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KRISLAI
Grigaičio “Kairieji” 
Darb. Laisvinto]ai.. 
100% Smetonizmas.
Katalikai, Komunistai.

Rašo S. Laisvietis.

S t r a z do-Jankausko rūšies Į 
sklokos vadai dedasi 
niais” už Komunistų 
cionalą, atakuodami 
čius komunistus.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeslte

Bet kažin kode! tuos “kai
riuosius” sklokininkus ima po 
savo sparnu Grigaitis, deši- 
niausias lietuvių socialistų va
das? Jis supranta, kad straz- 
dinis “kairumas” yra tik ma
nevras kovoj prieš revoliuci
nį darbininkų judėjimą.

Tarp opozicionierių, neno
rinčių apsivienyt su komunis
tai, paplito kalbos net apie jų 
manomą organinį jungimąsi su 
socialistais.

Bet pats Strazdas ar buvo 
bent kada geras socialistas, 
senosios Socialistų Sąjungos 
laikais ?

Naujasis Ispanijos ministe- 
ris pirmininkas M. Azana, 
kairysis respublikonas, norėjo 
iki kovo mėnesio atidėt išlais
vinimą .30,000 politinių kali
nių. Bet darbininkai galingo
mis demonstracijomis priver
tė jį atidaryt jiems kalėjimų 
duris pereitą šeštadienį.

United Press, buržuazinė ži
nių agentūra, sako, kad tai 
bolševistinės revoliucijos bai
mė prispyrė Azaną tuojaus iš
laisvint visus tuos priešfašis- 
tinius kovotojus.

Buržuazija taipgi jaučia, 
kur link vėjas pučia Ispanijoj.

Kai kas pirmiau sakydavo, 
kad Smetonos fašizmas esąs 
ne pilnas, o tik kokių 60 riki 
75 nuošimčių.

Smetona jau dapildo jį iki 
100 procentų. Jis uždraudė vi
sas kitas politines partijas bei 
srioves, apart smetoniškų fa
šistų. Tuom jis bando galuti
nai užčiaupti bumą judėji
mams, atstovaujantiems mil
žinišką didžiumą Lietuvos gy
ventojų.

Ant ko tad Smetona žada 
pasilaikyt?—Tik ant saujos 
stambesnių kapitalistų ir di
desnių žemės savininkų, o vy
riausiai ant gaujos šunsnukių 
žvalgybininkų, policijos ir tam 
tikros dalies karininkų, fašis
tų.

Bet pati armija anaiptol ne 
visa eis su Smetona.

Sprendžiant sulig Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų judė
jimo, atrodo, * kad naujieji 
Smetonos pasimojimai tik pa
greitins nusukimą jam spran
do.

Todėl, nors Smetona kol kas 
tebevaldo Lietuvą, bet patį 
Smetoną vis labiau valdo bai
mė.

Hitleris šimtais areštuoja 
katalikus jaunimo vadus, net 
desėtkus kunigų. Kaltina juos 
ryšiais su komunistais.

Tokių ryšių primetimas ka
talikų vadams tai, žinoma, yra 
Hitlerio priekabė.

Bet, iš antros pusės, net 
Hitleris nėra toks aklas, kad 
nematytų, jog Komunistų In
ternacionalo Septinto Kongre
so obalsiai tarnauja mobiliza
vimui plačiausių minių, kaip 
katalikų, taip ir kitų, prieš fa
šizmą.

Ar Hitleris mokinasi iš fa
šistų Ispanijoj, įvesdamas dar 
aštresnį smurtą? Bet Vokieti
jos darbininkai, tame skaičiu
je ir katalikai, mokinasi iš sa
vo draugų ispanų laimėjimo.

Ispanijos pamoka, galų gale, 
išeis ne nazių labui, bet vokie
čių darbininkų naudai.

BEDARBIU DAUGIS 
PAKILO 650,000 
PER 1-NA MĖNESI
MASSACHUSETTS VALS
TIJOJ DARBAI SUMAŽĖ

JO 3 NUOŠIMČIUS

WASHINGTON, vas. 21. 
—Jungtinių Valstijų darbo 
ministerė Frances Perkins 
paskelbė, jog šiemet sausio 
mėnesį 650,000 darbininkų 
neteko darbo visoj šalyj. 
Dirbančiųjų skaičius suma
žėjo apie 2 nuošimčius, ly
ginant su 1935 m. gruodžio 
mėnesiu.

BOSTON, Mass. — Vas. 
21. — Šiemet sausio mėne
sio antrą savaitę Massa
chusetts valstijoj pasidarė 
apie 3 nuošimčiais daugiau 
bedarbių, negu buvo pernai 
tą pačią savaitę. Taip ra
portuoja valstijos darbo de- 
partmentas.

Darbo ministerė Perkins 
aiškina, kad sausyj visuo
met pradedą mažėti darbai,’ 
lyginant su gruodžiu. Bet 
Mass, valstijos skaitlinės pa
rodo, kad bedarbė pakilo ir 
abelnai, lyginant pernykščią 
sausį su tuo pačiu mėnesiu 
šiemet.

2,000 Apsirgo Šiltinėmis 
Ohio Miestelyj

C O S C H O CTON, Ohio, 
vas. 22.—Pasėkoj šalčių, 
bjaurių orų ir del kilusios 
nešvaros apsirgo šiltinėmis 
(karštinėmis) 2,000 žmonių 
šiame miestelyje su 10,000 
gyventojų. Pagal sveikatos 
komisionieriaus patvarky
mą, yra čiepiiami visi gy
ventojai, nuo kūdikių iki se
niausių.

Hitlerio Komandierius 
Amerikos Naziams

VIENA, vas. 21. — Suži
nota, kad Hitleris kovo 
pradžioj atsiųs į New Yor- 
ką savo komandierių Ame
rikos naziams, Alfredą Ed. 
Frauenfeldą.

Frauenfeld 1933-1934 m. 
Vokietijoj pasižymėjo, kai
po kruvinas terorizuoto j as 
visų nepritariančių Hitle
riui.

Be kitko, jis turės rinkt 
Hitleriui pinigus ir girt na
zių režimą per Amerikos 
laikraščius.

SOVIETŲ PLANINGUMO 
MILŽINIŠKI VAISIAI
MASKVA, vas. 23.—So

vietų vyriausybė apdovano
jo Lenino Ordenu V. I. Mež- 
lauka, pirmininką Valstybi
nės Planavimo Komisijos už 
didelius nuveikimus toj sri- 
tąyj.

15 metų atgal, kada tapo 
įsteigta ši komisija, Sovie
tu pramonė pap-amino tik 
800.000,000 rublių vertės 
dirbinių per metus: pernai 
gi jau pagamino 80.000,000.- 
000 rublių vertės. Pirm 15 
metų Sovietų gamyba suda-

Dvynukų Rankos Turi 
Po 12 Piršly

MALONE, N. Y., vas. 22. 
—R. Bodway’ams gimę dvy
nukai abudu turi po šešis 
pirštus ant kiekvienos ran
kutės. Berniukai sveiki.

16 Mirė Nuo Geso
I _____________

CHICAGO, Ill.—Per pa
skutinius šalčius sutruko 
daug geso dūdų. Vienur del 
to kilo eksplozijos ir gais
rai, kitur šiaip gesu žmonės 
užtroško. Tuo būdu Chica
go], East St. Louise, Belvil
le ir Sycamore, Ill., ir Uti- 
coj, N. Y., žuvo 16 žmonių.

Vėl $500,000,000 Ma
žinimui Lauko Ūkio

Produktų
Nauji Mokesčiai Naudai 

Buožių, Spekuliantų
WASHINGTON, vas. 21. 

—Jungtinių Valstijų kongr 
reso atstovų rūmas priėmė 
Roosevelto sumanymą — 
paskirt $500,000,000 damo- 
kėti žemės savininkams už 
palikimą neužsėtų bei neuž
sodintų plotų. Daug maž 
tokį pat įnešimą senatas jau 
buvo pirmiau priėmęs.

Dabar per senato ir atsto
vu rūmo komisijų konferen
cijas bus išlyginama skirtu
mėliai tarp senatorių ir 
kongresmanų priimtų bilių.

Šis sumanymas pavaduos 
AAA (žemdirbystės kontro
lės įstatymą), kurį Augš- 
čiausias Teismas panaikino 
neva kaip “priešingą” šalies 
konstitucijai.

Idant Augš. Teismas ne
galėtų prikibti prie naujo 
farmų įstatymo, tai Roose
velto politikai i savo įneši
mą įrašė, kad šis įstatymas 
esąs skiriamas “gerinti” 
bergždžiai paliekamas že
mes. Kitas apsisaugojimas 
nuo Augščiausio Teismo, tai 
neivest specialiu mokesčių, 
iš kuriu fondo būtų tiesio
giniai atlyginama žemės sa
vininkams už palikimą ne
užsėtu lauku, o damokėt 
jiems iš bendro šalies iždo.

Tačiau tam reikės naujų 
lėšų. Todėl Roosevelto ša
lininkai kongrese ketina 
pervaryt tarima. pagal kurį 
būtų apdėta taksais ivairūs 
lauko ūkio produktai, pirm 
perdirbant juos į tiesiogi
niai naudojamus reikmenis.

Tatai reikš nauja gyve
nimo reikmenų pabrangi
nimą. O iš dabartinio roose- 
veltininkų plano vėl dau
giausia pasinaudos stam
bieji žemės savininkai ir 
spekuliantai. Tai iu labui 
valdžia siaurina lauko pro
duktų gamybą, kad ne lai
kyt augštesnes šių daiktų 
kainas.

rė tik vieną dvidešimta da
li* visu pasaulio pramonės 
dirbinių; o 1935 metais so
vietine pramonė davė jau
penktą dalį viso pasaulio 
pramonės produktų.

Į Bendrą Frontą Prieš 
Smetonos Naujus

Smurto Zyzins
Lietuvos valdžios oficiozas “Lietuvos Ąidas” paskelbė, kad 

Smetona visai uždarė, padarė nelegalėmis visas opozicijos par
tijas: socialdemokratų, liaudininkų, krikščionių demokratų ir 
ūkininkų. Iki šiol tiktai Lietuvos Komunistų Partija buvo 
griežtai nelegališka valdžios akyse, bet dabar jau visos opo
zicinės partijos padarytos tokiomis. Tai Smetonos fašistinės 
diktatūros atsakymas į nuolat didėjantį Lietuvos liaudies rei
kalavimą civilių teisių ir demokratinių laisvių. Ta diktatūra 
yra pasiryžus kardu ir ugnim pasilaikyti galioje ir nuslopinti 
tą liaudies balsą ant visados.

Ką mes, Amerikos lietuviai, turime daryti? Ar męs galime 
rankas sudėję tylėti ir nieko nesakyti Smetonos diktatūrai? 
Ar mes galime tylėti, nepakėlę balso prieš Smetonos varomą 
smurtą mūsų gimtoj šalyje? Ar mes galime neišgirsti balso 
mūsų brolių\ir seserų Lietuvoje, kuomet jie prašo mūsų mo
ralės paramos jų toj sunkioj kovoj prieš Smetonos nuožmią 
diktatūrą, kuri ne tik liaudį smaugia, bet ir pačią Lietuvos 
nepriklausomybę stato į pavojų?

Ne, mes negalime tylėti. Mes turime veikti. Mes turime 
ištiesti savo paramos ranką savo broliams ir seserims Lietu
voje.*1

,.**Mes turime veikti bendrai—bendrai visi, kurie priešingi 
Smetonos diktatūrai, kurie trokšta padėti Lietuvos žmonėms 
nusikratyti tą diktatūrą.

Iki šiol čia socialistai, liaudininkų šalininkai ir katalikai 
nenorėjo dėtis su revoliucine srove į vieną frontą, nes jie įsi
vaizdino, kad tik komunistams Lietuvoje Smetona neleidžia 
gyvuoti legaliai, bet jų vienminčiams netrukdys. Dabar ta 
iliuzija tapo sudaužyta. Dabar visi mato, ką padarė Sme
tona su ji] vienminčių partijomis.

Todėl mes iš naujo šaukiame socialistus, pažangiuosius tau- 
tininkus-sandariččius ir katalikų srovės žmones sudaryti ben
drą frontą teikimui Lietuvos žmonėms paramos kovoje prieš 
Smetonos diktatūra. Ta mūsų parama reikštų labai daug. Tą 
mes visi žinome. Todėl veikime.

Komunistu Partijos Lietuviu Centro Biuras šaukia ir ra
gina visas komunistines frakcijas, visas progresyviškas ma
sines organizacijas, visus gyvuojančius lietuvių veikimo ko
mitetus kolonijose, draugijų sąryšius ir t. t., tuojaus išnaujo 
dėti visas pastangas sudarymui plačiausio tarpsrovinio bend
ro fronto Lietuvos reikalais. Reikia vėl šaukti vietines kon
ferencijas ir rengti masinius mitingus tuo tikslu. Mūsų drau
gai, kaip ir pirmiau, visur turi būti pirmutiniai, iniciatoriai 
tos veiklos. Reikia tuojaus susisiekti su viršininkais kitų 
srovių organizacijų ir tartis su jais del sušaukimo organizaci
jų konferencijų bei masinių susirinkimų. Reikia vėl visose 
organizacijose priimti protesto rezoliucijas prieš Smetonos 
diktatūros smurtą ir reikalauti Lietuvos žmonėms civilių lais
vių !

J bendrą tarpsrovinį frontą del pagelbos Lietuvos / žmo
nėms !

A. J. V. K. P. LIETUVIU CENTRO BIURAS,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NAZIAI ĮKALINA BUVUSIUS SAVO VADUS
2 METAI KALĖJIMO VOKIEČIUI AMERIKOS PILIE

ČIUI; NUTEISTAS SMOGIKŲ VADAS

BERLYNAS, vas. 21. — 
Hitlerininkų teismas pa
siuntė dvejiems metams į 
kalėjimą Charlesą Nissel- 
becką,. vokietį, turintį Jung
tinių Valstijų pilietybės po- 
pieras. Jis buvo parvažia
vęs iš Amerikos j Bavariją 
ir vedė prekybą vokiškais 
ir amerikoniškais išveži
mais.

Nisselbeck buvo nukaitin
tas už tai, kad jis palaikė 
ryšius su Ottonu Strasseriu, 
nazių buvusiu vadu. Dabar 
Strasser gyvena Čechoslo- 
vakiįoj. pabėgęs nuo Hitle
rio keršto.

Strasser savo laiku buvo 
Hitlerio mokytojas. Tai jis 
pirmas parašė 21^ną_punk- 
tą nazių programosbet to
liau jis pradėjo spardytis 
prieš Hitlerį. Strasseriui 
atrodė, kad Hitleris negana 

karštai vykdo tą 21-no 
punkto programą.

Šiomis dienomis taipgi li
ko ilgiems metams įkalintas 
tūlas Stegemann, buvęs na
zių smoginipkų būrio vadas 
šiaurinėj Bavarijoj. Jis nu
teistas už veikimą prieš 
Hitlerio politiką.

Tautų Lyga Svarstys 
Bausmes prieš Italiją

GENEVA, vas. 22. — 
Tautų Lygos 18 narių komi
sija susirinks kovo 2 d. 
svarstyt uždraudimą vežt 
aliejų, anglį ir geležį Itali
jai iš kitų Lygos šalių, idant 
tuo būdu priverst Mussoli- 
nį sustabdyt karą Ethiopi- • • JOJ.

Ohio Unijos Reikalauja 
Darbo Partijos

TOLEDO, Ohio, vas. 21. — 
Miesto Darbo Unijų Taryba 
vienbalsiai nusprendė šaukti 
visos Ohio valstijos unijas į, 
konferenciją apsvarstyt Darbo’ 
Partijos steigimą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VOKIETIJA TURĖS 
7,000,000 KARIU IKI 
1936 METU GALO i
NUOLATINĖJ KARIŠKOJ 

TARNYBOJ BUS ‘ | |
3,000,000

Neteisėtai Vedė Antrą Pa
čią; Persikrikštijo; Pateko

Kalėj iman
Pil. Elkonas Levinas 1928 

m. spalio 12 d. Seredžiuje žy
diškomis apeigomis susituokė 
su Base Abaite, o 1934 m. šv. 
Antano bažnyčioje Kaune pri
ėmė katalikų religiją ir tą pa
čią dieną katalikiškomis apei
gomis susituokė su Teodora 
Tipaite.

1935 m. sausio 10 d. Kauno 
metropolijos tribunolas Levi- 
no jungtuves Šv. Antano baž
nyčioje padarytas pripažino 
netikromis ir negaliojančiomis. 
Ir Levinas patrauktas kaltina
muoju už 'tai, kad su pirmąja 
žmona nepersiskyręs, antru- 
kart vedė, o žmona Teodora, 
kad žinodama, jog Levinas su 
pirmąja žmona nėra persisky- 
ręs, už jo tekėjo. Byla vieną 
syk jau buvo paskirta spręsti, 
bet Levinas neatvyko į posėdį, 
tai teismas nutarė per policiją 
jį surasti ir varu atvaryti. Le
vinas buvo suimtas ir ligi teis
mo laikytas kalėjime.

Sausio 30 d. toji byla buvo 
sprendžiama ir Levinas nu
baustas 31/ž mėn. papr. kalėji
mo, bet įskaičius atsargoj iška
lėtą laiką jis laikomas bausmę 
atlikusiu; žmona nubausta 3 
mėn. papr. kalėjimo, bet nuo 
bausmės sąlyginiai atleista, 
jeigu per metus nenusikals.

PARYŽIUS, Vas. 21. — : 
Į šių metų pabaigą Vokieti
ja turės 3,000,000 vyrų vei- 4
klioj kariuomenės tarnyboj į
ir 4,000,000 atsargos karei
vių, kaip rašo finansiniame 
žurnale “Le Capital” pulki
ninkas Tasnier, belgas karo 
žinovas.

Nazių armijos atsarga 
susidaro iš pustrečio milio- 
no hitlerizuotų jaunuolių, 
“Grenschutz” šaulių ir pe
reito karo veteranų. Visi 
šie atsarginiai yra veikliai 
muštruojami.

Anot pulkininko Tasnie- 
r’io, Hitleris jau yra įvalias 
apginklavęs Rheino upės 
ruožą, Francijos pasienyj, 
nors Versalės sutartis už
draudė Vokietijai ginkluot 
ta vieta, c

.24 DARBININKŲ ATB’l’V- 
VAI JAPONIJOS SEIMft

DAR 100,000 .FAŠISTŲ 
PRIEŠ ETHIOPIJĄ

ROMA, vas. 23.—Mussoli
ni ruošiasi dar 100,000 kar
eivių pasiųst į Ethiopiją, 
ypač paimt kalną-tvirtovę 
Alaji pirm nuolatinių liūčių 
sezono.

Fašistai n e p a s įtenkinę, 
kad jų armija, nežiūrint 
smarkių pasigarsinimų, vis 
dar nepajėgia prisiartinti 
prie Alaji, apie 20 mylių į 
pietus nuo italų dabartinių 
pozicijų šiauriniame fronte. 
Ethiopų narsus pasiprieši
nimas užkerta fašistams ke
lią.

Nusiuntus dar 100,000 
juodmarškinių į rytinę Af
riką, italai turės ten 500,000 
kariuomenės prieš Ethiopi- 
ją-

SOVIETŲ PERSPĖJIMAS 
JAPONIJAI

MASKVA, vas. 22.—Ja
ponija siunčia daugiau ar
mijos į pasienį Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Res
publikos; matyt, rengiasi ją 
užpulti.

Sovietų vyriausybė pra
nešė Japonijos ambasado
riui T. Otai, kad Sovietai 
yra “rimtai susirūpinę” del 
japonų-mandžūrų pakarto
tinų įsiveržimų į Išlaukinės 
Mongolijos pusę.

Tokio, vas. 23.—Į Japoni
jos seimą liko išrinkti 18 so
cialistų ir 6 kiti darbininkų 
atstovai.

Atvirų fašistu kandidatų 
buvo penki ir tik’ vienas^ iš 
jų tėra išrinktas.

Dabartinė valdžios parti
ja pravedė 240 savo atsto
vų į seimą, kuris viso susi
daro iš 466 narių.

IŠLAISVINTA 30.000 PO
LITINIU KALINIŲ : f 

ISPANIJOJ
MADRID, vas. 22.—Pa

gal naujosios, demokratinės 
valdžios manifesta. tapo pa- 
liuosuoti visi 30.000 politi
nių kalinių, kurie buyo 
baudžiami už 1934 m. reVO- 
liucinį sukilimą.

Associated Press atran
da, kad pirmesnieji spaudos 
pranešimai, būk kairieji 
daugelyj vietų deginą baž
nyčias ir vienuolynus, nėra 
paremti faktais.

Tūkstančiai k a r a 1 i aus 
valdžios sugrąžinimo sali- > 
ninku ir aršiausiu fašistų 
bėga iš Ispanijos į Franci- 
ją ir kitur užsienin, bijoda
mi minių keršto už savo 
kruvinus darbus.

DU BULGARIJOS PULKI
NINKAI NUSMERKTI

MIRT
SOFIJA. Bulgarija, vas. 

22.—Pulkininkai Damian 
Velčev ir Tančev tapo nu- 
smerkti sušaudymui: du ki
ti pulkininkai nuteisti po 
10 metų kalėjimo, o septyni 
po 8 metus kalėjimo. Jie 
baudžiami už sumoksią, per 
kurį norėję padaryt per
versmą, susiaurint kata- 
liaus Boriso galią ir įvest 
demokratiškesnę tvarką 
Bulgarijoje.
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Tegul “Draugo” Pranašystes
I Išsipildys!

Chicagos kunigų “Draugas” (vas. 19 
d.) dideliu liūdesiu skelbia, kad “kairieji 

, taikosi.” Sako to laikraščio redaktorius: 
“Lietuviai socialistai ir komunistai ima 

taikintis visais frontais. Jie išvieno sten
giasi išguiti tautininkus ir sandariečius iš 
SLA, vienodais būdais atakuoja tautininkų 
sandariečių kandidatus į tos organizacijos 
centro valdybą. Tai vienur, tai kitur laiko
mos bendros socialistų ir komunistų konfe- 

I , ■ rencijos.”
Jeigu taip tikrai būtų, kaip “D.” pori

na, mes tik pasidžiaugti galėtumėme. 
Tiesa, iš komunistų pusės dedamos pa- 

I stangos sudaryti bendrą frontą su socia
listais visuose frontuose, bet, deja, tiks
las tebėra neatsiektas. Šiek tiek drau
giškiau susikalbama tik vienu kitu klau
simu, bet dar toli gražu nuo bendros 
veiklos “visais frontais.”

Toliau laikraštis tvirtina, kad Seno
sios Gvardijos šulai “nori palikti dirvą 
Roose veltui ir dabar stengiasi iš jos pra
šalinti Norman Thomasą,” tai yra, at
ėjus prezidento rinkimams. Iš to, girdi, 
yra tik viena išvada, būtent, “joks socia
listas negali toleruoti tokios grupės, ku
ri darbuojasi už išrinkimą Roosevelto 
antru kartu—to autoriaus didžiausio tai
kos metu karinio budžeto, šalpos kapo
tojo ir Amerikos imperializmo apgynėjo. 
Nebėra jokios abejonės, kad Senoji Gvar
dija prasišalino ne tik iš Socialistų Par
tijos, bet taip pat iš socialistinio judėji
mo.”

Komunistų Partijos Konvencija 
Atidėta

Kaip jau “Laisvės” skaitytojams žino
ma, Komunistų Partijos konvencija tu
rėjo įvykti kovo 8-12 dienomis. Dabar 
partijos Centralinis Komitetas pranešė, 
kad konvencija yra nukelta į birželio mė
nesį. Labai gerai padaryta. Viena, šiuo 

— tarnu eina smarkus kristalizavimasis ju- 
< dėjimo už Farmerių-DarboPPartiją; ant

ra, partija vistiek turėtų turėt vėliau 
prezidentinių kandidatų nominavimo 
konvenciją, jeigu neįsikurtų masinė Far- 
merių-Darbo Partija nacionale plotme. 
Birželio mėnesį tie abu klausimai jau 
bus aiškūs. Komunistų Partija galės 
atitinkamai orientuotis. Dviejų konven
cijų atlaikymas vienais metais padarytų 
daug nereikalingų išlaidų ir sutrukdytų 
veikimą miestuose ir distriktuose.

Kapsuko Vardo Spaudos Fondas
Pernai pradėtas gražus darbas parem

ti Lietuvos darbininkų spaudą per Kap-
• suko Vardo Spaudos Fondą, tebėra ne

baigtas. Buvo pasiskirta sukelti nors 
$250 iki pabaigos 1935 metų. Tikslas ne
atsiektas. Dar ir šiandien tos kvotos 
nejŠpildėme. Drg. Kaškiaučius, Fondo 
iždininkas, keliais atvejais ragino drau
gus ir organizacijas paremti Fondą au
komis, tačiaus atsiliepimų iki šiol mažai 
tegavo.

Jeigu, daleiskime, šimtai mūsų darbi
ninkiškų organizacijų kuopų būtų nors 
po vieną dolerį paskyrę (o galėjo ir ga
lėtų lengvai tą padaryti), tai jau būtų 

i buvę senai du sykiu po $250 sukelta. Rei- 
ketų-tas padaryti. Reikėtų pasiskirtą 
kvota^ išpildyti iki gegužės 1 dienos ir 
Fondo reikalus užbaigti. 

_ __
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Kairieji Sako, kad “Senoji Gvar
diją” Važiuoja pas Rooseveltą 
Socialistų Partijos laikraštis “Social

ist Call” (vas. 22 d.) labai aštriai kriti
kuoja., socialistų “senąją gvardiją” už 
tursinjmąsi aplinkui Rooseveltą ir jojo 
“naują dalybą.” “Senoji gvardija” atvi
rai Ritinama suokalbiaujant būsimuose 

! prezidento rinkimuose socialistus paau
koti ‘Roosevelto kandidatūrai. “Socialist 
Call’ Sako:

“jRogoff’o straipsnis aiškiai įrodo tai, 
| kuoihji mes juo kaltiname senai. Senoji 
\ Gvardija galutinai sutraukė ryšius su so- 

’’ cialistinio judėjimo tradicijomis. Ji pasi- 
i rengus paremti ir net dabar apgina kapi- 
I talistinio politikieriaus, Franklin D. Roose-
J velto, alkio šalpos programą.”

Jei Tai Yra Griovimas, Tai Jie 
Irgi Griauna

Juo giliau į mišką, tuo daugiau me
džių. Panašiai yra su “Naujienų” logi
ka. Juo dažniau jos išsireiškia apie ben- 

, drą frontą, tuo daugiau susipainioja ir 
paklysta. Į mūsų pasiūlymą, kad jau jei
gu dar negalimas platus bendras frontas 

■ socialistų ir komunistų, tai reikėtų nors 
i tūlais klausimais susitarti ir veikti bend

rai, “Naujienos” (vas. 19 d.) atsako: “Ta- 
1 čiau pirmiau reikėtų ve ko: tegul komu

nistai liaujasi ardę tas organizacijas, su 
kuriomis jie nori bendro fronto arba vie
nybės.” Paskui šneka, būk mes bandą 
suardyti “skolą,” palaikydami Prūseikos 
frakciją prieš Butkų ir Strazdą; taip pat 
būk bandą sugriauti socialistus, palaiky
dami kairiąją srovę prieš “senąją gvar- 

i diją.” “Tai yra,” sako “N.”, “ne tik ne
draugiška taktika, bet ir visai nedarbi
ninkiška.” Tokios taktikos reikia visai i
išsižadėti.

I

Labai rimtas klausimas, tai rimtai ir 
1 pakalbėkime. Jeigu tas tiesa, ką mums 

primeta “Naujienos,” tai jos pačios yra 
i lygios griešninkės. Pav., jos šiandien 

labai griežtai palaiko Bagočiaus-Gugio 
frakciją Susivienijime Lietuvių Ameri
koje. Tai reiškia, pagal jas pačias, kad 
jos sušilę ardo ir griauna SLA. Kaip 
tik tokį kaltinimą užmeta joms Vitaitis- 
Strimaitis ir visi fašistai, nors jie patys 
taipgi tik savo frakciją palaiko ir gana. 
Mes irgi remiame pažangiųjų sąrašą, to
dėl, “Naujienų” logika vaduojantis, mes 
irgi tuomi griauname SLA. Matote, prie 
ko veda kvailas “Naujienų” redakto- 

! riaus sapaliojimas.
Paimkime tą patį Sklokos pavyzdį. 

Atsimenate, kaip tos pačios “Naujienos” 
karštai palaikė mūsų judėjime susidariu- 
sįą opoziciją ir naudojo ją pilniausiai vi
sose savo kovose prieš visą komunistinį 
judėjimą. Arba ir šiandien, “N.” redak
torius karščiausiai gina Butkaus frak
ciją, o visaip neigia Prūseikos frakciją. 
Vadinasi, Grigaitis yra toks pat griovi
kas, jeigu tas reiškia grovimą, kaip ir 
mes.

Bet tai netiesa. Mes moraliai palaiko
me kairiuosius socialistus todėl, kad jie 
turi teisingesnį, darbininkams naudin
gesnį nusistatymą kaip bendro fronto, 
taip kitais svarbiais klausimais. Taip 
pat mes palaikome Prūseiką ir Kuodį 
sklokoje todėl, kad jų pozicija yra tei
singesnė, geresnė. Jie stoja už darbi
ninkų vienybę, o Butkus prieš. Mes ne
tarnautumėme darbininkams, jeigu į abi 
frakcijas vienodai atsineštumėme. Ar
ba, pav., šiuo tarpu, mūsų supratimu, 

I “Keleivio” atsinešimas link bendro fron
to ir abelnai link komunistinio judėji
mo yra daug geresnis, daug draugiškes
nis ir naudingesnis darbininkų judėji
mui, negu “Naujienų.” Tat, natųrališ- 
kai, mes esame daug prielankesni “K.” 
pozicijai, negu “N.” Kaip gi galima 
vienodai atsinešti linkui to, kuris tau 
simpatizuoja ir to, kuris tave purvais 
drabsto? “Naujienos” bando mums įpir
šti dar kvailesnę filozofiją, negu ta, ku
ri sako: gavęs į vieną žanęlą, atsuk kitą, 
kad dar smarkiau užduotų. O blogiau
sia, kad jos pačios tos filozofijos neprak
tikuoja.

Pirmiau “N.” sakė, kad bendras fron- 
i tas tarp komunistų ir socialistų bus nega- 
i limas tol, kol komunistai neišsižadės sa

vo principų (tai yra, proletarinės revoliu
cijos ir proletarinės diktatūros), o šian
dien jau surado naują skerspainę, būtent, 
kad jie nevienodai atsineša linkui esamų 
frakcijų Socialistų Partijoj ir lietuviš
koj opozicijoj, čia tinka senas priežo
dis: “Kas nori mušti, tai ir lazdą ran
da.”

Vienybės komitetų vardu kas j 
tai platina SuvalKijoj lapelius i 
su kvietimu nevežt nieko į tur
gų, mokesčių, nemokėt, o kas 
neklausys, tą baus, ir net mir
ties bausme baus. Tie grąsini- 
mai tokiu būdu nukreipti prieš 
visus tuos valstiečius, ką veža 
ką nors į turgų arba mokes
čius moka.

Tikri revoliucionieriai taip 
elgtis negali. Tokie grasinimai 
žalingi ir eina fašistų naudai. 
Tikriems r e v o 1 iucionieriams 
rūpi įtraukti į valstiečių judė
jimą ne vienutes, o plačias 
mases. Jas gi galima įtraukt 
ne grąsinimais, o plačiu darbu 
valstiečių masėse. Reikia mo
kėt įtikint valstiečius, kad 
reikia kovot, nes jie geresnio 
gyvenimo susilauks tik kovos 
eigoj. Kaimuos reik mokėt 
ruošt valstiečių pasitarimus, 
pasikalbėjimus, rinktis prie 
valsčių valdybų ir ten tartis 
apie savo reikalus. Valstiečius 
reikia mokint priiminėt nuta
rimus su reikalavimais, kad 
valstiečiams mokesčiai būtų 
sumažinti bent pusiau, kad 
kaimo* biedniokai (mažaže
miai) ir darbininkai ir visai 
būtų paliuosuoti nuo mokesčių. 
Reikia valstiečius mokint, ką 
jie privalo daryt, kad neleist 
varžytinių ir licitacijų. Tų 
klausimų apsvarstymui tur 
būt sujaukti valstiečių pasita
rimai. Ne pavieni valstiečiai 
veikia, o ištisais kaimais susi
tarę varo laukan antstolius, 
policistus ir tuos, kas ateina 
pirkt iš varžytinių parduoda
mą valstiečių mantą. Jei vie
nas kaimas nebepajėgtų apsi- 
dirbt su antstoliais ir policija, 
galima į pagelbą pasikviest 
valstiečius ir iš kitų kaimų.

Valstiečiai savo susirinki
muos nutaria, kokius statyt fa
šistų valdžiai reikalavimus. 
Valstiečiai reikalauja, kad vi
si vargingi kaimo gyventojai, 
ar tai bedarbiai, ar biedni 
valstiečiai, gautų nuolatines 
pašalpas iš valstybės iždo ir iš 
savivaldybės, žinoma, reikia 
rūpintis susitart ir apie kovą 
del laisvių atstatymo, del po
litinių. kalinių pąliuosav.imo iš 
kalėjimų, del seimo sušauki
mo. Vienok, seimą galės su
šaukt tik tie, kas nuvers fašis
tų valdžią. Patys fašistai de
mokratiniai išrinkto seimo ne
šauks.

Jei fašistų valdžios atstovai 
ir fašistų laikraščiai sako, kad 
valstybė netur lėšų, kad aprū
pint darbo žmones, tai tam ne
reikia tikėt. Valstybė lėšų tur 
užtektinai. Reikią tik paleist 
žvalgybą ir visas fašistines or
ganizacijas, kurių užlaikymui 
duodami mijionai. Nereik duot

dvarininkams visokių pašalpų, 
atlyginimų ir nereik duot vi
sokiems turčiams didelių pas
kolų ir pašalpų. Smetona, Tū
belis ir kiti fašistai, ką randa
si prie valdžios, beplėšdami^ 
ir bevogdami susikrovė mili
joninius turtus. Vogė nemažiau 
ir kiti tautininkai, kaip Lape
nas, Saurusaitis ir kompanija. 
Tie visi turtai iš jų tur būt pa
imti ir pavesti darbo žmonėms, j

Vadinas, lėšų yra nemaža, 
tik reikia jas rast ir paimt. 
Kad jas paimt darbo žmonių 
naudai, reikia nuverst ’ fašistų 
valdžią. Valstiečiai irgi tui’ vis 
plačiau įsitraukt į kovą prieš 
fašistus.

Skaudus valstiečiams ir kai-1 
nų klausimas. Visoki sindika
tai ir perkupčiai valstiečiams 
už jų produktus pigiai mo
ka, mažai nuo jų perka; mies
tuos jie tuos pat produktus 
darbo žmonėm brangiai par
duoda. Valstiečiam priseina 
kovot del augštesnių kainų; 
darbininkai remia tą kovą. Ir 
darbininkam rūpi, kad valstie
čiams kaime būtų brangiau 
mokama už jų produktus, o 
miestuos krautuvėse, kad vis
ką pigiau pardavinėtų. Darbi
ninkai pritaria ir valstiečių 
streikams. Vienok, valstiečių 
streikai gal būt keliami tik pa
čių valstiečių, jų liuosu noru. 
Negalima valstiečiams smurto 
keliu draust vežt į miestus par- 
davinėt. Reikia taip dirbt tarp 
valstiečių, kad valstiečių strei
kui pritartų plačios valstiečių 
masės. Ir tik tuomet galima ir 
reikia neleist pavienėms buo
žėms vežt savo produktus į 
miestus, jei toj ar kitoj vie
toj plačios valstiečių masės 
paskelbė valstiečių streiką. Jei 
tik ’ vienutės stovės keliuos ir 
tik gązdins kitus nieko nevežt 
į turgų, tai iš to nieko gero 
neišeis. Fašistams lengva iš-

Green Vėl Grąsina Industri
nių Unijų Šalininkams

gaudyt tas vienutes; be to, to
ki žįpgsniai gal tik pikdyt val
stiečių. mases. Tos vienutės, 
kurias dai?ąr stovi keliuose ir 
erzina nemažą valstiečių savo 
neapgalvotu varu, varymu prie 
valstiečių streiko, tegu eina į 
kaimus, ten šaukia valstiečių 
susirinkimus ir traukia valstie
čių mases į kovą.

Tik tuomet valstiečių kova 
turės pasisekimo, kada joje 
dalyvaus plačios valstiečių 
masės.

Z. Angarietis.
(Iš “Tiesa”

Iš Pieno Valgiai ir 
Sveikata

Pienas ir pieniniai produktai 
turi užimti svarbesnę vietą au
gusių ir vaikų kasdieniniame 
valgyje, nes kiekvienas iš jų 
turi netik daug vitaminų, kurie 
taip reikalingi sveikatai, bet 
pilni kitų sveikatą teikiančių 
savybių, žmonės, kurie vartoja 
daug pieno ir pieninių produk
tų, džiaugiasi geresne sveikata, 
gyvena ilgiaus ir turi sveikes- 
nius vaikus.

Pieno gėrimas yra labai ge
ras paprotis jauniems ir senes
niems. šeimininkė, kuri var
toja daug pieno gamindama 
valgius šeimynai, neišpasaky
tai prisideda prie jos šeimynos 
sveikatos. Pienas, sviestas ir 
visoki sūriai sudaro pieninius 
produktus. Labai daug moti
nų visai nevartoja tų gaminda
mos valgius. Sriuba su pienu 
arba Smetona, be miltų, netik
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skoningas, bet ir maistingas..; 
valgis. SmeionuotQS daržovės ii' 
valgiai iš makaronų ir sūrio la
ibai sveiki valgiai ir visai ne
brangūs. Būtų gerjaus, jeigu./' 
sūris būtų vartojamas vieton" 
visokių saldžių dezertų.

Pienas ir pieniniai produktai 
duoda brangius riebumus for
moje, kuri kaip tik tinkama 
kūno reikalavimams. Vaikams 
reikia duoti nors kvortą pieno 
kasdien. Jeigu jie nemėgsta 
arba negali tiek daug gerti, tai 
lai motina vartoja tiek pieno 
gamindama jiems valgius. Pie
nas duoda energijos, jis pilnas 
svarbių mineralų, ypatingai 
kalkio ir fosforo, kurie būtinai 
reikalingi stipriems kaulams ir 
geriems dantims.

Nei vienas kitas maistas nė
ra taip pilnas svarbių minera
lų. Mes gauname šituos visus 
sveikatai reikalingus agentus 
netik šviežiame piene, bet ir 
virintame iš pieno valgyje. Yra 
labai geras sveikatos paprotis 
gerti stiklą pieno prie kiekie- 
no valgio. Daugumas gydyto
jų laiko pieną kaipo puikiau
sią visko pilną maistą.

Dr. John L. Rice.
F.L.I.S.

Hitlerio Protestas Šveicari
jai del Nazių Varžymo
BERLYNAS, vas. 20. — 

Vokietijos valdžia per savo 
atstovą Berne įteikė protes
tą Šveicarijai del to, kad 
Šveicarų valdžia uždraudė 
savo šalyj laikyti hitlerinin
kų propagandos centrus.

i

WASHINGTON, vas. 20. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos p r e z i d e ntas Wm. 
Green grasinančiai perspė
jo unijas, kad neturėtų jo
kių ryšių su industrinių 
unijų organizavimo komite
tu, kuriam vadovauja John 
L. Lewis, prezidentas Jung
tinės Mainierių Unijos.

Manoma, kad .Greeno va
dovaujama Darbo Federaci
jos valdyba bandys pir
miausiai bausti radio darbi
ninkų uniją už pritarimą in
dustrinei organizacijai.

Perdaug Rūgimo ir Gazų.

Drauge gydytojau, malonė
kit ir man duot atsakymą per 
“Laisvę”. Aš esu 42 metų vy
ras, 170 svarų, 5 pėdų ir 10 
colių. Mano sveikata yra labai 
pablogėjusi per 8 mėnesius. 
Aš turiu labai daug gazų ir 
rūkščių pilve. Po pietų kai pa
valgau, tai mane išpučia ir 
duobukėj degina.

dėsite ir maisto griežtai žiū
rėti. Kad daugiau būtų Jums 
vitaminų ir mineralų, ypač vi
tamino B, nepavaduojamai 
reikalingo viduriams ir daug 
kam kitam visame organizme. 
Vitamino B turi daug čielo 
(viso, kad ir sumalto) grūdo 
duona, kviečiai ir kiti javiniai 

, grūdai, mielės, kiaušinio try- 
i niai; kukurūzai, kopūstai, špi- 
j natai ir šiaip žalios šviežios

Japonijos karo laivyno vice-admirolas Taka- 
bashi sako, kad greitai prasidės dar negirdėtos 
lenktynės tarpe JungtiValstijų ir . Japoni
jos ūž marketus ir žaldaikčius, kurios .turės 

į! pasibaigti'karu.

Gydytojas duoda tokių mil
telių ir piliulių, bet nesijau
čiu geriau. Ar šita liga galima 
kada išgydyt ar ne? Ir kaip ta 
liga vadinasi angliškai? len
kiškai vadinasi “katar žcląd- 
ka.” Dar pamiršau. Rūkyt rū
kau cigaretus, o svaigalų jokių 
nevartoju.

Atsakymas

Gerai, Drauge, darot, kad 
nevartojai svaigalų. Bet va ne
gerai, kad rūkot. Neprisipaži- 
not, ar daug rūkot. Spėlioju, 
kad gerokai patraukiat. Drau
go, meskit rūkymą visai. Kai 
viduriuose esti perdaug rūgi
mo ir gazų (hyperacidity), tai 
neverta nie bandyti išsigydyt, 
jei vis sau teberūkai po seno
vei. Nuo rūkymo, nuo bile ko
kio tabokos vartojimo susijau
dina ir sukepa viduj plėvės. 
Mažiau jos tada gamina reika
lingųjų sunkų, o perdaug ga
mina netikusių rūkščių. Tos 
rūkštys da labiau jaudina, 
erzina plėves ir kai kada net 
praėda, pradegina žaizdas, 
opas (ulcers). Ilgainiui iš to
kių žaizdų gali ir vėžys išsi- 
rituliuoti.

Jums reikia visai mesti rū
kymas. Tai pirmutinė Jums iš
lyga, jei Jūs ištikro norite pa
sitaisyti. J ūsų z sveikata—J ūsų 
valia. Bet aš Jums, Drauge, 
sakau ne. juokom, bet ištikrų- 
jų.

Dabar toliau. Jums gydyto
jas duoda miltelių ir piliulių. 
Gerai. Gal tie vaistai patys sa
vaime ir neblogi, bet žinokite, 
Drauge: jokie vąistąi Jums 
vidurių nepataisys, jei nepra-

daržovės, žirniai, pupos, ly- 
šiai (lėšukai, lentils), grikiai 
(buck wheat), švieži vaisiai, 
pasukos, medus.

Vartokite tokių valgių, bet 
galite ir bile kokių pieniškų, 
jūros žuvų, šviežios mėsos 
(kepenų). Nevartokite valgių 
iš baltučiukų, chemiškai bal
tintų miltų : tų visokių gardė
sių, pyragų, virinių, blynų ir 
tt. Jie daugiausia vidurius pri- 
raugina ir visą žmogų paga
dina.

Sakote, Jūsų liga lenkiškai 
vadinasi “katar želądka.” Lie
tuviškai tai išeitų skilvio sloga, 
angliškai catarrh of the sto
mach, chronic gastritis. Ne- 
taip jau svarbu ligos pavadini
mas, kaip svarbu gydymas. 
Išsigydyt galima. Netiek čia 
daug reiškia vaistai, kaip mai
stas.

Bet, šalia maisto, vartokite 
ir tūlų preparatų. Po kiekvie
no valgio paimkite kreidos 
miltelių, prepared chalk, po 
trečdalį šaukštelio. Prieš 
valgy mą—džiovintų mielių, 
Brewers yeast tablets, po 5-10 
tablečių. Žuvų aliejaus nors 
po šaukštą kas diena. Jei jo 
negalėtumėt, tai I. V. C. 
pearls: tai yra žuvų aliejaus 
preparatas kapsulėse. Prisi
pratinkite kramtyti po žiups
nelį kviečių dažnai per dieną: 
labai naudinga kiekvienam. 
Kviečiai yra turtingiausis vi
taminais maistas, mineralų ir 
gi daug turi.

Nevartokite labai karštų, 
labai rūkščių ar saldžių ir 
smarkių, deginančių daiktų.
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Visokia mintis, kuri neagi
tuoja, yra arba iškanevei- 
kimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.
8.

, Poema Apie Paralyžuojančią Jėgų
i.

Plentu žygiuoja kuopa,
Paplentėj eglės ošia, 
Pasvirusi lūšnelė
Ant kraigo šiaudus šiaušia.
Patronai šautuvų spynose, 
Kinžalai, diržai, patrontašai, 
Kuproj sausainių kilogramas, 
Ir širdyse kažkas negero.

2.
Praeina kaimą, kitą, 
Sodybos svirtys girgžda,.
Vaikai į kuopą žiopso, 
Ir veidai lietuviški] valstiečių.
Veidai sutinka kuopą, 
Kareivius lydi akys 
Ir tų, kurie pakilo, 
Ir tų, kurie nedrįsta.
Laukuose išrikiuotos gubos, 
Pulkais rinktinėm, kuopom, 
Bet kirtėjai šiandien ne dirvoj, 
O barasi kažko po tuopom.
Ne rugiu bevertės gubos, 
Ne dobilai gale sodybos, 
Bet šiandien Motiejui rūpi 
žygiuojančios kareivių kuopos.

3.
—Degtuką gal turi, Motiejau?
—O švedišką iš kur ištrauksiu?
Matai: rugiai laukuos, 
Kišenėj dingo centas.
—Radau dar prosenių skiltuvą, 
Kurį pabalkėj laikė tėvas.
Lakstei gatve be kelnių, Grigai, 
Kai ąžuolas ant tėvo griuvo.
Meni pakluonės ąžuolyną, 
Kur vėtros siųsdavo bejėgiai?
Po ąžuolais tėtušis žuvo, 
Pakluonėse, gale sodybos.
—Kimšk pilną pypkę, Grigai, 
Naminės derlius geras, 
Užauginau aš visą ežią, 
Užauginau slapta už tvarto.
—žinai, stipri naminė tavo, 
šį met ir jos man nėra.
Ale, sakyk, Motiejau,
Kur veda tą kareivių kuopą?
—Bala juos žino, Grigai.
Seniūnas vakar sakė,
Kad reiksią saugot tiltą, 
Mat, vokiečiai kažką galvoja...
—Ar žinai, Motiejau—melas!
Juk jei prieš vokiečius žygiuotų, 
Pasienin vestų juos,
O ne per mūsų kaimus. . .
—Ir kvailas nutuokia juk, Grigai!
Mieste nebuvo turgaus, 
Pieninės stovi tuščios, 
Ant vieškelio kažkas kalbėjęs. . .
—O tavo Jonas ar išėjo?
—Nežinau, vedžiau ganyti arklį.
—Pakluonėm ėjo jūsų. Petras.
—Ar pasiutai! Tuoj eisiu pažiūrėti...

4.
—Tėvuk, kur ūkio šeimininkas ?
—Aš pats, Motiejus, būsiu...
Dar šeimininku vadinuosi...
—Pagirdyk, tėvai, mano kuopą!
Motiejus, ūkio šeimininkas,
Tas pats, kur užvakar aprašė, 
Daug girdė okupantų kuopų 
šiandien—savų, lietuviškų.
—Kodėl šulnys neišvalytas, tėvai? 
šulnyj tikra bala žaliuoja, 
Priveis gi vandeny gyvačių 
Medinio rentinio puvėsiai!
Nieko neatsako tėvas,
Ištraukia kibirą vandens, 
Stato patvorin prie uosio, 
Ir murma geriantiems kareiviams:
—Supuvęs medžio rentinys, 
Papuvę rąstai grįčios sienoj, 
Miškus jie ponams išdalijo 
Ir viloms davė pinigų. . .

5.
Trepsi pindamiesi batai, 
Griūva iš Motiejaus kiemo, 
Tik keturi iš trečio skyriaus 
Negėrę liko paskutiniai.
—Tėvuk, paskolink naminės.
—Vaike, nepjaustyta, žalia, šių metų...

Aš pats mandžūruos myniau molį, 
žinau: ir tos kareiviui trūksta.
Per šulnį skrenda dūmai, 
Kitam cigaras žalias: 
Dar suka vienas lapą 
Ir trenkia kulniais batų:
—Tėvuk, už lapą žalią. . . 
—Prieš mus, vaikai, jus veda? 
—Nesako mums, tėvuk, niekam.... 
Ir seniui grįžta tabokinė.

6.
Toliau ant vieškelio alkūnės 
Rugių kirtėjai subaltavo: 
Gal pakrūmiais išnyko, 
O gal ir nuvažiavo.
Plentu ir vieškeliais pro kuopą 
Autobusai, taksiukai nerta: 
Laukuos kaip šunės zuja, 
Viską kaimuos išuosto.
žygiuoja skyrius trečias, 
Ant veido Jurgiui dulkės, 
Laukuose dairos Mikas 
Ir kalba draugui priešakyj :
—Pranuk, paliki dūmą! 
—Prasta naminė senio.
—Vistiek! Senai nematėm kaimo, 
Senai—naminės kvapo.
—Kuopa-a! Sus-tok! 
Klausyk, viršyla Kirka! 
Paimsi savo vyrus, 
Užimsi postą paupy.
Tenai, kur vieškeliai šakojas, 
Kur kerta vieškelio bėgius, 
Minia, kad nelandytų.
Tenai lig ryto patruliuosi.

7.
—žinotum, Jurgi, širdy kas dedas. . . 
—Ir man: namie lyg gaisras, 
Lyg tėvas miręs, paguldytas, 
Ar taip kas blogo atsitiko. . .
—Tylėkit ten burbliai žemaičiai! 
Komandos negirdėjo?
—Nekišk be reikalo nosies! 
—Gal “makaroną” jau prisiuvo?
Ir eina Jurgis vėl rikiuotėj, 
Širdyj—namai, ar gaisras koks. . . 
Vien aus is Pranas greta jo, 
Jam ausį fabrike nukirto.
Ir guodžias Jurgis Pranui: 
—Matei sukilusius, Pranuk ? 
—Mat—ant kryžkelio prie tuopų. 
Kartu jie pradeda šlubuoti...
Trečiasis skyrius atsilieka, 
Kažkam nugraužtos kojos, 
Per petį priešakiniai juokias: 
—Vargšeliai! Fronto nepasieksit! 
Ištolo teisinasi trečias: 
“Mūs kojos galvas turi, 
Atgal—į frontą, ugnį eis, 
Bet užfrontėj jos sustreikuoja...”
Kokia čia netvarka dabar?! 
Jūs bobos—ne kareiviai! 
—Mums batai kojas ėda... 
Mielai mes čia prisėsim. 
—žygiuot, sakau, pirmyn! 
Paplentėj gula trečias skyrius, 
Traukia sau batus nuo kojų, 
Šaltinio jieško antras skyrius.
Pačiame kuopos priešaky 
Nualpo augaloti vyrai. 
—Kas jiem? Vištos, ką? 
—Ponas vade—tai liga širdies... 
Kilometras dar vienas kitas, 
Rugpjūčio saulės palydėtas, 
Ir jau net pusė vyrų 
Paplentėj gulinėja.
—Atsiprašau, man saulės smūgis... 
—Man perkaito patsai pakaušis.. . 
—Trauk velniai naujus batus. . .
—Man pilvas, troškulys, aš vemsiu...
Tiktai viršilos Kirkos 
Būrys tvirtai žygiuoja. 
Ir kojom trenkia, kaip-seniai, 
Ir dainą uždainuoja.

Audrom ūžauk valstietija!
Sudegink pančius, žemės kurmi, 
Perdaug ilgai tu juos nešiojai, 
Kai save “dulke” vadinai.
Ar ten ne tavo buvo sūnūs, 
žalsvom milinėm apvalkstyti, 
Kur darbininkų minią vare 
Kalėjiman ilgam ją uždaryti?
Kas šautuvais gatvėse švaistės, 
Kas laužė fabrikų vartus?
Kas klykdami “tėvynė mūsų!” 
Bedarbius skersgatviais gainiojo?
Tylėjai tu tada laukuos,
Nematei, kas tarpvartėje žuvo, 
Tu nematei ankstybo ryto, 
Kas smėliu užvertė kapus!
Kieno vaikai—blogiausi iš blogiausių 
Visuos penkiuos kontinentuos 
Revoliucijos—kraujų upeliais 
Į jūrų platumas išlaistė?
Didis tylėtojau, sulinkęs!
Tu atėjai pas mus į frontą,
Į pirmas linijas žengei 2
Mus sau į talką paprašyti.
Tarei jau pirmą žodį,
Kalbi saulėtekio šaly,
Be priekaišto mes tiesiam ranką, 
Be priekaišto, kad tu tylėjai!

9.
Dundėki dūžiais, mūs šalie, 
Daužyki pančius dalgiais, kūjais, 
Nešk, Jurgi, dalgį iš sodybos, 
Pranai — iš fabriko gelmių.
Savųjų žingsnių nestabdyk, 
Gimei vergijoj—nesvyruok : 
Ne tavo čia tėvynė, 
Nors tavo čia šalis.
Ji tavo bus, šalis laisva,
Laisvūnų, atkariauta,
Išlaisvink ją gaisrų pašvaistėm, 
Granatų dūmais išsmilkyk.
Granatų dūmais išsmilkyk, 
Blakes, tuos vorus ir šunis 
Iš štabų, rūmų, bankų!
Tie bankai—tai jųjų tėvynė!
Pirmųjų linijų draugai!
Drąsiau, be gailesčio, be skundo:
Kovose vieni buvom, 
Pirmose linijos vieni.
Pažvelk, kary, iš avangardo,
Ereli, žvelk per grotas, ugnį, dūmus:
Ateina lygumon rezervas, 
Pilki mūsiškiai eina. . .

V. Varašius.
1935-X-20.

Menininkų Trečio Apskr. Reikalu
Draugai menininkai! Trečio Apskričio 

konferencija įvyks sekmadienį, pirmą dieną 
kovo (March), 1936 metų, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Konferencijos pradžia: 11 
valandų ryto. Todėl, kurie jau esate ar 
būsite išrinktais chorų atstovais,—malonė
kite pribūti laiku, kad nereiktų, laukti vidur
dienio pradėjimui posėdžio, nes paskui ne
turėsim laiko nei su draugais elizabethie- 
čiais pasisvečiuoti.

Dabar, palikę pradžią konferencijos, eisi
me toliau. Prašau visų chorų, kad prireng
tume! tinkamus raportus, pranešimus kon
ferencijai, kaip tai: kiek choras turi narių, 
kiek išplatino literatūros, kaip atsineša į pa
ties Meno centro išleistas dainas bei veika
lus ir kaip choras stovi finansiškai. Šitie vi
si dalykėliai yra svarbūs meno srityje ir mes 
apie juos turėsime bent kiek pakalbėti.

Trečio Apskričio ribose yra keturi chorai, 
pirmiaus buvo ir dramos grupių, bet joms 
susiliejus ir susimaišius viduriuose chorų— 
jos savaime išnyko. Tačiaus vaidinimai vei
kalų vistiek eina savu keliu, tad būtų labai 
gerai, kad ir teatrininkai ir šiaip pavieni 
dainoriai dalyvautų konferencijoj ir išreikš
tų savo nuomonę apie darbininkų meną ne 
tik Hudsono paupyj, bet ir visoj lietuvių 
Amerikos išeivijoj.

Pietinėj Brooklyno dalyj susitvėrė jauni
mo choras—Trimitas. Būtų labai gerai, kad 
ir Trimito Choras išrinktų atstovus ir ati- 
triūbytų apskričio konferencijon. Draugai 
trimitiečiai, nebūkite skūpūs pasiuntimui de
legacijos, nes žinote, kad ateityj mes visi 
sykiu turėsime darbuotis, išarimui ir išakė- 
jimui proletarinės dailės dirvos. Darbo už
teks visiems ir delei jo nevešime kokių ne
susipratimų. žodžiu, būsime visi vienos šei
mynos žmonės!

Visi prisirengkime ir nesivėluokime prie 
savos dailininkų konferencijos!

J. N., Apskričio Pirm.

Clifford Odets Hollywoodan
Pastaruoju laiku paskilbęs jaunas drama

turgas Clifford Odets pasirašė sutartį su Pa
ramount filmų kompanija. Jis su direktorių 
Leiwis Milestone, paruoš filmavimui veikalą 
iš novelės “Generals Die at Dawn”. Dabar 
Odets’o nedėlinė alga bus $2,500.

Odets paskilbo, kuomet vienais metais 
Brod vės teatruose (New Yorke) pasirodė 
net keturi jo veikalai. Tokio įvykio dar 
iki šiol nėra buvę Brodvės istorijoj.

Kalu Ginklus
Su purvu, 
O ir su dulkėm, 
Atkakliai kovą 
Vedu. 
Lydau plieną 
Aš kas dieną, 
Skystą tyrę, 
Kaip tą pieną, 
Smėlio formosna 
Pilu.
Plieno štanga 
Garsiai žvanga 
Ant priekalo, 
Dar kietesnio, 
Sunkiu kūju, 
Kaip kalu.

Ir kalu aš, 
Prakaituoju, 
Ne noragą, 
Ne plūgus. 
Darbdavys— 
Mano gudrus: 
Geležies plūgai 
Padėti; 
Patvory gali 
Rūdėti— 
Duonos jam 
Visuomet bus,

Reikalingi jam 
Ginklai. 
Ruošias karui, 
Ar žinai ? 
Karas—reiškia, 
Milijonai; 
Ir priede— 
Pataps jie 
Ponai 
Nugalėtųjų kraštų.

Bet nūnai... 
Rytoj, po ryt— 
Būsime mes 
Ne iš tų, 
Ką be jokių 
Komentarų— 
Kamandai žiaurių 
Žandarų— 
Pasiduoda avinai!.

Darbininke, 
Juk žinai,h 
Savo kailiu . 
Mėginai, 
Tų malonių 
Pokarinių.

Alio! čia kalbą^tabas
Alio! Prašau man patį komendantą!
Prisiųsk šiandien tuojau
Karo policijos kuopą.
Neramus čia pulkas nuginkluotas,
Grąžinau iš kaimo kuopą,.
Aplink kaimai padūko!
Patrulių reik kareivius saugot...

Iš Laisvės Choro 
Darbuotės

SO. BOSTON, MASS.

Po pakeitimo kliubo kamba
rių tvarkos, Laisvės Choras 
gerai gyvuoja. Dainų pamo
kos geriau sekasi ir choras 
auga; gauname vis daugiau 
naujų narių ir gerų daininin
kų, taipogi bendrai pas cho
ristus pasireiškia daug drau
giškumo. Jeigu taip seksis ir 
toliau, tai neužilgo turėsime 
didelį ir gražų chorą. Dabar 
po kiekvienų pamokų choris
tai nesiskirsto, kaip pirma bū
davo, bet atlaiko trumpus mi
tingus bėgančiais reikalais, o 
po mitingui tankiai turime va
karuškas su užkandžiais. Mū
sų šefas A. Jankus pagamina 
kavos, o merginos nepamiršta 
iškepti skanių pyragų, tai ir 
būna “pare”; M. Dagis pagro- 
ja mum polkas ir pasišokt 
gauname. Išsiskirstome po na
mus visi užganėdinti ir su ne
kantrumu laukiame kito penk
tadienio.

Bravo, choristai! Taip ir rei
kia, gyventi ir dirbti su ūpu, 
vilčia, pasiryžimu. Tik nepa
mirškit patarlę: “The more 
the merrier”—a t s i v e s kime 
daugiau naujų narių, pakal
binkime prisidėti prie choro 

savo gimines, artimus ir drau

gus, tai bus mum visiem dar 
smagiau, o vietos užteks vi
siems. Dabar ypatingai turi
me smarkiau padirbėti, nes 
mūsų teatras ir koncertas jau 
netoli, tai bus kovo (March) 
1-ma. v

šių metų nauja valdyba 
energingai darbuojas. Org. Ch. 
Armonas deda daug pastangų, 
kad viskas būtų tvarkoj; fi
nansų raštininkas Fr. Sindoris 
savo pareigas eina pagirtinai; 
A. Jankus, mūsų choro vete
ranas iždininkas, mes visi jį 
gerai žinome, nereikia ko
mentarų. Nežiūrint kokia de
presija chore nebūtų, bet jisai 
finansus tvarko gerai, jį rei
kėtų paskirti šalies finansų 
ministeriu, kad subalansuotų 
biudžetą.

Ateityje Laisvės Choras ren
giasi surengti didelį koncertą 
ir teatrą Lietuvių Piliečių 
Kliubo naudai. Teatrą, kurį 
rengiamės sulošti, parašė mū
sų org. Ch. Armonas. Nors 
dar jaunas drg. Armonas, bet 
rodo jau nepaprastų gabumų, 
parašė veikalą, taikomą prie 
šių dienų gyvenimo. Veikalas 
revoliucinio pobūdžio, kurį tu
rėsite progos pamatyti greitoj 
ateityj.

Choristas.

Pastaba
Visi choristai kviečiami ne

praleisti nei vienų pamokų

koncerto, nes nereguliaris ne
kuriu choristų atsilankymas 
apsunkina darbą kitiem; bū
kime visi!

Organizatorius.

Baltimore, Mi
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

įvyko 3 d. vasario. Susirinko 
nemažas būrelis draugų ir 
draugių. Protokolas pereito su
sirinkimo priimtas, kai skaity
tas. Atsilankė delegatas iš ki
tų organizacijų, kuris trumpai 
kalbėjo, paaiškindamas ir ra
gindamas, kad mūsų organiza
cija prisidėtų prie reikalavi
mo, kad socialės apdraudos bi- 
lius būtų priimtas. Du delega
tai išrinkti tam darbui—dd. 
Anciukaitis ir M. Seimis.

Nutarta dalyvauti Komunis
tų Partijos bazare, kuris įvyks 
kovo 20, 21 ir 22 dienomis, 
209 S. Bond St.

Taipogi, buvo nutarta pa
kviesti draugą A. Bimbą pasa
kyti prakalbą baltimoriečiams, 

rnes Baltimorės publika jau se
nai laukia jo prakalbos išgirs
ti.

Buvo padaryta tarpe draugų 
kolekta, kad pagelbėjus, nors 
kiek galima, Kanados “Darbi
ninkų žodį”. Aukavo sekami

iki draugai: Smolenskas—$1; J.

... Bet gi mes 
Nevengsime 
Kautynių. . . 
Eisim mūšin 
Ir laimėsim,- 
Naują pamatą 
Padėsim 
Darbo klasės 
Viešpatijai. 
Išnaū d oloj ms— 
Mirtis!. . . 
Jau atšipo 
Jie dantis 
Mūsų kūną 
Grauždami, 
Mūsų kraują 
Gerdami.
Mūs ginklai— 
Ne tam daryti, 
Proletarą kad 
žudyti.

Jonas
So. Boston, Mass. 
1935-VII-26. 
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Stanys ir P. Paserskis—po 50 ' 
centų; J. Jasaitis ir A. Vitkus’ 
—po 25 centus. Viso su smul
kiais $3. Už augščiau minėtą 
sumą, kuopa nutarė užprenu
meruoti “Darbininkų žodį” At
letų Kliubui, kur galės visokių 
pažiūrų darbininkai pasiskai
tyti tą z darbininkišką laikraštį.

Toliaus, d. K. Mikolaitis pri
žadėjo paaukuot gražią dova
ną. Kas bus per dovana, tai 
niekas dar nežinom, bet gana 
aišku, kad bus graži ir brangi. 
Buvo nutarta padaryt knygu
tes laimėjimui minėtos dova
nos. Surinkti pinigai už augš
čiau minėtą dovaną bus ski
riami darbininkų judėjimui.

A. Vitkus.
i
4 I
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Daugiau Balsy Prieš 
Karą ir Fašizmą

W.P.A., apart vaidinimų ir 
koncertų, dažnai surengia ir 
populiariškų paskaitų-lekcijų.

Ana karta man teko būti 
Municipal Building, 122 Tyler 
St. South Cove, kur kalbėjo 
italų baptistų kunigas John 
McLaren, tema “Dictatorship”.

Labai vykusiai jis išanaliza
vo Mussolinio ir Hitlerio dik
tatūras ir nurodė, kaip jos at
sirado. Fašizmą anot jo, pa
gimdė pokarinė ekonominė su
irutė. Fašizmas daug žadėjo 
ir žmonės puolė jo glėbin. Bet 
fašizmas nieko gero liaudžiai, 
darbininkų klasei nedavė ir 
neduos. Savo pažadų fašistų 
diktatoriai nepildo ir pasilaiko 
durtuvu.

Prelegentas plačiai nupasa
kojo, kokią žalą atnešė kultū
rai ir civilizacijai Italijos ir 
Vokietijos fašizmas. Kiek tau
riu gyvybių paaukuota fašizmo 
-demonui ir tt.

Kalbėtojas prisiminė ir So
vietų Są-gos proletariato dik
tatūrą. Sulygino ją su fašistų 
diktatūra ir parodė tarp jų 
milžinišką skirtumą. “Sovie
tų Rusijos diktatūra”—sako 
kalbėtojas—“yra demokratinė 
diktatūra. Tai yra darbo kla
sės diktatūra, o ne vieno as
mens, kaip kad yra Vokietijoj 
ar Italijoje”.

Kalbėtojas kalbėjo ir prieš 
karą, kuris gimdo fašizmą. Iš 
publikos buvo užklaustas, ar 
galimas fašizmas Amerikoje. 
Į tai jis atsakė: “Jei nenorim, 
kad žmonių galvos ristųsi nuo 
budelio kirvio; jei norim lais
vesnio žodžio, spaudos ir tt., 
jjrivalom visomis išgalėmis ko
voti prieš karą ir fašizmą.

Mūsų “daktarui“ Kubiliui 
reikėtų pas tą žmogų pasimo
kinti.

Jonas

nios kunigaikštienės. O jau 
tie basakojai kareiviai visai 
vaidinimą sugadino! Ir šį vei
kalą vaidintojai mano pakar
toti ir kitose kolonijose, mano, 
taip sakant, papinigauti su 
juo.

Apart vaidinimo, buvo ir 
kalbų. Ir kur tik prakalbos, 
ten, it pipiras į patrovą, ir 
Kubilius čia! žmogus, mat, 
myli labai afišuotis.

Pirmas kalbėjo S. Moc
kus, S.L.A. iždo globėjas. Kal
bėjo neblogai. Mockus moka 
gudriai laviruoti — išsišokimų 
jis nedaro.

Po jo kalbėjo “daktaras” 
Kubilius, liet, metodistų, kuni
gas. Jo kalba, kaip ir visuo
met, vieni pasigyrimai, savęs 
aukštinimas. Ir jau kaip pra
deda girtis—tai nežino kada 
ir sustoti. Ir šį kartą: ir sig
nalizavo vaidintojai, ir publi
ka ėmė nekantrauti, ploti, 
švilpti, murmėti, o jis kaip 
kalba, taip kalba.

Norėdamas pasirodyt dide
liu patriotu, nei iš šio, nei iš 
to jis ėmė klykti, kad Rusijoj 
žmonės šaudomi, o Lietuvoj, 
girdi, parodykit man ar nors 
vienas žmogus už politiką tapo 
nušautas ?

Ir tai kalba žmogus, kuris 
myli ofišuotis mokytu ir net 
daktaru! Ir tai kalba tuo lai
ku, kuomet žudomi nekalti 
Lietuvos valstiečiai! Gerai 
“Keleivis” pasipiktinęs sako, 
kad didesnio ignoranto negali 
būti.

Dar kalbėjo kažin koks tei
sių žinovas, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. Jis tik gyrėsi apie 
didelius Lietuvos “atsiekimus”. 
Bet juk tie “atsiekimai” mums 
visiems gerai žinomi, štai pil
ni prigrūsti kalėjimai valstie
čių. štai mirties bausmė vol- 
demarininkams. Tai vis gra
žūs “atsiekimai” kruvinos 
Smetonos diktatūros.

Paskutinis ir tai geriausias 
kalbėtojas buvo F. J. Bago- 
čius. Jis nori matyti Lietuvoje 
laisvę ir demokratiją.

Jonas

Žiniy-Žinelės
Vasario 17 d. Liet. Pil. Kliu- 

be turėjom labai įdomią pa
skaitą apie Lietuvą ir Sovie
tų Są-gą. Kalbėjo drg. Or- 
manas, kuris pereitą vasarą 
dalyvavo pasauliniam lietuvių 
kongrese ir lankėsi Rusijoje.

Kadangi kalbėtojas čia gi
męs ir augęs jaunuolis, tai jo 
įspūdžiai ypač yra vertingi ir 
įdomūs. Daugiau tokių jau
nuolių !

Vasario 18 d. Liet. Pil. Kliu- 
be įvyko jaukus susirinkimas, 
šio susirinkimo tikslas buvo 
įkurt Jaunųjų Komunistų Ly
gos skyrių. Atvykę jaunuo
liai organizatoriai plačiai iš
dėstė, kokia papėde ši lyga 
organizuojama. Ištikrųjų. tai 
gražus užsimojimas, plačia 
vaga, organizuoti Amerikos 
jaunimą. Toj lygoj gali su
tilpti visų pažiūrų jaunimas ir 
lavintis-ruoštis gyvenimai!. Tai 
savo rūšies mokykla.

Po susirinkimui buvo drau
giški užkandžiai, biskis muzi
kos ir pasišokta. Jauku ir 
smagu draugiškoj šeimoj, čia 
jautiesi, kad ir tu, visų apleis
tas, dar nesi vienas.

Suaugusių mokykla jau vei
kia trečia savaitė, 376 Broad
way, sekmadieniais nuo 2 iki 
4 dieną. Lankytojai labai ja 
patenkinti.

Bostono žiniomis visi domi
si ir noriai skaito. Jas cituoja 
net “Vienybės” koresp. p. J. 
Kerdiejus. Kiti gaudo nors iš
karpas.

Jonas.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas

Pereitą sekmadienį, vasario 
16 d. So. Bostonas plačiai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės 18 metų sukaktuves.

Katalikai susirinko Munici
pal Building 2-rą vai. dieną. 
Įžangos čia nebuvo. Buvo ren
kamos tik aukos Vilniui va
duoti.

Kalbėjo čia apie 5 kunigai 
ir Dr. Landžius. Kalbėtojų tar
pe ,buvo ką tik atvykęs iš Lie
tuvos kun. kan. Kemėžis.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

Muzikalę programą išpildė 
bažnytinis choras ir vargamis- 
tras. čia pat išklausyta ir ra
dio programa iš Lietuvos. įtei
kia pasakyti, kad radio pro
grama perduota nevykusiai. 
Baigiant radio programą buvo 
pranešta, kad dabar kalbės 
“jo excelencija” Smetona, bet 
vietoj jo pasigirdo stoties ve- 
dSįo kalba, kuris pranešė, kad 
programa baigta. Publikoj 
ėmė juoktis, kad Lietuvos “ex- 
cefėncijai” amerikonai kaip 
per ausį užvažiavo. Mizernas 
exčelencija, amerikiečio aki
mis žiūrint!

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė.

Vakare Liet, nepriklauso
mybės minėjimas ėjo Lietuvių 
svetainėj. Jį surengė S.L.A. 
2-i&s apskritys.

Čia buvo ir įžanga: 35 ir 25 
centai. Publikos pilnutėlė sve
tainė. Suvaidinta istorinė dra
ma “Mirga”. Nors ją vaidino 

lideli” artistai, bet veikalas 
lUvaidinta prastai. Pakenčia
mai vaidino p. Minkienė ir p.

aura. P. Kubilienei geriau 
ko kokio riterio ar, stačiai, 
azoko kostiumas, bet ne švel-

Lietuvos N e p r i klausomybės 
Minėjimas Praėjo Gražiai
Vasario 16, LMD svetainėj 

įvairių draugijų komitetas 
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą. Nors oras 
buvo gana prastas, publikos 
visgi prisirinko pilna svetai
nė.

Muzikalę programo dalį 
išpildė šv. Jurgio Choras, LDS 
Jaunuolių Stygų Orkestrą, dai
nininkė Paulekiutė, smuikinin
kai Savickutis ir viena mer
gaitė.

Kalbėjo pirmiausia J. Ga- 
siunas, trumpai pažymėdamas 
svarbesnius Lietuvos istorijos 

, punktus. Kalbėtojas nurodė, 
kad Lietuva labai daug per- 
kentėjo nuo carizmo pries
paudos ir karo laikais. Dabar 
nepriklausomai Lietuvai gy
vuojant vėl didelis pavojus 
gręsia iš Vokietijos nazių ir 
Lenkijos fašistų pusės. Todėl 
mes turime vieningai kovoti 
tuos pavojus. Taipgi neturim 
pamiršti, kad Lietuvos nepri
klausomybė paskelbta su de
mokratine tvarka ir visuoti
nu balsavimu išrinktu seimu. 
Dabar to Lietuvoj nėra. Mes 
todėl pareiškiame nepasiten
kinimą tokia tvarka ir stojam 
už demokratinę tvarką, pasi
sakėm už darbininkų, valstie
čių, profesionalų ir smulkiųjų, 
vertelgų bendrą valdžioj da
lyvavimą. *

J. K. Mažiukna išreiškė pa- 
sidžiaugimą, kad Lietuva da
bar nepriklausoma ir nors bis- 
kutį turinti laisvės. Jisai taip
gi nurodė, kokie dideli pavo
jai mažai tautai iš pusės to

kių diktatorių, kaip Hitleris ir 
Mussolinis. Kreipė klausytojų 
atydą, ką dabar Italijos fa
šistai daro su Ethiopija, kur 
skerdžiami nieko nekalti žmo
nės. Taip gal atsitikti ir su 
Lietuva. Todėl jis kvietė visus 
budėti. Jis nurodė, kad Lietu
voj vidujinis didžiausias prie
šas, tai dabartinė Smetonos 
valdžia, kuri visokiais būdais 
persekioja kitų pakraipų žmo
nes. Todėl ir nesą pas žmo
nes didelio noro kovoti už pa
laikymą Lietuvos nepriklauso
mybės. Reiškė reikalavimą, 
kad Lietuvoj būtų atsteigta 
visos civilės demokratinės tei
sės.

Advokatas Shultz išreiškė 
savo jausmus, kad jis pasilie
ka mylintis Lietuvą. P. Pivo
riūnas taip pat labai mylįs 
Lietuvą. Jam neapeiną, kokia 
ten valdžia yra, bile lietuvių. 
Esą Lietuvoj padaryta daug 
progreso.

Aukų padengimui lėšų, su
rinkta $15.05. Kadangi lėšų 
nei nepasidarė, nes LMD da
vė svetainę veltui, tai aukos 
paskirta Pitts, universiteto 
kambariui.

Tą pačią dieną S. S. Pilie
čių Kliubo svetainėj katalikiš
kos draugijos turėjo apvaikš- 
čiojimą. Ir ten buvo daug žmo
nių. Apie programą neteko 
patirti.

Kun. Vyparto Bėdos 
Teisme

Šiomis dienomis šv. Jurgio 
parapijos pirmininkas* J. Ven
cius priteistas užmokėti J. 
Meškunui $3,000.00. Kita byla, 
J. Kazlausko keliama, laukia

nagrinėjimo. Tai vis Šv. Jur
gio parapijos buvusio klebono 
Vyparto bėdos.

Istorija tokia:
Kun. Vypąrtas buvo pusė

tinai prisiskolinęs nuo parapi- 
jonų. Už tai jį patraukė teis
man ir net areštavo. Kauciją 
už jį uždėjo J. Kazlauskas ir 
J. Meškunas. Kadangi Vypar- 
tas, teisman nestojęs pabėgo 
į kitą miestą, tai Kazlauskas 
ir Meškunas užgriebė klebo
nijos rakandus ir išpardavinė- 
jo ant “šerif sale.” Tuo laiku 
klebonavo kun. Žukauskas. 
Kuomet šerifas atvažiavo iš
pardavinėti rakandus, tai ku
nigo nebuvo namie, šerifas iš
laužė duris ir viską išnešė.

Vėliaus kun. Žukauskas ir 
parapijos pirm. Vencius areš
tavo Kazlauską ir Meškuną, 
kaltindami išvogime jiems ne
priklausomų dalykų, net kun. 
Žukausko nuosavybės. Teis
mas tačiaus juos pateisino, tai 
tada Kazlauskas ir Meškunas 
apskundė Vencių už žemini
mą jų vardo.

Teisme Vencius pripažintas 
kaltu ir priteistas užsimokėti 
$3,000. Bet tai dar ne pabaiga. 
Kazlauskas taipgi jį spiria 
prie sienos.

Matote, kun. Vypartas, pri
viręs labai neskanios košės, 
prasišalino, o kitiems tenka tą 
košę valgyti.

Kaip girdėt, dabar Vypartas 
klebonauja Westville, Ill. Pa
vapi jonai turėtų apsižiūrėt, 
kad ir ten jis neprivirtų tokios 
košes, kurios pats nenori val
gyti.

Plieno Magnatai Vienijasi
Pittsburgho ir apielinkės 

keletas plieno kompanijų ren
giasi prie susivienijimo, kad 
sudarius didesnę spėką rinkoj 
ir išnaudoti darbininkus. At
virai jie kalba, kad pas dar
bininkus vystosi vienos indus
trinės unijos dvasia, kaipo ga
lingas įrankis kovai prieš plie
no baronus. Pastarieji todėl 
nieko nelaukdami vienijasi. i

Plieno darbininkams todėl ; 
reikėtų, smarkiau pradėti veik-! 
ti. Visiems stoti į vieningą 
plieno uniją ir organizuotis in
dustriniais pamatais.

i 

Komunistu Partija Ren
giasi Prie Konvencijos

Nesenai įvyko Kompartijos 
Penkto Distrikto Komiteto 
posėdis, kuriame išdirbta pla
nai platesniam veikimui. Nu
sitarta tuojaus šaukti konven
ciją. Konvencijos atidarymui 
rengiama masinis mitingas su 
muzikaliu programų vasario 
29, Carnegies Aditorijoj, Fe
deral ir Ohio. Kviečiama visi 
rengtis prie konvencijos ati
darymo.

Partija taipgi atidarė naują 
raštinę Washington Trust 
Buildinge, 929 Fifth Ave. Te
lefonas: Court 9655. Visais 
partijos reikalais galima ten 
kreiptis.

Lietuvių Radio 
Programai

Baltimore, Md.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Paminėjimas
Šiais 1936 metais Lietuvos 

nepriklausomybės diena daug 
skirtingiau pažymėta Baltinio-i 
rėj negu kada nors pirmiau ir 
skirtingiau negu šiais metais 
kitose valstijose.

Dėka teisėjo William F. 
Laukaičio pasidarbavimui, Ma
ryland valstija pripažino Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimo diena—vasario 16 d.— 
teisėta valstijos švente, žino
ma, kaipo pirmoji tokia šven
tė, ji buvo itin ryški.

Lietuvos ministerio pono ža- 
deikio pribuvimas sukėlė daug 
ovacijų tarpe tautiniai nusi
stačiusių lietuvių ir amerikie
čių. Mount Royal stotyje jis 
buvo sutiktas Maryland Vals
tijos gubernatoriaus Harry W. 
Nice ir miesto majoro Jack- 
sono. Baterija One Hundred 
and Tenth Field Artillery iš
šovė 15 kartų ministerio pa
sveikinimui. Iš ten mašinų ly
dimi, kurios buvo Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis padai
lintos, pribuvo į Maryland te
atrą, kur įvyko prakalbos ir 
koncertinė programa. Koncer
tinę dalį išpildė šv. Elzbietos 
benas, Dainos Choras, teno
ras K. Andrikus, J. Simanai
tis ir jo sūnus Jonas—smuiki
ninkas.

Tu o m pat kartu radio ban
gomis buvo perleista koncer
tinė programa iš Lietuvos. Sa
koma, kalbėjo ir prezidentas 
A. Smetona, bet susirinkusie
ji Maryland Teatre, jo negir
dėjo.

Ant vietos buvo daugelis 
kalbėtojų, kurie prisimygę aiš
kino apie šiandieninę Lietuvos 
“gerovę” ir šiaip, kas jų ma
nymu ’yra geriausia. Apie Lie
tuvos politiką trumpai kalbė
ta, o apie vidujinį gyvenimą 
dar mažiau, nes diena buvo 
svečiavimoyi, prabangos diena, 
o ne kieno ten vargus-varge- 
lius rokuoti.

Bene svarbiausiu kalbėtoju 
buvo “Vienybės” redaktorius 
J. Tysliava, kuris savo iškal
ba ir gestais daugeliui tenaiti- 
nių patiko. Būtų verta kas 
pažymėti, bet žinant, kad 
tautinių, pažiūrų poetai vien 
tik svajonėmis vaduojasi, pa
sitenkinu tuomi.

Bet, kad dar žymesnį įvy
kį padarius, Lietuvos ministe- 
ris P. žadeikis apdovanojo 
Maryland valstijos gubernato
rių Harry W. Nice Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gede- 
mino Ordenu, o William F. 
Laukaitį trečio skyriaus na
riu (?—Red.) už jo darbą.

Nors anglų spauda buvo 
naudota garsinimui ir plaka
tai plačiai paskleisti, bet žmo
nių daug daugiau galėjo būti, 
ir dar kas matėsi^ tai stoka 
jaunimo, nors didesnė progra
mos dalis buvo pildoiha ang
lų kalba. Pasirodo, jogei į 
Lietuvą pačiu lietuvių tėvi) 
vaikai mažai kreipia doniėsio.

Vinco Duktė.

jaus pranešta bošams Miliaus
kam, kurie iš tautybės yra lie
tuviai, ale savo tautinius bro
lius ir kitų tautų darbininkus 
išnaudoja kiek tik galėdami, 
kraudami sau didelius turtus. 
O darbininkam moka 20 centų 
į valandą ir verčia dirbti net 
po 10 iki 18 valandų į dieną 
prie sunkaus ir purvino sker

dyklų darbo. Bet kaip kitur, 
taip ir čia, darbininkai sukilo 
prieš išnaudotojus-bosus ir 169 
darbininkai išėjo į streiką.

Darbininkas

Shenandoah, Pa.
Povilas Dargis vėl rengia 

nuolatinius lietuvių radio pro
gramas, per tą pačią stotį— 
WWSW, kiekvieną nedėldienį, 
pradžia 12:45 vai. dieną. Svar
bu visiems pasiklausyti.

Rep.

PRAGA. — Čechoslovaki- 
joj suimta 15 pabėgusių iš 
Vokietijos komunistų. Be 
kitko, juos kaltina, kad* “jie 
niekinę vokiečių socialistų 
vadus,” traukę vokiečius 
pabėgėlius į komunistų pu
sę ir aštriai kritikavę Če- 
choslovakijos valdžių.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau si 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko 
kio tageidauj*- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įv»< 
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadv 
ir stone Ave., tarp. Eastern l’a.k

* n ( hauncv) storių BM'I 1 
BROOK1SN N Y

1'eL Glentnoie 5-619.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namui is vidaus ir iš lauko 

A. BALCIUN
12) Chauncey Street Hrookiyn N ’

P. BIELlALbKAfc
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 0-6101

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

Darbininkų Žurnalą

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

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

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

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

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

f

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

169 Shenandoahrio Mėsos Dar
bininkai Išėjo Į Streiką Prieš 

Vergiškas Algas

Vasario 18 dieną, Shenan
doah Abator Co/ darbiniu-j 
kams einant į darbą, bosas A. 
Miliauskas kiekvieno užklau
sė, ar buvęs ant mitingo. Jei 
darbininkas sakė, kad buvęs, 
tai bosas tarė: “Tu negali čia 
daugiau dirbti—tu esi paleis
tas”. Tokiu būdu, vienas po 
kito liko atleisti net 37 darbi
ninkai. Priežastis buvo tokia: 
Darbininkai, nepakęs darni 
vergiškų algų ir nežmoniškų 
darbo sąlygų, nutarė suorga
nizuoti uniją. Vasario 17 d. 
vakare, darbininkai susirinki
me nutarė streikuoti del geres
nių sąlygų darbe it; už unijos 
pripažinimą. Bet kaip kitur, 
taip ir čia, šnipų pilna. Tuo

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
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—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kaihpas E. 23rd St.
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Puslapis Penktas.

LIETUVIO ATSIMINIMAI
= APIE ANGLIJOS AVANTIŪRĄ ARCHANGELSKO RAJONE== 

Rašo P. š.
(Tąsa)

Jis mus ramino, kad mūs į frontą 
wnesiųs, nes nepasitikės mumis,—sako, 
dirbsit įvairius darbus caristam bei sve
timiem įsiveržėliam. Sako Steponaitis, 
“aš pasidarbuosiu, kad areštuotus pa- 

* liuosuotų,” tai yra nesodintų kalėjiman.
Taip ir buvo. Po ilgų tardymų visus 

areštuotus išskirstė prie įvairių darbų, i 
Steponaitis nežymiai, bet karštai atsi- i 

t sveikinęs, prasišalino ir mes čia jo dau
giau nematėm. Daugeliui iš mūsų jis i 
davė tam tikrus patarimus, nurodymus, 
kaip mes turime elgtis tam tikram mo
mentui atėjus.

Iš Archangelsko į Sibirą
Po kelių dienų tvarkymosi Archangel

ske mum pranešė, kad važiuosime ilgon ! 
kelionėn—į Sibirą. Daugumas iš mūsų . 
reikalavo, kad juos leistų važiuot į Mas- 

9 kva. Bet kur tau! Sako, ar pas bolše
vikus norit važiuot?! Ne del to mes ! 
jus čia atgabenom. Pranešė, kad važiuo
sime į Vologda dirbt, o gal ir kariaut su 

* bolševikais?
Sugrūdo mus į purvinus vagonus; kur j 

prisiglaudi, ten susitepi, o mūsų drabu- i 
žiai dar švarūs—atsivežti iš Anglijos. I 
Kelionė buvo ilga—net 11 dienų. Po ke
liu dienu važiavimo mūsų ne tik drabu- v v C

žiai labai išsitrynė, bet ir mes patys ne
buvom panašūs į žmones. Vagonuose j 
šalta, naktimis nėra kur gulėti. Nors į 

« juose ir buvo įtaisytos palatkos, bet ant 
jų tik šiaudų buvo. Vieni sugulam ant 
palatkų, kiti ant grindų.

Baisiai Sugadinom Vidurius
Išvažiuojant iš Archangelsko mum 

* maisto davė tik silkių ir duonos. Silkės, 
tai vis silkės—labai sūrios, o mes veik 
nieko daugiau neturime, kaip tik silkių 
ir duonos. Nusipirkt niekur nieko ne
gausi, nes kartais važiuojam dvi paras 
per girias ir jokio miestelio neprivažiuo-

• jam. Retkarčiais privažiuojam trauki
nių susitikimo punktą, tai yra, kur su

sitinka traukiniai vienas priešai kitą 
ateinant. Kadangi ant to kelio buvo tik 
viena pora relių, tai pavažiavus kelis 
šimtus viorstų, pamatai išvestą į šoną 
kitą porą relių, ir, žinoma, ten vis ran
dasi kokis namas, kur ramiu laiku ke- 

« leiviai galėdavo gaut valgių ir gėrimų.
Gi dabar—nieko negausi, nei sausos duo
nos!

e Kaip minėjau, kad turėjome tik silkių 
ir duonos, bet duonos buvo mažiau, ne
gu silkių, tai kiek kandom silkės, tiek ir 
duonos,—valgis labai sūrus. Pradėjom

jaust baisų troškulį; kiek turėjom su sa
vim vandens, visas išsibaigė. O trauki
nys niekur nestoja. Atėjo ilga naktis, 
o mes negalim dalaikyt iš troškulio,— 
nei miegot negalim. Užmiegi, tai sap
nuoji, kad vandenį geri ir geri, bet jis 
tau burnon nepatenka, o tik liejasi kur 
pro šoną...

Išaušo rytas. Privažiavom į susitiki
mo punktą; traukinys sustojo. Mes visi 
griūte griuvom iš traukinio vandens 
jieškoti. Štai naujai įtaisytas cementi
nis šulinys ir mes puolėmės prie jo. Van
duo labai trenkia cementu, negardus, bet 
ką mes paisom, bile tik vanduo... Gė
rėm daug, ko mūs pilvai netrūko. Tuoj 
atvažiavo traukinys iš prieš, mum davė 
signalą, kad jau važiuojam. Sulipom 
traukiniu su indeliais vandens. Džiaugė
mės, kad nenumirėm nuo troškulio.

Pavažiavus kokią valandą ar daugiau, 
mūsų viduriuose pradėjo kas tai balado
tis, gurguliuoti, pasijautėm kaip ir už
nuodyti. .. Da už kiek laiko vienas po ki
tam pradėjo raivytis, spaust kojas krū
von... Pasidarė taip, kaip kad mes bū
tume ricinos po dvi kvortas išgėrę... 
Kur dėtis? mūsų vagone išeinamos vie
tos nėra, o traukinys eina ir eina be su
stojimo per begalinę girią. Ilgai galvot 
del kokios nors išeities nebuvo laiko, nes 
kiekvieną spyrė “prie sienos.” Na, ati
darom traukinio duris, išsikaria vienas 
lauko pusėn tuštyt vidurius, o kiti du 
laiko už rankų ar už sprando, kad neiš
pultų; tą įtraukus vidun, kitas kiša lau
kan “aną galą”... Ir taip mes be susto
jimo darėm pakaitas iki sekančio trauki
nio sustojimo punkto.

Sustojus traukiniui dabar visi iššoki- 
nėjom ir leidomės į krūmus... Davus 
signalą važiuot, rodos, visi skubino trau- i 
kinin, bet vienok astuoni ir pasiliko ne
išbrendamose giriose. Manėm, kad jie j 
jau dings be žinios. Bet štai už kelių va
landų mūsų traukinį pasivijo vienas gar- i 
vėžys su pasilikusiais aštuoniais.

Vologdoj žmonės Badavo
Vologdos mieste labai sunku buvo gaut 

duonos svaras, kad ir kelis dolerius mo
kėtum. Žmonės išrodė nedavalgę, ap- 
skurdę; baltųjų valdininkų persekiojami. 
O čia partizanų grupės užpuldavo bal
tųjų sargybas, valdininkus ir juos skin- 
davo, todėl ten ir buvo didelė betvarkė 
ir badas. Sakoma, partizanai neprileis
davo maisto iš provincijos.

(Daugiau bus)

Žinios Apie Karą
* Nauji Karo Orlaiviai

Kaip tankų yra labai daugi 
rūšių, taip ir karo orlaivių.' 
Jie dalinasi į žvalginius, mū-: 

* šio orlaivius, šturminius, leng
vus, sunkius, vidutinius bom-. 
bininkus ir kitokius. Prie to tų- 

9 rūšių orlaiviai vėl dalinasi j1 
daugelį dar kitokių rūšių. Vie-! 
ni skiriami puolimui ant arti-i 
mų apkasų, kareivių, kiti antį 
miestų, namų, karo laivų, tvir
tumų. Skirtingos ir jų bombos; 
vienos yra mažiukės, sverian-

# čios tik po kokį svarų, jos pil
nos uždegamos medžiagos. Or-

• laivis jų turi daug, paleidžia, 
kaip kokį lietų, o kitos didelės, 
sveriančios net iki dviejų tonų, 
kurias meta ant laivų, tiltų, 
namų ir daugelio kitų didelių 
dalykų.

t Japonijos imperialistai besi
rengdami karan nusipirko nuo 
Amerikos Douglas firmos pa-

* tentą ant orlaivių “DS-2.” šie 
orlaiviai yra dvimotoriniai, 
kiekvienas motoras po 700 ar
klių jėgos. Jie gali išvystyti į 
valandą iki 338^ kilometrų.

* Tušti orlaiviai sveria po 5,350 
kilogramų; jie gali imti iki 
3,000 kilogramų krovinį. (Ki-

* logramas apie svarai).
Japonija juos naudos kaipo 
vidutinius bombininkus. Orlai

viai gali atlikti ilgas keliones 
be apsistojimo.

Vokietijos fašistai daug bu- 
davoja naujos rūšies bombi- 
ninkų, kurie yra žinomi, kaipo 
“Henkel—III.“ Jie turi po du 
motorus, kiekvienas 880 ark
lių jėgų. Į valandą laiko gali į 
išvystyti 410 kilometrų greitu-1 
mą. Be apsistojimo gali atlikti 
1,500 kilometrų kelionę.

kasvaidžiais. Tankas gali per
eiti plačius ir gilius griovius. 
Kuro jis turi del 140 kilomet
rų kelionės. Vyriausia tanko 
ypatybė ta, kad jis gerais ke
liais važiuoja ant guminių ra
tų, darydamas .po 75 kilomet
rus į valandą, o per laukus ei
na ant dangčių. Permainymas: 
nuo ratų ant dangčių ar prie- j 
šingai atliekama tik į 18 se-, 
kundų.

Nauji Karo Tankai Dubeltavi Orlaiviai

Apatinis orlaivis gali išvystyti, j 
savo nugaros 
kilometrus į 

viršutinis, kada 
atsidalins, tai ga- 
iki 320 kilometrų

Tankų yra bent šimtas rū
šių. Jie dalinasi į amfibijas 

i (galinčius plaukti per upes, 
! ežerus ir eiti žeme), tanket- 
1 kas—mažus, vidutinius, dide
lius, vifš-didelius, žvalginius, 
užpuolimo, apsigynimo, artimo 
veikimo, tolimo veikimo, dū
mų gaminimo, nuodingų gazų 
skleidimo ir daugelį kitokių 

I rūšių.
Vokietija gaminasi visokius 

tankus, bet paskutiniu laiku 
daug pasidarė nuodingus ga- 
zus skleidžiančius ir gaminan
čius dūmus. Austrija gamina 

; tankus itališkos rūšies.
Švedijos Landsverk ginklų 

, gaminimo firma padarė nau
ją tanką, kuris yra 11 ir pusės! 

■tono sunkumo, ginkluotas 1| 
' kanuole 37 mm. ir dviem kul-

Anglijos imperialistai buda- 
voja labai keistą orlaivį. Jo 
modelį pagamino karininkas 
Mayo. šį orlaivį visaip dar va
dina, bet daugiausiai dubelta- 
vu. Tikrumoje, tai ir yra du 
orlaiviai viename daikte, kurie 
ore persiskirs. žiniška jū
rinė valtis, su 4-motorais, ku
rių kiekvienas išvysto po 670 
arklių jėgų, arba visi—2,680 
arklių, tarnauja kitam orlai
viui motina. Ant šio keturmo- 
torinio orlaivio yra budavoja- 
mas antras keturių motorų or
laivis, tik mažesnis ir su ma
žesniais motorais. Apatinis or
laivis—“motina“ sveria su 
kroviniu 15,200 kilogramų,. Gi 
viršutinis orlaivis turi 4 moto
rus po 340 arklių kiekvienas 
ir sveria 9,500 kilogramų.

Easton, Pa
Mirė Lietuviai

kad tokis dubel-

prieš J. GARŠVA
Lais-

IŠ LIETUVOS

G 65 7 h

nesveikumas bus jums

PRANEŠIMAI iš kitur

DIDELIS NUP1GINIMAS
Street

Street

Street

of B rook I 
sinned on

Bushwick Ave

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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.

įvairūs sveikatai 
chemikalai. Tai 

ar ne šeštas iš ei- 
kuris be laiko per-

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

reby uivi’ii 1h;it. License No. į 
.•cn i: : tii'il to the iimlersitrneil . 
inc supi liqir r sit retail under I 

of tin* Alcoholic Beverage , 
Bu bwick Ave., Borough j 

'ountv of Kings, to be con- ■ 
premises.

ABItAHAM GOMBERT
Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. ' 
RW 945 has been issued to the undersigned j 
to sell beer and wine at retail under Section 
L32-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at lOtil Oce.'in Barkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

PA UK VILLE AMUSEMENT CORB.,
1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y. f

nešdamas ant 
“mažąjį,“ 256 
valandą; o 
nuo didelio 
lės išvystyti 
į valandą.

Kalbama, 
tavas lėktuvas yra reikalingas 
vežiojimui keliauninkų ir atli
kimui tolimų kelionių. Mat, iš 
karto motorai veikia tik apa
tinio lėktuvo, o viršutinis ra
miai stovi ant jo nugaros. Ka
da apatinis atliks jau ilgą ke
lionę, tada nuo jo atsidalys 
ore viršutinis orlaivis ir jis, 
turėdamas daug kuro, galės 
atlikti ilgą kelionę. Bet kari
ninkai dabar trina rankas, kad 
tai bus geri bombininkai, nes 
tokiu būdu bus galima už tūk
stančių mylių “priešą“ pasiek
ti ir daug nunešti bombų. “Ma
žasis” orlaivis neturės atlikti 
visą kelionę, o tik dalį jos, ki
tą dalį jį neš “motina.”

Tie orlaiviai taip gudriai su
jungti, kad skrendant ore ga
lės lengvai vienas nuo antro 
atsipalaiduoti. Ateinantį pava
sarį jis bus gatavas.

Vasario 8 d. University 
Pennsylvania ligonbutyj, PhK 
ladelphia, Pa., mirė estonietė ♦ 
Ona Kurmienė, sulaukus vos 
45 metų amžiaus. Jos kūnas 
pargabentas Eastonan ir tapo 
palaidota 11 d. vasario su re-1/. 
Ilginėmis apeigomis. Paliko di
džiausiame nuliūdime vyrą Jo
ną, ir paaugusius, augštesnią 
mokyklą lankančius vaikus, 
sūnų Joną ir dukterį Pauliną. 
Taipgi gimines šioj šalyje ir 
Lietuvoje.

Draugė Ona Kurmienė nors 
prie darbininkiškų organizaci
jų nepriklausė, tačiaus nebuvo 
fanatiškai nusistačiusi 
darbininkišką judėjimą, praei
tyje, rodos, skaitydavo 
vę“, buvo draugiško ir malo
naus būdo. Kaip ji taip ir 
jos draugas lankydavo darbi
ninkiškų organizacijų parengi
mus ir prakalbas. Iš Lietuvos 
d. Kurmienė paėjo nuo Telšių.

Keikiame giliausią simpati
ją velionės draugui ir vaikams. 
Liūdna netekus dar vienos, 
pačiame gyvenimo žydėjime, 
darbininkiškos šeimynos narės. 
Lai būna jai lengva juodoji že
melė !

nios ir gyvenimo sunkenybės 
bus rimčiau susiduriamos, d. 
Stella netik pati stos, bet sa- 
jvo draugą trauks ten, kur visų 
'susipratusių darbininkų vie- 

of ta. . . .
Linkime k u o širdingiausiai 

jaunavedžiams laimingo šei
myninio gyvenimo.

Drauge

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I

Telephone: EVergrcen 8-9770

Už Sukčiavimą Teisiamas 
Vienuolis Ginas Konkorda

tu ir Kanonais
Vasario 5 d. Apeliaciniai Rū

mai sprendė vienuolio marijono 
Kazimiero Banelio bylą, kalti
namo sukčiavimu.

Buvo taip: Ukmergės ap., 
Kovarsko vals. gyventoja A. 
Puodžiūnienė iš vienuolio Kazi
miero K. Banelio skolino 700 lt. 
ir išdavė vekselius. 10% palu-į 
kanų už metus vienuolis paėmė į 
tuojau, o del tolesnių palūkanų !

j ..t ,-------- , .... ,----------- ------------
j jis tapo be laiko nuvarytas ka- 
puosna dėlei pavojingo svei-

! katai darbo. P. Dublis ilgus 
I metus dirbo pas C. K. Wil- 
I liams, tai dažų išdirbystė. kur, 

_ | vartojami
Į kenksmingi 
I jau, berods 
lės lietuvis, 
siskyrė su pasauliu delei kom
panijos godumo daugiau tur
to. Nes aišku, jeigu tokis pa
vojingas darbas, tai kompani
ja privalo apsaugoti savo dar
bininkų sveikatą, bet atrodo-, 
kad tas visiškai nepaisoma C. 
K. Williams kompanija yra už
valdžius didesnę dalį Eastono, 
nėra tos visuomeninės įstaigos, 
kur nebūtų p. Williams pirštų 
prikišęs. Didžiausius turtus 
kraunasi, o tuo tarpu darbi
ninkai krinta kaip musės, jų 
šeimynos paliekamos skurde ir 
nedatekliuje.

C. K. Williams darbinin
kams laikas susiprasti ir su
rasti išeitį stiprioj organizaci
joj, su kurią tie ponai turėtų 
skaitytis.

Puodžiūnienė susitarė mokėti 
javais. Metams praslinkus Puo
džiūnienė vienuoliui 200 lt. grą
žino, bet vekselių ir nepaėmė. 
Praėjo dar kiek laiko ir Puo
džiūnienė iš Ukmergės smulk. 
kredito draugijos gavo prane
šimą, išsipirkti 700 lt. veksc-1 
liūs; vekselius buvo diskontavęs I 
J. Bagdonas.

Kilo skandalas; Puodžiūnienė 
kreipės į atatinkamas įstaigas. 
Prasidėjo tardymas. Vienuolis 
Banelis tardomas patiekė dar 
kelis vekselių blankus su įrašy
tais 700 lt. neva Puodžiūnienės 
pasirašytus. Sako, Puodžiūnie
nės duotus vekselius sušlapinau 
ir bedžiovindamas pusę blankų 
sudeginau. (Bet parašai blan
kuose tebebuvo). Ir bijodamas, 
kad skAla nežūtų, protestai! pa
leidęs kitus vekselius, kuriuos 
už tiek pat skolos Puodžiūnienė 
išdavus jo broliui Petrui. Ta
čiau ekspertas Krišpinavičius 
pripažino, kad apdegintuose 
vekseliuose parašai padėti irgi 
ne Puodžiūnienės, o, greičiau
siai, paties vienuolio Kazimie
ro ranka padirbti. Paaiškėjo, 
kad Ukmergės smulkaus kredito 
dr-joj diskontuoti vekseliai ir
gi ne Puodžiūnienės ranka pa
sirašyti. Šitą nešvarų darbą iš
aiškinus, abu Baneliai—vienuo
lis Kazimieras ir Petras buvo 
patraukti kaltinamaisiais. Kau
no apyg. teismas išvažiuojamo
je sesijoje Ukmergėje šią bylą 
sprendė ir Petrą Banelį išteisi
no, o vienuolį marijoną Kazi
mierą pripažino kaltu pagal B. 
St. 448 str., t.y. už sukčiavi
mą: (a) kad jis padirbtą do
kumentą—vekselį leido už tikrą 
ir (b) nors turėjo teisę ieškoti 
tik 500 lt., nes 200 lt. skolos 
jau buvo grąžinti, bet ieškojo 
700 lt. Be to, apyg. teismas 
panaikino, kąip netikrus, 700 lt. 
vekselius ir teismo ir bylos ve
dimo išlaidų iš vienuolio Kazi
miero Banelio priteisė 600 lt.

Kardomąją priemonę vienuo
liui Kazimieriui apyg. teismas 
paskyrė 7,000 lt. turto laidą, 
kurios .neįnešus laikyti suimtą. 
Vienuolis Kazimieras tuojau 
buvo areštuotas ir uždarytas 
į kalėjimą. Kol įnešė turto lai
dą, kalėjime išbuvo daugiau 
kaip mėn. laiko.

Vienuolis Kazimieras, nepa
tenkintas apyg. teismo sprendi-

Vasario 18 d. mirė Eastono 
ligonbutyj Pranas J. Dublis, 
46 metų amžiaus. Jis sirgo 
tik keletą savaičių, o ligonbu-!

išbuvo vos tris dienas. Bu-! 
nariu šv. Mykolo Parapi-

Paliko savo draugę, Ma
ir dukterį, Bernice J

VO 
jos. 
rijoną, ir dukterį, 
Lietuvoje du broliu ir dvi se
seris.

Kaip teko išsikalbėti su ne- 
kuriais žmonėmis, kurie velio
nį pažino, tai paaiškėjo, kad'

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, Brooklvtu N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery" 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir ' 
greitos pasekmėj. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu* 
silpimo, Nervų IS- . 
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 1 
morrhoidų bei Kl- 

Nesveikumų, kal

Apsivedė d. Stella Bakanaus- 
kiutė

Vasario 15 d. apsivedė d. 
Stella Bakanauskiutė su My
kolu Dapkeyičium. šliūbą ėmė 
civilį. Draugės Stellos tėvai 
yra nariais ALDLD 13 kp. ir 
kitų darbininkiškų organizaci
jų. Pati Stella savo kūdikys
tės dienomis buvo veikli narė 
vietinės Pionierių grupės ir ki
tokių jaunuolių org. Deja, pa
augėjus noro prie darbuotės) 
darbininkiškame judėjime ne
parodė. Tačiaus, tikiu, kad da
bar, apsivedus, kada proble-

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos 1936 Mptanis Valdyba.
Pirm.—A. J. Kareckas,

730 Nasons St.
Vice Pirm.—L. Arminas,

1010 Hamilton Avenue 
Užrašų Sekr.—G. Gelgota,

19 Dale 
Turto Sekr.—A. Daukša, 

1131 Walker 
Iždininkas—A. Adomaitis,

448 W. Leonard
Lig. Komitetas—A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth Ave.
V. Gelgotiene, 19 Dale Street 

Trusto Sekr.—S. Vilkuniutė,
718 Richmond Street 

Revizijos Komisija:
A. Senkus, A. Garban, 
A. Labanskienč.

(45-46)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks antradienį, 25 d. vasario, 8 vai. 
vakaro, 29 Endicott St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. D. Lukienc.
(45-46)

tų Laukan Ėjimo 
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,

Išlygos Yra Prieinamo*'
Tyrimai, Laboratoriniai Ii- 

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

Dviejų dolerių vertės knygą 1 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu* 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi* 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Tel. Stag* 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliui 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

m u, padavė apel. skundą rū
mams. Savo skunde jis tvirti
na, kad pagal Lietuvos konkor
datą su Vatikanu ir kanonų 
1579 ir 1594 str. vienuolių ir 
kunigų valstybes teismas netu
rįs taisės teisti. Jis tai pareiš
kęs apyg. teisme, bet apyg. tei
smas į jo pareiškimus nekrei
pęs dėmesio.

Bet apeliaciniai rūmą i šį 
keistą vienuolio marijono Ka
zimiero Banelio apeliacijos 
skundą atmetė ir Kauno apyg. 
teismo sprendimą patvirtino.

“L. ž.“

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



Pirmacl, Vasario Ž4, 193$

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Biskis Apie Operetę 

“Inkviziciją”

Trys Demonstracijos Pasmerkė Karo Planus
. Penktadienio popietį virš | jungą, vienintelę darbininkų 
4,000 darbininkų dalyvavo i šalį pasaulyje, bet ir dėlto, 
trijose demonstracijose prie, kad karas bile dalyje pasaulio 
Vokietijos, Italijos ir Japoni-1 stato pavojun pasaulio taiką, 
jos konsulatų, žymiausia de-Į 
monstracija buvo prie Japoni- į 
jos konsulato, kur dalyvavo 
apie 2,000 demonstrantų, su
darydami keturių ilgų 
pikietą.

visur girdėjosi “Abasso Mus
solini” (šalin Mussolini) ! Po 
pikieto atlaikyta masinis mi
tingas prie 51st St. ir 5th Av., 
kur Fordas, Holmes ir Begun, 
pakelti 
pasakė

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

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

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

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

svoris, 2000 svarų j toną.

ŠAUKITE . ®re $|/A.5O 
STERLING 3-4700 ^ut ° * ”

Kampanija už Frazier- 
Lundeen Bilių

New Yorke šaukiama Kon
ferencija 12 kovo. Konferen
cijos tikslas praplėsti darbą 
už išgavimą socialės apdrau- 
dos, paremiant Frazier-Lun-1 
deen Bilių. Tai bus sykiu iri 
prisirengimui prie nacionalio 
kongreso, kuris įvyks 4-5-6 ba
landžio, Washingtone, parė
mimui to biliaus.

Organizacijos tuojau priva
lo pradėti rūpintis šia konfe
rencija.

Komiteto už Soc. Apdraudą 
sekretorė d. Pauline Bogel’s 
praneša, kad jau trijose mies
to sekcijose pradėta steigti 
socialės apdraudos kliubai. 
Tūkstančiai rezoliucijų, užgi-i 
riančių bilių, paskleista po or
ganizacijas. Visur didelis su
sidomėjimas bilium.

Atviručių, biliaus kopijų ir 
rezoliucijų anglų kalboj rei
kalaukite N. Y. Komiteto raš
tinėj, 799 Broadway, Room 
438. Lietuviškų biliaus kopijų, 
galima gaut “Laisvėj.”

dailūs. Jame 
arba vaizdai, 
neapvainikuoti 
ir todėl veika-

žavėja publiką.

ant darbininkų pečių, 
trumpas prakalbas.

Rep.Biedenkapp savo pareiški
me pareikalavo tuojaus pa- 

| liuosuot visus prieš-nazinius 
bloku balinius, pabrėždamas, kad 

K * “mes ypatingai esam susirūpi
nę Thaelmanno ir Ossietzkio 
likimu.” Pareiškimas taipgi 
pasmerkė Hitlerio persekioji
mą žydų, katalikų, ir kitų reli
gijų žmonių, taipgi reikalavo 
sustabdyti nazių propagandą 
Amerikoje.

Po išėjimo delegacijos iš 
konsulato įvyko masinis mitin
gas ir pikietas. Prie Vokieti
jos konsulato buvo arti tūks- 

• tantis demonstrantų.
Japonijos Konsulate

Pastatytas būrys policijos 
prie Japonijos konsulato, 500 
Kifth Avė., bandė sulaikyti de
legaciją. Galop, konsulato se
kretorius S. Katayama su pa-1 
gelbininku, nors pykdami, P 
klausė pareiškimo, kuriame 
protestuojama Japonijos pro
vokacijos prieš Sovietų Sąjun
gą. Galop neiškentęs, Kata
yama sušuko:

“Ką jūs atstovaujat?”
“Komunistų Partiją ir tūks

tančius Amerikos žmonių,” at-

LDS Jaunuoliai Rengia 
“Bunco” Parę

sulyg 
infor- j

» Matomai, veikdami 
vieno plano, konsulatai 
mavo pribuvusias delegacijas, 
kad konsulai esą “išėję.” Vi
duose trijuose būdinguose pa
statyta policija, kad padėt tų 
ftnperialistinių valdžių atsto- 
pims išvengti protestų ir dele
gacijų.
• Vokietijos konsulate,
Battery PI., delegacija tik su ■ 
didžiausiomis pastangomis da- 
sigavo į nazių raštinę. Du se
kretoriai pasakė delegacijai, 
kad “Mr. Hans Borchard, kon
sulas, atsisakė matyt delegaci
ją”

Delegacijos vadas Fred Bie- ' 
denkapp griežtai pareikalavo 
jį matyti, sakydamas: “Kon
sulas yra vienintelis nazių 
Valdžios atstovas, kuriam Am
erikos darbininkai gali sudėti 
protestus prieš barbarizmą 
Vokietijoj.” 
į S e k r e t o r iai pareikalavo sakė Roy Hudson, delegacijos 
dviejų ten buvusių slaptos po- vadas. 
Hcijos agentų išmesti delegaci- su tuo sutinka, 
ją, bet jie nesiskubino ,atsa- Į 
kydami: 
raštinė užsidaro 3 v.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 200 kuopa, tai yra jau
nuolių kuopa (Builders), ren
gia tokią parę, kokios Brook
lyn© liet, dar nėra turėję. Tai 
bus “Bunco Party.” Ji įvyks 
kovo (March) 7-tą d., šešta
dienį, “Laisvės” svetainėj, ly
giai 7:30 vai. vakare. Kurie 
norėsite, tai galėsite lošt “bun
co,” nes bus daug staluku tam 
tikslui pritaisyta. Taipgi galė
site linksmai pasišokt prie ge
ros muzikos, nes grieš Wm. 
Norris orkestrą. Bus įvairių ir 
gardžių užkandžių.

Tad nepamirškite, tą vaka- 
is-'rą nedarykite jokių kitų deitų, v>n I * 'I '1 ' <<Tir ateikite į “Laisvės” svetainę. 

Atsiveskite savo draugus 
pažįstamus.

LDS “BuiLDerS.”

Ignoravo Greeno Laišką

ir

Ir didžiuma žmonių

Nors Katayama pareiškė, 
nėra reikalo; jūsų kad jis negali kalbėti vardui 

I savo valdžios, tačiau paprašė, 
kad Hudson pasirašytų pareiš- 

• kimą ir jam paliktų. Tas ta- 
“Varde 10,000 Komunistų , po padaryta.

Partijos narių šiame disriktel Paliktasis Japonijos konsu- 
__ ir tūkstančių šio miesto prieš-į latui pareiškimas pasmerkia 

fašistinių darbininkų, mes rei-' Japonijos imperializmo ir jos 
kalaujame, kad jūs informuo
tumėte savo valdžią apie senti
mentą ir nusistatymą Ameri-1 se Rytuose kaipo 
kos žmonių linkui Hitlerio provokacijas karo 
rengimosi karui prieš Sovietų vietų Sąjungą.” 
Sąjungą,” skaitė Biedenkapp. Japonijos valdžios
£ Draugas Biedenkapp vos tartis su nazių Vokietija ir rei- 
$pėjo perskaityti pirmą saki-1 kalaujama jos panaikinimo, 
įj, kaip tie du nazių pakali-1 taipgi sulaikymo visokių puo

lančių veiksnių prieš Sovietų 
Sąjungą ir Mongolų Liaudies 
Respubliką, ir padarymo tai
kos sutarties su Sovietų Sąjun
ga.

Prie Italijos Konsulato
Policijos ir fašistų viršinin

kų instruktuoti keltuvo 
ruotojai atsisakė užkelti 
gaciją ant 5-to augšto 
Fifth Ave., kur randasi 
jos konsulato raštinė. Galop 
įsileido tris, tad, Fordas, Be
gun ir Fisher, užėjo konsulatų 
raštinėm Ten kaip ir kitose 
dviejose pasakyta, kad “kon
sulo nėra.”

Prie konsulato sudaryta ma
sinis pikietas, vadovaujant de
legacijai. čion buvo nemažai 
italų, kadangi tarp kitų šūkių

įrankio Manchukuo militariš- 
kus puolimo žygius Tolimuo- 

1 ‘tiesiogines 
prieš Sq- 
Nurodoma 
karinė su-

kai išdūmė lauk. Tačiau d. 
Biedenkapp pabaigė skaityti 
pareiškimą likusiems raštinės: 
darbininkams, reporteriams ir' 
delegatams. Pabaigęs, jisai 
pareikalavo, kad policija leis
tų palikti pareiškimą konsu
lui ir jis pažengė link durų. 
Vos spėjo atidaryti konsulo i 
raštinės duris, kaip detektyvai 
atitraukė jį atgal. Tačiaus tuo 
tarpu jis suspėjo užmesti pa
reiškimą ant raštstalio. *
Reikalavo Kaliniams Laisvės

7 Likusi dalis pareiškimo nu
rodė Amerikos tradicijas rem
ti žmonių kovą už laisvę, prieš 
tironiją ir priespaudą. Jis nu
rodė, kad Amerikos žmonės 
protestuoja ne vien del to, jog 
jiems apeina ginti Sovietų Są-

ope- 
dele- 

626 
Itali-

BALIUS SU KONCERTINE PROGRAMA
Rengia AugŠčiausia Prieglauda Lietuvių Am. 22 Kuopa 

Subatoje 29 Vasario (Feb.), 1936 
"Laisvės” Svetainėje, 427 Lorimer Street, Brooklyn

Šokiai prasidės 6 vai., programa—9 vai. vakare

Dainuos Alekas Velička, Lillian Kavaliauskaitė 
ir Aldona Klimaitė

Šokiams Grieš Keturių Kavalkų Orkestrą
JŽANGA TIK 25 CENTAI ASMENIUI

AugŠčiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje yra pa- 
šelpinė organizacija, šiame parengime bus priimami 
nauji nariai. Kurie norite apsidrausti ligoje ir mirtyje, 
prašome būti šiame parengime ir įsirašyti.

Taip pat svarbu dalyvauti ir todėl, kad čia bus puiki 
programa ir bus smagu pasišokti prie geros muzikos.

America

vice-pir- 
pasiūle

New Yorko Centralė Ama
tų ir Darbo Taryba šaltai pri
ėmė AF of L prezidento Green 
laišką, kuriame jis ragino ne
remti Industrinės Organizaci
jos Komiteto, nesenai įsteigto 
per John L. Lewis, United 
Mine Workers of 
Unijos pirmininką.

Perskaičius laišką, 
mininkas Mulholland
jį atspausdinti oficialiame Ta
rybos organe “Labor Chro- 
nickle.” Po • karštų diskusijų, 
didžiuma delegatų pasisakė už 
visišką ignoravimą to laiško. 
ILGWU 22 Lokalo delegatas 
Gross argumentavo, kad patal
pinus laišką be kritikos, gale-' 
tų būt suprasta, būk Taryba 
remia Greeno pasiūlymą, ku
ris yra prieš organizavimą 
unijų industriniais pamatais.

Dirbk Pusdykiai, Ar Badauk
Harlemo darbininkai turi 

priimt bile algą iš privatinių 
samdytojų arba badauti. Men
kutė, jauna mergina Miss Pal
mer buvo nusiųsta per valsti- 
jinę samdymo agentūrą dirbti 
visą stubos darbą už $20 į mė
nesį. Mergina skalbė, prosino, 
valė per 12 valandų iki nual
po ir taip pametė savo darbą.

Kada, sekamą dieną, ji at
ėjo į šalpos stotį 32-rą, W. 
135th St., jai pasakyta, kad 
ji negali gauti pašalpos. Ji tu
rinti grįžti prie $20 į mėnesį 
darbo. Kada Bedarbių Tarybos 
delegacija protestavo, tai 
prieš ją _ pašaukta policija. 
Tačiaus r bėchkrbių delegacija 
laikėsi organizuotai ir areštų 
nebuvo, šalpos viršininkams 
pareikšta, kad Bedarbių Tary
ba kovos prieš tokį patvarky
mą.

Profesionalų Draugijos Radio 
Paskaitos Rytoj

Lietuvių Profesionalų Drau
gijos radio paskaitos įvyksta 
kiekvieną antradienį 10 :20 va
kare 
šome 

šio 
sario
A. Petriką apie neuralgišką 
veido gėlimą.

Švietimo Komisija.

iš stoties WMBQ. Pra- 
pasiklausyti.
antradienio vakare, va- 
(Feb.) 25 d., kalbės Dr.

Klaidos Pataisymas
Vasario 17 d. vietinėse ži

niose mano buvo pasakyta, 
kad kriaučių “lokalas nutarė 
paaukoti šimtą dolerių ‘Naujai 
Gadynei’.” Draugai sako, kad 
lokalas paaukojo šimtą dole
rių Stilsoi^o Gelbėjimo Komite
tui. šiuo tą klaidą ir atitaisau. 
Lokalas nutarė paaukoti Stil- 
sono Gelbėjimo Komitetui.

Kaip žinoma, tie patys žmo
nės (Jankauskas, Strazdas, 
Steponavičius), kurie yra “N. 
G.” bosai, kontroliuoja ir tą 
Stilsono Gelbėjimo Komitetą 
ir neprisileidžia masinių orga
nizacijų atstovų. Kiek man 
yra žinoma, net to paties 
kriaučių lokalo nėra pakvietę 
atsiųsti atstovą, nors nuo jo 
šimtą labai greitai priėmė. 
Jeigu ištikrųjų viskas vedama 
teisingai, tai kodėl bent jau 
kriaučių atstovo neįsileisti ?

Mirė Paskilbęs Milionierius
Long Beach, L. I., mirė jau

nas milionierius Leonard Kip 
Rhinelander, kuris 1924 me
tais pagarsėjo perskyromis 
nuo žmonos, Alice Jones, dėl
to, kad ji yra maišyto kraujo. 
Jos motina yra balta anglikė, 
o tėvas negras, iš amato tak
sės draiveris.

Milionieriukas buvęs pažįs
tamas ir mylėjęsis per kelis 
metus prieš vedybas su savo 
būsima žmona. Jam slapta ap- 
sivedus su ja, kilo didžiausias 
skandalas, kad baltas milionie
rius vedęs maišyto kraujo dar- 
bininkaitę. Atsidūrė teisme. 
Buvo bandoma įrodyti, būk ji
nai prigavus, slėpdama savo 
paėjimą. Patsai milionieriukas 
reikalavo perskyrų, nors, sa
koma, tai daręs nenoromis, 
nenorėdamas atsižadėti gimi
nės ir turtų.

Perskyras gavo, tačiau Ali
ce Jones pripažinta teisėta 
žmona ir priteisė mokėti po 
$300 alimonijos į mėnesį per 
visą gyvenimą ir nemažą su
mą išmokėti tuojau.

Buvusioji žmona pasakoja, 
kad jis vis vien ją mylėjęs ir 
jie susieidavę. Jo giminės 
griežtai tai užginčija. Mėlyn- 
kraujų dykaduonių klasė da
bar tyrės naują pasaką ilgam 
laikui, o kapitalistiniai laik
raščiai galės tomis sensacijo
mis penėti savo skaitytojus.

Iš PRAKALBŲ EAST NEW 
YORKE

Vas. 21 LDS 13 kp. surengė 
prelekciją sveikatos klausimu, 
ir prakalbą, Kiburio svetainėj. 
Publikos susirinko vidutiniai. 
R. Mizara pasakė prakalbą

Apie operetės “Inkvizicijos” 
lošimą Ūš čia nerašysiu, nes 
jau “Laisves” reporteris ap
rašė. Aš tik noriu savo nuo
monę išsireikšti kas link pa
ties veikalo. Veikale visai ma
žai yra įdėtos 
sudėta įvykiai 
bet tie vaizdai 
artistiška daile 
las mažai
Operete vadint toks veikalas 
irgi nelabai tinka, nes opere
tėj turi būt žaislų, o šitam vei
kale to nėra. Aš manau, kad, 
meskim tą madą, kad iš bile 
veikalų daryt operetes.

“Laisvės” reporteris pataria 
šį veikalą taisyt. Gi mano 
nuomone, toks veikalas taisyt 
neapsimoka, nors jo prasmė 
ir gera. Taisant gi priseitų 
visas veikalas pertaisyt ir tai 
dar nežinia ar būtų žavėjan-: 
tis, nes veikalas susideda iš 
vaizdų, iš įvykių, o ne iš dra
mos bei žaislų. Veikalą biskį 
pagerint gali režisierius, iš
mokindamas aktorius gerai 
nuduot Lietuvos policijos vir
šininkų ir policijantų judėjimą 
ir taipgi revoliucionierių. Ma
no nuomone, policija turi būt 
išdidi, aštri ir kareiviškai ju
dėt; revoliucionieriai netrivo- 
janti kerštu, aštrūs. Tada pa
sidarytų didelė kova tarp jų 
išžiūros, judėjimo ir veikimo 
ir tas padarytų nemažai dai
lės.

J. Juška.

apie LDS svarbą. Daktarė A. 
Šliupaitė daugiausia kalbėjo 
apie vėžio ligą įvairiose kūno 
dalyse.

Lėšų padengimui aukų su
rinkta $2.30. Po 25c. aukojo 
Maželis, Brusokas ir Baltru
šaitis.

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

Parsiduoda bučemė-grocemė, nuo
savas nutnasp Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 
$7500. Už 4 namų randų kas mėnuo 
gaunama po $90. Biznis geroj vietoj 
tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
lima ateit ir persitiktint. Priežastis 
pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa
čios menka sveikata. Greitai atsišau
kite sekamai: Mrs. B. Kvederienė, 
726 N. 8th StM Philadelphia, Pa.

(45-47)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio, Jono Šid

lausko, arba jo moters Onos. Jis pa
eina iš Meižiunų kaimo, Krinčino val
sčiaus, Kauno redybos. Jis išvažiavo į 
Urugajų 1928 metais ir apsigyveno 
po sekamu antrašu: R. O. Del Urn- 
rinis Montevideo Calle Rečiuto No. 
161. Girdėjau, kad yra miręs, žinanti 
malonėkite pranešti, už ką būsiu la
bai dėkinga.

Veronika Fergienė, 7932 Lyons 
Ave., Philadelphia, Pa.

(45-47)

F PAIN-EXPELLER '"HĮ

Nuo Reumatiskų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuri* suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Prtrsamdau automobiliui vestuvėm, 

pkrėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlaindt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row. opposite City Hall 

NEW YORK. N. Y.
pooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokhj ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių 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:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

NAUJOJE VIETOJE

B^vGERIflUSIfl DUONA

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNTTOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




