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FAŠISTAI ŽUDO ISPANI
JOS DEMONSTRANTUS

ADDIS ABABA, Vas. 18. 
Ethiopų komandierius šiau
riniame fronte, karo minis- 
teris Muhigetha praneša,

VIETOJ 5,000 ITALAI UŽ
MUŠĖ TIK 21 ETHIOPĄ 

ARADAME

Pratęsiamas Amerikos 
“Neutralumas” Kare

WASHINGTON, vas. 17. 
—Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas 353 bal-

Saragossa, Ispanija, Vas. 
18.— 20,000 darbininkų iš
stojo Į demonstraciją, rei
kalaudami išlaisvint politi
nius kalinius, žandarai vie
ną demonstrantą nušovė ir 
7 sužeidė. Mieste įvestas 
karo stovis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm ndieniu

Metai XXVI, Dienraščio XVIJI
9 bM; -

WINES KOVOS VEROJ ISPANIJOJ
GINKLŲ ŠMUGELIS Iš 

kad Amba Aradam kalno SAO PAULO SUKILĖLIŲ 
mūšiuose italai tik 21 ethio-1 
pą nukovė ir 75 sužeidė.— I 
O fašistai gyrėsi, būk jie 
ten 5,000 ethiopų išžudę ir 
15,000 sužeidę. Tai didžiau
sias iki šiol italų karo ble
fas.

Augšč. Teismas Panai
kino Mirties Bausmę 3 

Nekaltiems Negrams
WASHINGTON, Vas. 17. 

—Šalies vyriausias teismas 
apeliacijos byloj atmetė 
mirties bausmę, kurią Mis
sissippi valstijos teismai 
skyrė trims negrams: Ed. 
Brownui, H. Shieldsui ir 
Y. Ellingtonui būk tai už 
balto farmerio užmušimą 
1934 m. Tie negrai buvo 
nusmerkti mirt neva pagal 
jų pačių “prisipažinimą” 
žmogžudystėj.

Augščiausias Teismas at-

WASHINGTON.— Sena- 
tinei amunicijos komisijai 
tūlas Wm. P. Brown, tarpi
ninkas tarp New Yorko 
bankieriu ir Sao Paulo Bra
zilijos sukilėlių 1932 m., pa
liudijo, kad jis iš Amerikos 
valdžios pirko atmatinius, 
niekam netikusius kulka- 
svaidžius ir šautuvus suki
lėliams; už juos užmokėjo 
tik $350, o pardavė brazi- 
liečiams už $49,000. New 
Yorko bankuose buvo suda
rytas virš miliono dolerių 
fondas tokiam šmugeliui 
varyti.

10,000 Eritriečių Kareivių Pabėgo iš 
Mussolinio Armijos Ethiopijoj; Italam 
Tebegręsia Ethiopai iš Ambien Srities

A1RYS KAPITONAS MUŠA FAŠISTŲ PASIGYRI
MUS “DIDELIU LAIMĖJIMU”

I AŠI ZINA ANGELUS ER į Barcelonos Miestas Liaudies Bloko Ran-
Anglijos didį karo laivą 
“Hood” Viduržemio jūroje 
“siuvo” italų karo laivukai- 
“vapsos,” pasivydami jį ir

- Aplink koše; Fašistai Pasinešę Kraujuose Skan-
TV'A 1 01X7 0 ' ~ •*'.
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LDD 3-čio A p s k r ičio 
Pareiškimas del Stilso- 

no Laisvinimo
Vasario 10 d. LDD 3-čio 

apskričio Komitetas turėjo 
posėdį. Apsvarsčius daug 
svarbių dienos klausimų, 

rado, kad šerifai ir policija I taipgi pakelta ir svarstyta 
“prisipažinimą” išveržė tik 
baisiais kankinimais. Pa
vyzdžiui, vienas iš tų neg
rų buvo net laikinai pakar
tas ir mušamas; kiti du bu
vo nuogi guminiais diržais 
su saktimis plakami. Jie 
kartotinai buvo visaip kan
kinami, kad prisipažintų 
kaltais, nors jie buvo nekal
ti.

mūsų organizacijos nario 
E. Butkaus-Stilsono išlais
vinimas.

Mes vienbalsiai pareiškia
me, kad nesutinkame su E. 
Butkaus-Stilsono Gelbėjimo 
Komiteto pareiškimu, tilpu
siu vasario 6 d. “Naujojoj 
Gadynėj”. Mūsų Apskričio 
Komitetas reikalauja, kad 
būtų praplėstas Komitetas 
ir įleisti atstovai nuo ALD- 
LD, arba LDS ar bile vei- 

I kiančių komunistinės pusės I v •
Augšč. Teismas Leido 
Valdžiai Dirbt Elektrą
WASHINGTON, Vas. 17/ 

—Jungtinių Valstijų Augš
čiausias Teismas 8 balsais 
prieš 1 atmetė Alabamos 
Elektros Kompanijos reika
lavimą uždraust, kaipo 
“ priešingą konstitucijai, ” 
valdišką Tennessee Klonio 
Projektą, iš kurio valdžia 
žada išvystyt nupigintos el
ektros pristatymą dideliam 
plotui su milionais gyvento
jų. Statoma mil ž i n i š k a 
Wilson užtvanka ten su
kauptų vandenis, o jų jėga 
gamintų elektrą.

Savo sprendime Augš
čiausias Teismas kreipė dė
mesį į tai, kad tas projek-! 
tas gali tarnaut karo reika
lams ir laivų plaukiojimui. 
Todėl pripažino valdžiai tei
sę varyt ir elektros biznį iš 
Tennessee Valley Projekto.

Viršminėta kom p a n i j a 
tvirtino, būk valdžia neturi 
konstitucinės teisės eiti į 
privatišką biznį, su juom 
varžytis ir taip kenkti kom
panijoms.

Roosevelto valdžia laiko 
dideliu sau laimėjimu šį 
Augščiausio Teismo spren
dimą. Jinai turi dar eilę pa
našių projektų, kaip antai, 
Maine valstijoj, kur skiria
ma tam išleisti $37,000,000, medžiagų Italijai prieš Et- 
ir kitur.

žmonių.
LDS 3-čio Apskričio 

Komitetas:
J. Yuknis,
A. Mitrauskas,
J. Klastauskas,
I. Rasinskas.

rašt.

STABDYSIĄ POGROMUS 
PRIEŠ ŽYDUS LEN

KIJOJ
VARŠAVA, Vas. 17. — 

Lenkijos ministeris pirmi
ninkas Koscialkowski žada 
suvaldyt hitleriškų lenkų 
pogromus prieš žydus. Iki 
šiol tie padaužos buvo val
džios nuglostomi.

L O NDON. — Kapitonas nių apie to vadinamo laimė- 
Marius Brophil, galva airių jimo aplinkybes ir “smulk- 
Raudonojo Kryžiaus misi-! menas.” Italų maršalas Ba- 
jos Ethiopijoj, vasario 17 ^oglio vakar suminėjo tik 
d., iš karo fronto pranešė, Scelicot ir Antalo mieste- 
kad italai toli gražu nepa- pus. (]ar klausimas, ar 
siekė tų vietų, kurias jie pa- itaiai juos paėmė, 
sigyrė “atėmę” iš ethiopų

Tame 5 mvliu ilgio ir dvie- bassos Sebato komandoj iš 
jų mylių pločio kalne fašis- Tembiėn kalnų vis dar tebe- 
tai rado tik kelis ethiopus; gr$sina užkirsti italam ke-

■ ha tarp Hauzieno ir Ma- 
kales.

Italai skelbiasi bombar
duoją lėktuvų bombomis be
sitraukiančius ethiopus lin-i

sigyrė “atėmę” 
po Amba Aradam mūšio

kiti buvo tvarkiai pasitrau
kę, kaip pripažįsta patys 
italai.

40,000 ethiopų Seyoumo ir

ADDIS ABABA, vas. 17.
—Bebombarduojant italų kui Alaji kalno tvirtumos, 
orlaiviams šiaurinio Haik Bet abejotina, ar jie taip 
ežero vienuolyną, nukrito j traukiasi atgal. Nes Amba 
fašistų lėktuvas ir sudegė 6 Aradam apygardoj ethiopai 
jo lakūnai. Lėktuvas, apart nei vienos pėdos neužleido 
bombų, buvo ginkluotas še- priešui be karžygiško mū
šiais kulkasvaidžiais ir tiek ši 
pat šautuvų.

Iš italų armijos pabėgo į 
Anglijos kolonija

šio.

ROMA. — Akivaizdoj at- 
Kenya' einančio nuolatinių liūčių 

dar 4,000 eritriečių karei- į sezono, italų komanda keti- 
vių. O jau pirmiau ten buvot na nuo balandžio 15 d. per 
jų pabėgę 6,000. (Italijos fa
šistai, žinoma, bando užgin
čyti tuos pabėgimus.)

penkis mėnesius sustabdyt 
bet kokius užpuolimo žy
gius prieš ethiopus ir tik 
gint jau turimas pozicijas.

ROMA, vas. 18.—Musso
linio paliepimu, visoj Itali
joj švenčiama neva “nerga- opai atakavo italus Bale 
lės diena.” kad fašistam srityj, pietuose; nukovė 26 
pavyko užimti Amba Arą- priešus ir užkirto kelią ki- 
dam kalną šiaurinėj Ethio- tiems toliau eiti į Ethiopi- 
pijoj. Bet vis dar nėra ži- ją.

ADDIS ABABA. — Ethi-

Skiria Didžiausią Sumą Amerikos Armijai
WASHINGTON, Vasario 

15.—Jungtinių V a 1 s t i jų 
kongreso atstovų rūmas 116 
balsų prieš 61 užgyrė Roo- 
sevelto valdžios reikalavimą 
paskirt $545,226.318 per 
dvyliką mėnesių išleist ar
mijai ir jos ginklavimui.

Pagal tą programą, nuo
latinė šalies armija bus pa
didinta iki 150,000 vyrų; 
bus įsigyta dar 565 naujo
viški karo lėktuvai; bus mo
torizuojama ir mechanizuo
jama armija, taisoma tvir
tovės; didinama valstijų mi-

gresmanai be ceremonijų 
numetė šalin tuos pataisy
mus.

Pranešama, kad Roose- 
veltas reikalaus karo laivy
nui $500,000,000 per me
tus. Tai bus didžiausios gin
klavimuisi pinigų sumos vi
soj Amerikos istorijoj ra
miais laikais.

MASINIS JODINĖJIMO
SPORTAS SOVIETUOSE

MASKVA, Vas. 17.— Gy- 
vulių kolektyvių augintojų 
.konferencijoj, Sovietų Rau- I donosios Armijos maršalas 

naujinama milicijos' Simonas Budionny patarė 
šališkumo”) įstatymą, kas Sjpklai, ypač kanuolės; ka- j jodinėjimą arkliais kaipo 
liečia karą tarp kitų kraŠ- diskai muštruojama kolegi- labai tinkamą masinį spor
tų. Pagal tą “neutralumą,”. JU studentai ir tt. I tą. Sako, Sovietuose jau
yra uždraudžiama gabent iš1 Kongresmanai Zioncheck ■ yra įvalias tam arklių. 
Amerikos ginklus bei karo ir Marcantonio buvo įnešę . ----------------
pabūklus karia uiančioms pataisymus: pirmas — su- i LONDON^ Vas. 15.—An- 
šalims. Tačiau, jis leidžia mažint milicijai skiriamas glijos, valdžia reikalauja 
išvežimus aliejaus, bovel- ‘ 1 * ’ ’ ’ J
nos, geležies ir kitų karo

sais prieš 27 nutarė pratęs-i licijos jėgos, pridedant dar 
ti iki š.m. gegužės 1 d. lig-^,000 oficierių ir milicimn-į 
šiolinį “neutralumo” (“be-jky; '

lėšas; antras—neduot pini- kad salies seimas paskirtų 
gų- verstinai kariškai mank- $1,500,000,000 ginklavimui 
štai įvairiose kolegijose. i armijos, laivyno, tvirtovėms

Bet rooseveltininkai kon- ir naujiems lėktuvams.

V V*’ vū- V/'

po 60 mylių per valandą.
Tie laivukai yra po 20 to

nų įtalpos. Jie ginkluoti 
tricolinėmis kanuolėmis ir 
torpedomis.

Tokių “vapsų” fašistai tu
rį apie 1,000. Joms bebirz- 
giant aplink ir aplink 
“Hood,” anglų jūrininkai 
pradėjo nervuotis ir pykti.

JIMUS, KAD PALIUOSUOT POLIT. KALINIUS

MADRID, Vas. 17.— Is
panijos pusiau - fašistinės 
valdžios ministeris pirmi
ninkas Manuel Portela ren
giasi kraujuose paskandin
ti Liaudies Bloko laimėji
mus seimo rinkimuose pe
reitą sekmadienį. Visoj ša
lyj įvesta pusiau-karinis 
mo stovis.”

Kairieji Laimėjo žymią 
Seimo Atstovų Didžiumą
Paskutinėmis ž i n i o mis, 

Seiman išrinkta 246 atstovai 
Liaudies Fronto, susidaran
čio iš socialistų, komunistų, 
anarchistų ir kitų fašizmo

dono bankininkai paskolino priešininkų. Kadangi sei- 
Francijai $200,000,000 devy- mas susideda iš 473 atstovų 

iš viso, tai kairieji laimėjo 
žymiai daugiau kaip pusę 
visų vietų.

Valdžia ir fašistai, vado
vaujami J. M. Gil Robles’o, 
tačiaus, ruošiasi suvogti de- 
sėtkus kairiųjų vietų seime 

• ir paskelbti, būk dešiniosios 
partijos “laimėjusios didžiu- 
“alarmo stovis.”

$200,000,000 Aug lijos 
Banką Paskola 

; Francijai
PARYŽIUS, Vas. 18. — 

Lazard Brothers ir kiti Lon-

mems mėnesiams. Franci- 
jos valdžios finansai ken
čia krizį: permažai taksų 
tesuplaukia.

Šia paskola Franci jos val
dovai nori pataisyt savo fi
nansus bent iki ateinančių 
seimo rinkimų.

Sukilę Kariai Užėmė
Paraguayans Sostinę
BUENOS AIRES, vas. 

18.—Paraguayans k a r iuo- 
menė, vadovaujama pulki
ninkų Smitho ir Recaldo, 
užėmė šalies sostinę Asun
cion ir paskelbė pulkininką 
Rafaeli Franco vyriausiu

socialistų vadas, ir Manuel 
Azana, demokratinių jėgų 
vadas.

Bet kadangi kairieji taip 
lengvai nepasiduos, tai Is
panijos prezidentas N. Al
cala Zamora įgaliojo minis-

vadų revoliucijos prieš pre- teri pirmininką Portelą įve- 
zidentą Ayalą. — Pulkinin- s^i visoj šalyj karo apgulos 
kas Franco yra labiausia; stovį, ginklais kriušinti re- 
atsižymėjęs karininkas Pa-. voliucinius minių išstoji- 
raguayaus kare su Bolivi- mus- 
• 1 1 1 V • 1 1 V 1 i • • 'ja del Chaco žibalo šaltinių 
ploto.

Prezid. Ayala dar laikosi 
ginklų sandėlyj (arsenale). 
Jį gina tik policija ir būrys 
jūrininkų.

Sukilimas p r a v e d amas 
vardu “tautinio fronto.” Jo 
jėga pamatiniai susidaranti 
iš 40,000 buvusių kareivių ir 
tūkstančių studentų ir dar
bininkų.
ŽUVŲ ALIEJUM SOVIE

TINIAI DAKTARAI
GYDO ŽAIZDAS

MASKVA.—“Naujas Chi
rurgijos Archivas” paduo
da 263 įvairius žmonių pa
gydymus žuvų aliejum “cod 
liver oil.” Sovietiniai gy
dytojai V. I. Los ir I. G. 
Kočergin tuo aliejum sėk
mingai gydė chroniškus 
skaudulius, nudegimus, nu
šalimus, pavojingus rankų 
kojų sužeidimus ir žaizdas 
po didelių operacijų. Prie1 nuolį nušovė ir daugelį dar- 
aliejaus pridėjo petrolato, | bininkų sužeidė. Demonst- 
vitaminų ir japoniško vaš- rantai, apspitę vidaus reika- 
ko. Ilų ministeriją, šaukė: “Pa

leiskite politinius kalinius!”
Dešinieji Socialistų Vadai

“Ramina” žmones T*
Socialistų Partijos Pil

dantysis Komitetas išleido 
atsišaukimą, r a m indamas, 
kad žmonės būtų “protingi 
ir susilaikytų nuo visokių

■i

$3 j 
greitų ir neteisėtų veiksmu, 
iki legalė galia bus įteikta 
į mūsų rankas, kad įvyk
džius pilną teisingumą.”

padegė kalėjimą ir tik su 
vargu jie buvę “numalšin
ti.” Vienas iš tų kalinių yra 
priešfašistinis kovotojas 
Kompanys. Jis ir šeši kiti 
jo drąugai kaliniai dabar 
buvo išrinkti į šalies seia

Valencijoj sukilę kali 
vieną sargybinį užmušę 
du sužeidė.

Anarchistai Liaudies 
Fronte

Liaudies Bloko lai 
mui šiuose rinkimuose 
prisidėjo anarcho-sin 
štai, kurie išvien ba 
Madride, Catalonijoj ir Al 
dalusijoj. Daugybė mote 
balsavo už kairiųjų kai 
datus.

Barcelonoj kairieji 
750,000 balsų.
Ispanijos Buržuazija 

gandus
Pranešama, kad da 

nis ministeris pirmini

N

1

£ į

v

Portela rengiasi atsistato 
dinti.

Prezidentas Zamora ] 
sikraustė į palocių, ki 
apginkluotas kaip kokia tik-

Visuotinas Streikas
Saragossoj paskelbta vi-( 

suotinas streikas, reikalau- (ra tvirtovė, 
jant paliuosuot politinius' MADRID. — Saragossoj 
kalinius. lir Sevillijoj jau buvo įvesu

Ispanijos kalėjimuose iki ikaro stovis, bet kairieji pa- 
šiol buvo 30,000 geriausių1 grasino visuotinu streikų ir
kovotojų prieš fašizmą.
Liaudies Valdžia Barcelo- 

nos Mieste
Barcelonoj, svarbiausią

privęrtė valdžią atsaukt ka
ro stovį tuose miestuose. 
Alicante provincijoj tačiattš 
paskelbtas karo stovis.

Kai kurie Ispanijos tūfr-
me pramonės mieste, Liau- Čiai pabėgo anglų globon į 
dies Bloko žmonės jau pa- Gibraltarą.
ėmė valdžią į savo rankas, -------------------
išvydami fašistuojančią vai-i UŽDRAUSTA NAZIŲ7T 
dybą. Ant valdžios rūmų j 
plevėsuoja raudonos vėlia- j 
VOS. I

Sostinėje Madride taipgi carų vyriausybė uždraudė 
ant daugelio namų iškelta hitlerininkams laikyti bet 
raudonos vėliavos.

Madride vas. 17 d. 3,000
minia metėsi ant Tylėjimo,
paliuosuot politinius kali
nius. Žandarai vieną jau-

PROPAGANDA ŠVEL 
CARIJOJ

GENEVA, Vas. 18.—ŠveL

SUDEGĖ 29 ŽMONĖS

VALPARAISO, Chile. - 
Per gaisrą Italų-Chilės ju-

11
i*

I

4 1

v;

kokias savo propagandos 
įstaigas Šveicarijoj.

At

džių filmų name sudegė 29 
žmones vas. 17 d.
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Ui Kovingą Suvienytą Darbo 
Federaciją

Šiomis dienomis Amerikos Komunistų 
Partija išleido svarbų pareiškimų del 
esamos situacijos Amerikos Darbo Fe
deracijoj. Mūsų partija griežtai smer
kia Federacijos prezidentą Green ir ki- 
tuš amatinių unijų reformistinius vadus, 
kuVie paskelbė karą industrinio unijiz- 
md judėjimui. Tasai kelias veda Fede
raciją prie padalinimo ir susilpninimo 
viso darbininkų judėjimo.

Komunistai nuoširdžiausiai palaiko ju
dėjimą už industrinį unijizmą Amerikos 
Darbo Federacijos viduje. Jie mano, 
kad.desėtkus milionų neorganizuotų dar
bininkų bus galima suorganizuoti tiktai į 
dideles masines industrines unijas. Tuo 
keliu turėtų maršuoti Amerikos Darbo 
Fėderacija. Bet šitam teisingam keliui 
priešingi konservatyviški vadai. Jie, kaip 
atfbdo, eis net prie suskaldymo Federa- 
cij’dš, jeigu industrinio unijizmo šalinin- 
kai‘*jiems nepasiduos.

*Komunistų Partija persergsti prieš ši
tą, pavojų, grūmojantį Amerikos Darbo 
Federacijai. Už skaldymo darbą atsako
mybė krinta ant reakcionierių pečių — 
Green, Woll, Frey, Hutchinson. Komuni
stei griežtai kovos prieš Federacijos 
skaldymą.

stų Partija buvo pirmosiose. eilėse. Iš- 
tikrųjų, kaip masiniame Scottsboro jau
nuolių gynime, taip judėjime prieš karą 
ir fašizmą formoje kongresų ir Prieška
rinės ir Priešfašistinės Lygos, ir šiame 
negrų Nacionaliame Kongrese, Komunis
tų Partija buvo iniciatorius, viso to dar
bo prade j ėjas, užmanytoj as.

—'ll ■IWIII    ■! —II ■>■■ ■

Artistai ir Jų Kongresas
Dar vienas svarbus kongresas prisiei

na paminėti su dideliu džiaugsmu ir pa
sitenkinimu. New Yorke šiomis dieno
mis įvyko Amerikos Artistų Nacionalis 
Kongresas. Jame dalyvavo apie keturi 
šimtai kairiojo sparno ir revoliucinių ar
tistų. Jų kongresas griežtai išėjo prieš 
karą ir fašizmą, prieš visokią reakciją, 
ir suorganizavo pastovią artistų organi
zaciją.

Kaip visuose kituose, taip šiame ko
vingame kongrese komunistai ir jų sim- 
patikai užėmė savo vietas. Jie mokėjo 
susikalbėti ir bendrai veikti ir su tais ar
tistais, kurie dar labai toli stovi nuo ko
munizmo, tačiaus kurie nuoširdžiai ne
apkenčia karo ir fašizmo. Surasta bend- 
dra plati platforma, ant kurios sutelpa 
visi, kurie nusistatę prieš fašistinį bar
barizmą.

Kas Tik Bloga, Tai Jiems Gera
niekinantį rusų liaudį. Drg. 
Bucharinas pripažindamas 
tą atžymėjo, kad rusų liau
dis buvo kovinga, revoliuci
nė, kad ji pasauliui davė 
daug kovotojų. Jis kartu 
atžymėjo, kad jeigu caro 
laikais daug žmonių buvo 
nemokytų, tai jau ne jų 
kaltė, bet kaltė caro val
džios. Rusai didelėje di
džiumoje buvo nemokyti ne 
todėl, kad jie mokslo neno
rėjo, bet todėl, kad jiems 
jo nedavė viešpataujanti 
klasė. Bet nors jie ir buvo 
nemokanti rašyti ir .skaity
ti, bet gerai suprato savo 
klasinius reikalus ir parodė 
milžinišką drąsą revoliuci
joje ir piliečių kare.

Taip yra su tuo klausi-

Nacionalis Negrų Kongresas ir 
A—,<« . Socialistų Partija

Chicagoje įvykęs Nacionalis Negrų 
Kongresas buvo tikrai istorinis visais 

< atžvilgiais. Tai pirmu sykiu Amerikoje 
suvažiavo į daiktą 763 atstovai nuo 
3,332,000 organizuotų žmonių, daugiau
sia negrų ir svarstė reikalus tų pavergtų 
ir terorizuojamų žmonių. Tai toks dide
lis masinis judėjimas, kuriuo, rodosi, ga
lėtų džiaugtis ir didžiuotis kiekvienas 
klaniniai sąmoningas darbininkas. Ko- 
murpstai šitą judėjimą visais būdais pa
laiko. Komunistų Partijos atstovai 
(draugai James Ford, Amis ir kiti) sa
ke kongrese prakalbas ir dalyvavo visuo
se jo darbuose. Pačiam kongreso su
šaukime komunistai lošė svarbų vaid
menį.

JBet, deja, Socialistų Partija pasielgė 
labai netaktiškai ir labai žalingai. Pra
dėjus kongresą ruošti, Norman Thomas, 
Crosswaith ir kiti socialistų kairieji va
dai pritarė jam ir aktyviai dalyvavo dar
be. Bet vėliau papūtė nežinomi vėjai ir 
Socialistų Partija oficialiai atsisakė da
lyvauti. Į kongresą prisiuntė tik “tėmy- 
tojus.” Tas, be abejonės, pakenkė pa
čiam kongresui.

♦Ką dabar darys Socialistų Partijos va- 
dovybė? Ar ji, išklausius savo tėmyto- 
jų raportus, užgirs tą judėjimą už neg- 
rų-teises ir prie jo prisidės, ar pasisakys 
pries jį, tai parodys greita ateitis.

'Ne visi, žinomą, stambūs socialistai 
vienaip atsinešė linkui kongreso. Žymus 
negras socialistas ir unijistas Randolph 
pasiliko ištikimas kongresui ir jį svei- 

®kino.
.Kaip pažiūri, tai visais tais didžiojo 

# masinio judėjimo klausimais net kairie
ji; Socialistų Partijos vadai kažin kaip 
velkasi užpakalyje. Nesenai įvykusiam 
CfeVelando kongrese prieš karą ir fašiz- 
mlfSocialistų Partija teturėjo tėmytojus. 
N6 ’pirštu neprisidėjo prie kongreso su- 

i šaukimo. Paskui, žinoma, nutarė prisi
dėti prie bendro prieškarinio judėjimo. 
Lygiai taip dabar jie pasielgė su Nacio- 

į naliu Negrų Kongresu.
.Arba paimkime kovą už Scottsboro 

jaunuolius. Kokius keturis metus Socia- 
liatų Partija neprisidėjo prie jų gynimo. 
Tik pastaraisiais laikais sutiko oficialiai 
įstoti į Jaunuolių Gynimo Komitetą.

Visuose šiuose atsitikimuose Komuni-

Lietuvos ir Vokietijos Derybos
Ateina iš Kauno žinios, kad Hitleris 

sustabdęs trijų metų ekonominį karą 
prieš Lietuvą ir jau pradėjęs jieškoti su 
Lietuva susitarimo. Jis jau pripažįstąs 
Klaipėdą, kaip ji yra.

Kas pasidarė? Kodėl dar taip nese
nai Hitleris lietuvius vadino barbarais 
ir žadėjo juos “pamokinti,” o šiandien 
gieda visai naują giesmę?

Kokius prižadus jam yra davus Smeto
nos valdžia? Į šį klausimą atsakysime, 
kad mes nežinome. Kokius nors kom
promisus Smetonos valdžia veikiausia 
yra prižadėjus Hitlerio valdžiai. Ateityje 
pamatysime.

Bet į pirmąjį klausimą galime pilnai 
atsakyti. Tarptautinėj politikoj pradė
jo pūsti labai nepalankūs Hitleriui vėjai 
ir todėl privertė jį jieškoti susitarimo su 
Lietuva. Hitleriui dieglį į šoną įvarė 
proponuota ir šiandien Francijos parla
mente svarstoma So vie tų-Franci jos su
tartis. Hitleriui nepavyko Franci ją at
plėšti nuo Sovietų Sąjungos. Jam taip 
pat nepasisekė, bent iki šiol, Angliją su- 
pjudyt prieš Franci ją. Jam šiek tiek ge
riau sekasi susitarti tik su Japonija. Bet 
Japonija pusėtinai, toli, greitos paramos 
nuo jos negalima tikėtis. Jeigu Hitleris 
nori pradėti karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tai jam labai svarbu turėti talkininkus 
Europoje, savo pašonėje.

Hitleris buvo labai susibroliavęs su 
Lenkija. Bet kada Sovietų Sąjunga su
sitaiko su Francija, o Anglija sakosi pa
laikysianti Francijos poziciją Tautų Ly
goje, tai Lenkijos imperialistai pradėjo 
skaičiuoti ant pirštų, kur daugiau gali
ma laimėti. Lenkija pradeda atšalti nuo 
Vokietijos. Fašistinė Vokietija pasilie
ka be draugų, iš visų pusių apsupta ne
draugiška siena. Hitlerio kariniai grū
mojimai savo kaimynams ir pabėgimas 
iš Tautų Lygos Vokietiją visai atskyrė.

Štai kame glūdi Hitlerio atsivertimo 
paslaptis. Vakar žadėjo nušluoti visą 
Lietuvą nuo žemės paviršiaus, o šiandien 
jau gieda apie ekonominio karo užbaigi
mą ir apie “draugišką” sugyvenimą su 
Lietuva. Per Lietuvą Hitleris sieks 
draugiškumo kitose Pabaltijos šalyse. 
Jis mano, kad tas gal padėtų Lenkiją 
palaikyti ant savo meškerės kabliuko. 
Užkibo Lenkija, užkibs Lietuva, paskui 
Latvija ir Estija ir, ot, susidarys gana 
tvirta karinė bazė karui prieš Sovietų 
Sąjungą, šitaip galvoja ir planuoja Hit
leris.

Kas tik blogo pasireiš
kia darbininkų judėjime, tai 
tuojaus darbininkų vieny
bės draskyto jas K. Valonis- 
Strazdas pasisavina ir puo
la komunistus. Kelios die
nos atgal iš Maskvos buvo 
pranešta, kad “Pravda” 
smarkiai kritikavo d. N. 
Buchariną už neteisingą jo 
mintį pravestą link rusų 
tautos. Bucharinas taip 
rašė, kad tą skaitytojai su
prato pažeminimu rusų, 
įvardinimu jų apsileidime, 
tingume, nesugabume.

Žinoma, kad tai nėra tie
sa. Jau seniau bolševikai 
įrodė, kad rusų liaudis vi
sada buvo kovinga, kad dar 
baudžiavos laikais nuskam
bėjo garsūs sukilimai Sten-
kos Razino, Emeliano Pu- mu, taip jį išrišo draugai 
gačevo, kad kovoje prieš Sovietų Sąjungoje, 
carizmą buvo įrodyta daug 
drąsos, pasišventimo, auka- 
vimo savo gyvasties labui 
žmonijos. Rusų liaudis pir
moji sugebėjo apjungti ki
tas tautas, išrišti teisingai 
tautinį klausimą, nugalėti 
carizmą, buržuaziją, atmuš
ti kontr-revoliucijos ir už
sienio imperialistų puoli
mus, sutvarkyti šalies rei
kalus ir sėkmingai budavo
ja socializmą. Rusų liaudis 
yra daug davus garsių žmo
nių, rašytojų, mokslininkų, 
muzikų ir politinių veikėjų, 
jų tarpe ir patį drg. N. Bu
chariną.

Drg. N. 
stebėjo tą 
ją atitaisė, 
kad jo raštas buvo nevyku
siai parašytas, kad neper
duota teisingai jo paties su
pratimas, kad jį galėjo 
skaitytojai suprasti, kaipo

Bucharinas pa
savo klaidą ir 
Jis prisipažino,

Bet 
svarbu, kaip į tai pažiūrėjo 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo priešai, jų tarpe K. 
Valonis-Strazdas, dabarti
nis bosas “Naujos Gady
nės.”

Strazdui rūpi prie kiek
vienos progos niekinti re
voliucinį darbininkų judėji
mą, tat jis, pastebėjęs, kad 
d. Bucharinas pakritikuo
tas, nusidžiaugė ir kiršini- 
mui dabartinės “N. Gady
nės” skaitytojų, tos gazie- 
tos No. 7, suriko isteriko 
balsu:

“Raganų gaudymo vajus 
dar nebaigta. Maskvos 
“Pravda” vėl pradėjo kry- 
žiavoti N. Buchariną—ga
biausi Sovietų Sąjungos pu
blicistą ir knygų rašytoją. 
Pasak “Pravdos,” Buchari
nas vėl “nukrypęs.” Reika
laujama, kad jis kuo grei
čiausiai išsispaviedotų.”

Kiek čia neapykantos 
prieš darbininkų judėjimą! 
Ir “raganų gaudymas,” ir 
nereikalingas “nukrypi- 
mas,” ir Bucharinas pada
romas gabiausiu rašytoju, 
ir baisi “išpažintis,” apie 
kurią Strazdas nuolat kla
joja.

O čia patsai drg. Bucha
rinas išstojo su straipsniu 
ir pasmerkė savo neatsar
gų raštą, tuom kartu išaiš
kindamas savo poziciją lin
kui to klausimo. Reiškia, 
Strazdui nušluostė nosį. Bet 
Strazdas šauks, kad jau jis 
“išsispaviedojo.” Strazdui 
kiekvienas revoliucinių dar
bininkų prie klaidos prisi
pažinimas yra “išpažintis.” 
Strazdas užbosavojęs “Nau
joje Gadynėje”, susisėbrau- 
damas su atžagareiviškais 
elementais, sutras pila kibi
rais į darbininkų judėjimą 
Amerikoje; niekina jį ir ki
tose šalyse. Ir šiame atve
jyje jis norėjo sukurstyti 
“N. G.” skaitytojus prieš 
Sovietų Sąjungą, prieš dar
bininkų tvarką, šaukda
mas: Žiūrėkite, kokia ten 
netvarka! “Raganų gaudy
mas!” “Bucharino, gabiau
sio rašytojaus kryžiavoji- 
mas”!

Taip su jais visada yra: 
kas tik blogo, kenkiančio 
darbininkų judėjimui, vie
nybei, teisingai taktikai, 
tai tą pasisavina Strazdai

ir panašūs elementai; Ge
ras pavyzdis gali būti ir 
“Naujienų” atsinešimas lin
kui d. L. Pruseikos. Kada 
Pruseika buvo pas mus, tai 
jis buvo blogiausias žmo
gus. Kada Pruseika buvo 
opozicijoje, tai jis jau buvo 
geras. Kada d. Pruseika vėl 
kovoja už vienybę revoliu
cinių jėgų, tai jį niekina ne 
vien Strazdas, bet ir Gri
gaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susnikų Jurgiui, Suffield, 

Conn. — “Gyvanašlio Rauda” 
(eilėraštis), kurį Jūs aukojot 
Amerikos jaunimui — spaudai 
netinka: (1) nesilaikot jokių 
gramatikos taisyklių.; (2) nė
ra nei ritmo, nei rymo, net ir 

Į prie laisvų eilių negalima pri- 
skaityti; (3) tuo receptu nei 
Europos nei Amerikos jauni
mas nepasinaudos: jis tuokė- 
tis, tuokiasi ir tuoksis, nepai
sant kokios pasekmės seks po 
vedybų. Tokia mintis netikus.

Verčiau, drauge, bandyk 
rašyt korespondencijas bei 
šiaip trumpas žinutes dienraš
čiui. Aprašyk gyvus nuotikius 
vaizdžiai, panaudodamas vi
sus savo gabumus. Tokių ra
šinėlių ir kalba galima bus 
pataisyt—eilėraštyj tas neįma
noma. Taipgi mokinkis rašy
bos taisyklių. Vėliau prieisite 
prie eilėraščių.

Ar Imperialistai Susitarė?
Kapitalistinė spauda garsiai gintojų, 12 submarinų.

sušuko, kad Anglijos, Jungti
nių Amerikos Valstijų, Franci
jos ir Italijos imperialistų at
stovai susitarė karo laivų rei
kalu. Bet, kiek giliau pažvel
gus, matosi, kad tas “susitari
mas” nieko nereiškia. Pirma—

I tai i ja 
budavoja 4 šarvuočius, 14 krei
serių, 18 naikintojų ir 19 sub
marinų. Taigi šie imperialistai 
jau turi dideles budavojimo 
programas.

Vokietijos fašistai ir Japoni
jos imperialistai neįeina į tą.. - . JUO inipvi lunuicu nuvilia į utį

j1S yra padarytas dar tik skrai- į sutai.tį. pagal Londono

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Kaip Pasiklojo, Taip Išsimiegojo
Chicagos “Naujienos” (vas. 14 d.) su

sirado naują reakcinį lemoną ir bando iš 
jo prisisunkti gerų sulčių. Jos sužino
jusios, kad tūlą “Jieva Broido,” “Rusų 
socialdemokratų partijos centro komite
to narė,” esanti Sovietų kalėjime. Todėl 
“N.” šaukia: “Teroras Sovietų Rusijoje.”

Bet ten pat sužinome, kad šita “kovo
toja’ buvo pabėgus nuo revoliucijos už
sienin ir 1927 metais slaptai sugrįžo sa
vo darbą tęsti. Ją, žinoma, pasiuntė at-

duolių (kreiserių) šakoje; ant
ra—pagal tą susitarimą, tai nei 
viena imperialistinė šalis nesu
naikina nei kiek karo laivų, nei; 
gi sulaiko jų būdavo  j imą; tre
čia—“susitarimas” yra tik ant 
penkių metų.

Tas /“susitarimas” liečia 
kreiserius po 10,000 tonų įtal
pos. štai Jungtinės Amerikos 
Valstijos turi pasibudavoję ir 
budavoja 27-nis tos rūšies karo 
laivus. 15 jų jau gatavi, vieną 
bąigia budavoti, o 12 dar yra 
budavojama arba ruošiama bu
davoti. Kadangi kiekvienas šis 
kreiseris atsieina apie $16,000,- 
000, tai užbaigimui dar dvyli
kos kreiserių reikia apie $200,- 
000,000. Reiškia, Jungtinių 
Valstijų imperialistai užtektinai 
turi išsidirbę planus del būsimų 
penkių metų budavojimui karo 
laivų.

“New York Times” Hanson 
W. Baldwin, vienas iš karo lai
vynų specialistų, sako, kad 
Jungtinių Valstijų planai buda
vojimui karo laivų yra sekami: 
3 orlaivių vežikai, 69 naikinto
jai, 16 submarinų ir daugelis 
kitų karo laivų. Taigi, vien 
šiuos karo laivus išbudavoti 'rei
kės penkių metų.

Tas patsai yra ir su kitomis 
šąlimis. Anglija budavoja 1 
orlaivių vežiką; 12 kreiserių; 
27 naikintojus ir 9 submarinus. 
Frąnciją budavoja 4 didelius 
šarvuočius; 5 kreiserius, 17 nai-

Trachoma. Melancholija (?) pritinkamą gydymą. Jei Jums 
, .. . .z • ..... I nieko da ypatingai blogo nė-Drauge daktare! Kai paimu . . .r, T j , -. v._ . i ra, tai galėtų Jums naudos bu- 

‘ Laisvę , tai pirmiausia ziūuu^j ]<a(j jr įg šitokio naminio, bę- 
į Jūsų patarimus. Malonėkite 
ir man patarti.

Aš turiu trachomą akyse. 
Nors dabar dar nieko blogo 
nejaučiu, tik ašaros dažnai 
pasirodo akyse, o ypač kai esu 
ant vėjo. Bet aš bijau, kad ne
būtų, kaip mano motinai. Ji ir 
gi kai buvo jauna, nieko neju
to, o dabar... akys pasidarė 
labai raudonos; vieną net už
rišus laiko. Tai aš nežinau, ar 
gydytis ar laukti senatvės, 
kaip mano motina.

Dar kitas dalykas ir gi ma
ne kankina. Aš nežinau, ar 
tas yra liga, ar prigimimas, 
ar kas kitas. Bet man rodos, 
vis gi nenaturališka. Tai yra

alistų susitarimą, jeigu Vokie
tija ar Japonija padidins karo 
laivynus, o Vokietijos fašistai 
ir Japonijos imperialistai labai 
greitai budavoja karo laivus, tai 
ir susitarę šalys gali budavoti 
daugiau karo laivų, tik apie tai 
viena kitai praneša.

Dar daugiau, kol kas nieko 
nesusiderėta šarvuočių, naikin-J tas: aš dažnai, ką manau, tai 
tojų, torpedinių, submarinų ir ir kalbu viena. Nors labai pa- 
kitų karo laivų srityse, ši krei- lengvo, nieks girdėt negali, 
šerių reikale sutartis neapima bet mato krutant mano lūpas 

ir klausia: “Ką tu čia viena 
kalbi?” Tai tas man suteikia 
daug nemalonumo. O aš esu 
ir be to melancholijos auka. * melancholija, 
Labai nervuota, dėl menko 
dalykėlio užpykstu, viskas mi
kroskopiškai man atrodo.

Tai dar sykį prašau, ma
lonėkite man patarti per dien
raštį “Laisvę”. Tariu širdingai 
ačiū.

net visus kreiserius, tai yra, ne
paliečia mažesnio dydžio.

Londone atsiektas imperialis
tų karo kreiserių reikale “susi
tarimas” dar kartą patvirtina, 
kaip imperialistų reikalai yra 
įtempti, kad jie negali nei vieną 
klausimą savo tarpe bent kiek 
pastoviau išrišti. Šis “susitari
mas” yra kaipo užbovijimas ma
sių ir savęs, kad štai visgi po 
ilgų derybų nors kiek susitarė
me. Imperialistų Londono kon
ferencija nei kiek nesumažina 
baisaus pasaulinio kąro pavojų. 
Japonijos imperialistai apleido 
tą konferenciją, Vokietijos fa
šistai, apie kurių pakvietimą 
daug kalbėta, nerado reikalo nei 
atsiliepti į tai. Anglijos impe
rialistai ir Italijos fašistai
smarkiai ruošiasi karui Vidurž- te. 
minėse jūrose. Aišku, kokis ga- bingėja, sunku iškrapštyti. Ji 
Ii būti “susitarimas” tokioje at- gali 
mosferoj.

Atsakymas

Sakote, Drauge, Jums aky
se trachoma. Labai galimas 
dalykas. Trachoma netaip jau 
dažnai čia pasitaiko, kaip 
kad Lietuvoje, o vis dėlto pa
sitaiko.

Ar gydytis dabar ar laukti? 
Susimildama, tik jau neląuki- 

Trachoma, kai labai įsi-

gal tamsios spėkos. Tačiaus jai nepavy
ko. Sovietų valdžia suėmė ir nubaudė 
ją.

Tokia ta vargšė Jieva Broido. Jos,

D. M. š.

ir visai akis pagadinti.
Eikite pas akių gydytoją, ir 

tegul jis Jums priskiria kokį

kaip ir visų panašių paukščių, likimą ap
verkia “Naujienos.” Bet darbininkai pa
sakys: “Kaip pasiklojo, taip išsimiego
jo.”

j ndu ji ib bivuKiu naminiu. uų- 
sigydymo.

Gaukite vaistinėje “Copper 
sulphate 10 percent solution 
in glycerin, 2 ounces. Vieną 
šito skiedinio lašą įmaišykite į 
20 lašų vandens ir tuo miši
niu dažnai vilgykite akių 
obuolius, lašinkite į akis su la- 
šintuvu, gal po 4—6 kartus 
per dieną. Iš pirmo lyg ir per
šės, paskiau akys apsipras. 
Tada galite smarkėlesnio mi
šinio vartoti: vieną skiedinio 
lašą maišykit į 10 (arba ir ma
žiau) lašų vandens, ir to mi
šinio lašinkite į akis.

šalia vietinio gydymo, svar
bu yra ir bendrai higijena: 
geras maistas, poilsis, saulė ir 
tt.

Sakoto, Drauge, esate me
lancholijos auka. Nemanau. 
Jūs galite būti šiaip jau ner- 
vuota, prislėgta, nusivylusi gy
venimu, bet kad būtų Jums 

tai neatrodo, 
j Vien Jūsų laiškas prieš tai 
kalba: gražiai, tvarkiai, tai
syklingai sudėtas. Tai kas, 
kad Jūs lyg ir kalbate sau 
viena? Nieko čia jau tokio li
guisto nesimato. Ot tik pradė
kite labiau maisto žiūrėt. Dau
giau vartokite gyvo, nesuga
dinto maisto, kad jame būtų 
kuo daugiausia vitaminų ir 
mineralų. Tatai padės Jūsų 

1 nervams ir liaukoms atsigauti. 
Geriau bus net ir akim. Dėl 
vitaminų, patarčiau dar gi ir 
tūlų preparatų. Imkite cod li
ver oil — 1OD, po šaukštą kas 
diena. Brewers yeast tablets 
po 5—10 tablečių prieš valgį, 
lodo tinktūros po lašą kas 
pora dienų, su pienu. Kviečio 
grūdų kramtinėkite dažnai 
per dieną.

Būkite dažniau su draugais,
draugijoje, ant pramogų, pa
rengimų. Vengkite vienumos. 
Įvairumo Jums reikia visame 
kame. Monotonija žmogų sle
gia.
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Darbininkė ir Šeimininkė
.... Naujas Sovietų judis “Trys Moterys“ pir- 
flnu kartu Jungtinėse Valstijose pradėta ro
dyti 11d. šio mėnesio, Cameo Teatre, 42nd 
St., New Yorke, kur ir dabar teberodoma. Jį 
vaidina atsižymėjusieji Sovietų Garbės Ar
tistai ir kiti geriausi aktoriai. Veikalas pa
aukotas garsiam Francijos proletariniam ra
šytojui Romain Rolland.

Veikale perstatoma prieškarinis caristinės 
^Rusijos darbininkų gyvenimas ir pradžia ci
vilio karo.

Pirmiausia metasi akysna Petrogrado (da
bar Leningradas) darbininkų vaikai, apdris
kę, basi arba šleivais, kiaurais batukais, pa

vilkti gatvių priežiūrai, kuomet jų motinos 
dirba fabrikuose. Jie elgiasi, kaip išmano. 
Štai baltaplaukė Zoja tariasi su drąsiuoju 
Senka, kad jiedu, paaugę apsives. Ir kažin 
kuo baigtųsi jų derybos. Bet Zoja perjauna 
įvertinti busimojo meilužio kūdikišką bučkį.

* Ji išbara Senką, o jis Zoją permuša gatvės 
purvynan. Zoja jam atkeršys. . .

Jų kovą pertraukia iš laužynių šaukian
čios motinos nešti tėvams pietus į fabriką. Ir

* lyg darbščiosios skruzdėlytės pasipila gatvėn 
būriai vaikučių, nešini-vilkdami puodynes 
skystos sriubos bei sausus užkandžius. Bet šį 
kartą juos neįleido į fabriką, fabriko sargai 
ir policija užrakino vartus.
*Kas atsitiko, liūdnu ir nedrąsiu žvilgiu 

klausinėja viens kito vaikai? Kodėl nusigan
do mažiuliukų? Senka, negi jis tik mergai
tėms už įeidimą sprandan kirsti narsus. O, 
ne. Senka išstoja pirmutiniu, mažytis, prieš

• didžiulius ginkluotus policistus.
“Kodėl mūsų neleidžiat?“
“Streikas fabrike“, atsako Senkai.
Tėvai fabrike užrakinti, alkani, streikuo

ja, pamąstė mažytis Senka ir pasišokėjęs 
e švilptelėjo policistui veidan, žandarai kaip 

pasiutę šunės puolėsi ant vaikučių, bet Senka 
dingo būryje vaikų, o šimtai vaikučių, kaip 
bitelių spiečius, pasileido tiesiai per laukus, 
negi juos sugaudys.

Parbėgo ir mūsų šio veikalo trys būsimos 
karžygės Asja, Zoja ir Nataša, pas senukus. 

‘ ^Išsigandusios, bailiai pasakė: “Fabrike strei
kas“. Nusigando ir seneliai. Senelė mel
džiasi dievui. Senelis keikia, kad del strei
ko teksią šeimai būti alkanai, 
liūdnai laukia motinų, laukia. . .

Parsvyruoja pusgyvė jų teta, 
išskaitoma pergyventa tragedija,
rasi senas tėvas. Mažytė Asja maldauja pa
sakyti, kur jos motina. Taip, jos motina

• daugiau negrįš, ji krito streiko lauke...
Daug motinų žuvo........

Našlaitės'vjieškosi gatvėse uždarbio, bet 
gos dar tik kūdikiai. Eitų karčiamon dainuot. 
Tačiau kasgi per choras be basso. Nors Sen
ka mušė Zoją, bet jis ir prie fabriko pasi
žymėjo, jam atleistina. Mergaitės pasikvie
tė Senką ir nuėjo pas karčiamninką. Kar- 
čiamninkas priimtu kūdikius dainininkus, bet 
jie privalo jam uždirbt rublį, patys gaudami

• iš jo vos kelias kapeikas. Visgi kapeikos bū
tinos našlaičiams vaikams, tad susiderėta.

Karčiama. Pilna crirtaujančių laužynų 
Srities piliečių, skandinančių vargus girtybė
je. Tarp jų sukinasi ir revoliucionieriai, ren
ka iš jų geriausius elementus ir bando įkvėp
ti klasinę sąmonę. Pasirodo vaikučių kvar
tetas. Pradeda dainuot paprastą dainušką. 
Bet

• mu. 
kai

1 vėn

duryse žanadrus. Sučiulbo jis pavojaus sig
nalą. čia galėtų suimt revoliucionierių va
dus. Jokdarys senelis išstoja ir apmonija po
liciją iki spėja prasišalinti tie, kam reikalin
ga. Antras vaikų kvarteto koncertas baigia
si krvina kova su policija.

* * *
Pirmosios civilio karo dienos. Baltųjų, gau

jos apsupo Petrogradą. Revoliucijos vadai 
šaukia liaudį ginti kiekvieną sklypelį darbi
ninkų ir valstiečių iškovotos žemės. Minios 
biedniokų, karo nualinti, išbadėję, alkani, 
kas ginklu, kas įrankiu nešini bėga į mobi
lizacijos punktus. Tarp jų minios moterų: 
mergaitės, merginos, moterys, senelės, 
kia raudonųjų seselių karo frontan“, 
karo vadas.

Iš minios išeina merginos-vaikai
Nataša. Nesilieka ir mažytė Asja, nors jai 
šinelis žeme velkasi. Jų senutė jau neverkia 
ir nesimeldžia, bet palydi į karo lauką su 
linkėjimais apginti revoliucijos laimėjimus, 
čion Zoja pasitinka ir Senką, kurio nematė 
nuo ano kruvinojo koncerto. Meilė iš pirmo 
žvilgio. Bet pareigos. Kaipgi, Senka pilnoj 

| raudonarmiečio uniformoj. Zoja—raudono
ji sesuo.

Great Neck, N. Y,

Mergaitės

Jos veide 
O čia ba-

girti jų neklausys, darbininkam neįdo- 
Pasipiktinimas. Gadinasi biznis. Vai- 

galvatrūkčiais išmėtomi, išspiriami gat- 
karčiamos savininko.

Taip pasibaigė vaikučių viltis uždarbiauti.
Ašaroia, tariasi gatvėje. Paskui juos išse
ka juokdarys ūsočius. Pradeda musytę vai
dint už verkiančios mergaitės pečių, žais
lais prisivilioja vaikus, žada išmokint dai
nų, kurių žmonės klausys. Jį seka vaikai, 
šiurpulys krečia pamanius, kad jis gali nu
vest mergaites-kūdikius ir parduot išnaudo
tojams. . .

Bet joukdarys senelis revoliucionierius. Ir 
sekamą vaizdą mes matom paupyje, kur 
žandaro ir karčiamninko ausis nepasiekia. 
Senelis pasakoja apie revoliucionierius, apie 
kritusius streike, apie kovoje kritusį savo sū
nų, apie ilgus metus, praleistus kalėjime. Jis 
jiems dainuoja. Jis juos globoja.

Ir vėl mūsų mažiuliukų kvartetas karčia- 
moj. Bet jie dabar drąsūs, organizuoti. Jie 
žino, kad ten, tarp girtaujančių, publikoj sė
di mylintis senelis Silich, kuriam paukščiuku 
sučiulbus mūsų kvartetas užtraukia jautriai, 
energingai darbininkų dainą. Kas tai? Vai- 
gai... revoliucionieriai... “Tylos!“ “Tylos!“

Nutilo. Nušvitusiomis akimis darbininkai 
klausė jiems mielą kovos melodiją ir neilgai 
trukus karčiama bangavo griausmingu cho
ru vaikų, jaunų, senelių.

Bet. ..budrios senelio Silich akys pamatė

“Rei- 
šaukia

'Zoja,

* * *
Karo laukas. Mirtis aplink. Vaitoja su

žeisti. Mūsų raudonosios seserys nors pavar
gusios, alkanos, skubiai aprišinėja žaizdas. 
Sunkinsią mažytei. Mūsų Asja silpna. Nuo 
kiekvieno granatos trenksmo ji apalpsta, bet 
atsipeikėjus ir vėl eina nuo sužeisto, prie su
žeisto.—Ne dabar laikas lepinti silpną širdį, 
dabar kova,—mąstė Asja. Daug jos per
gyvena kovų. Joms pavyksta kartu su su
žeistais, paskutiniu traukiniu, prasiveržti pro 
priešų linijas.

Laimėjus mūšį, vėl linksmas pasitikimas 
kariniam štabe. Karo vadas pažadėjo pas
kirt Zoją štabo komisaru. Natašą ims su sa
vim į tolimą karo lauką, o Asja...čia pat 
prigelbės.

Bet štai vėl užpuola kontrevoliucinės gau
jos. Vyrai išsikubino į frontą. Sesutės sku
biai prirengdinėja guolį sužeistiem, kloja 
šiaudus, šiauduose laimikis, gyva višta. 
Mergaitės verda radinį ir laukia atnešant su
žeistus. Bet kaž kodėl visoms neramu. Liū- 
dėsis ima. Primena kūdikystę, jų skurdų, 
bet draugingą gyvenimą, O mažytė Asja sa
ko :

“Kodėl aš tokia maža, silpna. Zoja bus 
komisaru, Nataša—vado pagelbininku toli
mam fronte, o aš... mažytė Asja... Bet ir 
aš raudonoji sesuo, ir aš dirbu už revoliuci
ją- • •”

Jų meilų pasikalbėjimą pertraukė žiau
rūs baltgvardiečių veidai ir atstatyti revol
veriai. Zoja sušvilpė pavojaus signalą ir 
Nataša paspruko nepastebėta užpuolikų.

“Kas jūs?“
“Raudonojo Kryžiaus sesutės“, ramiai at

sakė Zoja, parodydama didelį gailestingosios 
seselės kryžių ant kailinukų rankovės. Karo 
lauke šis garbingas ženklas užtikrina sese
lėms saugumą ir pagarbą, kaip savųjų, taip 
priešų liogeryje. Bet kas baltagvardiečiams 
taisyklės ir šių nekaltų kūdikių gyvybė!

Tačiau katile radosi išvirus višta. Judo- 
šius nebūtų judošium, jeigu jis perkimšimą 
savo pilvo nestatytų pirmon vieton, tad bu
simosios aukos, alkanos, palikta liūdnai žiū
rėti į puotą.

Tuo tarpu Nataša pasiekia štabą ir su pa- 
gelba atskubina. Merginos pastatytos prie 
sienos, o į jas atstatyti revolveriai. Jos gra
žios, tad šarlatanams dar norisi pasižiūrėti į 
jas, pasidžiaugti jų kančiomis, -štai pagelba 
jau čia, duryse. Bet...mažytė raudonoji 
sesutė Asja, tarsi gulbė sparnais suplasnojo 
baltais plaukučiais ore ir nusviro. Zoja iš
gelbėta. Ji pati savo ranka nudėjo išgamą 
baltgvardientį.

Pašautoji lėtai praveria akis, šalę jos Zo
ja ir Nataša. Ji dar kalba: “Aš mirti nebi
jau...aš silpna. . .mažytė Asja...man ne
buvo lemta gyventi.. . Bet.. . aš vis vien ne
norėjau mirti... norėjau išvysti pergalę...“

Ji daugiau nekalbėjo.
Daug krito iki tai dienai kareivių, bet ta 

diena—didžiausia fronte. Rieda didelės, 
kaip perlai, ašaros per Zojos ir Natašos vei
dus. Gailiai žiūri tėviškas globėjas senelis 
Silich. Kariškai sustoja ir su pagarba ati
duoda raudonąjį saliutą. O karo vadas, pa
kėlęs mažytę Asją ant rankų, pasakė: Pir
myn, draugai, kovon iki pergalės!“

“Mažoji Asja! Tu kilai iš proletarų. 
Skurdas ir badas buvo tavo dalis, bet tavo 
siela kilni. Tu kovojai su mumis karo fron
te už revoliuciją, už laisvą komunistinę vi
suomenę, kurioje augs laimingos mergaitės. 
Tavo vardu tūkstančiai užvadins laisvos res
publikos dukteris, nes tu pirma raudonoji se

sutė karžygė padėjusi galvą už revoliuciją. 
Pirmyn, draugai, kovon iki pergalės!“

Ir pergalėjo. »
Nors darbo žmonių priešai atviruose karo

Darbininkią Vargai
Pažiūrėjus į dabartinę darbi

ninkių ir darbininkų padėtį, 
šiurpas sukrato kiekvieną dau
ginus mąstantį žmogų.

Great Necko rezidencijose, 
kur vasaros metu gėlės žydi ir 
pievutės aplaistytos, apkarpy
tos, kur namai su įvairiausiais 
patogumais ir milionų dolerių 
verti, šitie namai užimti milio- 
nierių. Bet kiek milionieriai 
tuose namuose gyvena? Ogi 
apie 5 ar 6 mėnesius į metus; 
kartais nei tiek. Žiemos metu 
didžiumą tų namų randi su už
darytom langinyčiom, nes jų 
savininkai išvažiavę į Europos 
bei į kitus šiltus kraštus prie 
šiltų vandenų. Kitur randi lan- 
ginyčias atdaras ir palikta po 
kelis vergus ir tiems įsakyta, 
kad būtų viskas apžiūrėta. 
Jiems pasakoma: “mes išva
žiuojam, jums nebus daug dar
bo,“ nors tie patys kambariai 
reikia apžiūrėti. Prie to, dau
geliu atsitikimų, paleidžia 1 ar 
2 tarnaites, o jų vieton palieka 
po kelis studentus. Tada liku
sioji vargšė tarnaitė taip ir 
dirba diena iš dienos už ma
žiausią atlyginimą, kol užmer
kia akis.

Dirbantieji prie apžiūrėjimo 
daržų ir gėlynų dažnai visi pa
leidžiami iš darbo pakol ponai 
sugrįš atgal, nes ponams ne
apeina darbininkų gyvenimas, 
ar jie turi kuo maitinti savo 
kūdikius.

Tie žmonės milionieriai val
do šalį. Jie rašosi šimtapro
centiniais patriotiškais pilie
čiais, jie džiaugiasi gerais lai
kais, jie rašo įstatymus ir ver
čia darbininkus piliečius tuos 
įstatymus pildyti. Jie naudo
jasi darbininkų pagamintais

Lietuvaičių Veikla ir 
Pareigos

nereikia? Neiškėlimas moterų 
reiškia neišnaudojimą

Dellco Mūs Darbas Šlubuoja

Rengiasi 8-tai Kovo

Binghamtonietė d. B. Zmit-'darbo 
raitė praneša, kad lietuvių progos gavimui naujų spėkų, 
frakcija ruošia tarptautinį ma
sinį 8-tos kovo minėjimą su
programa ir prakalbomis. Be| Tiesa ir tas, kad mes visos 
abejo, ten bus sutraukta'“vyrų nebijom“. Ne del bai- 
skaitlingas būrys lietuvių mo- mės vyrų mūsų eilės mažta, o 
terų. I

Roxburiete d. II. Tamošau
skienė praneša, kad bostonie- 
tės jau turi paėmusios svetai
nę apvaikščiojimui 8-tos ko
vo. Programa dar tebesvars- 
toma. Tą pat dieną įvyks vi
sos Mass, moterų platus po
sėdis, kurį šaukia ALDLD 7-to 
Apskričio Moterų Komitetas.

Brooklyniškio ALDLD Ap
skričio Moterų Komitetas pla
nuoja greitoje ateityje su
šaukti du plačius moterų pa
sitarimus: vieną Brooklyne, o 
kitą New Jersey pusėje. Wil- 
liamsburgietės 8-tos kovo rei
kalus svarstys 27-tos vasario 
susirinkime.

Cleevlandietės taipgi turės 
specialį susirinkimą prisiren
gimui 8-tai kovo.

Del Moterų Darbo

Džiuginantį laiškutį gavom 
Waterbury nuo d. Vaito-iš

naitės. Dalyje jos laiško skai
tome :

“Vasario 2 d. turėjom mo
terų susirinkimą ir buvo gana 
pasekmingas; taip gražiai- 
sveikai padiskusavom. Net, 
malonu, kad visos draugės tu
rėjo nemažą ūpą diskusuoti.

“Daugiausiai diskusavome 
apie tvėrimą ALDLD Moterų 
skyrių. Iš pradžių pas neku- 
rias drauges buvo mintys— 
kam mums bėgti nuo vyrų ?— 
Paskui išsiaiškinom, kad mes 
niekur nebėgam ir nepriva
lom bėgti, o tik sudarymu mo
terų skyrių gal pasidarytume

1 dėlto, kad veikdamos visokius 
darbus neveikiam, apleidžiam 
darbą tarp moterų. Natūralu, 
kad vienu kartu dviejose vieto
se nepajėgiam būti, tad turim 
pasirinkti iš dviejų vieną. Mes, 
kaipo moterys, pirmoj vietoj at~ 
sakomingos už darbą tarp mo
torą ir jeigu jis kur sušlubuoja, 

\ j eigų mūsą eilės mažta, tai mes 
pačios kaltos.

Ne tik mes pačios savo 
riausias spėkas privalom 
kaupti darbui tarp moterų, 
jį pastatysim tinkamoj augštu- 
moj, bet turime reikalauti ir 
iš draugų talkos, nes moterų 
darbas nėra vien moterų, bet 

' visos darbininkų klasės parei
ga. Nėra ko pasitenkinti, kad 
mes vyrų nebijom, kuomet mes 
teturim tik grupelę organizuotų 
moterų, o masės tebėra neorga
nizuotos. Ne baimė vyrų, bet I 
pasiryžimas ir pasitikėjimas} 
gauti daugiau moterų į savo ei
les 
m i 
je 
bei 
mų.

Komunistų Internacionalo 7- 
to Pasaulinio Kongreso rezoliu
cijoj štai kas tuo klausimu sa
koma :

ge- 
su- 
kol

turi mums būti priežasti- 
įvairių žygių, tame skaičiu- 
ir tvėrimo moterų kuopų 
šaukimo moterų susirinki-

Darbas Tarpe Moterų

Būtinas reikalas įtraukti į 
bendrą frontą daugmilionines 
darbo moterų mases, pirmoj 
eilėj darbininkes ir liaudies 
darbo valstietes, nepaisant jų 
politinių pažvalgų ir religinių 
įsitikinimų, reikia, kad komu-. . 
nistai pasmarkintų veikimą 
tikslu išplėsti masinį darbo 
moterų judėjimą aplinkui ko
vas už būtiniausius reikalavi
mus ir interesus, ypatingai ko
voje prieš brangumą, prieš 
moterų padėties nelygybę ir 
prieš fašistinį jų pavergimą, 
prieš masinius paleidimus iš . 
darbo, už pakėlimą algos pa
matais principo: “lygus už
mokėjimas už lygų darbą”, 
prieš karo pavojų. Reikalin
ga kiekvienoj atskiroj šalyj, 
kaip ir tarptautiniu plotu, 
lanksčiai pritaikint pačias įvai
riausias organizacines formas * 
del sudarymo kontakto ir ben
dro darbo revoliucinių, social
demokratinių ir progresyvių 
moterų organizacijų, tuo pat 
tarpu užtikrinant laisvę min
ties ir kritikos, nesusilaikant 
net nuo sutvėrimo ten, kur bus 
reikalas, ir atskirų moterų or
ganizacijų.

Jeigu Komintemas, geriausi 
viso pasaulio darbininkų vadai,” 
svarstė ir surado, kad reikalin
ga “lanksčiai pritaikint pačias- 

i įvairiausias organizacines for* 
Imas“, jeigu mūsų Am. Lietu*!' 
’ vių Darb. Literatūros Draugi-., 

jos Centro komitetas svarstė ir, \ 
surado reikalinga tverti mote
rų kuopas, šaukti moterų su
sirinkimus, tai ko mums taip 
be galo bijoti ir kratytis mums 
gerai žinomos ir priprastos " 
formos, būtent sudarymo mo
terų kuopų bei šaukimo mo
terų susirinkimų?

S. Sasnh

CLEVELAND!) ŽINIOS

turtais ir džiaugiasi jų nuolai- veiklesnės ir gautume daugiau MotCl*Ų D1C11OS 8"tOS KOVO ’ rl 11 vv-i 11 yy^oh rv»n Irarla i’in daVa. i • • -i _dumu-tamsumu, kada jie neko
voja už geresnį būvį.

Draugai darbininkai ir darbi- sutverti moterų skyrių. Tokiu 
ninkės! Su kiekviena diena da-1 būdu mes nusitarėm 23 vasa

rio šaukti platų moterų susi
rinkimą ir tikiu, kad tuomet įvairiose miesto dalyse, kur tik 
mes sutversime moterų sky-( randasi moterų organizacijos, 
rių.“

Manome, kad draugės svei
kai išsiaiškino ir kad jos ne
užilgo turės ALDLD moterų 
kuopa arba bent pastovų, pla
tų ir veiklų moterų komitetą 
darbui tarp moterų ir regulia
rius moterų susirinkimus, pa
švęstus apkalbėjimui moterų 
reikalų ir lavinimui narių bei 
traukimui naujų į ALDLD.

Philadelphietė d. J. J. Potie- 
nė praneša, kad senai yra nu
tarta šaukti moterų susirinki
mą, bet vis negauna liuoso sek
madienio. ALDLD 10-ta kuo
pa jau išrinkusi delegate veik
lią draugę E. Mulokiutę.

Veikiam ir Neveikiam
Iš kelių lygiai kolonijų 

daugelio draugių gavome pra
nešimus, kad draugės pasis-

ninkės! 1 
lykai eina blogyn. Bedarbių 
skaičius auga. Ar ilgai taip 
kentėsim? Ar ne laikas orga
nizuotis? Bedarbiai privalo 
stoti į Bedarbių Tarybą, kuri 
suorganizuota kovai prieš 
kį už tinkamą pašalpą ir 
draudą.

Lietuviai darbo žmonės, 
kit į Am. Lietuvių Darb. Lite
ratūros Draugiją, kuri rūpina
si darbininkų švietimu ir dabar 
veda vajų už gavimą naujų na
rių, priimant be įstojimo mo- 
kesties. Skaitydami ALDLD iš
leistas knygas ir kitą darbinin
kišką literatūrą, suprasim, kas 
yra mūsų skriaudikai ir kaip 
prieš juos kovoti.

Darbininke S.

al- 
ap-

sto

draugių į kuopą. Po tokio iš
siaiškinimo visos stojd, kad

irHudson, Mass.
Baisi Žinia

U. S. Rubber Products Co
kuri per 50 metų gyvavo šia- kirstę po kuopas veikia, tad 
me mieste, vasario 14 d. uždą-1 apie jas nesigirdi. Tiesa, ir 
rė dirbtuvę ir išsikraustys į ki- Brooklyne draugės veikia, jei 
tą miestą. Tai didžiausia ne- ne daugiau, tai ir ne mažiau už 
laimė visiems vietos gyvento- draugus, bet irgi mažai tesigir- 
jams, kaip biznieriams, taip ir' di. O vienoj žymioj 
darbininkams, nes tuomi 1,000 draugės pareiškė, kad 
darbininkų tampa be darbo. 
Kai kurie darbininkai dirbę 
toj dirbtuvėj 25 ir 30 metų, 
krovė fabrikantams pelnus, 
o dabar išmesti iš darbo į be
darbių eiles. Ta kompanija bu
vo svarbiausia šio miesto dirb
tuvė. Darbininkai visi baisiai 
išsigandę ir desperacijon įpuo
lę,
čiau apie tai.

kolonijoj
jos “vy-

rų nebijo“.
Reikia sutikti, kad 

je kolonijų mūsų draugės ge
rai veikia įvairiose organizaci
jose. Jos vertos už tai gero 
kredito. Pasirodo, tačiau, nei 
jos pačios neigi kas kitas apie 
tai nesiteikia spaudoje atžymė
ti, neparašo mūsų skyrium

Kitą syk parašysiu pla- Draugės, populiarizavimas mo
terų darbo reiškia akstinimą 
naujų spėkų. O ar mums jų

daugely-

M. P.

frontuose ir iš pasalų išskynė tūkstančius 
skaisčiausių Rusijos mergaičių, išžudė dau
gybę išbandytų kovotojų moterų ir senelių, 
bet ten gyvuoja Sovietai ir auga laisvos, lai
mingos mergaites. Jei tos kovotojos galėtų 
pakilti iš kapo ir pamatyti proletarinės ša

Rengiamės Prie Tarptautinės
čiau veikti. Mano manymu, 
būt gerai sušaukti platų susi- ■ 
rinkimą, kur būt galima išdirbė
ti planą tolimesniam veikimui 
tarp

Moterų Federacija
1 šiemet švęsti 8 d. kovo 
ma susirinkimus ir

nutarė 
rengda- 
vakarus lietuvių moterų.

S. C. M.

vietoj vieno centralinio paren
gimo, kaip pirma būdavo da
roma. Taip rengiama todėl, 
kad pasiekus daugiau darbinin
kių šeimininkių moterų, ku
rioms ne visada galima važiuo-

Kaip Gyvena Šilko 
Pardavėjos

■tCleveland© turtingoj krautu; 
vėj H., kur dirba 15 šimtų dar- ’ 
bininkų, pardavinėjami bran- 1

ti toliau j parengimus del sto-jgiausi šilkai ir kiti dalykai * i • i • •• 1 •“ • • . _ • n ii zvn4-/\nvi I r- n i w* T1 *1 t a 1kos laiko ir pinigų mokėjimui augštesnėm kainom. Darbiniu* 
už gatvekarį.

Šis klausimas buvo plačiai 
diskusuojamas pereitame Mote
rų Federacijos susirinkime.

kės moterys ten eina liekanų 
nusipirkt departmentuose, kur 
suverčia kavalkus.

Aš užklausiau tenykščios par-
Daug moterų pasisakė, kad jos davėjos: “Ar daug turi gražių*^ 
jau plačiai rengiasi tinkamai suknelių, kasdien prie Šilko 
atžymėt 8 d. kovo. Vengrės dirbdama?” 
moterys West sidėj ir Bockeye1 

rengiasi. Taipgi neatsilie- 
žydės moterys, ypatingai 
E. 105th St. pasiekta nau- 
moterų organizacijos. Di

džiuma parengimų bus su prog
ramom ir šokiais.

Lietuvės Irgi Neatsilieka
Vasario 9 laikytame 15-to, 

apskričio komiteto posėdyje 
man teko atsišaukti-paraginti, 
kad jau laikas rengtis prie mi
nėj imo^Tarpt. Moterų Dienos.
Apskričio Moterų Komiteto na
rės su entuziazmu svarstė šį 
klausimą. Nutarė, kad greitoj 
ateityje šauks vien tik moterų 
komiteto posėdį, kad plačiau iš- 
diskusavus ir išdirbus planą, 
kaip pasekmingiau surengti mi
nėjimą. Komiteto narė d. J. B. 
kritikavo moterų komitetą, kad 
nieko neveikė tarp moterų nuo 
jų išrinkimo ALDLD 15-to 
Apskričio konferencijoj 12 sau-

Rd. 
ka 
ant 
jos

“Tūrių trejetą geresnių if 
labai jas daboju, kad būtų šva-‘ 

nes tas būtina mano dar-- 
atsakė moteriškė. Atsar- 
išsikalbėjus, moteris dau- 
pasipasakojo. Ne toks 

jos gyvenimas, kokį

lies gyvenimą ir kultūrą, esu tikra, jos su
tiktų dar kartą paaukoti gyvybę. Tai jų at
minčiai Sovietai sutvėrė taip gražų, neuž
mirštamą meno kūrini, kokiu yra judis “Trys 
Moterys“.

Alisa

rios, 
be,“ 
giai 
giau
smagus 
pardavėjos priverstos nuduotu. 
Ji pasakojo sekamai:

“Aš dirbu 9 metai šitoj krau- . 
tuvėj. Gaunu 15 dolerių algos 
į mėnesi ir šiek tiek nuošimčių 
nuo pardavimų. Vyras mir& 
Nors gavau apdraudą, tačiaUs 
apmokėjus ligonbutį, palaidoji
mą ir kitas skolas likau be cen* ; 
to su vienu vaiku. Devynis do*' 
lerius moku rendos, paskui 
elektros ir gaso bilos; važinė* . 
j imas man į darbą, o vaikui į? 
mokyklą; vaiko knygos ir dra-?.' 
bužiai; abiejų apdrauda, tai la-’ 
bai sunkiai tegaliu išsiversti to- ’ 
kiu uždarbiu, kada visokių - 
daiktų kainos augštos.“

Kaip aš pritariau, kad mais-/ 
tas brangus, moteriškė daugikli į 
pasakojo: " ' 'Mį

“Aš nenaudoju brangaus 
maisto. Mano pusryčiai—puo
dukas kavos ir 2 krekės. Pie
tums valgau bandukę ir stikli-

(Pabaiga pusi. 4)



Puslapis Ketvirtas

Žinios Apie Karą

Modernizuos Laivus

ŠYPSENOS

ŠAIPOKO AVANTIŪROS

Anglų Karo Maišai
Karo metu tankiai

mo punktai, apkasai.

kiekvieną metą eilę senų lėk
tuvų pakeis naujais. Desėtkai 
milionų šalies pinigų bus iš
mesta tam baisiam prie karo 
prisirengimui.

vadovaujamų Ras Bayen- 
Mared; 10,000 kareivių 
Dėstą Demtu ties Allata.
Jibuti gelžkelio ethiopai

Greičiau- 
kurie

nu- 
ži- 

didelius laimėjimus 
Daug buvo rašy-

Nauji Italą Ethiopijoj 
Laimėjimai ir “Lai

mėjimai”
Laiks nuo laiko garsiai 

skamba fašistinės Italijos 
nios apie “ 
ant ethiopų. 
ta apie “peklą ant ratų”, bet 
vėliau fašistai nusiramino, nes 
tas jų įsiveržimas tarpe upių 
Dawa Parma ir Ganale Doryja 
yra siaurutis, kaip kokis liežu
vis, ne tik nesudaro karinio 
pavojaus ethiopams, bet pačius 
italus padeda į pavojingą pa
dėtį.

Vasario 17 dieną vėl garsiai 
suskambėjo iš Romos žinios, 
kad “šešių dienų didelis mūšis 
laimėtas, kad italai sumušė 
100,000 ethiopų armiją ties 
Makale. Užėmė didelius plotus. 
Išmušė 20,000 ethiopų,” o ki
tos žinios sako, net 30,000.

Bet toliau sako, kad lietus 
sulaikys italus. Dar daugiau, 
kada pažiūri į žemlapį, tai tie 
“dideli plotai” užimtos žemės; 
yra viso labo tik 300 ketui kam-j 
pių mylių, kas manevriniame 
kare yra visai mažas šmotelis. 
Dar daugiau ir tas užėmimas bai greitai sudaryti pasislėpi- 
tik daugiau pagilina italų įsi-

ties Saša Baneh; 15,000 karei
vių į pietus nuo Harar vado
vaujamu Ras Amde Hapte; 20- 
000 kareivių ties Webbe Shibeli 
upe 
na 
Ras 
Prie
turi 35,000 strateginių rezervų 
ir Addis Ababoje jie taipgi tu
ri 30,000 rezervų.

Jeigu tatai būtų teisingos ži
nios, tai reikštų, kad ethiopų 
armija nėra didesnė už italų 
armiją. Italai turi Ethiopijoj 
apie 350,000 ar 400,000 karei
vių ir nepalyginamai geriau ap
ginkluotų už ethiopus.

Italai fašistai skelbia, kad 
nuo karo pradžios iki dabar jie 
jau yra išžudę 80,000 ethiopų. 
Bet jie nepasako, kiek patys 
italai savo žmonių pražudė gy
vasčių.

Mums atrodo, kad ethiopų 
karo jėgos yra skaitlingesnčs, 
negu čia paduota. Gal jie skai
to tik reguliarę armiją, o nep
riskaito atskiras partizaniškas 
ethiopų karo apsigynimo jėgas.

Jungtinių Valstijų imperia
listai keturioliką šarvuočių mo
dernizuos, tai yra, daugiau juos 
apginkluos, apšarvuos, kad jie 
butų daugiau galingi karo me
tu. Tam tikslui tik šiemet yra 
skiriama $6,000,000. Aišku, 
kad tų pinigų neišteks, kad 
šiemet bus tik dalis šarvuočiu 
modernizuota, o sekamais 
tais tam reikalui bus vėl 
lionai dolerių skiriama.

me
ni i-

tKlSVi
a

Trečiad., Vasario 19, 1946

kišimą į pietus nuo Makale ir! šiai tą sudaro iš maišų, k«. 
padaro jiems patiems pavojų, lyra pripilti smėlio. Tokius mai
nės ir taip šiame fronte italų 
armija apsupta iš trijų pusių— arba atveža trokai. 
vakarų, pietų ir 'rytų.

Bet toliau Romos žinia 
labiausia paaiškina, kam Mus- 
soliniui reikalingas buvo tokis 
garsus sušukimas apie “perga
lę”; “Italai dabar mano, kad jų 
pozicija Geneva je labai sutvir
tėjo.“ Ką gi tai reiškia?

Tas reiškia štai ką. Musso- 
linis blofina mažą pergalę kel
damas į baisiai didelę tam, kad 
GeneVoje, kur posėdžiauja Tau
tų Lyga, paveikus į ją, kad ne- maišų pagaminta, 
būtų uždedama ant aliejaus ir daryti, kad kulkos nedaug juos 
kitų reikmenų įvežimo sankci
ja. Jis nori Tautų Lygos na
riams parodyti, kad “per vėl u” 1 
ethiopus gelbėti, kad būk ita
lai juos galutinai “supliekė”, | 
kad geriau jau palikti viską 
po senovei.

Antra, Mussoliniui reikalingi 
blofai apie “pergales” ir todėl, 
kad savo šalyje palaikyti pat-1 
riotų ūpą. Bet tikrumoje 
šistinė Italija turės ilgai 
riauti ir gali karą prakišti.

Šiandien jūsų šaipokas 
visai nesišaipo. Ir kad jus 
neapgauti, tai Šaipokas at
sistojo prieš veidrodį ir tik
rai persitikrino, jog jo kak
ta visiškai panaši į lietuviš
ko sūrio storgalį.

Tos nelemtos rumbės ap
niko šypsantį Šaipoko vei
dą, kuomet kaimyno gaidys 
savo kieme, užsilipęs ant 
mėšlų krūvos, visas pasipū
tęs, pasišiaušęs ėmė rėkti, 
šaukti “ura” už savo šiukš
lyną. Jūsų Šaipokas supra
to, kad tam plunksnuotam 
patriotui jo šiukšlynas at
rodo gražiausiu pasaulyje, 
ir kad jis tuomi tuščiai di
džiuojasi ir erzina kito kie
mo tokį pat plunksnuotį, 
kuris tuom pačiu atsako 
savo priešui.

Šaipokas nėra visiškas 
kosmopolitas, bet toks tų 

i plunksnuočių didžiavimasis 
privertė jį nusispjaut į abie
jų jų “patriotizmą”!

Taip, Šaipokas spjovė per 
atdarą savo kambario lan
gą tiesiai į kaimyno kiemą, 
o paskui, kad negirdėt gai
džių patriotiškų “ura,” už- 
sidarinėjo langus ir, pasiė
męs rimtą tautišką gazietą, 
balsu pradėjo ją skaityti: 
“Mums negaila, kad ponas 
Ž. sugrįžo namo. Gaila tik, 
kad jis, išeidamas iš tauti
ninkų namo, ne tik neišly
gino 30 kuopai ir centrui

4,000 Karo Lėktuvu 1 J * ''S 1 •z *• vm rrn c

šus kareiviai nešasi su savim, 
Juos grei

tai sukrauna ir štai jau yra ga- 
pati tava pasislėpimo siena.

Smėlio maišai mažai naudoja
mi apsigynimo kare, nes apsi
gynimui iškasama apkasai. Jie 
naudojami užpuolime, kad ka
reiviai puolą “priešą”, kada 
ant tam tikrų rubežių jie yra 
priversti apsistoti ir sudaryti 
pasislėpimo liniją. Anglijos 
imperialistai užsakė, kad grei
tų laiku butų 1,000,000 tokių 

Jie taip pa

pykęs ant įkyrėjusių jam 
plunksnuočių, prisiminda
mas sau šią rusų patarlę: 
“Čiem bolšė uznajėm my nė- 
koich liudėi, tiem bolšė cė- 
nim my svinėi.”

Toliau Šaipokas jau ne tik 
balsu, bet nei panibždomis 
neskaitė p. A. B. Strimo 
raštą. Jis greitai atsisklei
dė kitą to paties laikraščio 
lapą ir, nei iš šio, nei iš to, 
smalsiai pradėjo žiūrėti į 
montrealietės Marijos at
vaizdą. Čia jau Šaipokui ir 
rumbės nuo kaktos pradėjo 
nykti, ir šypsą veiduose at
sirado, nelyginant, kūdikiui 
speniuką pamačius. O iki 
sočiai jos paveikslu apsi
džiaugęs, jūsų šaipokas 
ėmė knistis ir j ieškoti kai 
ko geresnio. Ir greit Šai
pokas suprato, jog jos šir
dies meilės vadžios visiems 
ištiestos, jog jos sopulingo
ji ir jautrioji širdis del vi
sų. Žodžiu, ji, panelė Mari
ja—panelė del visų. Jeigu 
taip, tai ir Šaipokas garsiai 
sušuko: Marija, tu—mado
na!

Dievaži, būčiau jai pagy
rų visą puodą paliejęs, jei
gu mano antroji pusė būtų 
nieįsibriovusi į manąjį kam
barį ... Greitai mečiau Ma
rijos atvaizdą palovėn, o 
pats savo fizionomiją nuda
viau visai tokia, kokią A. 
B. Strimas turėjo Liet. At
statymo Bendroves šėrinin- 
kų suvažiavime, arba tokia, 
kokią p. F. ž. išsinešė ap
leisdamas tautininkų prau-

sos, bijo, kad nesusirgtų, o dar
bininkes moterys priverstos pi
giausia maistą vartoti, kad tik 
apsiginti nuo bado. Ir visa bėda 
tame, kad nesupranta, kaip ko
vot už būvio pagerinimą.

Pardavėjos, kad ir pusiau 
apalpusios, turi šypsotis prieš 
kostumerius, kad tik padaryti 
daugiau pelno savo išnaudoto
jui ir išdaboti tą ubagišką duo
nos kąsnį. Turčiam lengva iš
naudoti neorganizuotas darbi
ninkes. Ne tik kad neužmoka
ma tinkamai už darbą, bet ir 
gautąjį uždarbį atima augšto- 
mis kainomis ir “sales” tak
sais. Reikia organizuotis ir ko
voti prieš tokį išnaudojimą ir 
prieš “sales” taksus.

Dilgėlė.

Binghamton, N. Y

į atskirą moterų kuopą, čia 
vėl kai kas pasakys: “nėra 
vadovių, kurios galėtų vado
vauti moterų kuopoj.”

Aš esu daugiau negu tikras, 
kad pas mus, čia, Binghamto- 
ne, yra draugų ir draugių, 
kurie gali vadovauti, kaip mo
terų kuopai, taip ir bendram 
veikimui. Tiktai reikia dau
giau sutartingumo, stipresnio 
sujungimo spėkų, ir svarbiau
sia, daugiau pasitikėjimo sa
vimi. žinoma, reikia ir energi
jos ir nenuilstančio Įkvėpimo 
dalyvauti bei vadovauti dar
bininkų klasės judėjimui.

Draugai, norėtųsi sakyti: 
Meskime tą neveiklumo ypa
tybę iš savo tarpo ir imkimės 
už darbo, kuris laukia mūsų. 
Sujungkime spėkas, sunerki- 
me rankas ir traukime pirmyn, 
o darbų yra eibės!

Darbininkas.

NUSKAISTINK
SAVO VEIDĄ

stiklu

350,000 Ethiopų Armija

gali suplėšyti. Iš to matosi, 
kad Anglijos imperialistai ren
giasi karam

*

Fašistai Netiki į Savo 
Greitą Pergalę

cw York Times” korespon- 
fa- i dentas Arnaldo Cortesi iš Ro
ką- j mos praneša, kad Italijos fa

šistai jau netiki, kad greitai 
jiems pavyks skaudžiai sumušti 
ethiopus. Fašistai mano, kad 
teks ilgai kariauti.

Bet tuom pat kartu kitos ži
nios iš Italijos atėjo apie “dide
les italų pergales” šiaurių fron
te.

Italijos fašistai skelbia, kad 
ethiopai šiaurių fronte turi se
kamas armijas: 60,000 karol

ių vadovystėje Ras Malughe- 
ta ties Makale; 40,000 kareivių
vadovystėje Kassa ir Ras Se- 
youm, Timbein kalnuose; 25,- 
000 kareivių vadovystėje Ras 
Imrų ties Takkaze upe; 35,000 i 
kareivių vadovystėje Ras Aye- 
lu ties Setit upe. Patsai IFaile 
Selassie Dessya mieste turi 
apie 14,000 rezervų.

Pietų fronte; 35,000 karei-Į karo orlaivynas po 800 lėktuvų, 
vių vadovystėje ~ Nasibu Budavojama bus daugiau, nes

Jungtinių Amerikos Valstijų 
kongrese pravestas bilius už 
tai, kad Amerikos imperialistai 
turėtų 4,000 karo lėktuvų pir
moje eilėje, tai yra be rezervų. 
Į metus laiko bus padidinamas

kęs gamtiškas pareigas, pa
likdamas prausyklą, užmir
šo patraukti rankenėlę ir 
nepaleido vandenio... ”

Jūsų šaipokas, perskai
tęs šią karčią p. A. B. Stri
mo pastabą p. Ž., greitai 
vėl langus atidarinėjo... 
Taip pat Šaipokas nustojo

—Kam tu tuos langus 
varstai ?... Ir kam tau Ma
rija reikalinga ?—užakcen
tuotas maniškės balsas atsi
dūrė į mano ausis. Nesu
laukdama teigiamo atsaky
mo—išėjo.

Šaipokas vėl išsitraukė iš 
palovės Marijos ašarojan
čios sielos balsus, gaudė jos 
saldžius žodelius, jos min
tis, kurios, kaip ta pavasa
rio peteliškė—tai gėles bu
čiuoja, tai ant mėšlo krūvos 
lapsi... Šaipokas perskaitė 
Marijos psalmę mirusiam 
Anglijos karaliui Jurgiui V. 
Čia jis vėl apsiblausė, kaip 
audringas dangus. Jo akys 
vos-vos nepradėjo lyt... 
Suprantama, jam ne kara
liaus Jurgio V-jo pagailo, 
bet tų, kurie jo ašarojo. 
Taip pat pagailo ir Marijos, 
kuri, nelyginant, ana pasa
kiškoji Abyza, Dovidą šil
danti, paliejo visą savo šir
dies meilę Jurgiui V. Todėl 
jūsų Šaipokas išsižioja iki 
ausų ir garsiai pareiškia: 
Katinas mirė—džiaukitės, 
pelės! O šių laikų Abyzoms 
Šaipokas, net nemirkčioda
mas sako (tūlo poeto žo
džiais) :
Jūs dukters “nusikaltusios” 

Jievos!
Teikiate jūs vyrams džiaug

smą ir skausmus...
Drabužis jūsų naujausios 

mados,
Bet protas... siekia maro 

metus!
šaipokas

su

Komunistinio žurnalo New Masses surengtam nesenai masiniam susirinkime New 
Yorke kalbėjo šitie žymūs žmonės. Iš kairės j dešinę: Kongresmanas J. J. McSwain, 
senatorius Nye, Joseph Freeman (komunistas) ir H. C. Engelbrecht, rašytojas. 

Jie visi kalbėjo prieš karą.

Cleveland, Ohio
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

nę pieno. Vakarienę valgau
vaiku už 50 centų Vaikas su
perka ir išverda mėsos, bulvių, 
tai gerai pavalgau sykį į die
ną.”

Tai toks gyvenimas ameriko- 
nės moters, kuri šioj šalyje mo
kyklą lankė ir gerai biznyje iš
silavinus, prie žmonių moka 
prieiti, tačiau turi badauti ir 
skaito 25 c. vąlgį gera vakarie
ne, kuomet šiandien negali mė
sos svaro gauti už 25 c. Ponai 
savo šuniui neperka pigios mė-

Kaip visose kitose lietuvių 
kolonijose, taip ir čia, darbi
ninkų gyvenimas nėra i 
jau geras, malonus, lengvas, 
neturintis jokių sunkenybių, 
slegiančių darbininkų klasę.

žinoma, čia gal uždarbiai 
kiek geresni, negu kur nors 
kitur, bet čia darbininkų ju
dėjimas netaip jau 
kaip kad turėtų būti 
to žodžio prasmėje.

Skaitai laikraštyje 
tas žinutes iš kolonijų 
tai skirtumus, kuriose 
jose yra daugiau bedarbių ir 
dirbantieji dirba vos po vieną 
ar dvi dieni į savaitę. Ten, 
matysi, ir bedarbių tarybos 
gyvuoja ir gana gerai veikia. 
Ir moterys daugiau kruta— 
jos šaukia moterų masinius su
sirinkimus, kelia protestus 
prieš augštas maisto kainas, 
turi savitarpinius lavinimosi 

• susirinkimus, ir abelnai dau
giau dalyvauja darbininkiška
me judėjime. Kaikuriose kolo
nijose turi atskiras moterų 
kuopas, kurios pasiekia pla
čias darbininkių mases ir su
pažindina jas su abelnais dar
bininkų klasės judėjimo užda
viniais.

Bet čia, Binghamtone, kur 
darbininkai dar nebadauja, 
dar jiems alkio šmėkla ne
barškina į langą, tai ir darbi
ninkų, klasės judėjimas nėra 
pirmaeiliu uždaviniu.

Nors šiandiena stovi prieš 
mūsų akis gana svarbūs užda
viniai, kaip tai: Lietuvos ne
priklausomybės gynimas, ko
va prieš karą ir fašizmą, or
ganizavimas Farmerių - Darbo 
Partijos ir visa eilė kitų veiks
mų, vienok pas mus minėtais 
klausimais dar kol kas nebuvo 
daug veikiama. Uždaviniai 
svarbūs, reikalaujanti masi
nio veikimo, o vienok niekas 
nepradeda minėtais klausi
mais judintis į darbą, į veiki
mą.

Kaip kas gali pasakyti, kad 
čia nėra vadovų, kurie galėtų 
vadovauti veikimui, bet mes, 
draugai, labai gerai žinome, 
kad vadovai neateina iš dau
sų arba iš kur kitur. Jie išsi- 

| auklėja iš pačių darbininkų 
tarpo. Ir čia pas mus yra 
draugų, kurie dalyvauja dar
bininkų judėjime po šešiolika- 
aštuoniolika ir daugiau metų, 
ir yra draugų, kurie turi gerą 
supratimą darbininkiško judė
jimo veiklos, bet kodėl jie ne
vadovauja, tai nežinau. Nors 
buvo progų eiles darbininkų 
išauklėti į vadovus, mes jų ne
turime, bet kodėl mes jųjų ne
turime, tai sunku pasakyti. 
Leista manyti, gal stoka drą
sos, pasitikėjimo savim, vienok 
rodosi, tas negalėtų sulaikyti 
nuo vadovavimo draugų, tik
rai atsidavusių darbininkų 
klasės reikalams.

Mano nuomonė, tai verta ir 
yra būtinas reikalas turėti at
skirą moterų kuopą, čia yra 
moterų, kurios neina į bendrus 
susirinkimus del vienokių ar 
kitokių išrokavimų, o jeigu 
būtų atskira moterų kuopa, 
tai nėra abejonės, kad jos 
ateitų. Taipgi yra nemažas 
skaičius katalikių moterų, ku
rios irgi būtų galima įtraukti

Protestuoja prieš Burnos 
,toipi Uždarymą delei Neutralumo

gaivus, 
pilnoje

paduo- 
ir ma- 
koloni-

WASHINGTON, vas. 17. 
—Kongresmanas Maverick 
protestuoja prieš roosevel- 
tinių kongreso vadų nusi
statymą apribot svarstymus 
biliaus delei griežtesnio 
Amerikos bešališkumo (ne
utralumo) laike karo tarp 
kitų šalių.

Japonija Dvigubina Savo 
Kariuomenę Šiaur. Chinijoj

TOKIO, Vas. 18.— Japo- 
nijos valdžia žada padvigu
bint savo kariuomenės skai
čių šiaurinėj Chinijoj. Sa
ko, kad iki šiol ten buvę tik 
2,000 japonų kareivių.

Suprantama, kad tikru
moj jų ten buvo kelis syk 
daugiau.

PIENO

N uskaitstinkite savo 
veidą pienu

MAŽINKITE SAU SVORJ VIE
NU—Jeigu jūs norite moksliškai 
sumažini sau svorį, bet išlaikyt 
vikrumą, pareikalaukite ii mūsų 
knygutės, kurią garbina visas 
Hollywood: “The Milky Way.’
Žvakidžių Valgiai. Atsiųskite at
virutį su savo vardu ir adresu: 
Bureau of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

Kiekvienam stikle 
pieno yra vaistas gražu
mui. Ar tai atrodo per- 
lengva ir pergera, kad ga
lėtų būti tiesa? Bet jis 
duoda pasekmių! Nes pie
nas yra turtingiausias kal
kių Šaltinis iš visų valgio 
daiktų. O kalkės yra vie
nas pirmutinių daiktų, ką 
brangūs odos specialistai 
jrašo j receptą, kad nu
valius negražias dėmes nuo 
veido. Jūs gaunate kalkių 
vaistą gražumui iš kiek
vieno stiklo pieno, kurj jūs 
išgeriate.

Tegul jis jums pagelbs
ti. Išgerkite bent po stik
lą per dieną. Pienas! Vie
kas iš taupiausių maisto 
pirkinių tarp šiandieninių 
valgių.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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, Seredomis ir Subatoiuts 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDBL1QM1S
Nuo 19 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

y ■ a; y.
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Illinojaus milicijos galvos: Kairėj pusėj Major John 
Wandsbrough, dešinėj, Ca p t a i n Edward Johnson. 
Jie buvo prisirengę vesti milicijų j Pekiną ir sudaužyt 
generalį streikų. Bet gub. Horner pabijojo darbinin
kų keršto ir sulaikė milicijos siuntimų.

Kada Sovietų Sųjunga iškė
lė protestų, tai pirmiausiai Ja
ponijos imperialistai bandė 
užginčyti, kad ten nieko ne
įvyko; paskui sakė, kad vei
kiausiai su Sovietų kareiviais 
mušėsi pabėgę sukilėliai Man- 
chukuo kareiviai; vėliau, kad 
japonai vijosi tuos manchu- 
kiečius sukilėlius ir manyda
mi, kad juos pavijo, susimušė 
su Sovietų kareiviais; o dar 
vėliau jau pradėjo skelbti, 
kad būk ne japonai buvo So
vietų žemėje, bet Sovietų ka
reiviai Manchukuo žemėje ir 
tam tikslui jie laiko Manchu- 
kuo žemėje nukankintų vienų

golijos Liaudies Respublikos. 
Jeigu Japonijos imperialistai 
nenusiramins, tai jie labai nu
degs nagus.

D. M. š.

Wilkes-Barre, Pa
Šis Tas Iš Darbininkų 

Gyvenimo

Kaip kitų miestų, taip ir 
šios apielinkės darbininkai tu
ri pergyventi visokių trūkumų. 
Tiems, kurie dirba tuose šal
pos darbuose, dabar yra di-

Japonijos Karo 
Provokacijos

Pasaulio istorija dar nežino, mis į Sovietų Sibirą sprogdi
nimui gelžkelio, kasyklų ir 
kitų įmonių, tai užpuola So
vietų Sąjungos arba Mongoli
jos parubežinius sargus, nu
šauna juos, sužeidžia, arba 

, ir nusigabenę

tokių bjaurių karo provokacijų, 
kokiomis prieš Sovietų Sąjungą 
atsižymėjo per pastaruosius 
penkis metus Japonijos impe
rialistai. Japonija 1931 metais 
užpuolė Mandžuriją, išžudė de-1 kartais pavagia 
šinitis tūkstančių žmonių, pa-‘į Manchukuo užkankina, arba

Japonijos karo orlaiviai skra-Įtai sake, kad tą 
joja virš Sovietų žemės ir' 
traukia paveikslus, arba japo
nų manchukų karo laivai ver
žiasi iš Amūro upės gilyn į

vėrė tų kraštų ir ten įsteigė 
neva “neprigulmingų” valsty
bę Manchukuo, kuri yra nie
kas kitas, kaip Japonijos im
perialistų padaras. Jau tuom 
laiku Japonijos
pradėjo bjaurias karo provo
kacijas prieš Sovietų Sąjungų 
—puolė Chinų Rytinį Gelžke- 
lį, kuris Sovietų Sąjungai pri
klausė, dešimtimis areštavo

imperialistai Sovietų Sąjungą, puola pasie
nio kolektyviečius, Sovietų žu
vininkus ir daugelį daro kitų 
bjauriausių, n a chališkiausių 
karo provokacijų.

Tik pamąstykite, per pen-
nieko nekaltus Sovietų Sąjun- kįs metus, dienų ir naktį Ja
gos piliečius, to gelžkelio

pavogtą raudonarmietį, kaipoj džiausiąs vargas tokiam šal- 
įrodymą, kad štai kur buvO|Įam ore dirbti. Nežiūrint, 

kaip šalta būna arba sniegti, 
turi dirbti ir viskas.

Daug darbininkų 
kojas, rankas, ausis 
Yra atsitikimų, kur 
šalo, bet vietos 
spaudoj tokių 
garsina.

Šiuose WPA 
litikieriai visur 
kas daroma, 
ant naudos būtų. WPA darbi
ninkus jie veža į darbus ne
žiūrint, kokis blogas oras bū
tų, laiko darbininkus, kad tik 
būtų galima tiems politikie
riams pasipinigauti.
prisiėjus, kada būna darbinin
kai paleisti iš darbo del blogo 
oro arba didelio šalčio, tai 
tuom sykiu jau ir tie politi
kieriai negauna mokėti. 

JTaipgi bedarbių tarybose 
jos(yra nusiskundimų, kad ir ten 

, tai'politikieriai veikia. Bedarbiai 
būdu

raudonarmiečiai.
Sovietų Sąjunga griežtai 

protestuoja prieš tokį Japoni- 
jos-M a n c h ukuo imperialistų 
bjaurų žygį ir reikalauja, kad 
būtų sudaryta lygi ir mišri ty
rinėjimo komisija iš Sovietų ir 
Japonijos pusės, į kurią turi 
būti įleista atstovai kokios 
nors neutrališkos šalies. Sovie
tai saugo mūšio lauką, kuris 
pilnas žymių ir kulkų, kad jį 
parodžius kitų šalių atstovams. 
Japonijos imperialistai griež
tai priešingi kitų šalių įsilei
dimui atstovų, nes bijo, kad tas 
dar daugiau pasauliui paaiš
kins, kaip niekšiškai japonai 
elgiasi. Ir visada taip buvo, 
kaip tik japonai padarydavo 
kokį užpuolimą ir Sovietai pa
reikalavo pasiaiškinti ar ištirti 
tą, tai Japonija visaip kraipė
si, tai ant Sovietų vertė bedą, 

atliko 
“nepaklusnūs” oficieriai 
kitaip nachališkiausiu 
išsigindinėjo.

Negana to, Japonijos-Man- Board viršininkai anglių orde- 
chukuo kareiviai pradėjo puo
limus ant Mongolijos Liaudies

prišalo 
ir nosis, 
visai su

it apitalistų
dalykų mažai

darbuose po- 
vyrauja. Vis- 

kad jiems tik

Reikale

gauna labai blogų patarnavi
mų anglių pristatyme. Poor

“Atleiskite už švyturi...
bet aš noriu matyt savo kortas!”

JIS DAUGIAU negu norėjo vadinti vynus vynais.
Bet apytamsėj šviesoj, kurią parūpino atodairi 

kitais atžvilgiais šeimininkė,—ar galite jūs jį kal
tinti, kad jis išsitraukė savo švyturį?

O bridge lošimo stalai nėra blogiausiai apšviečia
mos vietos vidutiniuose namuose. Argi jūs nematėt 
vaikus bebandant skaityti ir mokintis prie tamsokų 
leinpiĮ ? Ar jūs nesate buvę valgomuosiuose kamba
riuose, kur jūs nelabai galėjote įžiūrėti, ką jūs val
gote? Ar pas jus pačius namie yra gana šviesos 
skaityt, tinkamose vietose, patogiam matymui ? Ar 
jūs naudojate 40 wattų lemputes, kur reikia 60 ar 
100 wattų, su tinkamom priedangom, kad apsaugo
jus akis nuo pavargimo?

Elektra, naujomis žemomis kainomis, yra tokia 
pigi, jog skirtumas tarp gero ir blogo apšvietimo 
gali būti tik keli centai per mėnesį. O jūsų elek
tros kompanijos veltui suteikia mokslinį patikrini
mą, kuris duoda galimybę kiekvienam mūsų kostu- 
meriui sužinoti, kiek būtent yra gera dabartine jo 
šviesa. Skaitykite pasiūlymą viršuj dešinėj pusėj.

KAIP UŽSITIKRINI, KAD JCSŲ 
ŠVIESA TINKAMA—Juru 
kompanije nem oka- 
mai suteikia patikri
nimą Šviesos Mieruo- 
tojutn. Jis išmieruo- 
ja šviesos stiprumą 
bile vietoje — pasako 
kiek šviesos Kaunate, 
kiek turėtumėte gau
ti, idant matytumėte 
be akių įtempimo. Pa
rašykite arba patele-' 
fonuokite.

elektros

GERESNIO REGĖJIMO LEMPOS 
APSAUGOJA AKIS... Platus gaubtu
vas su tam tyčia pamušalu leidžia 
šviesų plačiu plotu. 
Ap valus švelniai ; 
peršviečiarnaa at- J. 
spindėtojas jrasklai- ~~
do šviesą, suminkš- p■■
tina šešėlius, paša- 
šalina aštrų spindė
jimą. Patariamas į
Inžinierių Drauąi- 
jos. Gražūs ant Į
grindų ir stalu pa- Į
statomi modeliai. . . Į
Matykit juos mūsų '
parodų kambariuos.

GERESNE ŠVIESA ... GERESNIS 
REGĖJIMAS

Kainos nupigintos. .. dabar jūs galit naudot daugiau elektros
rius atiduoda keliems politi- 

__ _ ___ ____ _____ ______ alkieriams pristatyt bedarbiams 
Respublikos. Vieną kartą jau f n ataus, bet per tokį daugu- 
buvo net apie 8 mylias į Mon- mą bedarbių, negali laiku pri- 
goliją įsiveržę 500 japonų ir 
mančukų. Buvo mūšiai. Japo
nai naudojo tankus, kanuoles, 
kulkasvaidžius, orlaivius, 
vokaciniai skelbia melą, 
būk mongolams gelbėjo 
Sovietų orlaiviai.

Bet baigiasi Sovietų Sąjun
gos kantrybė. Tolimų Rytų 
Speciales Raudonos Armijos 
pranešimas sako, kad bus su
tvirtinta pasienio jėgos ir bus geltonlapius randama visokių 
atremtas kiekvienas Japanijos|niekų prirašyta. Daug bubni- 
-manchukuo užpuolimas, 
taip ir būti negali. Juk 
penki metai, kaip Sovietai 
lia protestus, bet tas nieko 
gelbėja.

Sovietų Sąjunga Mandžuri- 
joje (Manchukuo) turėjo šešis 
konsulus ir ten buvo jos pilie
čių. Savo piliečiams įsakė ap
leisti tą kraštą ir konsulų bu
veines uždaro.

Japonijos imperialistai pasi
juto, kad tas jiems gero ne
siūlo, kad Sovietai neleis dau
giau nenubaustai daryt ant jos 
ir Mongolijos užpuolimus. 
Japonai vis kartoja: “Nebus 
karo.” Sovietai nenori karo, 
viską darė ir daro, kad jo iš
vengus, bet ar Japonijos im
perialistai mano, kad jie nuo- 

donarmiečiai pamatė kelis ci-Gatos galės daryti tuos užpuo- 
viliais drabužiais žmones apie 
2 mylios Sovietų žemėje. Ka
da raudonarmiečiai prisiarti
no patirti, kas jie yra, tai tie 
civiliais drabužiais japonų ofi-

ponijos imperialistai ant taip
darbininkus, visaip juos kan- į]g0 rubežiaus daro visokias
kino, daugelį nužudė, darė 
puolimus ant Sovietų Sibiro, 
veržės į Sovietų vandenis.

Mandžurija yra įsidavus į 
Sovietų Sąjungą, rubežius su 
ja yra bent 1,600 mylių. Su
lyg Rusijos-Japonijos taikosi 
sutarties, po 1904-1905 metų1 
karo, kaip Rusija, taip Japo
nija turėjo apleisti Mandžuri- 
ją. Japonijai nevalia ten buvo 
laikyti armiją. Rusija, kadan
gi turėjo Chinų Rytų Gelžke- 
lį, tai jai buvo palikta teisė 
laikyto to gelžkelio apsaugo
jimui iki 40,000 kareivių. Bet 
Sovietai nelaikė ten kareivių. 
O norėdami išvengti karo, pa
kirsti Japonijos imperialistams 
dirvą karo provokacijoms, 
pardavė tą gelžkelį Japonijai- 
Manchukui pusdykiai. Reiškia, 
Sovietai darė viską, kad tik 
Japonijos imperialistai mažiau 
turėtų priekabių.

Kada Sovietai pardavė gelž
kelį, tai nachališkiausiu būdu 
Japonijos imperialistai pradė
jo šaukti prieš Sovietų laiky
mą armijos Mandžurijos pa
sienyje. Patys Japonijos im
perialistai sutartį sulaužė, pa
tys sutraukė į Mandžurija 
net apie 100,000 savo armiją, 
pristeigė ten šimtus karo or
laivių laukų, prisibudavojol cieriai pradėjo šaudyti. Grei- 
tvirtumų, sumobilizavo Man
chukuo apie 300,000 armiją, 
japonų vadovaujamą ir dar 
daugiau pradėjo priekabiauti 
prie Sovietų Sąjungos, o pas
kutiniu laiku ir prie Mongoli
jos Liaudies Respublikos, ku
ri turi sovietinę tvarką ir ben
dro apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga.

Japonijos imperialistų ar
mija ir Manchukuo kareiviai 
pradėjo karo provokacijas. 
Veik nėra tos dienos, kad jie 
vienur ar kitur išilgai Sovietų 
Sąjungos ir Mandžurijos rube- 
žių arba ant • Manchukuo ir 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos nedarytų kokias provoka
cijas. Jie tai rubežiaus pa
ženklinimo stulpus iškasa, tai 
vagiasi su dinamitu, bombo-

raudonarmie-

manchukiečių 
užmušė keturis

Sulyg 
Sovietai 
skaitant

niekšystes. Negeriau jie elgia
si ir ant jūrų rubežiaus, kuris 
kelis kartus yra ilgesnis. Jau 
daug žuvo Sovietų Sąjungos 
pasienio sargų 
čių.

Štai sukilus 
kareivių rota
japonus oficierius ir skaičiuje 
virš 110 žmonių perėjo į So
vietų Sųjunga ties Grodekovo, 
kad pasislėpti nuo japonų, ku
rių daugelis Manchukuo gy
ventojų neapkenčia, 
tarptautinių teisių, 
juos nuginklavo ir
politiniais prasikaltėliais nega
li Japonijai atiduoti sušaudy
mui. Sulyg tarptautinių teisių, 
jokia save gerbianti šalis ne
gali kitaip padaryti. Bet Ja
ponijos imperialistai pasiuntė 
savo armijos dalį linkui Gro
dekovo ir ant rytojaus po to 
perėjimo, tai yra 30 d. sausio, 
užpuolė Sovietų Sąjungos pa
sienio sargus. Kaip Tolimų Ry
tų Raudonos Armijos štabas 
praneša, tai pirmiausiai rau-

Pro- 
kad 

du

statyti ir tie bedarbiai turi 
vergti tokiam šaltyj be reika
lingos šilumos.

Bedarbiai rengiasi prie di
delės demonstracijos, kur tie 
sukčiai ponai "J bus priversti 
duoti geresnį patarnavimų be
darbiams; taip negalės būt, 
kaip jie dabar buvo pradėję 
daryti.

Pavarčius vietos kapitalistų

Ki-'jama, kad jau bedarbė labai 
(sumažėjo—šiame Luzerne ap- 

būk tai jau likę tik 
darbininkų WPA dar- 
Sakoma, kad kasdiena 
WPA darbų 50 darbi

ninkų gauna kitur darbus, išei
na į kitas industrijas.

Tiesa, daug darbininkų iš
ėjo iš šių WPA darbų, bet jau 
jie nei negrįš daugiau, ba jau 
į kapus atsidūrę, šiuom laiko
tarpiu mainos pusėtinai gerai 
dirba, kada toks nepaprastas 
šaltis, bet tai ne ant ilgo— 
greitai ir vėl bus dirbama tik 
dalis laiko, kaip paprastai bū
na. Tai tiek šiuom sykiu.

jau

ne-

limus ir laikyti normalę pa
dėtį? Sovietai siūlė Japonijai 
nepuolimo sutartį, bet Japoni
ja ją atmetė.

Dabar tūli Japonijos impe
rialistų rateliai jau pradeda 
kalbėti, kad reikėtų kitų šalių 
atstovai įsileisti į tyrinėjimo 
komisiją, bet jie gal mano at
stovais turėti savo karo talki
ninkus Vokietijos ar Lenkijos 

i fašistus.
Atsargesni Japonijos impe- 

laikraščiai pradeda

tai jiems į pagelbą pribuvo iš 
dviejų pusių dar 60 japonų 
oficierių ir kareivių, o paskui 
dar apie 90 kareivių su kul- 
kasvaidžiais. Viso japonų bu
vo apie 150. Jie pradėjo varyti 
gilyn kelis Sovietų raudonar
miečius. Sovietų raudonarmie- rialistų 
čiams į pagelbą pribuvo dar rašyti, kad Japonija turėtų 
būrelis, taip, kad prieš 150 ja-(priimti 1931 metais Sovietų 
ponų ir manchukų buvo apie Sąjungos siūlytą nors ant dvie- 
25 raudonarmiečiai. įvyko aš- jų - trijų metų nepuolimo su- 
trus susirėmimas, priėjęs net tartį. Bet tuom pat kartu sta- 
prie durtuvų. Virš 10 japonų, to reikalavimą, kad Sovietai 
buvo užmušta, apie tiek sužeis- ištrauktų iš Tolimų Rytų savo 
ta ir jie priversti trauktis at- Raudonąją Armiją, tai yra pa
gal iš Sovietų žemės. Kovoje 'liktų liuesas rankas Japonijos 
nušauta ant vietos 3 raudonar-j imperialistams veikti. Kad Ja- 
miečiai ir keli sužeista. Japo- ponijos imperialistų žygiai pe
nai vieną raudonarmietį pasi- veda prie 
grobė ir nusigabenę į Manchu- virtiną ir 
kuo žemę užkankino. niai karo

taikos, tai tų pat- 
dabartiniai nuolati- 
puolimai ant Mon

‘ )•* • • į '

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC. • BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. 
BRONX GAS AND ELECTRIC COMPANY

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

UŽSISTATYK1TE WEAF kas sekmadieni vakare 6:30 iki 7:30, ECHOES OF NEW YORK TOWN 
“Senasis New Yorkas Dainoj ir Pasakoj”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

skrityj 
8,400 
buosc. 
iš šių

SO. BOSTON, MASS.
“Penny sale” rengia ALDLD 2 

kuopos moterų skyrius. Įvyks 22 va
sario, 7:30 vakaro, 376 Broadway. 
Šis parengimas bus ypatingas tuom, . 
kad jame tiktai už vieną centą bus | 
galima pirkti daug įvairių dalykų. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
veltui. Rengėjos.

(42-43)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Mažų Namų Savininkų 

masinis susirinkimas prieš pakėli
mą taksų ant namų atsibus penkta
dienį, 21 d. vasario, 920 E. 79th St., 
7 va), vakare. Draugai, namų savi
ninkai, nepamirškite, kad 25 d. vasa
rio miesto ponai rengiasi vėl daugiau 
užkrauti taip jau didelius taksus ant 
mūsų namelių. Tad kiekvieno yra 
pareiga dalyvauti Šiame susirinkime 

.. x cm ‘ • i- o. i ii’ rimtai apsvarstyti šis klausimas,dieni, vasario (Feb.) 20, prasidės 8-lą kas rejkia (| u ir kai tas d„ba8

toj, 22 d. vasario, Darbininkų Sve
tainėje. Pradžia 7 vai. vakaro. įžanga 
15 centų, šokiams grieš farmerių 
Zeikų orkestrą. Taipgi turėsim ska
nių užkandžių ir gėrimų. Tad visus 

I kviečiam dalyvaut ir linksmai laiką 
į praleist. Komisija.

(42-43)

SO. BOSTON, MASS.
Moterų Fizinės Kultūros Kliubas 

rengia draugišką vakarėlį ketvirta-

vai. vak., Lietuvių Piliečių Kliube, 
376 Broadway, So. Bostone. Kviečia 
visus dalyvauti, kas tik turi laiko. 
Įžangos nebus, bet bus užtikrinta vi
siems smagus laikas. Programą pil
dys Ig. Kubiliūnas ir gera muzika 

Rengia j šokiam. Nepraleiskite šios progos. 
•.1 Apart viso ko, dar bus skanių už- 

mas, lietuvių sekcija 11 "k. fvyks’šeš- kandžių, namie gamintų valgių.

CLEVELAND, OHIO
Lietuviškos vakaruškos.

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni-

Kliubietis.tadienĮ, vasario 22 d., Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79th St. 
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 15c 
asmeniui. Muzika bus gera ir bus i

J. Ormanui, ketvirtadienį, 20 d. va
sario, 7:30 vai. vakare, Liet. Tautiš
kam Name. Drg. Orman dalyvavo 
išeivijos kongrese Lietuvoje, jis čia 
studijavo ir jaunimą, taipgi buvo So- I 
vietų Sąjungoj. Jis 
baus mums pasakys

gėiimų ir užkandžių.
Rengimo Komisija.

(42-43)

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia balių suba-

MONTELLO, MASS.
Svarbios prakalbos rengiamos <1.

NAUJOJE VIETOJE

ŪERTflii ŠIA DU ON A
SCHOLES BAKING 1405 

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

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

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

pradėti.
Korcsp. Eva S i m ana.

(42-43)

PHILADELPHIA, PA. ;
LDS 5 kp. rengia skanius pietus, 

15 d. kovo (March), 2 vai. po pietų. 
Kuopa prašo kitų organizacijų tų 
dieną nieko nerengt, bet dalyvaut 
virš minėtame parengime.

A. Klimienė, N. Fergienė.
(42-43,

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks trečiadienį, vasario 19, 7:30 
vakaro, 376 Broadway, šiame susi
rinkime turėsime apkalbėti, kaip ge- 

daug ką svar- yjau prisirengti prie apvaikščiojimo 
„ apie jaunimą ir tarptautinės moterų dienos 8-tos 

bendrą darbininkų gyvenimą šiose Kovo, taip pat apie būsiantį lietuvių 
abiejose šalyse. Tad visi dalyvaukite moterų suvažiavimą ir . daug kitų 
išklausyt jo prakalbų. Rengėjai, svarbių dalykų. Todėl visos dalyvau- 

, kite, taipgi atsiveskite ir naujų na- 
I rių.MONTELLO, MASS.

Liet. Dailės Ratelio Choras rengia 
gražią operetę “Tamyla,” kurią per
statys Liuosybčs Dailės artistai, su- 
batoj, 22 d. vasario, Lietuvių Tau
tiškam Name. Pradžia 5 vai. vakare. 
Po lošimo bus šokiai prie geros or- 
kestros. Jžanga — tik 35c. šokiams 
ir veikalui 50c. Kviečiam visus atei ir 
pamatyt šią labai gražią ir nepa
prastą operetę. Rengėjai.

(42-43)

MONTELLO, MASS.
Viešos prakalbos ir prelckcijos 

rengiamos nedėlioj, 23 d. vasario, 
2 vai. po pietų, Liet. Taut. Name.

■ Kalbės Rev. P. Palšis, jo tema: 
Father Coughlin ir Fašizmas, šias

' prakalbas rengia Bendras Frontas. 
Kviečiam visus atsilankyti ir išgirst 
daug svarbių žinių. , Rengėjai.

(42-43)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. rengia svarbias pra

kalbas del jaunuolio drg. J. Ormano, 
nedčlioj, 23 d. vasario, B. G. Kliube, 
60 Hale St., 10:30 vai. ryto. Kvie-

H. T.

HUDSON, MASS.
ALDLD 66 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, subatoj, 22 d. vasario, Liet. 
Piliečių Kliube, 17 School St., pra
džia 7 vai. vakare. Po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros iš May
nard. Vakariene bus viena iš geriau
sių, nes bus pagaminta skaniai ir 
bus gardžių gėrimų. Tad kviečiame 
apielinkės ir iš toliaus lietuvių visuo
menę atsilankyti.

Rengėją!.
(41-43)

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio 72 kp. susi

rinkimas įvyks penktadienį, 21 d. va
sario, Darbininkų Svetainėje, 3014 
Yemans St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite ir naujų narių at
siveskite. Bus rinkimas metinės val
dybos ir keletas kitų svarbių dalykų 
bus apsvarstoma.

Pirm. F. K.

NEWARK, N. J.
Lietuvių Demokratų Kliubas ren

gia kazyrių vakarą, tai bus penkta
dienio vakare, 21 d. vasario, Lietu
vių Svetainėje, 180 New York ve.

čiam visus skaitlingai dalyvaut, ypač , Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
kviečiami jaunuoliai, nes d. Ormanas visus Newarko ir apielinkės lietuviu* 
kalbės apie Lietuvos ir Sovietų Są- dalyvaut ir linksmai laikų praleist ię 
jungos jaunimą, ir visiems svarbu ži- paremt kliubą. Bus duodamo!

•• • ... gražios dovanos nne kiekvieno stato.not, kaip jie gyvena ir dirba. įžanga 35 c. •
Kviečia Rengėjai.

(42-44)



Trečiad., Vasario 19, 1936 4

a
Svečias iš Toli

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

randasi New Yorke.

Ridgewood, N. YStudentai Pikietaoja Judj
d.

nesveikumas bus jums išaiš-

ir

Iškniso Darbininkų Archyvą

HUDSON COALBet

Žuvo Šutves Nelaimėj

$10-50Stove ||l
Nut 1 w

.•»»*> . ........... .u

vasario.
atstovai

už darbus pačių 
įstaigose, kurie, su- 
Hochmano pavadi- 
“tikrieji bosai in- 

Kiti laimėjimai
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

KOMEDIJOS ‘AMERIKA 
PIRTYJE” AKTORIŲ 

ATYDA1!

laikas, kuomet 
vajus. Naujoj vietoj tiki- 
didelio susirinkimo.

M. Misevičiene, Sekr.

Susidūrus dviem požemi
niams traukiniams netoli 4th 
Avė. ir 9th St. stoties, Brook- 
lyne, užmuštas vienas darbi
ninkas, traukinio

Pirmos repeticijos komedijos 
aktorių “Amerika Pirtyje” 
įvyks trečiadienį (šiandien, va
sario 19), 7:30 vai. vakare, 
“Laisves” pastogėje.

Būkime visi ir laiku.
P. Baranauskas.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Sekantį ketvirtadienį, 20 
vasario (Feb.), Šapalo-Vaigi- 
nio svetainėje, Thames St., 
įvyks ALDLD 55 kuopos susi
rinkimas.

Prašome į šį susirinkimą ne 
tik narius, bet visus ridgewoo- 
diečius, nes norime išbudavoti 
Ridgewoode didelę ir veiklią 
ALDLD 55-tą kuopą.

Valdyba.

būtent buvo pakviestas ir 
I dia.

cą zcbrauską, gyvenusį Ar- vena Juozas Petrauskas iš Ma- 
gentinoje apie 1914 m., vėliau žeikių ir kiti amerikiečiai, 
atvykusį į Jungtines Valstijas.1

Taipgi norėti) žinoti, kur' gy-

REIKALAVIMAI
Reikalinga porų be vaikų sykiu 

gyventi. Yra 5 dideli kambariai su 
visais įtaisymais, mes tik abu ir ga- | 
na vietos bus del visų. Namų rakan
dų nereikia, nes visi kambariai 
nišiuoti. Renda mėnesiui .$20.00 
sišaukite sekamai: J. Žilinskas, 
So. 15th St., Newark . N, J.

(39-42)

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

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.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 13 kp., East New Yorko, ren
gia prelekciją apie sveikatų ir pra
kalbas. Atsibus penktadienį, 21 d. 
vasario, Kiburio svetainėje, 950 Ja
maica Ave., 7:30 vai. vakare. Apie 
sveikatų kalbės Dr. Aldona Šliupai- 
tė, prakalbų sakys drg. R. Mizara. 
Kviečiam visus į svarbų susirinkimų, 
išgirsite apie sveikata ir sužinosite, 
kas šiandieną darosi pasaulyje.

Komitetas.
(41-42)

Cortlaindt 7-4305

Lietuviška Informacijų
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Purk Row, opposite City Hali 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

dijai, būk tai dėka jam pada- 
darbinin-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

turim svarbių dalykų apsvar
styt. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivest. Taipgi bandy
kite užsimok et duokles.

Org. G. W.

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

|vai-

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai, viskas geram stovyje. Yra— 
kitchen, living room ir bedroom setai. 
Išvažiuoju į kitą miestą ir negaliu 
su savim pasiimt šiuos rakandus, ir 
todėl noriu greitai parduoti. Greitai 
atsišaukite sekamai: Yangonis, 266 
Keap St., Brooklyn, N. Y. arba šau
kite: Evergreen 8-4277.

(40-42)

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ nr-A 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mau;‘er Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikAtynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Mitinge kalbėti viršininkų 
v'"”~ —La G u ar-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, vei* 
tuvių, kitokių

.TONAS 
512 Marion St. 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT IJ^ne 

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

357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

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

ŠAUKITE
STERLING 3-4700

v. ----------- *---------------------------------

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

Tel. Slagg 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.

kio dydžio,
kio 
ma.
maliavoju 
riom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Dairy, 6071 
Ave., streikie- 
prisakyta susi-

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 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX..— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

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

Pirmadienį 25,000 dresmei- duoda,” “ ‘Nedirbančioji 
kerių pripildė didžiulę Madi- palaiko civilizaciją,’ 
soft Square Garden svetainę, Morganas. Taip, pone 
kad išklausyti ir i-------------- •

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Reikalauja Areštuotų 

Bedarbių Surašo
Brooklyno ir Apielinkės 
Liet Komiteto Darbai

Drausmės ir Policija 
Prieš S t r e i k ierius

New Yorko policija įvesdi
na naują fašistinę metodą, 
pirmadienį pareikalauta, kad 
Visą policijos stočių viršininkai 
pristatytų Ridderiui, WPA ad
ministratoriui, vardus visų 
areštuotų pereito šeštadienio 
demonstracijoj, šeštadienį jie 
buvo areštuoti sykiu su kon- 
gresmanu Vito Marcantonio 
taip vadinamu “apsaugomuo
ju areštu,“ kuris ką tik impor
tuotas iš Hitlerio Vokietijos ir 
pirmu kartu buvo panaudotas 
prieš bendro fronto bedarbių 
demonstraciją, šeštadienį.

Pasirodo, šios šalies buržua- 
zija skubiai maršuoja link fa
šizmo, jei bėgiu tik trijų die
nų panaudojo du nauju Hit
lerio importu. Tai dar vienas 
įrodymas, kad visi smarkiau 
turime subrusti į kovą prieš

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komiteto susi
rinkimas įvyko 16 
Draugijų bei kliubų 
dalyvavo veik visi.

Komitetas išsidirbo 
artimos ateities veikimui. Pra
džioj sekančio mėnesio rengsi
me prakalbas ateivių gynimo 
ir socialės apdraudos klausi
mais. Kalbėtojus kviesime
anglų ir lietuvių kalbose.
Taipgi pradėsime rengtis prie 
apvaikščiojimo Pirmos Gegu
žės, tarptautinės darbininkų 
šventės.

Apvaikščiojimui g e gūžinės 
šį metą lietuviai darbininkai 
turi gauti beną. Todėl pagei
daujama, kad mūsų, muzikan
tai, iš kurių turime du dir
bančius “Laisvės” pastogėje, 
padėtų mums surasti beną, ku-

karą ir fašizmą. Pirma proga, ris grajytų Pirmos Gegužės 
palodyti savo pasiryžimą bus1 apvaikščiojimo.
^teinantį penktadienį, 21 va
sario, 4 :30 vakaro, dalyvau
jant demonstracijoj prie Vo
kietijos konsulato, 17 Battery 
PL, New Yorke.

Piliečių komitetas tyrinėja 
buvusį bedarbių demonstraci
jos užpuolimą per policiją. 
Tuo pačiu kartu daugybė te
legramų, rezoliucijų ir telefo
nais perduodamų protestų 
plaukia majoro LaGuardijos 
raštinėm Clarence Hathaway, 
varde angliško darbininkų 
dienraščio “Daily Worker”, 
pasiuntė protestą nacionaliam 
WPA direktoriui Hopkins, 
protestuojant Ridderio planą 
įvesti juodojo surašo sistemą 

'A darbininkams.

Nutarta parsitraukti iš Chi- 
cagos Lietuvių Nacionalio 
Veikimo Komiteto išleistų la
pelių.

Nutarta atsikreipti į organi
zacijas, draugijas bei kliubus, 
kaip priklausančias šiame ko
mitete, taip ir nepriklausan
čias, kad pagal išgalę medžia
giniai paremtų komiteto užsi
brėžtą veikimą, tuomi pade
dant sėkmingai įvykdyti gyve
nimam Organizacijoms bus 
pasiųsti laiškai. Jau pirmiau 
nuveikti komiteto darbai su
darė finansinių išlaidų, o kaip 
matote, veikimo planas atei
čiai taipgi reikalaus dolerių.

Todėl visi “Laisvės” skaity
tojai prašomi savo kuopų ar 
draugijų, susirinkimuose pa
kelti bei paremti tą klausimą, į 
kad paaukotų iš iždo po kele
tą dolerių Brooklyno ir Apie
linkės Lietuvių Veikimo Komi
tetui.

Juo daugiau draugijų prisi
dės prie komiteto, tuo dau
giau komitetas galės nuveikti, 
taipgi išjudinti kolonijų veiki-1 
mą. Todėl dar neprisidėjusios 
draugijos ir kuopos raginamos 
prisidėti ir atsiųsti atstovus, 
taipgi paremti komiteto dar
bus finansiniai. Gi to komite
to atstovai turėtų rašyti spau- 
don apie savo kolonijų ir apie 
paties komiteto veikimą.

Kom. Sekr. G. Kuraitis.

•Miesto kolegijos šimtas stu
dentų pirmadienį pikietavo 
Gotham Teatrą, 138th St. ir 
Broadway, kuriame rodoma 
p r i e š d a r b ininkiškas judis 
“Red Salute.” Nors dalyvavo 
apie 100 studentų, bet polici- 
ta .leido pikietuoti vienu kar
tu tik po 10. Ant didelės iš
kabos prie teatro užrašyta: 
“Salute yra šimtaprocentinis 
amerikoniškas veikalas, užgir- 
tas Amerikos Legiono ir Užru- 
bežinių Karų Veteranų.” 
^įr. .... 
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Dresmeikeriy Unija Pasirašė Sutartį
klasė 
sako 
Mor- 

_______ nubalsuoti gan, unija siekia iŠgaut dau- 
unijos sutartį su bosų organi- giau liuoslaikio savo darbinin- 

jzacijomis.___________________ kams,” ir tam panašūs užra
šai matėsi iškabose.

Iš unijos manadžerio Julius, 
hman raporto pasirodė, 
unija laimėjo apribavimą 

traktorių ir 30 valandų 
savaitę, taipgi nustaty- 

kainų 
bdavių 
; paties 
p, yra 

rijoj.

Zimmermanas, 22 lokalo 
manadžeris, perspėjo narius, 
kad sutartis bosų bus pildoma 
tik tada, kai darbininkų vieny
bė privers juos pildyti. Dar
bininkai unisonu atsakė: 
“Juos baugino mūs galia, tad 
laimėta mūs kova.” Tačiaus 
AF of L prezidentas Green, 

sulaikyti bėgimą šapų, I kalbėdamas iš Washington© 
udžiant iškelti toliau 5 atidavė visą kreditą LaGuar- 
važiuotės zonos; panai- ' - - 

o vaikų darbo, nei ei- sutartis,
lt jaunesniems 18 metukai suprato geriau.
i industrijoj.
ielinkės sekcijų,
Island ir New Jersey su- 

balsavimų pasėkos per- 
per radio. Pirmu sykiu 

os istorijoj panaudota toks 
vi m as. 
irinkimas atrodė gana iš- 

lingai. Ant estrados grie- 
didžiulis benas, o po sve- 
le maršavo unijos sporto 

ės su iškabomis ir ant jų 
is užrašais: “7“ 
as atima, tą unija ati-]nas, sunkiai sužeistas.

Brooklyno teismai ir policini 
ja pastaromis dienomis pasi
rodė aštriai užšriubuota prieš 
streikierius.

Grandview 
Metropolitan 
riams griežtai
laikyti nuo bile kokio pikieta- 
vimo krautuvių ir kitų. įstaigų, 
naudojančių kompanijos pro
duktus. Tokį patvarkymą iš
davė teisėjas May Išvežiotoji} 
Brolijos 584-tam Lokalui. Uni- 
jistai, tačiau, pasisakė nepai
syti drausmės, bet vesti savo 
kovą, kaip jiems geriau.

Kompanija nori įvesti kom- 
panišką uniją ir priversti dar
bininkus dirbti 14 valandų vie
ton dirbtų aštuonių.

Prie May’s departmentinės 
krautuvės ant Fulton St. perei
tą šeštadienį įvyko masinis 
pikietas, kuriame dalyvavo 
virš šimtas streikierių ir sim- 
patikų. ' 
žiūrėtojų ir majoro 
paskirtas komitetas “tyrimui 
padėties” matė, kaip be prie
žasties 10 pikietų tapo areš
tuoti. Aštuoni iš jų. teisėjo So
lomon tapo paliuosuoti, kiti du 
sulaikyti tolimesniam teismui. 
Bėgiu kvotimo, teisėjas liepė 
kompanijos advokatą Kartz- 
man išmesti iš teismabučio, 
kadangi jo liūdymai visai prie
štaravo policijos liūdymams, 
tad suprasta, kad jis nori ap
gauti teismą.

Pikietai, suimtieji prie Mar- 
gon Korporacijos pirmininko 
Konoff namų, 1906 80th St., Į 
Brooklynė, 18 jų, turės stoti 
teisman 4 kovo. Pati korpora
cija

Nathan Zughaft, socialistas 
ir progresyvis Mallorių, Unijos 
261-mo Lokalo narys išleido 
atsišaukimą remti John L. 
Lewis kovoje už industrinį 
unijizmą.

Stasys Žukas, ilgus metus 
gyvenęs Pietų Amerikoj, Ar- 

oviciiviviiv H omi-, gentinoje, taipgi Meksikoje ir 
Tarp tūkstančių kitų! kitur, lankėsi “Laisvės” įstai- 

nesenai'goje ir pasakojo įspūdingų da
lykų iš gyvenimo Pietų Ame
rikoje.

Žukas iš Lietuvos yra iš 
Viekšnių, miestelio, Mažeikių 
apskričio. Norėtų susieiti Vin-

ALDLD 185-tos Kuopos 
Nariams

šį ketvirtadienį įvyks ALD 
LD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas naujoj vietoj šiuo 
antrašu: Marten’s Bar and 
Grill, 2456 Pitkin Ave., įėji
mas iš Essex St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 8 vai.

Visi nariai pribūkite ir at
siveskite savo draugų prirašy
mui prie draugijos. Dabar yra 
patogiausias 
eina 
mės

Naktį iš sekmadienio į pir- 
, madienį piktadarių įsibriauta 
Miesto Projektų Tarybos raš- 
tinėn, 139 W. 22nd St. ir raus
tas! po archyvus, jieškant na
rių surašo. Kadangi tikrojo 
surašo raštinėje nelaiko, tai 
pasiglemžę tam tyčia laikomą
jį nieko nereiškiantį sura
šą. Dar nenustatyta ar išnešta 
koki dokumentai. Manoma, 
kad tai šnipų darbas.
T.D.A. 17 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

TDA Lietuvių 17 kp. susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 19 
d. vasario, 8 vai. vakare, 

kondukto- “Laisvės” svetainėje, 419 Lo- 
Ką kapi- i rius, Reilly, o Elliot, motorma- rimer St.
Hmm ««« „..„i.:..: y— narjaį dalyvaukite, nes

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

1 PAIN-
L____ ’____________

EXPE HER i
___ _1y

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklynė, už
eikite susipažinti.

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

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

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