certifikatų yra mūsų, lietu
vių darbininkų, labai svar
bus uždavinys. Tai yra dar- 

žmonės, kaudamiesi su gam-1 bas, kokio iš mūs laukia Di- 
tos žiaurumais išlaikymui; mitrovas, 
savo gyvybės, kartu turime 
kautis pasiliuosavimui iš 
kapitalistinės priespaudos.

Kada šalčiai vargina mus 
kaipo atskiras vienutes bei 
gyvius, jie vargina mus ir 

•kaipo klasę, 
čiame kaipo 
nys, tai juo 
me ir kaipo 
klasės reikalų gynimo įmo
nės, organizacijos, spauda ir 
visos apšvietos tiekimo 
įstaigos yra mūsų — darbi
ninkų klasės — kraujas, pul
sas ir kvapas. Lygiai kaip 
savo asmens sveikata ir gy- 

*vybe, turime rūpintis gyva
vimu ir savo įstaigų. Ken
kiant medžiaginius trūku
mus, šalčiui spaudžiant, tie 
trūkumai dar labiau padidė
ja. 

“ Laisvė ” šiais šalčiais 
vargsta taip lygiai, kaip 

• vargstame mes visi. Apšil
dymas “Laisvės” patalpos 
šaltom dienom kainuoja/ 
apie $7 į dieną. Į

Jubilėjaus minėjimui yra' 
rengiama daug pramogų 
daugelyje miestų, bet del 
šalčių parengimai nukenčia. 
Yra gerokam skaičiui skai
tytojų išsibaigusi prenume

rata; atsinaujinimai del šal
čio retoki. Ruošimasis mi- 
jLČti savo didžiojo “Laisvės”^ jokiu būdu negaliu. [Aš jokiu 
Sidabrinio Jubilėjaus iškil
mę ištisą gegužės mėnesį 
taip pat iš priežasties šal
čio sušlubavo. Tačiaus, taip 
nereiktų būt.

i Mokykimės pergalėti sun
kenybes, draugai. Prisimin

ėkime Tomą Mooney, Thael-1 
manną, Dimitrovą ir kitus čiau būti redaktorium laikraš- 
kankinius už darbininkų čio, vadinančio save komunisti- 
klasės reikalus. Tom Moo
ney nuteistas mirtin nenusi
minė ir neišsižadėjo savo 
idėjų, ale stipriai pareiškė,

< jog jis yra terorizuojamas 
už tai, kad gynė darbininkų

* klasės reikalus. Vėliau, ka
da pakeista mirties nuo
sprendis kalėjimu iki gyvos 
galvos, jis kovoja už savo 
laisvę ne tam. kad asmeni
niai sau pasilengvinti, bet

•< tam, kad kovoti prieš plėši
kišką kapitalistinę sistemą.

* Gregory Dimitrovas, na
cių pagautas ir prirakintas 
prie mirties kaladės, drą
siai, išdidžiai ir piktai 
smerkė veidmainiškus na
cių teismus. Jis kaipo re
voliucionierius drąsiai pasi
sakė, kad gina ir gins darbi-

r Ynnkų klasės reikalus, ne
paisant, kad fašistų burtas met aš matau, kad lovestoninė. sergančių už ką Italija sumokė- 
’’ ’ buvo jam visai arti grupė, per savo lietuviškus įran-| jo 2,480,000 lyrų.

Kuomet ken- 
atskiri asme- 

labiau kenčia- 
klasė. Mūsų

Thaelmannas ir 
visa darbininkų klasė.' No
rėdami tinkamai paminėti 
25 metų savo organizacinio, 
apšvietos ir kultūros darbo, 
turime pasispausti jr šaltu 
oru, ir pavargus, ir miegu 
nusiskriaudus (Dr. Kaš- 
kiaučius už pavargimą tame 
darbe nebars), turėsime 
darbuotis, kad gauti daug 
Jubilėjinių skaitytojų, kad 
padaryti sėkmingą “L.” ben
drovės suvažiavimą ir kad

Paterson, N. J“5. Stilsonui Gelbėti Ko- 
mitetas nutraukia visus ry- 

|šius su Centro Biuru ir 
tais jo sekėjais, kurie mūsų 

1 darbą sabotažuoja.
“6. LDD kuopų ir visų d. 

Stilsono gelbėjimui prita
riančių organizacijų mes 
prašome nesiųsti valdžiai 
protestų. Jei kur tokios re
zoliucijos priimta, prašome 
jas siųsti Stilsono Gelbėjimo 
Komitetui, jo sekretoriaus 
adresu.”

Tai šlykštus reakcinis pa
reiškimas. Mes stojome į 
bendrą frontą padėti • Stil
soną išlaisvinti, o jie mus 
prakeikia ir su mumis ry
šius sutraukia. Jie pareiš
kia, kad jie nieko bendro 
neturi ir neturės su Ameri
kos lietuvių darbininkų ju
dėjimu, neprašo iš jo jokios 
paramos, vadina juos “ken
kėjais” ir tt.

O ypatingą visuomenės dė
mėsi mes kreipiame į Jan
kausko Komiteto nutarimą 
4-tą. Komitetas protestuo
ja ne prieš valdžia, kuri su
areštavo ir įkalino Stilsoną, 
bet prieš mus, kam mes ra
giname darbininkus versti i 

1 valdžia Stilsoną paliuosuoti! Į 
Dar negirdėtas protestas vi
soj darbininkų judėjimo is- 

m . torijoj. Viena, tas parodo, 
Z“° kad jiems nerupi Stilsono • 

greitas išlaisvinimas. Ant- 
i ra, šitas punktas dvokia re- 
• akcine, hearstine smala 
prieš komunistus. Jankaus-

“Laisvei” jau buvo rašyta 
apie lietuvį Joną Dutkų, *kuris 
norėjo nusiskandyti Passaic 
upėj. Praėjo apie savaitė lai- J 
ko ir dabar surastas pasikoręs.?.^ 
“Paterson Daily Eagle” sako, 
kad subatoj, 2:45 vai. po pie-.* 
tų, policijai buvo pranešta, 
kad rastas pasikorusis žmogus ' 
namo skiepe po num. 10 Har
rison St. Pribuvę policininkai 
Sam Rainey ir James Barr iš
tyrė, kad . Jonas Dutkus, 43. -g 
metų amžiaus, prisirišo virvę 
už balkio ir kitą galą sau už * 
kaklo ir pasikorė. Jį surado 
šeimininkė K. Miškienė, kuri'A^J^ 
gyvena po num. 351 E. 23rd 
St. Ji buvo atėjus apžiūrėti 
ar stubos vandens paipos ne-;;* 
sušalusios, nes stuba buvo tuš*.,L 
čia. Atidarius skiepo duris ji 
rado pažaliavusį burdingierių, 
kabantį ant virvės.

Prie savižudystės privedu 
alkoholis. Mat, Dutkus buvo., 
SLA 101 k p. finansų sekreto- ; 
rius, tai jis daugiausia išrink
davo narines duokles. Jau bus 
a,pie 2 metai, kai $60 buvo 
praleidęs, pragėręs. Pamatęs, 
kad bus prastai, bandė gasu' 
nusinuodyti, bet kitas vyras,’ 

I kuris gyveno tuose pačiuose 
: kambariuose, išėjo į darbą ir1' 
atsiminęs, kad pamiršo pini- '* 
gus, grįžo namon juos pasiimt. 
Parėjęs namon, negalėjo įeit, 
vidun ir, suuodęs gazą, pašau?.,, 
kė policiją kuri išmušė duris 
ir surado J. Dutkų apžiojusį 1 
gazo paipą. Nuvežtas į ligo
ninę tapo atgaivintas. Dabar 
prieš šios savižudystės taipgi., 

j pasirodo, kad jis $72 narinių.' ‘ 
duoklių esąs praleidęs girtuo- ' 
kliaudamas. J. J. Dutkus buvo ./ 
bažnytinis. ,

A. J. V. K. P. Lietuvių techniško darbo reikale pri- 
Centro Biuro Pareiškimas ruošimo ir įteikimo prezi- 
Del Stilsono Gelbėjimo Ko-^entui Rooseveltui prašymo- 
miteto Vedamos Reakcines reikalavimo Stilsonui baus

mę dovanoti. Dar daugiau, 
mes patarėme susisiekti su 

; gyvuojančiomis amerikinė
mis masinėmis apsigynimo 
organizacijomis ir gauti jų 
paramą šitose mūsų bęndro- 
se pastangose. Nė vienai 
valandėlei mes nepagalvojo
me, kad šitas mūsų tikrai 
draugiškas ir darbininkiš
kas pasiūlymas būtų atmes
tas bei iškraipytas tų žmo
nių, kurie pasiskelbė Stilso
no draugais ir ‘gelbėtojais, 
kurie sudarė laikiną Komi
tetą. Bet mums teko grei
tai apsivilti. Tie žmonės 
pradėjo leisti prieš mūsų re
voliucinį judėjimą bjaurius 
provokatoriškus paskalus, 
duodami suprasti, būk ką 
nors bendro mūsų srove ga
lėjo turėti su Stilsono su
areštavimu. Čia kviečia mus 
darbuotis už Stilsono išlais
vinimą, čia prašo darbinin
ku aukoti tam reikalui, o v z

čia ant tų darbininkų meta 
juodą šešėlį! r~ 
Jankauskas mums atvirai 
pasakė, kad Stilsonas su sa
vo draugais jau senai kalbė-: 
jo apie liuosanorį jo pasida-1 
yimą, idant susilegalizuoti, £/lornftetas’ItviraTatels- 

tojo kapitalistinės valdžios 
pusėn ir ją gina nuo darbi
ninkų, pasmerkia darbinin
kus, kurie prieš ją protes
tuoja. Šiandien taip daro 
visi reakciniai elementai. 
Štai kur tie žmonės nuva
žiavo. Jie klauso ne darbi-

Politikos
Gruodžio 27, 1935, Centro

kimą, kuriame mes griežtai 
pasmerkėme J. Stilsono (E. 
Butkaus), s u a r e š tavimą, 
reikalavome jo bausmės pa
naikinimo ir šaukėme visas 
darbininkiškas organizaci
jas aktyviai dalyvauti pas
tangose jį išlaisvinti. Mes 
sakėme: “Mes raginame 
pasisakyti už Stilsono pa- 
liuosavimą ir taipogi remti 
visus kitus tuo tikslu žy
gius, kurie sutinka su są-

tikimuose”. S u s i d ariusio 
’'laikino Stilsoną Gelbėti Ko- 
Imiteto pirmininkui A. Jan- 
ikauskui atsilankius kviesti 
’mus į bendra veikla tame 

x v viuuą uuiuii puoimac u/j i .. ,.....  - ■ — J reikale, mes prižadėjome 
tantas Šarkus, iš Waterbu- nuoširdžiausią talką ir tuo- 
ry, Conn., Z. Jasekas, iš'Jaus stojome j darbą garsi- 
New Britain, Conn., Domi- nanV masimus mitingus, 
ninkas Simutis, Blanford, S1_unciant savo atstovus-kal- 
111., A. P. Grinevich, Hillside i Mėtojus į tuos mitingus, ra- 
Spencer, Miss., A. Remeitis, I gjnant mūsų draugus ir 
New Britain, Conn, ir Juo- • simpntikus remti tą judėji- 
zas Skiparis, iš Bayonne, N. i...! Mes buvome įsitikinę, kad 

j1 Stilsono laisvinimo darbas 
kad kitii^us varomas darbininkiška

Dėkavodami draugam už 
dovanas linkime, 1 
draugai pasektų juos.

Kodėl Rezignavo L Prūseika?
29 d. sausio, prieš pat direk- kius, stvėrė už gerklės • Lfetuvii
rill .Qiiaivi nirimą rl T. DvAooL LnJ 4.J1, ~torių susirinkimą, d. L. Prūsei

ka pridavė oficialę rezignaciją 
iš vietos “Naujosios Gadynės” 
redaktoriaus.

Štai rezignacijos kopija.
Naujosios Gadynės Direktoriam 

' ir faktinajam red. vedėjui. .
Draugai!
a šiuomi pranešu, kad apleidžiu 
/redaktoriaus vietą, kurią buvau 
užėmęs daugiau, kaip 4 metus. 
Faktinai nuo to laiko, kada Jan
kausko, Steponavičiaus ir kitų 
kokusas, visai be mano žinios, 
atsikvietė St. Strazdą, aš jau 
nebuvau tikruoju redaktorium 
ir negalėjau imti atsakomybės 
už tos grupės išsišokimus ir 
naują liniją. Gi būti pridėčku 
prie tos grupės, kuri žūt-būt 
nusitarė sabotažuot vienybę, aš

būdu negaliu paskolint savo 
vardą tai siaurai grupei, kuri 
nusitarė “užbaigt” visas disku
sijas del vienybės, palaidot visą 
vienybės klausimą ir paverst 
laikraštį nuolatiniu instrumen
tu, kuris skaldo kairiojo fronto 
pajėgas.

Kaipgi, pagaliaus, aš ir galė-

vaga, griežtai prisilaikant 
darbininkiškos p o 1 i t i kos. 
Mes, pavyzdžiui, manėme, 
kad tam tikslui bus stengia
ma suvienyti bendro fronto 
pagrindu visas grupes ir 
roves, kurios tiktai sutinka 

ndrai darbuotu jo išlais- 
nimui. Mes manėme, kad 
s daromas ant valdžios 

asinis spaudimas už Stil- 
onui bausmės dovanojimą, 
ad bus pabriežiama žo- 
žiu ir raštu, kad kova už 

jo išlaisvinimą yra kova 
prieš karo ir fašizmo pavo
jų, prieš kapitalo reakcines! 
spėkas. Mes manėme, kad 
pastangos jį išlaisvinti bus 
panaudotos išvystymui lie
tuvių darbininkų masėse di
desnio draugiškumo, vieny
bės ir solidarumo. Mes ma
nėme, kad šitas reikalas nė
ra reikalas kelių individu
alų, sudarančių laikiną Gel
bėjimo Komitetą, arba vie
nos mažos grupelės, kokią 
šiandien sudaro sauja, žmo
nių, kurie atsistojo neskait

ros. Vienybė bus įvykdyta ir 
visi “Naujosios Gadynės” šėri- 
ninkai ir skaitytojai sužinos vi
są teisybę.

L. Prūseika.

(Iš “Informacijos LDD Na
riams ir ‘N. G.’ šėrinin-
kams ir Skaitytojams”) 

/ ■

Karo Našta Italijoje
Fašistai, neįskaitant karo iš

laidų Ethiopijoje, kurios yra 
baisiai didelęs, kitiems karo rei
kalams paskyrė 1936 metais iš
leisti 2,312,566,946 lyrų. (Vie
nas lyras yra biskį daugiau ver
tas, kaip 8 centai). Baisi našta 
ant Italijos liaudies pečių.

Ethiopijoje karo vedimas dar 
daugiau atsieina. Italija pri
versta mokėti ir už Suezo kana
lą (perleidimą jos laivų). Tik 
per 6 dienas tuom kanalu per
plaukė 11 laivų su 15,695 ka- 

imti jokios atsakomybės už jų reivių į Ethiopiją ir iš Ethiopi- 
nusistatymą ir praktiką. Kuo-'jos grįžo 900 sužeistų ir 1,000 

««« • w w 1 V i 1 • • < «•

n i u, kur lovestoninė grupė, per 
savo direktorius pareiškė, kad 
tame laikraštyje nevalia rašyti 
apie lietuvių komunistinių spė
kų vienybę? Juk tai sabotažas, 
lygus tragikomedijai.

Aš dar buvau bemanąs pa
kęsti iki šėrininku suvažiavimo, 
būtent iki vasario 1 d. Bet tie 
patys direktoriai (jų didžiu
ma), kurie paskelbė šaukią Su
važiavimą ant 1 d. vasario, per
eitą savaitę, išsigandę savo še
šėlio, nukėlė Suvažiavimą iki 
kovo mėnesio. Jie pabūgo, kad 
greičiau šaukiamas suvažiavi
mas neužtikrins jiems didžiu
mos.
/ Dirbti, susidariusiose sąlygo
je, su Strazdu ir visa ta gru
pe, kuri dedasi “Gadynės” gel
bėtojais, dirbti dar ilgiau man 
nėra įmanoma, nes aš negaliu

Opozicijai, kad t tik neaaleisti 
įvykti vienybei, kad tik suskai
dyt Lietuvių Opoziciją,^tai ne 
tik pas mane, bet ir pas visus 
vienybės šalininkus auga dar 
stipresnis noras įvykdyti vieny
bę, f kaip ją suplanavo Centro 
Komiteto didžiuma pabaigoje 
pereitų metų. v

Esu giliai isitikinęs, kad di
delė opozicionierių didžiuma no
ri vienybės. [Ir ji būtų jau įvy
kusi, ir “Naujoji Gadynė” bū
tų jau galėjusi eiti remiama 
susivienijusių draugų, kaipo 
komunistinio solidarumo reiškė
jas, jeigu ne isteriškas riksmas 
ir sabotažas, kurį * sukėlė šali
ninkai “paaštrintos” kovos 
prieš Kominterną ir kuriai di
riguoja lovestoninė grupė. Lai
kinai ta grupė tulus draugus 
suvedžiojo. 

Visi vienybės šalininkai, jų 
tarpe ir aš, nepriduodam reikš
mės Jankausko vadovaujamo lingos taip vadinamos “Ko- 
komiteto aritmetikai ir to ko- monistines Lietuvių Opozi- 
miteto įsakymas likviduoti vie- cijos” priešakiu. Pagaliaus 
nybės sutartį pasiliks ant popie- mes manėme, kad patsai

Stilsonas ištiktųjų trokšta 
būti greitai išlaisvintu ir 
tam tikslui pageidauja vi
sų darbininkiškų srovių ir 
grupių paramos ir talkos. 
Mes visai nemanėme, kad 
šitą įvykį saujale žmonių 
stengsis išnaudoti saviems 
tikslams.

Būdami to įsitikinimo, 
mes pasikalbėjime su Jan
kausku ir paskui per Biuro 
sekretorių viešai Brooklyno 
masiniam susirinkime pa
siūlėme, kad tuojaus tam 
tikslui būtų įkurtas platus 
bendro fronto komitetas, į 
kurį įeitų' visos srovės ir 
grupės, kurios pritaria Stil
sono išlaisvinimui, visos,ma
sinės jorganizacijos, kurios 
prisideda prie tos veiklos. 
Šitoks komitetas, mes sakė
me,, turėtų paimti visą dar
bą į savo rankas—darymui

kad jis žinojo, kad jo val
džios agentai j ieško, bet 
nusprendė visai nesislapsty
ti ir laukti, kada suims, nes 
girdi, darbininkų akyse tas 
atrodys didvyriškiau.

Dar daugiau, Strazdas, 
Jankauskas ir Steponavi
čius Stilsono suareštavimą ninku balso ir 
tuojaus panaudojo savo ne- reakcinio advokato koman- 
pateisinamai kovai prieš dos!
vienybę Lietuvių Darbiniu- ant visko, kas darbininkiš
kų Draugijos su Amerikos ka ir sykiu su hearstiniais 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija.

Pagaliaus, po pusantro 
j mėnesio po suareštavimo, 
Jankausko komitetas pas
kelbia “Naujoj Gadynėj” 
vasario 6, 1936, kad jis 
“nutarė išstoti prieš Komu
nistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biurą del jo žygių Stil
sono gelbėjimo reikalu.” O 
tie mūsų žygiai, kaip matė
te, buvo mūsų pasiūlymas 
sudaryti bendro fronto ko
mitetą Stilsono gelbėjimui 
ir kad tas komitetas, o ne 
grupelė n e a t s a k omingų 
žmonių, kontroliuoti visą 
kampaniją.

Dar daugiau. Jankausko 
Komitetas padarė šešius ta
rimus ir kreipiasi su jais į 
visuomenę. Šitie tarimai, 
tilpę toj pačioj “N. G.“, ga
lutinai parodo Strazdo, Jan
kausko ir Steponavičiaus 
tikruosius tikslus, tikrą jų 
veidą, tikrą jų reakcinę po-| 
litiką. Šitie tarimai žodis 
žodin skamba sekamai:

“1. Neturėti jokių reikalų 
su mūsų darbo kenkėjais iš 
Centro Biuro.

“2. Nekviesti Centro Biu
ro kalbėtojus į prakalbas, 
kurios rengiama d. Stilsono 
gelbėjimo reikalu.

“3. Mes uždraudžiame be 
komiteto žinios ir sutikimo 
rengti d. Stilsono gelbėji
mui prakalbas, rinkti aukas 
ir daryti neautorizuotas iš
laidas.

“4. Mes protestuojame 
prieš Centrą Biurą, kuris

: ragina savo sekėjus siųsti 
protestus valdžiai, ką mūstį

-a •> • V V • • • vi

Pirmadienį, 3 d. vasario, 
Lazzaros Hall, lietuvis ristikas 
Karolius Požėla, drūtuolis iš 
Chicago, 111., parodė savo drū-

■ rpikaln W tumą- ir vikrum^> i 8 minutes 
’ I n n imi vrl o m no m-mnnntn Aka

Jie numoja ranka

elementais prakeikia komu
nistus.

Dabar jau aišku, kodėl 
tie žmonės taip atkakliai 
priešingi plačiam bendro 
fronto komitetui ir masinių 
organizacijų kontrolei. Ben
dro fronto komitetas nebū
tų virtęs reakcijos ir val
džios įrankiu kovoje prieš 
komunistus. Bendro fron
to komitetas butų neleidęs 
Jankauskui, Strazdui ir Ste
ponavičiui Stilsono suareš
tavimą išnaudoti kėlimui 
neapykantos ir ardymui 
darbininkų spėkų.

Jankausko komitetas ne 
tik nešaukia visuomenės 
gelbėti Stilsoną išlaisvinti, 
bet dar diktatoriškai už
draudžia masinėms organi
zacijoms rengti mitingus ir 
nešti rezoliucijas už jo pa- 
liuosavimą.

Mes sakome:. Šituo, re
akciniu keliu jie toli nenu- 

j eis. Visa Amerikos lietu
vių darbininkiško ji-progre- 
syviškoji visuomenė pasi
piktins šita Jankausko, 
Strazdo, • Steponavi č i a u s 
nešvaria, priešdarbininkiš- 
ka politika.

Kaip pirmiau, taip dabar, 
mes protestuojame prieš 
valdžią už Stilsono suaršta- 
vimą ir reikalaujame, kad 
jis butų tuojaus paliuosuo- 
tas.

Centro Biuras.

Garmisch-Partenkirchen,

Vokietija.— Švedai čiuoži- 
kai ir “ski” šokikai laimėjo 
Olympiados varžytines 

moralio masinio spaudimo advokatas griežčiausiai už- prieš nazių sportininkus ir 
į valdžią ir finansavimui draudžia. kitus.
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I pagirdydamas oponentą Abe 
Colman. Pirmu kartu mačiau ”’ 
K. P. Atrodo gražus nuaugęs, 
muskuluotas vyras. Požėla 
vo iš publikos daug aplodis- , 
mentų. Linkėtina Karoliui ; 
daug pasisekimo jo profesijoj!

Vabalas.

Philadelphia, Pa
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Svarbi Konferencija

Vasario 16 d. 2 vai. po pie-,, 
tų, 735 Fairmount Ave., Phila., 
Pa., bus svarbi bendro fronto 
konferencija kovai prieš karą 
ir fašizmą, už socialę bedar
biam apdraudą, už gynimą 
Lietuvos neprigulmybės, už at- ■ 
gavimą civilių teisių Lietuvos 
žmonėms. ‘ J

Kitas svarbus punktas bus ’ 
tai klausimas organizuojamos 
Farmerių ir Darbininkų Par
tijos. , šis klausimas yra jau 
diskusuojamas Amerikos dar- . 
bininkų labai plačiai. Jau dau-.. 
gelis unijų pasisakė už tokios., 
partijos suorganizavimą, netik 
pasisakė, bet ir veda darbą,., 
kad suorganizavus ją. Germa
nas prezidentas UTWU yra 
pirmininkų komiteto suorgani
zavimui Farmerių ir Darbinin
kų Partijos. Ir daugelis kitų 
unijų yra pasisakę už suorga-'* 
nizavimą tokios partijos. Tad 
ir lietuviai darbininkai mes ne
galime pasilikti nuo to taip*’*/ 
svarbaus ir būtino darbo. To- *• * 
del visi delegatai būtinai daly
vaukite konferencijoj, ir virj 
pažymėtu laiku. Taipgi kvie
čiame ir pavienius dalyvauti, 
jūs girdėsite tarimus ir svar
bumą sudaryti bendrą frontą.'

Komitetai

P.S. Vasario 22 d. 7:30 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave.r 
Phila., Pa., bus labai svarbus 
susirinkimas visų simpatikų ir 
Laisvės skaitytojų ir opozici
jos narių. Tame susirinkime 
dalyvaus draugas A. Bimba. 
Tad visi dalyvaukite.

Komitetas
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Puslapis Ketvirtas. LAISVI
M

Sūnus Kirviu Užmušė 
Tėvą Lietuvoje

Degtindariai Peršovė Nuo- 
vados Viršininką

(Korespondencija Iš

žmonės pradėjo grūdus pa
verst į alkoholį, į nuodingą, 
bet mylimą gėrimėlį. Nors 
valdžia degtindarius stro
piai gaudo, ir, sugavus, 
smarkiai nubaudžia, vienok 
sunku visus degtindarius su
gaudyt.

Nesenai Žiežmarių mies
telio (netoli Kaišiadorių) 

i policija kaip tai sužinojo, 
kad netolimam miške verda 
degtinę. Tuoj nuovados vir
šininkas su dviem policistais 
raiti leidosi miškan sugaut 
degtindarius. Buvo nakties 
laikas. Kai tik jie prisiarti
no prie miško, iš krūmų pa-

. ..................................................................... >w m n ii Į ii » .,n»>yw4w. 
duktus—turi atiduot pusdy
kiai, o čia pinigai reikalingi 
visokiem mokestim ir kit
kam, tai mano, už padarytą 
degtinę gal kiek pasipelnys. 
Prie geresnių gyvenimo są
lygų žmonės taip nesipuolė 
gamint tą nuodingą gėralą.

’ ’’ AUKŠTADVARIS, Tra
nkų apskričio.—Šis Lietuvos 
/kampelis pagarsėjo* žmog- 
„Žudystėmis—kirviu sukapo- 
-jimais. Nesenai rašiau Jū

sų laikraščiui, kaip Aitulio- 
nių kaime lapkričio mėne- 

.,sį bernas kirviu nudėjo sa- 
...vo gaspadorių Dunojų; pra

eitą vasarą Jezno valsčiuj 
ūkininkas Pudra kirviu j 
šmotus galvą suskaldo savo 
žentui mokytojui Paulio- 
niui, — dabar gi sūnus, | 
dviem kirvio smūgiais 
vietos nudėjo savo tėvą, 
torija šio įvykio tokia:

Už poros kilometrų 
Aukštadvario, 
gyveno pasiturintis ūkinin-| Degtindariai pasislėpė, 
kas pavarde Padlipaila, 501 
metų amžiaus, sakoma, gu
dų kilmės. Jis turi du sūnų 
—vienas kariuomenėj tar
nauja, o kitas Sergiejus, 24 
metų amžiaus, būna namie. 
Sausio 22 d. senis Padlipai
la su sūnum atėjo Aukšta
dvarin turgun. Pirmiausiai, 
kaip paprastai, pasiėmė bu
teliuką valstybinės, užėjo 
pas žydą išsigert. Begerda
mi pradėję smarkiai bartis. 
Barėsi, kolei gėrė. Vėliau 
abu kartu ėjo namo, barda- 
miesi.

Parėjus namo, sūnus ką 
tai pradėjo kirviu kapot ant 
kaladės ir kaip ten pasipynė 
jam tėvo kaliošas, kurį jis 
perkirto. Tėvas puolėsi sū
nų mušt už sugadinimą ka
liošo; sūnus nepasiduot. Ki
lo riksmas ir muštynės. Se
nė Padlipailienė su marčia 
išsigandę išbėgo laukan, o' 
tėvas su sūnum atiminėjo : 
vienas iš kito kirvį. Sūnui j 
pasisekė išlupt kirvis iš tė-! 
vo rankų ir jis tuoj smogė ' ^kalinga parama labdaringų 
ašmenimis tėvui galvon net ^n>1.0,n*Ų..?^k0V0ti !*‘svę, 
du kartu... Senis parpuolė j 
ant grindų ir papluko krau
juose. Sergiejus, gal many
damas, kad tėvas nuo to ne
mirs, padėjo jam po galva 
savo žiponą, kad geriau bū
tų gulėt, o pats išbėgo 
kaimynus ant “rodos.”

s Labai Pcrgązdino
/ Tardytoją

Už žmogaus Sužalojimą— 
Pusantrų Metų Sunkių Dar

bų Kalėjimo
Unkonių kaime, netoli 

nuo Užuguosčio, praeitą va
sarą už ažias susimušė du 
kaimynai: Kazimieras Ban- 
daravičius ir Genys. Banda- 
ravičius jau senas žmogus, 
apie 60 metų, o Genys—24 
metų. Šis parsimetė Banda- 
ravičių ant žemės ir, paė
męs akmenį, tiek mušė į gal
vą, kol anas Dėt apmirė. Po 
šio įvykio Bandaravičių nu
vežė Alytun ligoninėn, o 
Genį—kalėjiman. Po ilgo 
gulėjimo ligoninėj Bandara- 
vičius kiek pasveiko, bet nu
stojo kalbos, pasidarė kaip 
ir nebilys. Šiomis dienomis 
Kauno apygardos teismas 
nuteisė Genį pusantarų me
tų sunkių darbų kalėjiman, 
užmokėt sužalotam 600 litų 
kaštų ir po 100 litų kas mė- 
nesis mokėt Bandaravičiui,

gert, bet dabartinis ūkiniu-Į kol jis bus gyvas, 
kų krizis. Savo triūso pro- Martynas.

• nti P°^cŪan^a^ pabėgo, o jų vir- 
‘is ; šininkui kulka pataikė į 

K”, krūtinę. Vėliau sunkiai su
žeistą viršininką nuvežė li- 

nuo goninėn, kur spėjama, kad 
vienkiemyj ' neišliks gyvas nuo šūvio.

Prie šito bjauraus darbo 
—degtinės varymo—žmones 
privedė ne kokis patvirki
mas arba troškimas pasi-

Balsas, Šaukiantis iš Kalėjimo
Jonas Sušinskas šaukiasi L 

Lietuvių Jaunimą, kati 
Jam Pagelbėtų Apleisti 
Kalėjimą, į Kurį Liko Nu
baustas Visam Gyvenimui

Jaunuomene, ateities žiedai, 
viltis ateinančio rytojaus, ju
myse mūsų pasitikėjimas, į jus 
mes kreiptam savo akis, tikėda
miesi išvedimo į geresnę ir lai
mingesne atertį!

Su šitokiais žodžiais aš gei
džiu pradėti savo rašinį, o ma
no tikslas yra tame: Aš esu ka
linys, pasmerktas visam amžiui 
kalėjimai!. Dvidešimts penki 
metai atgal likausi uždarytas 
kalėjimai!. Man šiandien yra

pas

i daug metų praleidus kalėjime; 
man rodos jau laikas turėti tą
ją viltį apleisti šituos juodus 
mūrus. Reikalinga yra man pi- 
nigiška parama del užvedimo 
naujos bylos, apmokėjimui ad
vokatams už jų darbą ir tik to
kiu būdu galėsiu iškovot laisvę 
ir nors savo senatvę praleisti 
tarp savo tautiečių. Paduokite 
savo rankas gerbiami tautiečiai 
ir jaunuomene ir išveskit da

po ryt užeis kokia nors permai
na, gal kitą metą bus galima 
liuosybę atgaut? Ir tai)) laikas 
slenka ir taip amžis prabėgo už 
geležiniu stangu. Visa viltis pa
silieka tik ant labdaringu žmo
nių paramos. Ar tas kada j vyks, 
ar toji laiminga diena kada at
eis, kas gal paskyt? Būtų ma
lonu da kartą atgaut laisvę po 
tiek metų kalėjimo, nors ant 
senatvės žmogaus akys paregė
tų tąją brangią laisvę pakol am
žinasis jas uždarys ant amžių.

Kalėjimo būvis yra įvairus. 
Tiem žmonėm, kurie mane pir
miausia šelpė, d-tės iš Philadel- 
phijos, tas viskas yra žinoma. 
Išbuvus man dešimts metų ka
lėjime, prisiėjo man sunkiai su
sirgti, todėl likausi perkeltas į 
ligonbutį. Na ir ką manysit? ži
noma, kaipo kaliniui, pasmerk
tam visą gyvenimą kalėti, kito
kio ligonbučio nėra kaip pami
šėlių namas, todėl man atsiėjo 
per penkioliką motų išbūt paik- 
šų prieglaudoje — ligonbutyje. 
Kas yra apsipažinęs su šios 
lies beprotnamiais, tas žino, 
ki yra ir ant kokių išlygų 
yra vedami. Kas yra matęs
protnamio ligonius ir kaip gali
ma žmogui su protu tarp jų gy
vent ir apsigint nuo jų užpuoli
mų, tas supras, ką aš geidžiu 
išreikšti. Bet tas ne taip yra 
svarbu, kaip išgavimas laisvės, 
o tam, žinoma, yra reikalingos i

Kaimynai, sužinoję apie kartą žmogų ant laisvės, žmogų, 
■ kuris praleido savo jaunystą ir 
beveik visą amžių kalėjime— 
dvidešimts penkis metus tcalėji- 
r- !

Apie 15 metų atgal, kelios lie
tuviškos draugystės ir taip pa
vieniai žmonės iš Filadelfijos 
dėjo pastangų mane iš kalėji
mo paliuosuot, bet pagal valdi
ninkų valstijos nusprendimą, 
nebuvo pakankamai atsėdėta 
kalėjime. Dabar, po praslinki- 
mui 25 metų, rodos jau gana 
atkentėjau kalėjime, bet palmo
savimo negalima gauti be pagel
bės advokatų, kuriems reikia 
užmokėt už jų pasidarbavimą, o 
o pinigų pas mane nėra. Todėl 
atsišaukiu į visą amerikonišką 
jaunimą ir pavienius ypatas, o 
kada būsiu išleistas iš kalėji
mo, tai jeigu negalėsiu jums su
grąžinti pinigiškai, tai nors 
prakalboms ir pamokinimais ap
sakysiu jums kas tai yra kentėti 
kalėjime per 25 metus ir koki 
įspūdžiai pasilieka pas žmogų 
praleidus tiek metų už geležinių 
štangų.

Einant gyvenimo erškėčiuotu 
keliu, kalinio buvys nėra rožių 
žiedais išpuoštas, tą kiekvienas 
gali sau įsi vaizdi n t. 
žmogus daug karčių valandų.

baisią tragediją, patarė jam | 
grįžt atgal Aukštadvariu ir

pasiėmė j”le- 
A 11 k_ Ikruviną kirvį ir leidosi Auk

štadvarin. Atbėgęs prie tar
dytojo namo, nepabeldęs, 
“nachališkai,” įbėgo su kru
vinu kirviu rankoj tardyto
jo kambarin. Tardytojas, 
pamatęs kaip ir pamigusį 
žmogų su kirviu, taip persi
gando, kad kokią minutą ne
galėjo nei žodžio tart—už- 
niemo... Po kiek laiko atsi
kvošėjo ir liepė Sergiejui 
mest kirvį ir iškelt rankas į 
viršų. Šis, matydamas, kad 
tardytojas labai persigan
dęs, greit pasakė: “Aš ne
atėjau pono užmušt, bet pa
siduot policijai,—aš tik ką 
šituo kirviu užmušiau tė
vą.. .”

Tardytojas pašaukė poli
ciją ir žmogžudį areštavo.

Lietuvoj Priviso Daug 
Degtindarių

• Negirdėtai nu pigus grū
dų kainai Lietuvoj, o degti

nei būvant labai brangiai,
Susitinka

sa- 
ko- 
jie 
be-

pastangos ir pinigai apmokėji
mui advokatams už jų darbą ir 
pasistengimą.

žmogui, neturinčiam turto, 
nei prietelių, kurie pagelbėtų, 
prisieina praleisti visą amžių, 
kalėjime. žmogus, būdamas 
laisvėje, būtų naudingas ne tik 
pats sau, bet ir visuomenei, o 
kalėjime netinki niekam. Nepa
darysiu, rodos, klaidos kalbėda
mas, kad kiekvieno žmogaus už
duotis šiame gyvenime yra būti 
nors kam naudingu, palikt ko
kią nors vertę savo tautai arba 
valstijai. Gi kalinys, uždarytas, 
—nepatinka niekam, bevertis 
yra sau arba savo tautai, žino
ma, valstija tur būt turi iš jo 
šiokią tokią naudą iš jo darbo 
kaslink apvalymo vietos ir so-1 
dinimo daržovių apie kalėjimą; 
arba ligonbutį. Bet tas yra ma-' 
žas dalykas palyginus ką žmo-’ 
gus, būdamas laisvėje galėtum 
nupclnyt dirbdamas ketvirtada
lį šimtmečio. Vienaip ar kitaip 
sakant, kalinio amžis praleistas 
kalėjime turi mažą vertę ne tik 
del paties kalinio, bet ir del vi
suomenės.

Lauko pusėje, rodos, griežia 
kokia tai muzika ir koks tai bal
sas šaukia: “Palauk kalinėji, 
tau saulutė neužilgo švies ir de
besys padangėmis plauks. Bū
sime laimingi, laimingi ateityj’’.

Bet mūsų gyvenimas bene vi
sas susideda iš tragiškų atsiti
kimų. Apleido mane širdis, ap
leido mane gentys ir nekurie 
jau išmirė. Kaimynai, kurie ma
ne pažinojo, išmirė, išsisklaidė 
po svietą. Suviliota viltis, užsi
baigė mano jaunystė už kalėji
mo. durų, tik pasiliko geidimas 
da kartą pamatyti laisvę, nors 
baigiant gyvenimą. Meldžiu, to
dėl, paduokite prietelišką ranką 
žmogui, kuris kalėjo dvidešimts 
penkis-metus 1 •

Gerbiama lietuvių jaunuome
ne, lik jumyse yra mano visa 
viltis, pasitikėdamas jūsų su- 
šelpimu, bunda mano protas ir 
širdis, suprasit šituos žodžius 
jūs, tikiuosi, kad jūs mane iš
klausysite ir' paduosite savo 
mielaširdingą ranką, už ką aš 
jums amžinai būsiu dėkingas už 
prigelbėjimą man iškovoti lais
vę senatvėje. Kitaip, turėsiu 
būt ilgus metus po valdžios bau
sme, o gal reikės ir užbaigt sa
vo gyvastį* kalėjimo nelaisvėje. 
Nežinau ir negaliu spėti, kaip 
da ilgai gyvensiu šiame pasau
lyje, bet trokštu nors prieš 
mirtį būt laisvėje ir draugaut 
tarpe žmonių.

Uždarė kalėjimai!, kuomet 
buvau devyniolikos metų amž., 
o šiandian jau turiu keturios- 
dešimts penkis metus. Slenka 
amžis savo paskirta vaga, o am- 
žinastis yra visiems lygi—kaip 
laisvam, taip ir kaliniui.

Lauksiu su dideliu nekantru
mu nuo jūs, gerbiamoji lietuvių 
jaunuomene, ir senesnių žmo
nių paramos, teiksitės prisiųsti 
kiek kas galit žemiau paduotu 
antrašu, o tada galėsiu pasam
dyti advokatus atnaujinimui 
teismo, kovot už mano laisvę

(Tąsa 5 pusi.)
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FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA 
DIENA IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

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.

!;s
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MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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

PLAUKŲ Q F- a 
KIRPIMAS 4&O"

15cSKUTIMAS

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

Nuo

it viiame panuly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

kuri* suteikia greitu ir tikrf 
palengvinimą

’3j

g|g

FOTOGRAFAS 
JONAS STOKES 

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

II senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavųs 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kainp. Broadway 
ir Stone Ave.’, tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT.Mne 

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Nouralgiskų 
Skausmų 
reikalauki.

PAIN - EXPELLERIO

KAM REIKIA ŽOLIŲ
Pupleiškių, Ramunėlių, Valterį jonų, 
Pelūno, Santmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, čiobrelių, šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Trukžolių, šaruočio, Lie
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažolių 
ir kitokių. Atsiųskit 85c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, o 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPĘNCEKPDRT, n. y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
tc, kenčiate r no dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.
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Žinios Apie Karą
Kiek Italija Yra Užėmus 

Ethiopijos Žemės?
Per virš keturis mėnesius ka

ro fašistinė Italija nemažą ka- 
valką Ethiopijos yra užėmus. 
Fašistai iš keturių punktų įsi
veržė į Ethiopiją. Pirmiausiai 
jie įsibriovė prie Franci jos So- 
malilando 30 mylių pločio fron
tu ir apie tiek gylio, užimant 
900 keturkampių mylių, bet 
ethiopai čia išgrūdo italus at
gal į Eritrėją.

Ties Aduwa-Aksum - Makale 
italai virš 200 mylių ilgio fron
tu įsibriovė apie 80 mylių gy
lio. Bet ethiopai per du pasku
tinius mėnesius laiko išgrūdo 
italus iš Tembien kalnų, atė
mė nemažai žemės į pietus-ry- 
tus nuo Makalės. čia fašistai 
dar laiko trikampį tarpe Aksu- 
mo-Aduwa ir Makale apie 4,500 
keturkampių mylių, o apie tiek 
pat teritorijos ethiopai jau atsi
ėmė.

Pietų fronte, tarpe Webbe 
Shibcli upės ir Anglijos Somali- 
lando virš 270 mylių ilgio fron
tu, italai vietomis buvo įsibrio- 
vę 200 mylių gylio į Ethiopiją. 
Ethiopai juos nugrūdo atgal nuo 
Saša Baneh iki Gabredarre ir 
toli atmetant atgal nuo Imi lin
kui Badu Danane. čia italai bu
vo užėmę veik 50,000 keturkam
pių mylių, bet pusę užimtos že
mės ethiopai atsiėmė atgal.

Pietų fronte nuo Dolo linkui 
Wadara apie 280 mylių gylio ir 
50 mylių pločio, tarpe upių 
Dawa Parma ir Canale Dorya, 
įsiveržė italų mechanizuotos jė
gos, bet paskutinėmis dienomis 
jos atmestos atgal linkui Nog- 
helli, kur italai neteko 1,600 ka
reivių užmuštais, 16 tankų, 70 
kulkasvaidžių, 11 trokų ir ne
mažai kitų medžiagų.

Visuose keturiuose punktuose 
italai buvo įsiveržę ir užėmę 
virš 63,000 keturkampių mylių 
Ethiopijos žemės, tai yra apie 
vieną septintą dalį visos Ethio
pijos, bet tuom laiku ethiopai 
jau atsiėmė 23,000 keturkampių 
mylių žemės. Fašistų rankose 
yra da apie 40,000 keturkampių 
mylių.

Italijos fašistai turi didžiau
sias karo jėgas prieš ethiopus 
šiaurių fronte, bet čia daugiau
siai buvo ethiopų atmesti atgal. 
Pietų fronte nuo italų rubežio 
bent per 200 arba 250 mylių 
ethiopų žemėje tęsiasi dykumos, 
nėra kalnų, kur karas yra dau
giau manevrinio būdo.

Melai Apie SSSR Aliejų
Amerikos kapitalistinėj spau

doj vis dažniau matosi žinių, 
būk Sovietų Sąjungos aliejus 
daug gelbėja Italijai kare. Ra
šo, kad keturi Italijos aliejaus 
pervežimo laivai “Celeno,” “Ma
ya,” “Superga” ir “Tuscania” 
nuolatos kursuoja tarpe Sovietų 
prieplaukos Juodosiose jurose 
Batumo ir Italijos prieplaukų. 
Bet čia pat skaitlinės sumuša 
imperialistų tvirtinimą, kada jie 
patys pripažįsta, kad 1932 ir 
1933 metais Sovietai pardavė 
Italijai aliejaus po 7,000,000 
bačkų; 1934 metais—6,250>000 
bačkų, o 1935 metais jau Tik 
—1,350,000 bačkų. Reiškia, ka
da Italija rengėsi karan ir ka
rui prasidėjus, tai iš Sovietų 
apie keturis kurtus mažiau alie
jaus gavo.

Kitaip yra su Jungtinėmis 
Valstijomis. Tas patsai “New 
York Times” pripažįsta, kad 
tarpe Italijos prieplaukų ir Am
erikos nuolatos kursuoja 13 alie
jų per vežančių laivų, būtent: 
“Oljaren,” “Morgencn,” “Fa- 
gerfjell,” “Mosvold,” “Solheim,” 
“Solstad,” “Gylfe, ” “Bianca,” 
“Havprins”, “Caledonia,” “lol- 
co8,” “Beafort” ir “Thorshov.” 
Jie kiekvienas yra laivai nuo 
7,500 iki 13,000 tonų įtalpos. 
Dalis jų yra Italijos, dalis nu
samdyti pas Skandinavus.

Sovietų aliejaus prekyba su 
Italija sumažėjo, o Jungtinių 

Valstijų lyginant paskutinių 
mėnesių prekybą su pereitų me
tų tuom laiku ji daug paaugo. 
Net Tautų Lygoje karo žinovai 
sako, kad jeigu Amerika ir to- 
liaus taip pardavinės Italijai ka
ro laivynui, orlaivynui ir tan- 
koms aliejų, tai jeigu kitos šalys 
ir sulaikytų aliejų, tai Musso- 
linis vis vien jo užtektinai tu
rėtų. Taigi, ne Sovietai kalti už 
pristatymą aliejaus Italijai, ku
rie negali jį sulaikyti, kol tas 
nenutarta, kurie, stoja už sulai
kymą Mussoliniui aliejaus, bet 
Amerikos imperialistai, kurie 
kaip tik dar daugiau išplėtė 
aliejaus pardavimą fašistams ir 
tuom gelbėja Italijai kare prieš 
ethiopus.

Vokietijos Fašistai 
Smarkiai Rengiasi 

Karan
Atėjo žinios, kad Vokietijos 

fašistų reguliarė armija ir gin
kluoti fašistai sudaro 1,600,000 
pastovią armiją. Tuom pat kar
tu fašistai apie tris kartus tiek 
turi lavintų rezervų.

Londono pranešimu Vokieti
jos fašistai siekia pasigaminti 
10,000 karo lėktuvų. Į metus 
laiko jie pasigamina 4,Q00 lėk
tuvų, daugiausiai bombininkų.

Iš ALDLD Il-ro Apskričio Kuopų Metinių 
Raportų, Išduotų Konferencijoj

čionai paduodu II Apskričio 
kuopų metinius raportus, kurie 
buvo skaityti metinėj konferen
cijoj, įvykusioj 12 dieną sausio, 
B rook lyne.

Iš šių raportų visi matysim, 
kiek mūsų kuopos darbavosi 
darbininkiško dirvoj per praėju
sius metus. Šis raportas nėra 
visas ištisai paduodamas, o tik 
trumpoj sutraukoj visų kuopų 
bendrai.

Prie H Apskričio priklauso 
20 kuopų. Gi ant rankų turiu 
tik 16 kuopų raportus, nes tik 
tiek kuopų dalyvavo apskričio 
metinėj konferencijoj.

Visų kuopų bendras stovis:
Narių turėjo pradžioj praei

tų 1935 metų—580.
Naujų narių gavo per tą me

tą—93.
Viso narių pabaigoj 1935 me

tų—673.
Komunistų Partijoj priklau

so 76 nariai.
Susirinkimų turėjo 165 per 

tą metą.
L i t e r a t ūros išplatinta už 

$103.67.
Įvairių parengimų turėta 36. 
Vien tik prakalbų turėta 32. 
Išaukota įvairiems darb. rei
kalams $297.35.
Moterų priklauso šiame aps- 

krityj 183.
Kaip viršuj minėjau, į šį ra

portą neįeina 4 kuopos. Jeigu 
jas pridėjus, tai bus žymėtina 
štai kas. Antrame apskrityje 
bus virš 700 narių, tame skai
čiuje virš 200 moterų, kas suda
ro veik vieną trečdalį visų na
rių. Taigi šis raportas sumuša 
mūs kalbas konferencijoj, kad 
pas mus mažai moterų. Darbi
ninkiškiems reikalams taipgi 
bus aukota daug daugiau, ne
gu raportai rodo, žinau ge
rai, kad Newarko 5 kuopa yra 
daugiau aukojusi, negu rapor
te skamba. Tą galima pasakyt 
ir apie kitas kuopas. Naujų 
narių daugiausia yra gavusi 
Brook lyno 1-ma kuopa—virš 
40; Newarko 5 kp.—16, ir 
Harrisono 136 k p.—13. Did
žiuma kitų kuopų po mažiau 
gavę.

Visai negavę naujų narių šios 
kuopos: 77 kp., Cliffside, N. J.; 
172 kp., Yonkers, N. Y.; 16 kp., 
Jersey City, N. J. ir gal anos, 
neprisiuntusios raportų ir savo 
atstovybės į konferenciją.

Visos kuopos gerai veikia 
tarptautiniuose reikaluose, kaip 
tai: Bendram fronte, ateivių 

Sako, kad jau dabar fašistai tu-, 
ri 3,700 karo orlaivių, o specia- 
lė fašistinė draugija dar 1,500 
orlaivių ir 5,000 lavintų pilotų.

Anglija prie Viduržeminių 
jūrų turi 1,100 lėktuvų, prie ka
ro laivyno 700 ir Anglijoje 
880, bet ji labai susirūpino Vo
kietijos fašistų karo orlaivynu 
ir pati siekia dar apie 2,000 lėk
tuvų pasigaminti.

Vokietijos fašistai vyriausiai 
rengiasi užpuolimui ant Sovie
tų Sąjungos. Jie tam tikslui tu
ri suokalbį su Lenkija ir Japo
nija.

Italai Bijosi Ethiopų
Italijos fašistinė armija įsi

veržus nuo Dolo linkui Noghelli 
pasijuto nekaip ir pradėjo ata
kas Webbe Gestro upės pakraš
čiu, kad apsaugojus savo deši
nįjį sparną.x Vargiai fašistams 
pavyks. Perdaug jie savo jėgas 
išdraikė pietų fronte.

Fašistų Karo Laivynas
Ferdinand Kuhn praneša iš 

Berlyno, kad Vokietijos fašis
tai baisiai skubina budavoti 
karo laivus. Jie rengiasi Balti
jos jūras paversti į savo ežerą. 
Fašistai kare prieš Sovietų Są- j 
jungą mano karo laivyno pagel- 
ba pulti Leningradą.

gynime, už socialūs apdraudos 
bilių ir tt.

Būtinai Taisytini Dalykai 
Kuopoms

Literatūros platinimas pas ne- 
kurias kuopas labai apleistas. 
Pavyzdžiui, didžiausia kuopa, 
Brooklyno 1-ma kuopa, darbuo
jas gerai, bet literatūra sunkiai 
platinama. Yra ir tokių (3), kur 
visai neplatina. Būtinai taisy
kitės ir skleiskit apšvietą liau
dyje.

Antras apsileidimas, tai nesu- 
kėlimas savo aukų kvotos “Daily 
Workeriui.”

Trečias, ir gal svarbiausias, 
tai mažai narių priguli vienin
telėj savo partijoj, Komunistų 
Partijoj. Mano manymu, ma
žiausia turėtų prigulėt vienas 
trečdalis.

Pasistengkim ateityje, drau
gai.

G. A. Jamison, 
II Apskr. Sekretorius.

ALDLD II Apskričio Ko
miteto Atsišaukimas

Į Kuopas
Antro Apskričio komitetas 

savo posėdyj, įvykusiam 7 d. 
vasario, plačiai apkalbėjo Tarp
tautinę Darbininkių Dieną, 8 
kovo.

Viso pasaulio klasiniai susi
pratę darbininkai stengiasi kuo- 
daugiausiai įtraukti darbininkų 
į kovą už geresnį pragyvenimą 
—už pačią darbininkų tvarku. 
Tam reikalui vartojama spau
da, menas ir tiesioginis žodis- 
prakalbos. Idant daugiau darbi
ninkų atydą atkreipus, idant 
daugiau ir pasekmingiau juos 
pasiekus, klasiniai susipratę 
darbininkai yra pasiskyrę net 
tam tikras dienas, kuriomis at
liekami klasių kovos apvaikš- 
čiojimai ir pasikalbėjimai. Vie
na iš tokių dienų yra Tarptau
tinė Darbininkių Diena.

Nesvietiškai daug dar yra 
darbininkų, kurie nėra susipa
žinę su kovingaisiais darbinin
kais ir kurie jieško išėjimo, 
kaip būt galima pasiliuosuoti 
iš bado ir išnaudojimo. Tačiaus 
yra daug ir tokių darbininkių. 
Todėl reikia išnaudoti visus ga
limus būdus pasiekimui tų kla
siniai nesusipratusių darbinin
kių del jų pačių gerovės ir iš
aiškinti joms reikšmę klasių ko
vos ir kovos už geresnį pragy-
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venimą. Todėl ALDLD 2-ro 
Apskričio komitetas pageidauja 
ir ragina visas apskričio kuopas 
stengtis kuoplačiausiai apvaik
ščioti Tarptautinę Darbininkių 
Dieną, 8 d. kovo, rengiant pra
kalbas, šiaip parengimus, supa
žindinant darbininkes su kovo
mis už geresnį darbininkų pra
gyvenimą, už pačią darbininkų 
tvarką ir už kovą prieš karą ir 
fašizmą.

A. Gilman, 
ALDLD 2-ro Apsk. pirmininkas.

BALSAS, ŠAUKIANTIS 
Iš KALĖJIMO

(Tąsa nuo 4 pusi.)
ir kad perstatytų mano teismą 
prieš gubernatorių ir turiu vii-

tį, kad galėsiu atgauti laisvę ir 
būti naudingesnių visuomenei, 
negu baigiant gyvastį betiksliai, 
kalėjime. Tariu visiems iškalno 
širdingą ačiū. Siųskite laiškus ir 
pinigus šiuo antrašu:

John Sushinskas,
Box 128, Waymont, Pa.

RED. PASTABA-.—šis laiš
kas tilpo Mahanojaus “Saulėj” 
ir jį mums prisiuntė B. P. šil- 
kauskas, iš Waterburio, prašy
damas įtalpinti “Laisvėn.” Tal
piname jį truputėlį sulietuvinę. 
Jonas Sušinskas buvo nusmerk- 
tas kalėjiman nekaltai. Jam bu
vo primesta žmogžudystė, kurios 
jis nepapildęs. Tūlos Philadel- 
phijos organizacijos, sulyg mū
sų korespondento pranešimais, 
pradėjo rūpintis Sušinsko išlais-

Elektriškai pasakius—
KOKIA JŪSŲ 

TEMPERATŪRA?
Mūsų Waterside Stotyje yra 
milžiniška rodyklinė lenta, kuri 
parodo, kiek elektros New Yor
kes naudoja bite momentu. 
KAIP kūno karščio korta, kuri 
pasako gydytojui apie jūsų svei
katų, šios milžiniškos rodyklių 
kortos pažymi drugiškus paki
limus ir nupuolimus, ypatingus 
New Yorkui.
“KORTA” yra toli žemyn nu
puolus prieš pat auštant. At
eina pusryčių laikas ir elektra 
pradeda plaukti per lempas ir 
kepintuvus: kortos rodyklės ei
na augštyn.
TRUPUTĮ VĖLIAU žmonės 
pradeda važiuoti darban. Pa
kinkyta tarnybon daugiau pože
minio gelžkelio vagonų ir gat- 
vekarių, o visiem reikia “syvų”. 
400,000 žmonių, kasdien iš prie
miesčių atvažiuodami, suplaukia 
į šj miestų ir prisideda prie 
vietinių minių. Zvimbia dirbtu
vių ratai ; keltuvai bėgioja 
augštyn ir žemyn. New Yorko 
elektrinio “drugio korta” kyla 
augštyn.

Kada Jūs Išeinate 
Užkąsti 

"•^'L.icdriiimo vidurdienyje korta 
nusmunka žemyn.
Bet artinantis saulėleidžiui, šio
mis trumpomis dienomis, kada 
šviesos dega raštinėse ir dirbtu
vėse, taip ir namuose, kortos 
rodykle sparčiai Sauna augštyn. 
Į kelias minutes elektros pa
reikalavimas beveik padvigubė- 
ją. O paskui vėl atslūgsta, kai 
pavargę darbininkai išsijudina 
namo.’ 
VAKARE koks didelis sporto 
Įvykis gali sutraukti tūkstan
čius žmonių į vienų punktų: čia 
reikia extra elektros sriovės. 
Smagusis baltasis kelias prade
da mirguliuoti: reikia daugiau 
sriovės.
NAMIE atsukama radio. Vaikai 
užsižibinu lempas mokinimuisi. 
Suaugę užsižibina skaitymo 
lempas. Sriovės naudojimas pa
siekia kitų čiukurų I

Kas Atsitinka Naujų 
Metų Išvakarcj

Iš valandos į valandų diena 
dienon, korta svyruoja.
SAULĖTAIS vasaros savaitės 
galais žmonės išeina oran ir 
mažai sriovės tereikia. Naujų 
Metų Išvakarės išlaiko mus iki 
vėlumos, ir elektros pareikalavi
mas pakyla Į padanges. Augš- 
tuosiuose namuose ' susispiečia 
tūkstančiai žmonių ant keleto 
pėdų žemės. Daugelis ‘dangorė- 
žių’ reikalauja daugiau sriovės, 
negu ištisas didokas miestukas. 
TAČIAUS tik už keleto blokų 
yra mažas apartmentas su vie
no ar dviejų kambarių "bu
tais,” kur Įnamis sugrįžta tik 
permiegoti ir vargiai sunaudoja 
tiek sriovės, kad pajudint ro
dyklę savo elektros “myterio.“ 
VIENAIP AR KITAIP jums 
reikia užtikrinto elektrinio ap
tarnavimo bile momentu ir bile 
vietoje.
New Yorkas stato savotiškų už
davinių. Jų nerastumei niekur 
kitur pasaulyj. Jie didžiai pa
brangina lėšas, reikalingas pa- 
rfipinimui pasitikimo elektrinio 
aptarnavimo.

Al
UZSISTATYKITE WEAK 

Kas Sekmadienį Vakare 
6:30 iki 7:30 

Echoes of 
New York Town 

“Senasis New Yorkas 
Dainoj ir Pasakoj“

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Tele pitonai: Bel!—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas, bus atatinkamiausias ir už 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Į Socialistines Lenktynes
ALDLD II Apskritys turėjo i 

savo metinę konferenciją, 121 
dieną sausio, 1936, Brooklyn, N. 
Y., kurioje nutarė vienbalsiai 
iššaukti Philadelphijos šeštą 
Apskritį į lenktynes laike šio 
vajaus, kuris tęsis nuo 1 dienos 
sausio, iki pirmos dienos gegu- 

vinimu.
Mes puikiai žinome kapitalis

tinių teismų teisėtumą: jie daž
nai įkiša žmogų kalėj iman ne
kaltai, ypačiai jei jis neturi pi
nigų, yra biednas. Todėl mes 
pritariame kovai už Sušinsko 
išlaisvinimą, nepaisant to, kad 
jis nėra politinis kalinys. 

Jeigu jūsų darbo valandos būtų tiek numuštos, 

kaip ELEKTROS KAINOS
(NUO 1914 M.)

Mažiausia kaina $1 (su 
10 kw. vai. mėnesiui)

Dešimt kilowattų-valandų įeina j mažiausią mėnesine kainą $1.00i 5c už kw. vai. per 35 kitas; 
4c už Jew. vai. per 40 kilų; 3c už kw. vai. per 40 kitų; 2c už kw. vaL per dar kitas kw. vai.;

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE—

DABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIRMA

TEGUL ELEKTRA DAUGIAU ATIDIRBA UŽ JUS J

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave.' Brooklyn, N.Y*"

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

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 
Ne Butleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MOŠŲ ANGLIS NEBRANGI’"* 

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . $ | (V50
STERLING 3-4700 ^ut * ”

—jūs “trenktumėte darbų’’ apie 2 P. M. dabar!
Mes tarėme savo jaunam mit
riam paveikslėlių braižytojui: 
“Kaip galima būtų geriausiai 
parodyti, jog vidutinė elektros 
kaina butuose ėjo žemyn ir že
myn, iki dabar ji pasiekė 43% 
žemiau negu 1914 m.?” šie brai
žiniai tai buvo jo atsakymas. 
Nors jūsų pragyvenimo kitos iš
laidos tuo laikotarpiu PAKILO 
48%, penki* elektros nupigini-

nimai darė ją pigesne ir piges
ne. Vėliausias nupiginimas (ga- 
liojąs nuo Rugpjūčio) nustato 
ne tik žemiausias kainas, kokias 
tik New Yorkas kada turėjo, 
bet teikia “bargenų” kainas 
SFiovei, kai jūs pavedate dau
giau naminių darbų atlikti lai- 
ką-taupantiem, darbą - taupan- 
tiem elektriniam tarnautojam. 
♦Tūlose miesto dalyse buvo net septyni.

žės verbavime naujų narių į Li
teratūros Draugiją, kuriai tik- 
ką sukako 20 metų jos gyvavi
mo.

Taigi draugai ir draugės, iš 
šešto Apskričio, mes jumis kvie
čiame į lenktynes, ir tvirtai pa- 
sižadam lengvai sumušti skait- 
liumi naujų narių. Jei nuo pa
sirodymo spaudoj šio užkvietė 
mo nebus atsakymo, per 30 die
nų, tai skaitysim, kad jūs” ga
vote “šaltas kojas” ir bijotės 
II Apskričio, kaipo smarkiausio 
šioje draugijoje.

Draugiškai Jums,
Geo. A. Jamison, 

II Apskr. Sekretorius.
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BOSTONO ŽINIOS
— VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS 

gams Mickevičiams, kurie 
daug dirbo prie paruošimo 
maisto; dr-gė Mickevičienė 
gaspadiniavo, o jos dukrelė, 
dainininkė Adelė pirmininka
vo ir pasakė prakalbėlę.

Labiau Interesuojasi 
“Laisve”

nuo-

Draugijos pirmininku šįmet 
yra S. Paškevičius, labai ma
lonus ir draugiškas lietuvis. 
Draugija turi apie 150 narių, 
turi nuosavą namą, prie kurio 
nesenai dastatė svetainę, kuri 
kainavo apie $5000.00 ir vis
kas yra pilnai išmokėta. To
dėl reikalui esant draugija ga
li daug ką pagelbėti kitiems, 
šiuo sykiu ji gražiai pasitar
navo dain. Kubiliunui, neim- 
dama mokesties už svetainę, 
kadangi jis irgi yra pasitarna
vęs jiem veltui savo dainavi
mu ir toliau dar ne kartą pa
sitarnaus, kaip ir kitom mūsų

Gražuolės Pagerbimas 
Išpildytas

Lankykite Suaugusiems 
Mokyklą

mokytojaus. Vienok darbas 
dabar jau pradėtas, ir visi, ku
rie užsiregistravo mokytis, kvie
čiami lankytis į pamokas sek
madieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. 
po piet. Taipgi kas dar neužsi
registravo, dabar laikas užsire
gistruoti. >

Mokyklos komisija: J. Pel- 
džius, Ch. Žukauskas, Ig Kubi
liūnas.

melyj buvo įneštas bilius, kad 
beturčių vaikučiams, lankan
tiems mokyklas ir reikalaujan
tiems akinių, būtų parūpinti 
akiniai, už juos apmokant iš 
miestų bei miestelių iždų. Bal
savo: už—83, prieš—III. Reiš
kia, atmetė.

Pradėjus tilpti Laisvėje 
latiniam Bostono žinių skyriui, 
bostoniečiai pradėjo labiau in
teresuotis dienraščiu Laisve ir 
pas platintojus nepalieka neiš- 
parduotas nei vienas numeris su 
Bostono žiniomis. Net montel- 
lįečiai džiaugiasi šiuomi sky
rium ir prašo Korespondentų 
Biuro kiek galint dažniau ra
šinėti. Buvęs “Laisvės” boardi- 
rektorius Vaitaitis, kuris dabar 
gyvena Montelloj, man asmenis-1 organizacijom dažnai tą da- 
kai gyrė Bostono žinias, duoda
mas kreditą visiems, kurie šiam 
skyriuj rašinėja.

Bostone ir apylinkėje “Lais-!Akindamas muzikos ir 
vė“ turi daug skaitytojų, tarp prasmę ir paagituodamas už 
kurių randasi nemažai mūsų spaudą. Keletas užsirašė žur- 
profesipnalų ir biznierių. “Lai-nalą Išmintį ir pasipirko kny- 
svę per pereitą vajų užsiprenu-| gelių Linksmos Dainos, kurias 
meravo sekanti žymesnieji Bos- Kubiliūnas per radio ir kon- 
tono lietuviai:

A. Alekna, Hardware krautu
vės savininkas So. Bostone.

J. Herman, namų pentytojas, 
Arlingtone. ,

Dr. A. L. Kapočius, dentistas, 
So. Bostone.

Geo.TStukas, fotografistas, 
So. Bostone.

F. Kvietkauskas,

ro.
Koncerto pertraukoj židžiu- 

nas pasakė prakalbėlę, paaiš- 
dainų

certus dainuoja.
Rep.

Muzika Vėl Virsta 
Uždarbiu

South Bostono kateteri jose
/ F. Kvietkauskas, valgomų pradeda įeiti į madą orkestrų 

daiktų krautuvės savininkas, So. mUzika vietoj radio. Kaip Blin-
; Bostone. strubiai įtaisė savo kabaretą
i S. Minkus, lietuvių radio pro- “Belgian Village” su muzi-
» gramos vedėjas, So. Bostone.

B. Rauplis, gėrimų užeigos 
užlaikytojas, So. Bostone.

Adv. F. J. Bagočius, SLA 
prezidentas, So. Bostone.

, Grubliauskas, valgomų daiktų 
/krautuvės savininkas, ir kiti.

Tikimasi, kad per sekantį 
Laisvės vajų bus lengvai gali- 

I ma gauti dar daugiau naujų 
skaitytojų, kadangi dabar Lais-

ku ir visų mylimu dienraščiu.

Darbininkai Myli Savo 
Menininkus

Belgian Village ___
kantais ir šokikais, kitos už
eigos pradėjo juos sekti, nes 
kostumeriai daugiausia ei
na fen, kur gali pasiklausyti 
muzikalės programos. Inter
national Cafe, kurios savinin
kai yra B. Petruševičius ir S. 
Naudžiūnas irgi jau 
nuolatinę orkestrą, 
vakarą, išskiriant 
nius, groja “Keturi 
lietuvių jaunuolių 
vadovaujamas armonisto Plu- 

jie daug mokesties 
vienok džiaugiasi, 
gauna» ką nors ir 
praleidžia vakarus.

samdo 
čia kas 

nedėldie- 
Karaliai’,’ 
kvartetas,

So. Bostono Lietuvių Svetai
nėje, vasario 9, įvyko sandarie- 
čių banketas pagerbimui p-lės 
Onos Pastel i ūtės, kuri jų apsk
ričio piknike pereitą vasarą bu
vo išrinkta kaipo gražiausia lie
tuvaitė. Tuomet jai buvo žadė
ta apmokėt kelionę į Chicagą, 
kur iš visų gražuolių viena lai
mėjusi gražiausios titulą turėjo 
gauti apmokamą kelionę į Lie
tuvą ir atgal. Vienok šis priža
das nebuvo išpildytas; į Chica
gą p-lės Rasteliūtės neišleido, 
jai pinigų kelionei nedavė.

Del šio įvykio buvo kilę ne
smagumai tarp sandariečių ir 
su gražuolės tėvais, kadangi tas 
pažemino gražuolę. Buvo daro
mi žygiai patraukti sandariečius 
į teismą, bet pastarieji dalyką 
vilko toliau kiek galint, žadė
dami “viską padaryti gerai.” 
Bėda tapo suversta ant p-nios 
Tumavičienės, per kurios būk 
tai kaltę šis nemalonumas įvy
kęs. Mat, Tumavičienė irgi tu
ri gražias ir pamokytas dukre
les, kuriomis, kaip ir kiekviena 
motina, prie progos myli pasi
girti. Sakoma, kad p-nios Tu
mavičienės tikslas buvo išrinkti 
gražuole jos dukterį ir tuomet 
gal ji pati būtų pasiuntus į 
Chicagą savo lėšomis, nes San
daros apskričio iždas buvęs tuš
čias. Kadangi jos dukrelė ne
buvo išrinkta, tad svetimos savo 
pinigais negi siųs į Chicagą, ir 
todėl įvyko šis nemalonumas.

Pagaliau tas viskas užsibaigė 
šiuomi banketu, ir sandariečiai 
dabar jau gali lengviau atsi
kvėpti. Rep.

Suaugusiems mokykla lietu
vių kalbos ir rašybos pradėjo 
veikti su vasario 9 d., 2 vai. 
po pietų. Pasekmės geros, nors 
savaite suvėluota iš priežasties

Rep.

Gerą Sumanymą Atmete| drau

Massachusetts valstijoj,

Kam Ministeris Kubilius 
Tarnauja?

3 a. sausio Opozicijos 
augai rengė mitingą išlaisvi

nimui Stilsono-Butkaus, kuria- 
sei-1 me ir Kubilius kalbėjo, ir kaip

nuo kunigo, geresnes prakal
bos negalima buvo ir tikėtis. 
Labai gražiai—sentimentaliai 
palygino istorinius nuotikius 
Rusijoj prie Lenino ir Bostono- 
prie Wendal Filipps.

O vasario 2 d. savo bažny
čioj per pamokslą bjauriai iš- 
koliojo komunistus ir Sovietu 
Sąjungą. Ar gi tai būtų tokia 
logika “mokslinčiaus-technokra- 
to”—čia taip, o ten kitaip kal
bėsiu, visi man tikės, drumsiu 
vandenį ir gaudysiu sau žuvis?

Keistas asmuo. Kaip ir tech
nokratų “teorija.”

Mūsų Poety Kampelis

____ GIRTAS GAUNA PLAKTI ’""'"’r""’* i.

Kada žmogus jau prisilakęs,— 
Parodo jo kalba ir akys.
Pijokas proto kaip netenka, 
Visokie niekšai jį apmanko. 
Visokie padaužos pribūna 
Girtų jieškoti į saliūną, 
Ir nužiūrėję auką gerą, 
Tuojaus draugais jo pasidaro.
Vienam pijokui taip įvyko: 
Saliūne niekšą jis sutiko,

Saliūne jie abu kalbėjo, 
Abudu gėrė ir išėjo.
Priėjęs gatvės vieną kampą, 
Pajuto, kad jau jį kas tampo; 
Per galvą smūgis netikėtas, 
Ir latras guli jau ant vietos! 
Kai atsikėlė sudaužytas, 
Jau buvo visas “apvalytas”, 
Nei laikrodžio nei piniginės, 
Tik veidas kruvinas, sutinęs... 
Taip šiandien niekšai daro, 
Tokiems, kurie lig vėlai geria, 
Kurie daugiau vis nori lakti, 
Ir skundžias dar, kad gauna plakti!

’’Laisvės” Jubilėjinis
BANKIETAS

‘‘Gymnasium”
So. Bostonas neturi jaunimui 

mankštintis vietos aprič 2 lo- 
šiams daržų (Play Grounds), 
kurie vartojami tik vasaros lai
kais, o žiemą jaunimas turi pra
leisti laiką ant gatvės bei abe
jotinose užeigose; pasekmėj to, 
tankiai patvirksta.

Šiuo tai klausimu pradėjo rū
pintis—dvasiškiai—kunigai. Su
sidarė delegacija iš šių kunigų: 
Lee, West, Waters, Devlin, 
McNamara, Beaty ir Sidney 
Kearns. Atlankė majorą Mans
field ir reikalavo, kad So. Bos
tone, ant kampo C ir Broad
way būtų “gymnasium” išbuda- 
votas.

Tai geras sumanymas ir lie
tuviams reikia jį paremt. Ir ši 
vadovybė, rodos, priklauso Liet. 
Piliečių Kliubui.

$2,229,251 NEDATEKLIUS

Bus Sekmadienį

5 d. Balandžio-April, 1936

Gerą Žmogy Tinkamai 
Atjautė

GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALEJE
318 GRAND ST., I BROOKLYN, N- Y.

Pradžia 7 vai. vak.

Taip raportuoja Bostono El
evated geležinkelio visuomenės 
prižiūrėtojai. Padengti šį neda- 
teklių reikėsią taksais. Tai ma
tot, kodėl ant nejudamo tur
to (real estate) taksai vis auga, 
ir randos augštos. Mokestis (car 
fare) 10c; už 5c tegali važiuoti 
pakraščiais miesto be persimai- 
nymo. Bet kiek gauna ponai ak
cijų savininkaį — nepranešama. 
Na, jeigu būtų tai visuomeninė 
nuosavybė, ar neišsiverstų su 5c 
carfėru'? Ir gal būt dar gera su
ma pinigų liktų del patobulini
mų.

Aist.

Artimam Bostonui miestelyj, 
Peabody, Mass., vasario 9 d. 
įvyko dainininko Igno Kubiliu- 

Į no koncertas, naujoj Ameri- 
; kos Lietuvių Pašai pin ės Dr-jos 
i svetainėj. Nors oras buvo la- 

j bąi prastas, siautė sniego aud
ra, bet publikos susirinko ne
mažai, daugiausia vietiniai, 
kadangi iš kitur sunku buvo 
atvykti. Tik iš Salem ir iš 
Lflmno buvo keletas atvykę. 
Vienok koncertas pavyko ge-

tos. Nors 
negauna, 
kad visgi 
naudingai
Tas priduoda muzikantams 
daugiau energijos lavintis to
liau, nes mato, kad jų. talen
tas ir darbas įvertinamas.

Kitose užeigose tas pat. Iš 
keletos muzikantų susidariu
sios grupės linksmina klausy
tojus, gaudami už tai sau atly
ginimą. Ir žmonės myli klau
sytis tikros muzikos geriau 
negu radio. Atrodo, kad mu
zika vėl pradeda virsti uždar
biu, kaip kad buvo seniau.

lietuviai ir apylinkės 
suvažiavo į Lietuvių 
Namą dalyvauti Ta- 
sušelpimui bankete ir

Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
ves suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilėjinis, 

tai jame dalyvaus šėrininkai iš visos Amerikos.
b

BUS PUIKI MUZIKALU PROGRAMA

Kubiliūnas kaip visuomet, 
taip ir dabar, labai užganėdi
no klausytojus savo darbinin
kiškom dainelėm. Visi aty- 

į džiai klausėsi ir gausiai plojo 
už kiekvieną padainavimą. Jo 
programoj buvo sekančios dai
nos: Kominternas, Bedarbių 
daina (apie šlavikus), Links
mas Amerikietis, kuriose ap- 

. dainuojama darbininkų vargai 
ir kasdieninis gyvenimas ir to
dėl visiems labai patiko. Dai
nininkė Sidariutė iš Hudsono 

p irgi palietė visų Širdį savo ma
loniu balseliu ir parinktom 
dainelėm apie vargdienių per
gyventus sunkumus. Jie taipgi 
dainavo keletą komiškų daine
lių, kurios klausytojus sočiai 
prijuokino. Akompanavo Ele
na Žukauskaitė.

Be dainininkų buvo dar ir 
“Keturių Karalių” muzikalia 
kvartetas, vadovaujamas jau
nuolio M. Plutos, armonisto. 
Tai jaunolių. grupė iš dviejų 
gitarų, tenor-banjo ir piano- 
armonikos. Jie atliko savo 
pareigas labai gerai.

Sj koncertą surengė Peabo- 
4b Liet. Pašai pine Draugija, 

z kurt čionai gerai gyvuoja, pa- 
( aukavo jant tokiems darbš- 

ttem* savo nariams, kaip Juo- 
Menkevičius, Martynas 

'Mkus ir kitiems.

t

Vienas Draudžia, Kitas 
Ragina

Pereitą šeštadienį per “Darbi
ninko” radio programą Dr. J. 
Landžius Seymour pasakė gerą 
prakalbėlę apie susivaldymą ir 
sveikatą. Cituodamas Graikijos 
filosofo Aristotelio žodžius “kas 
turi sveikatą, tas turi viltį, o 
kas turi viltį, tas turi viską,” 
kalbėtojas liepė perdaug nesi
rūpinti ir perdaug nesilinksmin- 
ti, nes tas lygiai yra kenksmin
ga žmogaus sveikatai — ardo 
nervus. Liepė mokytis rašyt ir 
skaityt, bet nepasakė, ką skai
tyt. Daugiausia ragino nepijo- 
kauti.

Kalbėjo gana aiškiai ir logiš
kai, bet po Dr. Landžiaus kal
bai, prograrrios vedėjas Antanas 
Kneižys padarė “gerą užbaigą,” 
patardamas gerti (sykiu, žino
ma, ir linksmintis) kaimyno sa
liūne.

—Tfu, kad tave^kur,—atsilie
pė vienas programos klausyto
jas.—Viena? liepia negerti, o ki
tas ragina gerti ir dar pasako, 
kur gerti!

Muzikalį dainų programą pil
dė šv. Jurgio parapijos choro 
nariai, gražiai sudainuodami 
populiariškas lietuvių dainas, 
daugiausia Miko Petrausko ir 
St. Šimkaus kompozicijas.

Vasario 9 d. Montelloj įvy
ko bendras Bostono ir Monte- 
llos lietuvių parengimas sušel- 
pimui paralyžiuoto Tamo
šiūno, kuris plačiai buvo žino
mas kaipo geras ir draugiškas 
lietuvis. Jo namuose visuo
met buvo priimti ir pavaišinti 
visi, ką jis tik pažinojo pir
miau, su visais jis visuomet 
broliškai sugyvendavo, todėl 
dabar, ištikus nelaimei, visi 
vietiniai 
draugai 
Tautinį 
mošiaus
parodė šiam nelaimės ištiktam 
geram žmogui, kad už gerus 
darbus visuomet geri nuopel
nai laukia.

Į svetainę suplaukė apie 
500 žmonių minia. Valgio ir 
gėrimo buvo užtektinai, ku
riuos suaukavo įvairūs biznie
riai. Buvo puiki iš So. Bosto
no Al Steve Orkestrą, kuri > 
taip pat veltui suteikė savo 
patarnavimą. Tikietai kainavo 
po $1.00 ypatai. Todėl gali
ma tikėti, kad pelno liks ne
mažai. Svetainė taip pat bu
vo duota veltui. Už tai pri
klauso kreditas Montello Tau
tiško Namo draugijai.

Susirinkusiųjų tarpe 
įvairių sriovių žmonės, 
si čionai jautėsi atėję
kos pagelbos tikslą—paremti 
nelaimės ištiktą Tamošiūnų 
šeimyną. Bostoniečiai, kurie 
daug pasidarbavo atjautimui 
nelaimingos šeimynos, buvo 
sekantieji: J. Patkauskas, V. 
Vaitaitis, B. Kontrimas, P. 
Baltrušunas, John Glineckis, 
John Bartkevičius. Matėsi ir 
daug kitų, atvykusių iš Bosto
no lietuvių, kaip Petras Molis, 
Valiulis, Masilionienė, Permi- 
nienė, dailininkai Varnas ir 
Zowe, dainininkas Kubiliūnas, 
Išminties redaktorius židžiu- 
nas ir kiti. Pokilis buvo ge
ras, pasidėkavojant montellie- 
čių darbštumui, ypač drau

matėsi 
Jie vi- 
broliš-

Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė
ONA LEVONAVIČIUTĖ, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-sopranas 

i
Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad nepraleiskime 
jos neisgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu kartu savo 

gyvenimę ji dainuos lietuviams “Laisvės” bankiete.

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestros
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12 METŲ—50c.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.

Telephone Stagg 2-4409 ■

A. Radzevičius |
GRABORIUS C

(Undertaker) £
Vedu šermenis ir palaidoja tin-■ 
karnai ir už prieinamą kainą. ■ 
Parsatndau automobiliui vestuvSrp, W 

parėtn, krikStynom ir kitokiem ■ 
reikalam. w

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

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 

; 4 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių
' *r šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky-

3 rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš- 

I VyLmv valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
f f 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. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room* 405-8-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga



Puslapis SeptintaiPenktad., Vasario 14, 1936

Clevelando Kronika SHENANDOAH, £A.
Ateinantį sekmadienį, 16 d. vasa

PHILADELPHIA, PA.
susirinkimas

1,000 Darbininkų Protestavo miau purve nardėsi, o dabar 
Prieš Esančią Vergiją WP šalty j spirginasi. Ryte įėjęs, be 
A Darbe; Clevelando Mies- be užbaigos darbo iš čia įleis
to Taryba Vienbalsiai Prie- eisi. Formaliai su keliaujančiu 
mė Rezoliuciją Tuo Klausi
mu.

inžinierium tikri hetmonai, 
prisiminus senovės vergų lai
kus. Ant tokio skaičiaus darbi-

to 'taryba, savo susirinkime, tautų radikalų ir komunistų, ko, kuris padėjo visą savo spė- 
vienbalsiai užnrotestavo prieš Keliolika metų tarnavo kapi- ką ir uždirbo ne desėtkus, bet A.L.D.L.D 141 kp. - -viciio<usuu uzuji untold VU pnea -__  1 t įvks nedėlioję, 16 d. vasario, 2 vai. rio choro praktikos neįvyks, nes U
WPA administracijos davimą raitosios policijos. Atsi- šimtus tukstancius do erių °’p0 pietų, pas Tureikius, 143 Pierce tuvių Kompartija laikys savo sv«M.

WPA puolimu demonstran- sam pelno per kelis desėtkus st. Visi nariai dalvaukite, nes turim susirinkimą 1 vai. po pietų, o v aka*policijos naudoti prieš '----- -
darbininkus, paverčiant WPApU- Na, ir 
darbus ginkluotomis kempė
mis ir sutveriant ten padėtį, 
panašią į Sibirijos druskos ka
syklas caro laikais. Rezoliuci
ją įnešė tarybos nariai: Arti, 
Rucel ir Young, kuri buvo pri- 

, išklausius BenjaminoVasario 1 d. Metalistų Uni-| ninku tėra apie 200 guminių [ įmįa> išklausius Benjamino 
jos Auditorijoj buvo sušauktas batų. Sąlygos ant tiek pasida- Qrcy kaįbOs, atstovo Project 
masinis protesto mitingas prieš rė blogos, kad net “timekee- 
Ohio WPA administraciją, ku-| periai”, skaičiuje 15, nusita
ri pasiryžo įvesti projektuose Į rė ateiti savo broliams ver- 
“chain gang” sistemą. Unijos 
atstovas Ben Gray ir eilė orga
nizatorių iš skirtingų projek
tų (geriaus sakant vergijos 
kempių) nurodė plačiai ten 
įvestas ir praktikuojamas te
roristines metodas pp. Wal- 
ker’ių, Westphal’u WPA ad
ministratorių. Qarbininkai yra 
verčiami dirbti nežmoniškose 
sąlygose. Pirma purvyne mirk
ti be guminių batų, o dabar 
dideliame šaltyj be tinkamų 
drabužių išstatyti savo sveika
tą dideliam pavojuj. Desėtkai 
darbininkų nušalo rankas, ko
jas, ausis ir veidus, o keturi 
jau mirė. Algos neišmokamos 
per mėnesius, šimtai šeimynų 
badauja. Kurie ir gauna algą, 
su ja negali savo šeimynų ap
rūpinti, kaip maistu, drabužiu, 
kūru—jau ką ir bekalbėti apie 
Jdtus reikalingus dalykus, 
šitų nepakeliamų sąlygų ver
čiami, darbininkai pradėjo or-

Workers Union. Susirinkusieji 
miesto svetainėje, kurių buvo 
arti 1,000, stebėjosi WPA 

lis sunkiomis 
Isąlygomis ir simpatizavo jiem. 
Unijos atstovui užbaigus kal
bą, 75 nuoš. susirinkusių gau
siai plojo. Balsuojant rezoliu
ciją visi pasisakė už ją. Taip
gi nutarė kopijas pasiųsti: 
WPA Ohio administracijai, H. 
Hopkinsui ir senatoriam, Wa
shington e.
Smetonos Ž e n t as—Karpavi
čius—už Policiją PWA Darbo 
Projektuose. Kolioja “Tingi

niais”, Pripratusiais Dykai 
Gauti Pašelpą.

gams į pagelbą. Jie susinešė; darbininkų tokiom 
su WPA unija, kuri išleido la-Lnh,„Am;e 
pelius, o jie patys juos darbi
ninkam išdalino. Pasėka to vi
so, projekto ponai buvo pri
versti tartis su darbininkų ko
mitetu, kuris susidėjo iš WPA 
unijos ir Clevelando Maliorių 
Tarybos trijų narių. Bauman 
ir kiti aerodromo viršylos bu
vo priversti kalbėti apie ne
pakenčiamas tenai darbininkų 
sąlygas ir dalį reikalavimų iš
pildyti.
Clevelando Malioriai ir Rašti
nių Darbininkai Pasiskubino 
WPA Darbininkam Pagelbon

Clevelando Maliorių Tary
ba, kuri apima savyje virš 
4,000 organizuotų darbininkų 
per savo atstovus, Tren Longo 
ir Steves Lasko pasižadėjo 
WPA Uniją remti, kaip mo
raliai, taip ir finansiniai. Taip
gi ir raštinių unija per savo

" dabar jam pavesta metų. Tai užmokestis neor-daug svarbių dalykų apsvarstymui.
1 vadovauti Industrialinį Skva- ganizuotiems darbininkams. I^tsives!clt,c..,.ll
dą šnipinėjimui Clevelando' P. Gintautas šiaip taip parė-dei platinimo, malonėkite grą- 
darbo unijų. Clevelando visos jo namo; ir sirgti jam daug žinti pinigus už parduotus, ir kar- 
unijos ir darbininkų organiza- nereikėjo. Sausio 28 d. mirė.
cijos ir daug bažnyčių išėjo Paliko moterį ir tris dukteris 
prieš. Net ir Clevelando miesto ir sūnų dideliam nuliudime.

Kadangi žmogus prisilaikė 
prie tikėjimo, tai buvo palai
dotas su bažnytinėmis ceremo
nijomis.

re, 
visus

Draugai, kurie turite kalendorius pa- vauti
• šiem s

turės parengimą. Tad kviečiam®^ 
simpatikus ir choristus daly- 
šiame parengime. įžanga vi-; 
veltui.

tu neparduotus kalehdorius.
Tureikis.

Choro Koresp,’^jfc

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. rengia privatiš- 

koje stuboje pasilinksininimo vaka
rą subatoje, 15 d. vasario, 4 vai. po 

... , pietų, pas mūs naują organizatoriųKunigas Zembhs at-|drg< w. seateh, 134 W. Master St. 
važiavo į namus sukalbėjo k e-įžanga visiems veltui. Kurie mylė- 
liūs žodžius ir bažnyčioj aliai-fj1? chekeriuot, žiedus da-
kė pamaldas ir užtai paemejsrnaj pasišokti. Taipgi bus paruošta 
$25.00. Tai geras uždarbis ku
nigui už porą-trejatą valandų. 
O darbininkai, tokio amžiaus 
kaip Gintautas, turi dirbti dvi 
savaites po 8 vai. kas dieną, 
kol gauna tokią sumą pinigų. 
Juk dievui pinigų nereikia. 
Maldos irgi kunigams nereikia 
pirkti. Tas pačias kalba' vi
siems numirėliams. Tai per

skanių valgių ir gėrimų. Kviečiam 
visus skaitlingai atsilankyti ir links
mai vakarą praleisti. Atsiveskite sa
vo draugus ir drauges.

Kviečia Komisija.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

subatoj, 15 d. vasario, 7:30 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai privalo dalyvauti, nes 
rim daug svarbių dalykų a ps varsty--. 
mui, taipgi turėsite progą išgirsti sė-’ ' 
nos valdybos raportus, ir kas buvt>“•• 
nuveikta per 1935 metus. Nepaminti 
kite, kad dabar eina vajus gavimui- 
naujų narių, tai atsiveskite ir prira-' 
šykite prie kuopos.

Rast. M. G

įvyks

Telephone: EVergreen 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.

-A'/

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 17 d. vasario, 8 
vai. vakare, M. & H. Sabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Nepa- 
pamirškite savo metines duokles už
simokėti.

taryba priėmė rezoliuciją prieš 
reakcijos pasimojimus ant or
ganizuotų darbininkų. Bet 
Karpius-Karpavičius išskėsto
mis rankomis pasitinka reak
cijos puolimą ant WPA darbi
ninkų. Negana to, jis dar juos 
apšaukia “tinginiais” ir “pri
pratusiais gauti pašelpą per 
kelis metus.”

Tas žmogus vadina kitaip 
manančius “išgamomis,” o sa
ve kelia “augštu tėvynainiu.” 
Broliai bedarbiai, kurių mūsų 
yra sulyg valdžios skaitli
nėm apie 15,000,000 dar be 
darbo, sulyg Karpavičiaus “iš
minties” mes visi esame tin- didelis skriaudimas parapijo- 
giniai, nes jei vadina tuos,

, kurie dirba “tinginiais, 
jau besakyti apie mus, kurie dar daugiau imtų už laidoji- 
visai nedirbame. Karpius mus 
darbininkus vadina “tingi
niais,” “nemokšom” ir “išga
momis,” jei negarbiname bu
delio Smetonos, kurio šaika 
baigia engti mūsų brolius ir 
sesutes. Aš norėčiau, kad 

j daugiaus darbininkų, o ypač 
j bedarbių, atsilieptų kas del 
! sugrąžinimo tų visų žandariš-

? | kų vardų jam pačiam—Karpiui. 
’’ Parašykite, kokis vardas iš jo

jo leksikono jam geriausiai 
pačiam pritiktų ? Atsiliepkite, 
gausite dovaną.

L. Sūnus.

nų. Bet reikia pasakyti šioj 
tai ką vietoj, kad kiti kunigai Phila. Sek r. V. A .

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. moterų susirin

kimas įvks nedėlioj, 16 d. vasario, 2 
vai. po pietų, 735 Fairmount Ave.1 
Visos kuopos narės ir nenarės ma
lonėkite dalyvauti, čia bus apsvars
tyta daugelis svarbių dalykų. Taipgi « *• v *1111
yra atvažiavus moteris iš Sovietų. OCfgiUlClŲ VyfŲ H* luOtClŲ 
Sąjungos, ji daug ką svarbaus turės ' ”
mums pasakyti. Kviečiame visas na
res ir simpatikes skaitlingai daly
vauti.

m a.Vietos fašistas, Smetonos 
pinigais palaikomas Karpavi- 
čius-Karpius, pereitos 
“Dirvoj” 
kempėse 
sargų ii 
jo raštą vietos žiniose: “Kur-, 
stymai Tarp Viešų Darbų Dar-: 
bininkų.” Tai antgalvis juoda-! 
šimtiškos ir provokatoriškos 

tingai atstovas Trent Longo caro laikais dvokiančios ži 
reikšmingai savo kalboje pa- n*os> kurioje jis apmeluoja 
sakė: “Malioriai, 4,000 skai- PWA darbininkus. Esą, “tarp 
čiuje, bus su jumis iki perga- tų darbininkų maišosi agitato- 
lės iki sulaužymo vergijos riai, arba tokie, kurie nuėjo 
pančių. Jūsų laimėjimas yra'dirbti tik agitacijos tikslu, ir 
visų i 
.laimėjimu, o 
jūsų bus mūsų visų pralaimė
jimu prieš reakciją. Mes, ma- 
Horiai, tą lekciją gavome CWA 
laikais.”

Priimta griežta protesto 
rezoliucija ir pasiųsta Wlado, 
Walker, Ohio WPA direkto-l 
riui, Hopkinsui ir 
Burton. Taipgi

ganizuotis. WPA ponai, kurie .atstovą padarė tą patį. Ypa-
sėdi Columbuse, duoda įsaky
mą savo lekajam-fornianam,

• kad tuojaus imtųsi apsivalyti 
nuo “agitatorių”. 44 unijistus 
pravaro, kaipo “neramos” sė
jikus. Nužiūrimus ima kilno
ti iš vienos vietos į kitą. Dar 
to negana. Apginkluoja for- 
manus ir pareikalauja visuose 
projektuose policijos. Bet net- 
žiūrint tų visų hitleriškų už
mačių, darbininkai kyla, or
ganizuojasi. šiame mitinge W 
PA organizatorius Vargo iš

* Airporto iškėlė aiškų faktą, 
kad darbininkai gali apgalėti

• tas visas teroro metodas tik 
organizacijos pagelba.
Airporto Projekto Darbinin
kams “Taimekeeperiai” Atėjo

Pagelbon
Orlaivių stoties projektas 

•. yra vienas iš didžiausių ne tik 
Ohio valstijoj, o gal ir visoj 
šalyj. Čion, sako, dirba į 7,000 
darbininkų. 6 mylių spygliuota, 
viela apjuostan plotan toji 
didžioji armija suvaryta. Pir-

Reporteris

sav.
pilnai užgiria PWA 
įvedimą ginkluotų 

policijos. Skaitykite
PRANEŠIMA] Iš KITUR

arba tokie, kurie nuėjo
C/ V4K7l£ * K/J ***AC*K/ A W | v Z

organizuotų darbininkų jie kelia visokius neramumus.
pralaimėjimas Kita dalis darbininkų, pripra

tę tinginiauti ir gauti pašalpą 
per kelis metus, o dabar visai 
nenori dirbti, tik darbe stovi. 
Praeitą savaitė 44 tokie dar
bininkai buvo pravaryti iš 
darbo.”

Ir užbaigia streiklaužio do- 
majoruij posčiko meliodiją šiaip: “Lie- 

susirinkimas; tuviai yra geriausi darbininkai, 
nutarė atsikreipti į Clevelando bet prie jų lenda agitatoriai, 
Miesto Tarybą, kad ši priimtų jr yra pa^ių lietuvių komunis- 
rezoliuciją, reikalaujant pa- tiškai protaujančių ir iš pa-
naikint “chain gang” sistemą 
WPA darbe ir reikalautų iš
traukt ginkluotus sargus-poli- 
ciją.
Clevelando Miesto Taryba Iš
nešė Protestą Prieš Naudojimą 

Policijos WPA
5 vasario Clevelando mies-

yra
va

Philadelphia, Pa
Mirė P. G. Gintautas

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97 kp. rengia smagų 

bankietą, nedėlioj, 16 d. vasario, 2 
! vai. po pietų, pas drg. Račienę, 76 

’ j Fourth St., Larksville, Pa. Bus pa- 
*•' gaminta skani vakarienė su visokiais 

gėrimais. Taipgi bus gera orkestrą 
i 
kietų kainos: $1.00 vienam, ir $1.50 
porai. Tikietus galima gauti pas bi
le kuopos narį. Kviečiam visus apie
linkės ir iš tolinus lietuvius ir kita
taučius dalyvauti.

FRANKFORD.—P. Gintau
tas dirbo Quaker/City Rubber 
Company. Jis minėto j kompa
nijoj išdirbo ilgus metus. Kiek 
yra man žinoma, jis buvo se
niausias darbininkas tos kom
panijos. Bet nežiūrint kaip 
tu esi darbininku, o bosas! 
tu nebūk senas,cbet vis tieki 
yra bosu. • ■

Kol darbininkas būna jau-

Kviečia A.L.D.LD. 10 Kp.

HARTFORD, CONN.
ir gales visi linksniai pasišokti. Ti-I Laisves Choras rengia linksni;} ba-

1 •.............. /X/Y - •________ • I* < rnhm oiiUiLJa 1 K ,1 vucnriA PnrV

Komisija.
(38-39)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp., L.D.S. 21 kp.

Aido Choras bendrai rengia gražų 
veikalą, su šokiais. Bus suvaidinta 
trijų aktų komedija, “Moterim Neiš- 
simcluosi.” Veikalas bus suvaidintas 
nedėlioję, 23 d. vasario, 6 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 25th St. 
ir W. Vernor Highway. Po veikalo 
bus šokiai-abejose®A1 svetainėse,’ prie 
geros orkestrus. įžanga iš kalno per
kant 25c; prie durų 30c. Kviečiam 
senus ir jaunus pamatyti šią komedi
ją ir linksmai pasišokti.

Bendras Komitetas.
(38-39)

HAVERHILL, MASS.

lių subatoje, 15 d. vasario, 57 Park 
St. Visiems žinoma, kad choras vi
suomet rengia linksmus parengimus, 
ir kad choras visuomet patarnauja 
visoms organizacijoms, tad choras 
užkviečia visus ir visas ateiti ir 
linksmai praleisti vakarą jų paren
gime. įžanga tik 25c.

ir BAYONNE, N. J.
L.A.U. Kliubas rengia šaunų 

lių subatoj, 15 d. vasario, 7:30 
vakare, Kliubo saloje, 10 W. 22nd St.
Šokiams grieš prof. Gurskio orkes
trą, 
gių ir gėrimų, 
bus 
neš.

ka
vai.

Taipgi turėsim ir skanių val-
Visi ateikite, nes tai' 

paskutinis balius prieš užgavę-' 
įžanga tik 25c. j

Kviečia rengėjai.

SCRANTON, PA.
L.D.S. 82 kp. susirinkimus įvyks 

nedėliojo, 16 d. vasario, 2:30 vai. po 
pietų, Siauruko name, 341 W. Mar
ket St. Visi nariai pribūkite, nes yra 
iš centro prisiųsta paliudijimai, kiek-

TaipgiL.D.S. 136 kp. susirinkimas įvyks viei)am reikalinga pasimti.
nas, turi gana daug spėkų, ga- pirmadienį, 17 d.’ vasario, 7 vai. vak. turim dau? kitl* svarbių dalykų ap

Chroniškos ir Staigios Ligos ;r j
gydomos Naujoviškais būdais.

Patenkinančios if **•* ]
greitos pasekmes, -*
Kreipkitės į Dr. .. <* J
Zins g y d y m Ui u ‘J 
Kraujo, Odos irų t. v •> 
Nervų Ligų, Slogų> - -r 
ir Chroniškų Skatf-*u ’* 
dūlių. Abelno Nu-i 
silpimo, Nervų Iš-» /t - 
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, ’
morrhoidų bei Ki- < :

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo prieždėtM‘”'4 i 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Setai n> . ,* 
tica, Neuralgia, Nervų įdegimas ir , , į 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki- 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tahtiM '' 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran- . .^41 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs/1'”' 
ir jūsų nesveikumas bus jums išata*^ 
kintas.
Mand iSlygoš Yra Prieinamos .i-J^^1'

Laboratoriniai Iš- V. 
ir j

•4 
1

Kraujo Tyrimai, 
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.

*

I

Isvarstymui.Ii daug greičiau darbą atlikti, 
tuomet būna ir naudingas 
darbdaviui ir jo bosams. Tuo
met jie tave paiso daugiau, 
tai yra ranka kaip kada 
per petį suduoda, sakydamas, 
“tu esi good darbininkas, tau 
darbas bus pas mane visados 
užtikrintas.” Bosai žino, ką jie 
daro. Tokis pasigerinimas pa
skubina daugelį darbininkų 
daugiau dirbti ir būti ištiki
mesnių bosui. Taip ištikimai 
dirbo ir Gintautas. Kolei jis 
buvo jaunas ir tvirtas,, tai bu
vo labai geras bosui darbinin
kas, bet kuomet paseno, tai 
jau kitas klausimas.

Vėlesniu laiku bosai labai 
neapkentė Gintauto, norėjo 

, visokiais būdais atsikratyti jo.
Bet kadangi jis buvo seniau- 

I sias darbininkas, tai visgi ven-į 
gė pavaryti nuo darbo. Bet 
del to Gintautas turėjo labai 
daug nukentėti ir susilaukti 
gyvenimo pabaigą. Bosai vi
saip koliodavo ir neleisdavo 
jam eiti nuo darbo, kad Gin
tautas ir sirgdavo. Bosai grą- 
sindavo galutinu atleidimu iš 

; darbo ir už mažiausią “sumf 
stavimą” darbo.

Laisvės Choro svetainėje, 199 Wash
ington St. Visi nariai dalyvaukite, Į 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Fin. Sekr. A. P. D.
(38-39)

Sekr. J. Norkus.

>
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ANTRAS BENDRAS BROOKLYNO DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ PARENGIMAS
KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ

(38-39)

SKAITYK “LAISVŲ”

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

ĮŽANGA: 75c ir 50c; Į ŠOKIUS 40c.
Rezervuotas sėdynes galite išanksto įsigyti “Laisvėje

Bridge St.
Koresp. J. M. Karsonas.

(38-39)

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 ik? 12 vai. ifi ryto

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomif ir SuLatoniis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

šalies kurstančių.”
Paskutinis paragrafas 

žinelė “Industrial Squado 
dui Savickui, kuris nesenai
Apsaugos dir. tapo skirias 
šnipinėti unijose. Savickas yra 
pasižymėjęs nuo 1919-1922 m. 
šnipinėjimu lietuvių ir kitų

“INKVIZICIJA”
PARAŠĖ PALANTA; MUZIKA ŠALINA1TĖS IR ADOMIAN

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne; Suvaidins Newarko Sietyno Choras

u

LOWELL, MASS.
Svarbus pranešimas visai vietinei 

ir apielinkės lietuviškai visuomenei. 
Subatoj, 15 d. vasario, yra rengia
mas nepaprastai gražus parengimas. 
L.D.S. 110 kp. rengia koncertą ir 
šokius. Koncerte dalyvaus visiems 
mylimas radio dainininkas Ignas Ku
biliūnas. Tokios koncertinės progra
mos, kokią turėsim šiame parengi
me, dar niekad neturėjome pinniaus. 
Tad visi dalyvaukite šiame parengi
me, subatoj, 15 d. vasario, 7 vai. 
vak. smagioj svetainėj po numeriu 
361

k

U

Sekmadienį, Vasario-Feb. 16 d.
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

Lošimas prasidės Durys atviros 3 vai. popiet. 4:30 valandą po pietų.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI, 
Griežiant Norris Orkestrai.

Operetė “Inkvizicija” vaizduoja tikrus įvykius Lie
tuvoje, kaip darbo žmonės kovoja už savo klasės rei
kalus—už pagerinimą savo būvio. Gi tuo pačiu kartu 
fašistiniai valdininkai juos žiauriausiai persekioja, da
ro prieš juos įvairius suokalbius, areštuoja ir įkalina. 
Kalėjime įvairiais būdais kankina ir verčia juos išduo
ti savo draugus.

Kiekvieno pareiga paremti šį taip labai svarbų pa
rengimą.

♦ V..

K. ŽUKAUSKIENĖ 
Micytės Rolėj

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario ‘ (February) 

16 d., Darbininkų Centro palaikymo 
komitetas rengia linksmą vakarėlį su 
muzika, dainom ir užkandžiais Cent- 
tro kambariuose, 126 Green St. Pra
džia 6 valandą vakare. Įžanga veltui, 
kurie norės, galės praleisti keletą 
centų ant žaislų. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

BINGHAMTON, N. Y.
Darbininkų Kliubas rengia masinį 

mitingą nedėlioję, 16 d. vasario, 8 
vai. vakare. Central Labor Union 
Hali, 91 State St. Čia kalbės Merle 

l ad G illtau- Wilson. Jis kalbės apie krizį ir su- 
I tas turėjo da daugiau taikin-1 darymą bendro fronto. Kviečiam vi- 
j tis bosams, kad nepatrotinus sus ateifcl ir įklausyti sukalbėtojo.
į duonos kąsnio, tai ir būdamas 
ligoniu dirbdavo.

Sausio 27 d. Gintautas nu
ėjo dirbti, nors ir sirgo. Pa-

| dirbęs kelias valandas ir ma
tydamas, kad daugiau jiegali 
dirbti, priėjo prie boso pasa
kė : “Aš esu labai sergantis, 
todėl einu namo ir gal dau
giau negalėsiu dirbti”. Tai 
bosas suriko: “Gali eiti, seni, 
ir daugiau neateiti, iš tavęs 
jau nėra naudos”. Tai bjau-

| rus pasityčiojimas buvo boso
|iš darbininko. Iš to darbinin-l IR KITIEMS UŽRAŠYK.

BINGHAMTON, N. Y.
Workers Educational Kliubas ren- 

'gia prakalbas ir šokius nedėlioj, 16 
d. vasario, 2 vai. po pietų. Kalbėto
jas M. Wilson sakys prakalbą Endi
cott Hall, 24 Squires Ave. šokiai bus 
laikomi dėlei parėmimo šių prakalbų 
ir atsibus po numeriu 358 Clinton 
St., įžanga 25c. Visi įsitėmykite pa
rengimų vietas ir dalyvaukite.

Komisija.
(38-39)

Lietuvių Aiigliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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• Sudege 8-ni Žmonės
* Lakewood, N. J., viešbučio 
victoria Mansion gaisre, tre
čiadienį, sudegė 8 žmonės. Ke- 
tįiri iš jų taip apdegę, kad ne
pažint ar jie buvo vaikai, ar 
Nuaugę. Septynių kitų irgi 
pasigendama, galimas daiktas, 
lĮad bus žuvę. Dar 7 pavo
jingai apdegę arba susižeidę 
šokdami pro langus. Svečiai 
įuvo daugiausia iš New 
Ko ir Brooklyno, atvykę 
leisti šventadienį.

: Taip daug žuvo dėlto,
l{atnas buvo medinis ir be tin- 
tyamų gelbėjimuisi prietaisų. 
Gaisrui kilus žmonės pasijuto 
tardi slastuose, be jokios išei
ties. Namas greit supleškėjo, 
tfribuvęs vienas gaisrininkas 
sįi policistu vos spėjo išgelbėti 
3 iki medinės kopėčios sude
gė* Būtų daugiau žuvusių, 
bet keliem desėtkam pavyko 
laimingai prasiveržti pro liep
snas arba iššokinėti pro lan
gus nesužeistiem. Be to, galu
tinai negalima apskaitliuoti 
buvusius, nes registracijos, 
lįnyga sudegus ar paslėpta. z

Nusinuodijo Profesorius
J Paul Chesley, 29 metų, 
Seth Low Junior Kolegijos, 
Brooklyne, profesorius rastas 
Nusinuodijęs kambaryje, kurį 
jjfrrtik ką buvo pasirandavo- 
jys. Saužų4ystės priežastis 
kol kas neišaiškinta. Chesley 
įuvęs sėkmingas studentas ir 
profesorius. Sakoma, atrodęs 
geram ūpe, tad jo draugai ne
išsiaiškina, delko jis turėjęs 
Rudytis. Tūli mano, kad iš per- 
šidirbimo netekęs lygsvaros, 
kadangi dirbdavęs labai ilgas 
valandas.
- Chesley gyveno 414 W. 
121st St., New Yorke, su žmo- 
ųa ir 8 mėnesių dukrele. Pa
ima iš Maine valstijos.

TARPTAUTINIO DARB1N.
;• APSIGYNIMO

METINIS

BAZARAS
Naudai New Yorko Distrikto 
apsigynimui nuo policijos bru- 

tališkumo ir persekiojimo 
darbininkų

Bus

Vasario-February 
13,14,15,16

MANHATTAN LYCEUM
66 E. 4th Street

» NEW YORK CITY

?? & 
v. 'ii''•c

, . Kiekvieną vakarą bus vis 
... skirtinga programa. Bus 

klasiškų šokikų, žymių so
listų, muzikalių grupių 
nuo italų, ukrainų, lenkų, 
jugo-slavų ir kitų. Taipgi 

"‘dainuos Daily Workerio 
Choras

ŠOKIAI
KIEKVIENĄ VAKARĄ

GRIEŽIANT

~ F. S. U. BALALAIKŲ 
ORKESTRĄ

. ROMAS ŠOKIAM IR 
GĖRIMAM

I Ky^okiafo vakarais Įžanga 25c 
u*eitadien| 40c. Perkant bilietus

d K visiem vakaram kartu 75c
O'O oooo

i* J ? JAM J JM

Sekmadienį Įvyks Brooklyno Organizacijų 
Bendras Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas ir Operetė “Inkvizicija”
sekmadienį, Brooklyno vie-kuris yra žinomas, kaipo 

nas iš geriausių lietuvių cho
rų, suvaidins keturių veiksmų 
operetę “Inkviziciją.” Operetė

šį
Labor Lyceum, bus tikrai isto
riškas įvykis Brooklyno lietu
vių gyvenime. Apie pora de-
sėtkų organizacijų bendrai! atvaizduoja Lietuvos darbiniu 
rengia milžinišką vakarą Lie
tuvos nepriklausomybės dieną 
— 1 (> vasario.

R. Mizara

Sietyno Choras iš Newarko,

Ella Meiss, Nėščia 
Motina, Badauja

Centro Komiteto darbo tarp 
moterų vedėja. Savu laiku jos 
duktė Jurevičienė buvo LDSA 
C. sekretore ir veikėja mūsų 
judėjime. Darbuojasi ir Ku-‘ 
dirkienė. Jauniausia duktė Li
lija, dainininkė, jau senai vei
kia meno srityje ir pradeda 
įsitraukti į platesnį veikimą. 
Kiti šeimynos nariai irgi ar
ba veikia sulyg išgalę arba 
yra bent artimaiš darbininkų

'I

kų ir valstiečių gyvenimo ir 
veikimo sąlygas. Operetė turi 
visą eilę puikių dainų, kurias 
artistiškai išpildys gabūs cho
ristai. Muziką toms skam
bioms dainoms pagamino B. 
L. šalinaitė su L. Adomian.

Apie Lietuvos dabartinę pa
dėtį namie ir užsienių politi
koj, kas liečia Lietuvos nepri
klausomybės gynimo reikalus, 
trumpą prakalbą pasakys R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius, 
kuris yra vienas iš žymiausių 
Lietuvos padėties žinovų. Kal
bėtojas nušvies vėliausius įvy
kius ir nurodys, kas daryti, 
kad apginti Lietuvos nepri
klausomybę.

Minėjimas jvyks sekmadie-

sveikata, 
kuogeriau- 
Bet...
Ella Meiss

Williamsburge, 13 Harrison 
Ave., iš kur užmatoma turtin
giausio pasaulyje miesto ban
kų viršūnės ir puošnūs viešbu
čiai, Ella Meiss, biedna darbi
ninkė, vaitoja suimta ligos. Ji 
nėščia. Bile dieną gali pri
būti naujagimis. Jos sveika
ta ir gyvybė dabar pavojuje. 
Nuo jos užsilaikymo dabar 
taip pat priklauso ir būsiančio 
kūdikio gyvybė ir 
tad jai reikalingas 
sias užsilaikymas.

Busimoji motina
badauja. Ji jau senai pusba- 
džiavo, tik retkarčiais gauda
ma užsidirbti kvoderį, kitą. 
Bet artinantis gimdymo valan
dai jos išbadėjęs kūnas atsi
sakė tarnauti, diena dienon 
trempti gatves jieškant nesa
mo darbo. Ella atsigulė lo
von. Kadangi šalpos biuras 
nei jokia kita labdaringa įstai
ga ja nesirūpina, tad jinai tris 
dienas išgulėjo visai be mais
to ir be vandens, nes nešildy
tam kambaryje vanduo užša
lęs. Tačiaus ir 
?enda nemokėta, 
laukia tos dienos, 
išvežta 
išmesti 
gatvę.

už tą laužą 
Savininkas 

kada ji bus 
kad galėtųligoninėn, 

jos menkus rakandus į

Gal būt savininkas būtų 
greit pasiliuosavęs nuo neuž
simokančios rendauninkės. 
Graborius būtų gavęs pigiai 
apmokamą klientą. O kapita
listų laikraščiuose, tarp di
džiausių skelbimų, užkampy
je, būtų pasirodžius maža ži
nelė: “Rasta negyva moteriš
kė. Mirties priežastis nežino
ma.”

| Tačiaus Mrs. Meiss, nors nu- 
sikankinusi, bet dar gyva. Ją 
atrado Williamsburgo Bedar
bių Taryba ir suteikė pirmąją 
pagelbą. Taryba kovoja už

(vietą ligoninėj laike gimdymo 
i ir už pašalpą sugrįžus iš ligo- 
1 ninės. Tai viena iš daugelio 
kapitalizmo aukų, už kurias 
Bedarbių Taryba kovoja.

Turėtų būti visiems aišku, 
kaip svarbu turėti stiprią Be
darbių Tarybą. Tas taip pat 

j turėtų įtikinti kiekvieną, kaip 
svarbu dalyvauti maršavime 
už pašalpą ir socialę apdrau- 
dą ateinantį šeštadienį.

Viso miesto bedarbių ir ki
tų organizacijų rengiamas

čiai spaviedoti.
Toliaus, kaip kiti lietuviški 

filmininkai, taip ir Januškevi
čius, filmavęs tik kas gražu, 
kas išdidų, kas suteiktų gar
bės Lietuvos valdžiai, valdi
ninkams. Daug filmuota lietu
viški karininkai, ministerial, 
šiaip “augšto luomo” ponai ir 
ponios, kurie, beje, visi atro
do pasipūtę, išdidūs, daugiau
siai nutukę; nesimato pas juos 
jokio miklumo; apsikarstę vi- judėjimo draugais
šokiais ordenais, 
—lygiai cariškos 
rodo.

žvaigždėmis
liekanos al

kurie dirba

Lin ketina draugei Kava
liauskienei greit pasveikti.

Drg. Kavaliauskienės gyve
nimo 
Eyck

vieta randasi 59 Ten 
St., Brooklyne.

Rep.
O darbininkai, 

lauke, turi smarkiai skubinti, 
dėvi visai prastas drapanas— 
tik marškinius ir vienas keli
nes, kuomet dirba lauko dar
bus. Moterys dįba Kaune prie Bosų Siūlymą Papirkti

Streiklaužys Pripažino
statybos darbų—sunkiai, pur
vinos ir skubina.

Smulkių Lietuvos kaimiečių 
ūkių visai nerodoma—ypatin
gai nei akia užmest neparodo
ma smulkiųjų ūkininkų dir
bant laukuose bei šiaip kur.

Veismūniškis.

pietį! Labor*Lyceumi 949w7. i SuW{0

loughby Avė., Brooklyne. 
Įžanga 75c ir 50c. Vien tik šo
kiams 40 centų.

maršavi'mas už pašalpą ir dar
bus bedarbiams įvyks šešta
dienį 15 vasario, 1 vai. dieną, 
nuo Madison Square parko, 
New Yorke. Lietuvių bedar
bių ir dirbančiųjų pareiga 
lyvauti tame maršavime.

B.

LIETUVIŠKI JUDŽIAI

dą-

Krautuvės Pikietus

Brooklyne, Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliube, šią savai
tę, antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį J. Januškevi
čiaus rodoma Lietuvoj gamin-' 
ti krutami paveikslai. Vieną' 
vakarą teko matyti šiuos pa-' 
veikslus ir buvo beveik pilna 
kliubo svetainė; sakoma, buvo 
ir kitais vakarais tas pats.

Apie pačius paveikslus rei
kia pasakyti, kad kiek šių žo
džių rašytojui teko matyti 
Lietuvoj filmuotus paveikslus, 
tai šie visais atžvilgiais geriau 
sutaisyti; taipgi spalvuoti ir 
ir vietomis pritaisyta ir balso 
perdavimas.

Tiesa, pati prasmė-turinys 
šių paveikslų, tai kietai už
tempti ant patriotiško kurpa
lio.

Apart kitko, minėtas filmi- 
ninkas yra nutraukęs kelias 
vietas ir mūsų nelaimingos 
Dzūkijos, kuri yra nuskriaus
ta tiek nuo gamtos, tiek 
valdžios.

nuo

kai p 
y p a-

įvyko
May’s

Apsiliejęs krauju nuo sumu
šimo per boso gengsterius 
streiklaužys Fritz Schlatterer, 
25 Snyder St. teisme, Brook
lyne, prisipažino dieną pir
miau melavęs, kuomet sakė, 
būk Joseph Rosen ir David 
Ratchenko, veiklūs unijistaiJ 
esą atsakomlngi už jo sumuši
mą. Trečiadienį jis buvo at-l 
vestas teisman liudininku, kad 
padaryt tokį pat apkaltinimą 
ir prieš Max Perlow, Uphols
terers Int. Unijos 76-B Lokalo 
mušimą.

Vieton kaltint Perlowa,

Lincolno dieną vėl 
masinis pikietas prie 
departmentinės krautuvės, 510 
Fulton St., Brooklyne. Policija 
apstumdė ir apdaužė nemažą ; streiklaužys pasakė: 
skaičių pikietų, o aštuonis are
štavo. Išklausinėjimas arės-

Pavyzdžiui, Dzūkijoj, 
Lazdijuose, Seirijuose, o 
tingai Merkinėje (Dzūkijos 
centre) po 18-kos metų gyva
vimo nepriklausomos Lietuvos, 
nesimato jokio progreso. Vis
kas, tai tik su bažnyčiomis 
galima pasigrožėti. Kad ir 
Merkinė, kaip parodoma, su
sideda iš nedidelių ir ne mo-

-------- -------------------------------------------------------------------------- _ į

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—1Q ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITe) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.
U ■■■■'-- ------------------ ---- ■

VALANDOS;
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

MATEUŠAS SIMONAVIČIl
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

“Aš padariau melagingą pa
reiškimą vakar. Tie vyrai ne-

tuotų bus šeštadienį,-magisti a- rocjg niekam mane mušti. Bo
to teisme.

Tarpe areštuotų buvo ir 
Norman Thomas, kairiųjų so
cialistų vadas, kuris vadovavo 
pikieto linijai greta su kompa
nijos pikietų, apsirengusiu 
Abrahomu Lincolnu.

Dvyliktą valandą dieną iš 
socialistų buveinės, 42 Smith 
St., pasileido paradas iš 80 pi
kietų su Thomas ir “Lincolnu” 
priešakyje. Pirm jų nešta di
delė Amerikos vėliava. Nešta 
plakatai, pasmerkianti May’s 
kompanijos 
ką.” Bet 
“Lincolnas” 
Užpuolimą 
tūkstančiai 
sipiktino puolimu.

šeštadienį per pietus vėl bus 
masinis pikietas.

sas atėjo mano stubon pirma
dienį su kitais 5 vyrais ir siū
lė man $2,000, jeigu aš liudy
siu, kad Perlowas 
unijistai dirigavo 
mušimą.”

“Vakar boso 
gengsteriai buvo < 
bijojau sakyti teisybę, 
reiškė streiklaužys.

Teisėjas tuojau išmetė kal
tinimą prieš Perlowa ir įsakė 
detektyvams pravesti tyrimą.

ir anie du 
manęs su-

pasamdyti 
čionai ir aš 

pa

“vergijos politi- n IT n _ __ __ f _ 
nei vėliava neigi| SUSIRINKIMAI 
sulaikė policiją, 
ir areštą matė, 

žiūrovų, kurie pa-
Bbooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

Veikimo Komiteto susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 16 d. vasario, 1:30 vai. 
po pietų, “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer St. Visi komiteto nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Kiekvienas na
rys privalo dalyvauti.

Kom. Sekr. G. Kuraitis.

Išnešė $10,000 Brangumyny
PranešimasKeturi ginkluoti plėšikai at

ėjo pas Madison Jewelers, 
1194 Madison Ave., dienos 
metu. Jie uždarė savininką 
su dukterim, o paskiau ir at
ėjusius keturis kostumerius ir 
pardavinėtoją kambaryj. Jiem 
surakino rankas ir užklijavo 
burnas, o patys triusėsi net 
pusę valandos, kol susirinko, 
kas reikalinga. Kada negalėjo 
atrakinti saugiosios šėpos, at
sivedė iš kambario atliuosuotą 
savininko dukterį ir privertė 
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Šėpą atidaryti. Paskui saugiai ; rą, po numeriu—571 Lorimer St. 
išėjo, išsinešdami nuo 10 iki 
15 tūktančių vertės brangu- 
myrių.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ren
gia savo metinj pikniką, šeštadienj, 
13 d. birželio 1936, Klaščiaus Parke, 
Maspeth, L. L, N. Y. Piliečių Kliu
bas 
šią 
bet

prašo visų lietuvių organizacijų 
dieną, savo parengimų nerengti, 
dalyvauti Kliubo piknike.

... Kliubietis.
(38-39)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

del lengvo namų darbo ir virimo. 
Bus duodamas kambarys, geras atly- 

i ginimas. Atsišaukite į saldainių što-

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI

l v v * j • i TA 1 bet Serga Drg. Kavaliauskienė hnynvma tai aiil\rcr 17 nirimą ° **bažnyčią, tai, sulyg Dzūkijos 
valstiečių gyvenimo, yra per
daug puošni, ši bažnyčia fil
muota ir išlauko ir viduj. Tas 
pats ir kituose Dzūkijos 
tuose.

Dar skaudesnį vaizdą 
do tai Alvinte, kur per 
dus žmonės klupsti vaikščioja, 
meldžiasi, tokius didelius ab- 
rozdus, kaip pečius, keturiose 
moterys apie bažnyčią velka.

Kitoje vietoje

mies-

paro- 
atlai-

Parsiduoda Bar & Grill. Viskas 
naujai įtaisyta. Parduosiu už labai 
žemą, kainą. Greitai atsišaukite se
kamai: Rechner, 3220 Fulton St., 
tarpe Richmond ir Chestnut Sts., 
Broooklyn, N. Y.

(35-40)

Sunkiai susirgo draugė Ka
valiauskienė, ALDLD narė ir 

i viena iš uoliausių “Laisvės” 
rėmėjų per daugelį metų. 

I Draugei Kavaliauskienei jau 
nebe jaunystė, daug ką veikti ■ 
nepajėgia, tačiaus ją matysi | 
kiekviefiame svarbesniame su- - 
sirinkime ir parengime. H

Draugė Kavaliauskienė yra I
parodoma, išauklėjus ‘ didelę, darbininkiš-j 

kaip ilgos eilės moterų laukia | ką šeimyną. Viena jos duktė-1! 
progos pasispaviedoti; o kuni-(rų, Margaret Cowl (Undžie-1 
gas, sėdėdamas dideliam avi- nė), užima vieną iš svarbiau- į 
lyj skubina, spaviedoja, kitą šių vietų darbininkų judėjime, 
nuveja neužbaigęs prideran- yra Am. Komunistų Partijos R

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

NAUJOJE VIETOJE

Iriausia duona
SCHOLES BAKING j

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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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




