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Kardinolas ir Ethiopai.
Naziai prieš C. Čapliną.
LDD “Valytojai.”
Keisti Talkininkai.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Artimas popiežiui kardinolas 
Pacelli vasario 23 d. netiesiogi
niai užgyrė Mussolinio varomą 
žudymą prieš ethiopus. Jis kal
bėjo apie “Romos šventą misi
ją”, vadindamas ją “miestu 
dievo, žinojimo, teisybės ir di
dybes.”

Mussolinio karininkai delnus 
sau įkaitino, beplodami tokiai 
kardinolo “teisybei.”

Bet lietuviu klerikalu laik
raščiai ir toliaus rašys pasakas, 
kaip “šventasis tėvas trokšta 
taikos.”

Hitlerio valdžia uždraudė 
Vokietijoj rodyti čalio Čaplino 
naujausią judamąjį paveikslą 
“Modern Times” (Dabartiniai 
įtaikai).

Tame veikale Chaplin karčiai 
pašiepia pragarišką skubinimą 
dirbtuvėse ir kapitalistinę tiro
niją šiais krizio laikais.

Hitleris mato, jog ką Čapli
nas parodo apie Ameriką, tas 
juo labiau pritaikoma naziu ka
muojamai Vokietijai.

Č. Steponavičius, “Naujosios 
Gadynės” dabartinis adminis
tratorius, savo opozicionierių 
kuopoj Cliffsidėj pervarė rei
kalavimą išmest Pruseiką ir 
Kuodį iš LDD. Kodėl? Todėl, 
kad jiedu reikalauja laisvės L- 
DD eilėse ir jų organe “N. G.” 
svarstyti klausimą apsivieniji- 
mo su organizuotais komunisti
niais darbininkais.

O ar pamiršo Steponavičius, 
kaip jis pats šaukdavo prieš 
Centro Biurą, jeigu ALDLD 
išbraukdavo kur bent vieną ne
sukalbamą sklokininką, kovo
jantį prieš Komunistų Interna
cionalą ir revoliucinių darbi
ninkų vienybę?

Lietuvis Socialistų Partijos 
narys Raškinis taipgi įsirašė į 
sklokos kuopą Brooklyne. Sy
kiu jis didžiuojasi, kad “buvau 
socialdemokratas ir būsiu.”

Kokiais tad sumetimais jis 
dar įstojo į vadinamą “komu
nistinę opoziciją”? Tą žingsnį 
jis padarė iš neapykantos prieš 
komunistus, norėdamas pastip
rinti dabartinius sklokos vadus 
prieš komunistinį judėjimą ap
skritai.

Strazdo-Steponavičiaus vado
vybė rankioja ir daugiau tokių 
sau talkininkų, kurie gatavi ko
munizmą šaukšte vandens pri
girdyt, kurie norėtų patį komu
nistų vardą nušluot nuo žemės 
kamuolio.

Draugai, eiliniai opozicionie
riai, apsižiūrėkite, kokiems tik
slams jus naudoja dabartiniai 
sklokos vadai.

Sovietai Užtaria Liau
dišką Mongoliją

MASKVA, Vas. 23.— So- 
vietų užsienių reikalų ko
misaro pareigas einąs Sto- 
moniakov pranešė Japoni
jos ambasadoriui M. Otai, 
kad turėtų būt paskirta 
mišri komisija tyrinėti ir 
susikirtimus pasienyj tarp 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos ir Man- 
chukuo.

Jau daugelį tokių susikir
timų iššaukė Japonijos- 
Manchukuo kariai, įsibriau- 
dami į Išlaukinės Mongoli
jos žemę.

Stomoniakov par e i š k ė, 
kad Sovietai jau nuo 1921 
m. palaiko nuolatinius drau 
giškus ryšius su Išlaukine 
Mongolija.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

Nušovė Amerikoną Puerto 
į Rico Policijos Galvą
| SAN JUAN? Puerto Ri- 
co, vas. 23.—Du tautininkai 
jaunuoliai E. Beauchamp ir 
Hiran Rosado atėjo į poli
cijos stotį ir nušovė jos vir
šininką, amerikoną pulki
ninką E. Francis Riggsą. 
Keršijo už tai, kad Riggso 
komandoj policija pernai 
nužudė keturis studentus, 
laike demonstracijos prieš 
Amerikos užkartą politinę 
vergiją Puerto Rico salai.

Abudu šovikai esą suimti.

Ethiopai Užmuštą Kara
lių, Jei Jis Pasiduotą

Italijos Globai
ROMA, Vas. 24.— Fašis

tai nekantrauja, kad jų ko- 
mandierius Badoglio šiauri
nėj Ethiopijoj vis dar nepa
ima Alaji kalno-tvirtumos. 
Jam dar trūksta apie 20 
mylių iki to kalno; o perei
tą savaitę italai nepajėgė 
nei po mylią per dieną pa
sivaryti priekin linkui to 
siekinio.

Italai Alaji kalną buvo 
užėmę 1895 m.; bet ethio
pai tada juos ten apsupo ir 
daugybę jų išmušė; paskui 
sunaikino keliolika tūkstan
čių italų ties Adowa ir vi
sai išvijo įsiveržėlius lau
kan.

Dabar italai taipgi dar 
nėra apsaugoti nuo pana
šios sau tragedijos.

Fašistų spauda paskleidė 
gandus, būk Ethiopiios im
peratorius Haile Selassie 
norėtų su jais taikytis.

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pijos valdovas Haile Selas
sie pareiškė, kad jeigu jis 
bandytų taikytis su Italija, 
prisiimdamas jos globą, tai, 
girdi, “mano karo vadai pa
tys mane už tai užmuštų.”

Sejassie neisiąs į jokias 
tiesiogines kalbas.apie tai
ką su Mussoliniu, o gal tik 
su Tautų Lyga, jei būtų rei
kalo.

Roosevelt Reikalauja 
$550,000,000 Laivynui
WASHINGTON, vas. 17. 

—Roosevelto karo laivyno 
ministerija reikalauja, kad 
kongresas paskirtų $550,- 
000,000 laivyno reikalams 
išleisti per dvyliką mėnesių 
nuo š.m. liepos 1 d.,—tai yra 
$67,859,920 daugiau, negu 
buvo pernai skirta karo lai
vynui.

Armijai ir jos ginklavi
muisi, kaip jau žinoma, 
kongresas dabar paskyrė 
$545,225,000; taigi sykiu su 
laivyno lėšomis susidarytų 
$1,100,000,000 išlaidų per 
metus kariškiems prisiren
gimams.

PUEBLO, Colo., vas. 23. 
—Po didžių šalčių ir pūgų, 
užėio smarkios audros su 
tirščiausiais dulkiu debe
siais Colorado], Kansase, 
Texase, Idaho ir tūlose Ca
lif. vietose.
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SYR1J0S SUKILĖLIAI IŠSTŪMĖ LAUKAN
VIETINE FRANCUOS PATAIKŪNŲ VALDŽIA

DAMASCUS, Syrija, vas. 
23.—Per 36 dienų nuolatinį 
visuotiną darbininkų ir biz
nierių streiką prieš Fran
ci jos imperialistų viešpata
vimą Syrijoj ir per nesiliau
jančias tautines demonst
racijas, buvo priverstas pa
sitraukt Syrijos ministerių 
kabinetas. Žmonės tuos 
ministerius kaltino, kad jie 
aklai bernauja Francijai.

Francijos komisionierius 
paskyrė Attala Ayoubi su
daryt naują Syrijos minis
terių kabinetą.

Francija dedasi “krikščio
nių globėja” Syrijoj, bet 
prieš tą pavergiančią “glo
bą” sukilo syriečiai krikš
čionys, lygiai kaip ir ma
hometonai. Su darbinin

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos Universitete Su

mažėjo Studentų, Ypač 
žydų

KAUNAS.—Statistinėmis ži
niomis, 1932 m. Lietuvos uni
versitete žydų studentų buvo 
1209 arba 27% visų universite
to klausytojų, o 1935 /m. tik 
591 arba 16 nuošimčių ir ket
virta dalis.

Iš viso nuo 1932 gi. Lietu
vos universitete studentų suma
žėjo 953 asmenimis, o žydų stu
dentų 618 žmonių, t. y. žydų 
studentams sumažėjimo tenka 
beveik 65 nuošimčiai.

Sumažėjimo žydų studentų 
priežastys nurodomos tokios: 
a) pasunkėjusi ekonominė kraš
to būklė, b) nebuvimas per
spektyvų inteligentui iš viso, o 
ypač žydui studentui, c) įvai
rūs sunkumai medicinos fakul
tete ir naujieji advokatūros įs
tatymai, del kurių teisių fakul
teto skyriuje beveik neli
ko žydų studentų; tuo tarpu kai 
1932 m žydų teisininkų buvo 
162 žmonės arbo 23%.

Bendrai, nuo 1932 m. iki 
1935 m. žydų studentų skaičius 
nukrito: medic, fakultete 36,- 
6%, teisių fakultete 60,5%, 
technikos' fakultete 47,3%, gam
tos matematikos fakultete 66,- 
6%, humanitariniame fakultete 
71%.

1935 m. pavasario semestre 
Lietuvos universitete buvo 3610 
studentų.

Apiplėšė Krautuvę, Užgro
bė ūkininko Vežimą

KURŠĖNAI.—Sausio 28 d. 
vakare du ginkluoti revolve
riais nepažįstami vyrai Kuršė
nuose, Gutelio Rubinšteino 
krautuvėj, pasigrobė prekių 
apie 100 lt. Pasišalinus jiems 
iš krautuvės, savininkas sukė
lė aliarmą, bet nusikaltėlių 
sulaikyti nepavyko. Bėgliai 
paspruko atimtu kelyje iš ūki
ninko vežimu. Aštuntam kilo
metre nuo miestelio, Kuršėnų 
—Šiaulių vieškelyj, vežimas 
buvo rastas pamestas. 

i

Kaip Baudžia ir Skriaudžia 
Bedarbius

Šiaulių miesto viešiesiems 
darbams tvarkyti komisija nu
tarė duoti tik 50% darbo 
tiems bedarbiams, kurie neiš
vyko prie miškų darbų.

Tai bausmė bedarbiam, ne- 

kais ir studentais eina iš
vien syriečiai biznieriai, 
protestuodami prieš nepa
keliamus, francūzų uždėtus 
taksus.

Anglai Teis Naziy Šnipą
LONDON, vas. 23. — Ar- 

tinasi teismas prieš nazį 
daktarą H. Gortz, kuris bu
vo sugautas bebraižant pla
nus Anglijos karo orlaivių 
stočių. Jam šnipinėt padė
jo hitlerininke Marianna 
Emig, bet ji paspruko.

Cincinnati, Ohio. — Big 
Four keleiviniam traukiniui 
drožus į kitą traukinį, vie
nas asmuo užmuštas ir 50 
sužeista.

pajėgiantiem arba nenorin- 
tiem dirbti neįprasto, perdaug 
sunkaus darbo už porą litų 
per dieną ir toli nuo namų.

Ta pati komisija vieną be
darbį už atsisakymą dirbti lie
tingą dieną nubaudė vieną sa
vaitę neduoti darbo.

Be to, ‘moterims, dirban
čioms kartu su vyrais akordi- 
nį darbą prie kanalizacijos, 
nutarta mokėti atlyginimo 
20% mažiau.

Akordinis darbas reiškia 
darbą nuo kavalkų. Bet mote
riai numuša penktadalį mo
kesnio nuo to paties atlikto 
darbo daugio.

Keikūniškas Kalėdojimas
Marijampolėje dar vis neiš

eina iš įpročio kunigų kalėdo
jimas. Kiekvienais metais 
tuoj po Kalėdų, ir Naujų Me
tų iki gavėnios iš buto į butą 
pas parapijiečius eina kuni
gas. Dabar poterių klausinė
jimą pakeitė kvota, kokius lai
kraščius skaito, kodėl neįsira
šęs į pavasarininkus ir kt. Pa
sitaiko, kad kunigai nejuokais 
išbara net liaudininkų laikraš
čių “Lietuvos žinių” ir “Lie
tuvos Ūkininko” skaitytojus.

Sovietiniai Muzikai
KAUNAS.— SSSR Smuiki

ninkas D. Oistrach griežė Vals
tybės Teatre simfoniniam kon
certe Čaikovskio D-dur smui
kui koncertą. Oistrach yra 
skaitomas pastaruoju metu 
geriausias Sovietų Rusijos 
smuikininkas.

Jis 1926 m., baigęs Odesos 
Konservatoriją, smuikininkų 
konkurse yra gavęs pirmą pre
miją. 1932 m. Oistrach pa
kviestas mokytojauti Maskvos 
Konservatorijon, kuris ir da
bar ten veda virtuozų klasę.

Euronoje Oistracho vardas 
yra žinomas nuo to laiko, kai 
Varšuvoj pasaulinių smuiki
ninkų Veniavskio vardu kon
kurse jis gavo antrą premiją.

Dabartiniu metu jo koncer
tai Lenkijoj praėjo didžiausiu 
pasisekimu.

Kartu su Oistrachu atvyko 
ir žymus pianistas, taip pat 
Maskvos Konservatorijos prof. 
G. Ginzburgas, kuris drauge 
su Oistrachu vasario 6 d. Kau
ne Metropolitain salėje davė 
bendra koncertą.

Italija Dasistatysianti 
Iki 5,500 Lėktuvą

ROMA, Vas. 23.— Mus- 
solinio valdžia ketina iki šių 
metų galo dasistatyti dar
1.500 greičiausių karo lėk- 
tuvų-bombininkų. Tuo bū
du Italija dasivarytų iki
5.500 karinių orlaivių.

Geneva. — Tautų Lygos 
sveikatos komisija skelbia, 
jog kur kas geriau sveika
tai valgyti bulves, negu bal
tų miltų valgius ir visokius 
cukrainius.

Įkaitino Du Scottsboro 
Jaunuolius būk už Ban
dymą Nužudyt Šerifą
DECATUR, Alabama, va

sario 23. — Kukluksinis bal
tųjų teismas įkaitino du ne
grus Scottsboro jaunuolius 
Roy Wrightą ir Ozie Pow- 
ellį tuomi, būk jiedu darę 
pasimojimą nužudyt pagel- 
bininką šerifą Ed Blalocką 
automobilyj, kuriuo scotts- 
boriečiai buvo vežami iš De
catur į Birmingham kalėji
mą.

Bet, kaip jau, žinoma, še
rifas /Blalock be jokio pa
mato tada užpuolė mušti 
Ozie Powellį; pastarasis be
sigindamas peiliuku įdrėskė 
šerifui į kaklą; o šerifas 
Sandlin suvarė Powelliui 
kulką į smegenis. Ji buvo 
paskui per operaciją išimta.

Šerifai, bevežant nekaltus 
Scottsboro negrus jaunuo
lius, stengėsi juos sukiršin
ti, kad gautų priekabę juos 
visus iššaudyti.

Mirė Rašytoja Pleirytė- 
Puidienė

KAUNAS.— Sausio 23 d. mi
rė tautinė veikėja ir rašytoja 
Ona E. Pleirytė-Puidienė, gi
musi 1885 metais.

1903 m. ji vedė slaptą lietu
višką kunigaikštienės Oginskie
nės mokyklą. Paskui dirbo pir
majame lietuvių dienraštyje 
“Vilniaus žinios.”

1905 m. O. Pleirytė veikė re
voliuciniame darbe; 1906 m. 
dalyvavo Rusijos kairiųjų mo
kytojų suvažiavime Petrapily j, 
o 1907 m.—pirmame Lietuvos 
moterų suvažiavime Kaune. 
1908-13 Šiauliuose darbavosi 
“Varpo” draugijos teatriniame 
veikime.

Pasaulinio karo metu jinai 
veikė Sibire, kaip lietuvių ko
miteto įgaliotinė •; tremtiniams 
remti.

Sugrįžus Lietuvon bendra
darbiavo “Lietuvos žiniose” ir 
kituose laikraščiuose.

Pleirytė-Puidienė buvo gabi 
rašytoja tautiškos rūšies; daž
niausia pasirašinėjo Vaidilutės 
slapyvarde. Ji parašė apysa
ką “Kada siela rauda,” dramą 
“Skirmunda,” “Liūdna daine
lė” ir daug kitų; paskutiniu lai
ku rašė romaną “Tėviškė,” bet 
jai neteko jis pabaigti.

Iš atsiliepimų apie ją “Lie
tuvos žiniose” atrodo, kad pas
kutiniuoju laiku ji buvo tau
tiška liaudininke, nebloguose 
santikiuose ir su katalikų tiky
ba. Jinai palaidota iš Karme
litų bažnyčios. Į galą, vadinas, 
idėjiniai nusigyveno.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Teismo Indžionkšinas 
Prieš 14,ooo Auto. | 
Gumų Darbininkų

SSRS Baliūnas be Žmo
gaus Iškilo 25 Mylias

KIEV, SSRS, Vas. 23.— 
Radio pagelba valdomas 
nuo žemės, automatiškas 
Sovietų baliūnas, be jokio 
žmogaus jame, pakilo virš 
25 mylių augštyn, sumušda
mas visus pasaulinius re
kordus.

Moksliniai įtaisai baliūne 
parodė, jog tame augštyje 
oro spaudimas yra 500 sy
kių mažesnis negu ant že
mės.

Komunistas Paryžiuje
Išrinktas Senatorium

PARYŽIUS, vas. 23. — 
Papildomuose rink imuose 
tapo išrinktas senatorium 
komunistas Francijos seimo 
atstovų rūmo narys Jean 
M. Clamamus, nežiūrint, 
kad dešinieji buvo subūrę' 
visas savo jėgas, norėdami 
pravaryt į senatą saviškį 
kandidatą.

Mažiausia Žvaigždė 
Arčiausia prie Žemės
CAMBRIDGE, Mass., va

sario 21. — Harvardo Uni
versiteto astronomai per 
teleskopą n u f o t o grafavo 
mažiausią iš visų žinomų 
“žvaigždžių.” Paveikslas ir 
matematiški skaitliavimai 
parodo, kad ta žvaigždė tu
ri tik trečdalį mylios sker
sai išilgai ir sveria apie 500 
milionų tonų išviso. Ji da
bar yra už 2 ar 3 milionų 
mylių nuo žemės, taigi ar
čiau negu kuri kita žvaigž
dė: bet ji sparčiai tolinasi.

Nors tas erdvės kūnas 
pavadintas “žvaigžde.” ta- 
čiaus dar nėra tikrai nu
statyta, ar tai būtų asteroi
das. ar kometa, ar tikra 
žvaigždutė.

ŽYDAI NUBAUBĖ ANG
LŲ KOMISIONIERIŲ
TEL AVIV, Palestina. — 

Žydų, minia suruošė demon
straciją prieš Anglijos aug- 
štąjį komisionierių Palesti
nai, Arthurą Gr. Wau- 
chope; protestavo, kad An
glija varžo žydų važiavima 
į Palestina; niekinančiai 
baubė prieš komisionierių, 
kuomet jis išėjo iš naujo 
muzėjaus, kur sakė jo ati
darymo kalbą.
POLICMANAS — KANDI
DATAS I PREZIDENTUS

WASHINGTON, vas. 23. 
—Paprastas policmanas H. 
M. Overstreet metė savo 
tarnybą, pasigarsindamas, 
jog kandidatuos į preziden
tus ant demokratų tikieto 
prieš Rooseveltą.

Darbininkai Visų šalių, 
/'Vienykitės I Jūs Nieko

N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite * 
Pasaulį!

UŽDRAUDĖ MASINĮ PI- 
KIETĄ; UNIJOS ŽADA 

REMT STREIKĄ

AKRON, Ohio, vas. 23.— 
Miesto teismas išdavė in- 
džionkšiną prieš Goodyear 
automobilių gumų 14,000 
streikuojančių darbin;. už
draudė masinius streiko pi- 
kietavimus. Leido tik 440 
streikierių pikietuoti, po 10 
prie kiekvienų iš 44 vartų į 
tris fabrikus. Bet patvar
kė, kad visai negali būti pi- 
kietininkų prie kitų 119 
vartų. — Goodyear fabrikai 
turi 11 mylių aplinkui. Tai 
didžiausia gumų įmonė pa
saulyje.

Akrono Darbo Unijų Ta
ryba, susidaranti iš atstovų 
nuo 100 unijų, užgyrė gumų 
darbininkų kova ir pasiža
dėjo ją remti visomis išga
lėmis. nepaisant jokių in- 
džionkšinų. Amerikos Dar
bo Federacijos valdyba 
taiperi žada duoti pagelbos 
streikieriams.

Šerifas Flower jau sumo
bilizavo 1,000 specialių mtR 
šeikų, pagelbinių šerifų lau
žyti streiką ir praleisti ske- 
bus į darbą.

Fabrikantai r e i k a lauja 
valstijos milicijos prieš 
streikierius.

Kaip Baltąsias Verges 
Daro Anglą Pilietėmis
LONDON, vas. 23.—Bal

tųjų vergiu biznieriai yra 
persiuntę daug prostitučių 
iš Europos sausžemio į An
gliją. Jas siunčia kaip “ek
skursantes” neva porai die
nų savaitės gale arba sų pa
dirbtais pasportais.

Kad Anglija negalėtų jų 
išdeportuot, tai prostituci
jos biznieriai jas iš tos pa
čios dienos apvesdina su 
Anglijos piliečiais. Nueina 
į prieplaukų vietas ar lin
dynes, kur gyvena driskiai 
bei žemiausia nupuldyti be
darbiai : parenka iš jų “jau
nikius,” aprengia, primoka 
po $25 iki $75 ir tuoj aus ap- 
ženija su tokiomis mergšė
mis. Bet tuom ir pasibai
gia jų ženybinis gyvenimas.

Tuo būdu jos lieka Angli
jos pilietėmis, iš kurių pas
kui prostitucijos vertelgos 
varo sau biznį, kuris jiems 
duodąs iki $5,000,000 pelno 
per metus.

NAZIU LĖKTUVU FAB
RIKAS CHINIJOJ

SHANGHAI, vas. 23. — 
Hitlerininkai planuoja pa
statyt dideli lėktuvų fabri
ką Chiniioj ir pigiau parda- 
vinėt Chianer Kai-sheko fa
šistinei valdžiai karo orlai
vius, negu jinai iki šiol tu
rėjo mokėt už lėktuvus, per
kamus iš Amerikos.
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30,000 Kovotojų Išlaisvinta!
Ispanijos valdžia atidarė bastilijų du

ns ir išlaisvino 30,000 politinių kalinių- 
darbininkų. Tai pasekmė Liaudies 
Fronto laimėjimo nesenai įvykusiuose 
parlamento rinkimuose. Naujas parla
mentas dar nesusirinko, bet susidarė 
toks galingas masinis judėjimas už kali
nių paleidimą, kad valdžia nebedrįso il
giau juos laikyti uždarius. Masinės de
monstracijos, demonstracijos džiaugsmo 
ir pergalės, kaip galinga audra, siaučia 
visoj Ispanijoj. Tai šen, tai ten reakci
ne policija puola darbininkus ir šaudo 
juos. Iki šiol esą užmušta apie 27 žmo
nės. Bet neilgai budeliai galės terori
zuoti darbininkus. Reakcija turės pasi
traukti iš kelio. Liaudies Frontas mar
guoja pirmyn!

Italijos Komunistų Partijos 
Padėlios Žodis

Amerikos Komunistų Partija yra nusi
tarus sukelti penkis tūkstančius dolerių 
paramai Italijos Komunistų Partijos ko
vų prieš kruviną Mussolinio diktatūrą. 
Jau pasiųsta penki šimtai dolerių.

Gautas oficialis Italijos Komunistų 
Partijos padėkos žodis už amerikiečių 
gražias pastangas ją paremti. Padėka 
skamba:

“Italijos Komunistų Partija, stambiau
sia anti-fašistinė spėka Italijoj, sveikina 
savo brolišką partiją Amerikoje ir tas 
Amerikos darbininkų mases, kurios da
lyvauja šioj kampanijoje mums paremti. 
Surinkti pinigai bus didelė pagelba ir 
iniciatyva tęsti kovą prieš fašizmą ir ka
rą. Dėkavojame visiems palaikytojams 
mūsų sunkios^ kovos. Italija, išlaisvinta 
iš fašistinės'vergijos, bus skaistus švytu
rys!”-

Lietuvių darbininkų organizacijos tu
rėtų duosniai paremti Italijos draugus 
jų karžygiškoj kovoje prieš fašizmą ir 
karą. Dar labai mažai jos prie to prisi- 

|dėjo.
Aukas siųskite tiesiai šiuo adresu: A. 

Blake, P. O. Box 87, Station D, New 
Yotfc>N. Y.

jau iš namų į namus ir radau desėtkus mū
sų brolių lietuvių, neturinčių jokios gyvy
bės apdraudos. Kiti jau apsidraudę biznio 
kompanijose. Bet iš mūsų jaunimo, tai vi
sai maža dalelė turi bent kokią apsaugą. 
Bet užkalbjnus juos, kaip senuosius, taip 
ir jaunimą, prisirašyti prie SLA. organiza
cijos, kaip į apdraudą, taip ir į pašelpą, 
gavau, gavau neužpelnytą sau panieką ir iš- 
koliojimus. Girdi, atėjai mumis prirašyti j 
savo šelmių Susivienijimą. Ir tuojaus pa
rodo lietuviškus laikraščius, kaip “Vieny
bę,” “Keleivį,” “Dirvą,” “Sandarą,” “Nau
jienas,” kurie šmeižia mūsų SLA. dabarti
nę valdybą ir naujus kandidatus statomus 
į SLA. valdybą ir ot, sako, tai vaisiai jūsų 
darbų. Jūs patys, kaip šunes, sako, pjau- 
natės už vietas ir už sumokėtus dolerius, 
tai dar ir mūsų dolerių ieškote, kad pasi
naudoti jais.

Begėdžiu ir kitokiais vardais yra mane 
išvadinę užtai, kad mūsų lietuviai, mokslo 
vyrai, nesugebi tarpe savęs padaryti vie
ningumą savo mažutės tautos garbei. O 
mes, organizatoriai, tą viską turime priim
ti. Maniau, kad tik aš vienas tokia auka 
buvau. Bet štai ir kiti visi tą patį gauna, 
ką ir aš. Teisybė, radau ir gerų žmonių, 
apgailestaujančių* tokią mūsų nerimtą ir ne
draugišką padėtį, i
Jonas Puida turėtų suprasti, kad SLA 

daugiausia diskredituoja Gegužiai, Vi- 
taičiai, Karpiai ir Tysliavos—tėvai ir sa
vininkai “Sargybos Bokšto,” kurio tiks
las Susivienijimui kenkti.

.■“Begaliniai Diskredituotas SLA
Po tokiu antgalviu “Tėvynėje” (vas. 

21 d.) rašo Jonas Puida, 238 kp. organi
zatorius, savo sekamus patyrimus:

Paragintas SLA Prezidento £clv. F. J. 
BagbČiaus, kaipo S. L. A. 238 kp. Auks. 
Konk. organizatorius išduoti savo darbo ra
portą, tad turiu nurausti, kad mano darbas 

’ yra" be vaisiaus ir čia nurodysiu del ko. Per 
penFias dienas, kaip alkanas šuo, slankio

Naziai Naikina Spaudą
Štai žiupsnelis žinių tapie Vokietijos 

laikraščių padėtį prie Hitlerio diktatū
ros. 1934 metais užsidarė 3,298 laikraš- 

i čiai, žurnalai ir kiti leidiniai, 1935 me
tais užsidarė 1,592. Bėgyje tų dviejų 
metų užsidarė 43 nuošimiai visų Vokie
tijos leidinių. Per tuos du metu fašis
tinių laikraščių atsirado 2,249. Pabaigo
je pepdtų metų užsidarė 20 didelių dien
raščių.

Fašizmas yra kultūros ir progreso 
priešas. Fašizmas pripažįsta progresą 
tik vienoj srityje, būtent, prisirengime 
prie karo. Ginklams fašizmas negaili 
nei pinigų, nei energijos. Apšvieta jam 
nereikalinga.

m n ų ■ ■ y■.........

Štai Kur Jį Nuvedė Renegatystė
: Savo laiku Francijos Komunistų Par- 

tijoj figūravo tūlas Doriot. Nudavė la
bai revoliucionišku ir sukilo'prieš parti
ją. Pradėjo ją smerkti. Jam nepatiko 
tas ir kitas Komunistų Partijoj. Vienu 
sykiu rėkė ant partijos iš kairės, kitu sy
kiu iš "‘dešines. Tapo išmestas laukan. 
Amerikos Lovestono Grupė labai Doriot 
užtarė, kuomet jis virto renegatu.

Dabar vėl spaudoje pasirodė Doriot 
vardas. Jis dabar kalba Francijos parla
mente. Kalba prieš siūlomą apsigynimo 
sutartį tarp Francijos ir Sovietų Są
jungos prieš hitlerinę Vokietiją ir abel- 
nai prieš karo kurstytojus. Doriot šau
kia, kad Sovietų Sąjunga esanti karo 
kurstytoja, o ne hitlerinė Vokietija. Jis 
reikalauja, kad “del palaikymo taikos” 
Francija atmestų Sovietų Sąjungą ir su
darytų militarinę sutartį su Vokietija! 
Tai, girdi, tikras kelias del užtikrinimo 
Europoj taikos.

Štai kur atsidūrė renegatas Doriot. 
Jau atvirai jis tarnauja Vokietijos na- 

; ziams.

Dirg. Kapsuko Vardo
on ' *

Fondas Lietuvos Rev.
|j į ; Spaudai Remti

. ....... ..I— , ......

teaugo Kapsuko Vardo Fon- 
dan * Lietuvos Revoliucinei 
Spaudai Remti štai ir vėl su
plauk^ krūvelė aukų.

Nuo paskutinio pranešimo 
’ (gausio mėn. pradžioje) iki 

Šiai (Kenai bent iš kelių kolo- 
nijy draugai sukruto su auko- 

; jpis. * Tai labai gražu ir la- 
ačiū!

' Draugas A. Lipčius, Ches-
piisiuntė 1 dol.

pasirodė didžiulė 
Draugas A. Jdris pri- 

25 dol. 55c. Tai yra 
o nuo parengimo

I Apskr. ir LDS II

iš tolimos Kalifornijos,

: nuo JtLDLD 153 kp., per d. 
i J. Baker, Napa, Calif., atėjo 
1.3 dol.

Draugas J. Kūgis, Coches- 
sett, Mass., atsiuntė 1 dol.

Draugas Pranas Jočionis, 
detroitietis, vėl pabėrė krūve
lę aukų, kurias sumetė dd. J. 
Vasiliauskas, P. Smalstys (ma
no kaimynas iš Lietuvos!), 
Dr. M. D. Palevičius, J. Po
vilaitis ir K. Juodaitis po 1 
dol.; U. Litvinienė 50c.; J. 

' Stasiukynas, J. Butėnienė ir 
P. Jakštienė po 25c. ir pats 
P. Jačionis^ pridėjo 75c. iki 7 
dolerių. Sakė, kad iš Detroi

to da ne paskutinė auka! Va
lio!

Draugas J. N. Simans, Cle
veland, Ohio, prisiuntė 6 dol. 
Aukojo dd. F. Sklerienė 2 
dal., M. Valentukonienė, B, 
Plungienė, J. Mažeika ir J. 
N. Simans po 1 dol.

Draugas J. Vaitkūnas, Nan

ticoke, Pa., atsiuntė 3 dol.
Tai išviso šiuo laikotarpiu 

Kapsuko Fondas susilaukė 46 
dol. 5c. Labai žemai ačiū vi
soms ir visiems už tokį gražų 
atsiliepimą!

šiuo kartu man smagiau ir 
pranešti, kai susidarė žymesnė 
suma. O vis dėlto da daugo
ka! trūksta iki užbriežtos kvo
tos. Da reikėtų bent šimtelis 
kaip nors sugraibyti, ir tada 
Kapsuko Fondas likviduotus.

Drįstu ir vėl paklabenti į 
drauges ir draugus, į organi
zacijas, į kliubus. Iš daugelio 
vietų da visai nieko neatėjo 
Kapsuko Fondan. . . O va da
bar akurat tokia gera proga 
gausiau pasirodyti, šiomis die
nomis (vasario 17 d.) sueina 
1 metai nuo mirties mūsų di
džiojo vado d. Vinco Kapsu
ko. Sukruskite, draugai! Pa
rodykite savo užuojautą ir pri
tarimą Draugo Kapsuko veik-

Melo ir Veidmainia
vimo Suvažiavimas

Nesenai įvykęs tautininkų 
suvažiavimas, iš vienos pusės, 
parodė, kiek baimės įvarė 
tautininkams valstiečių judėji
mas, taip stipriai pasireiškęs 
1935 m. rudenį. Beveik visi 
kalbėtojai daug kalbėjo, de
javo apie “nelemtuosius įvy
kius,” apie gandų žalingumą ir 
pan. Iš kitos pusės, suvažiavi
mo tarimai, o taipgi ir kalbos, 
rodo, kad fašistai savo padėtį 
bando stiprint teroro stiprini
mu ir valstybės bei visuome
nės įstaigų fašizavimu. Sustip- 
rint kovą su “ramumą drum- 
stančiais” elementais, išvyt iš 
valstybės įstaigų, iš mokyklų 
šen ten dar užsilikusias ne- 
tautininkų žmonas.—Štai pa
matinė tolimesnio tautininkų 
veikimo linija, nustatyta suva
žiavime.

y91ViehbK tautininkai, kaip ir 
kitų, kraštų fašistai, savo vieš
patavimą remia ne tik kulkos 
ir nagaikos pagelba, bet ir 
melu. Už tat vienas iš pamati
nių tautininkų suvažiavimo 
bruožų yra melas ir veidmai
niavimas.

štai kalba “pats tautos va
das.” Pajutęs, matyt, kad 
masės kuo tolyn, tuo labiau 
pradeda piktintis savo betei- 
siška padėtim, pradeda reika
laut demokratiškai rinkto sei
mo—jis pradeda vizgint uode
gą ir meluot. Girdi, “sušaukt 
tautos atstovybę nori ir vy
riausybė. . . bet ligšiol tam. . . 
laiko stigo”. Gražu, ar ne
tiesa? Tautininkai jau smau
gia kraštą dešimtus metus. Per 
tą laiką jie suskubo išleist iš
tisą eilę įstatymų, kurie pada
rė beteisišku vergu darbininką 
ir skurde susmukdė valstietį. 
Pakako laiko ir visokiems va
dų, vadukų ir vadėnių sukak
tims ir jubilėjams. Tik seimui 
sušaukt per 9 metus niekaip 
“nėra” laiko.

Štai kitas pavyzdis, vyriau

Už Savo Klasės 
Partiją

Kiekvienas lietuvis darbininkas džiaugiasi dideliais laimėji
mais Liaudies Fronto Ispanijoj. Tai bus pirmas galingas smū
gis fašizmui visam pasaulyje.

Bet kas Liaudies Fronto idėją iškėlė? Tai Komunistų Inter
nacionalo Septintas Kongresas, įvykęs Maskvoje pereitą vasa
rą. Kongresas nutarė, kod komunistai visur turi, stengtis ap
jungi! visas priešfašistines spėkas ant greitų, kasdieninių reika
lų platformos ir kovoti prieš fašizmą.

O kas Septinto Kongreso tarimus ir rezoliucijas del Liaudies 
Fronto pravedė gyvenimai! Ispanijoj ir praveda visose kitose 
šalyse? Ogi Komunistų Partijos. Amerikoj už Liaudies Frontą 
(formoje Farmerių-Darbo Partijos) šiandien uoliausiai dar
buojasi Amerikos Komunistų Partija. Ir čia, mes tikimės, 
mūsų partijai vadovaujant, suspės darbo liaudis susivienyti ir 
neleis fašizmui įsigalėti. To visi mes trokštame. Del toš idė
jos mes visi turime darbuotis.

Bet, draugai lietuviai darbininkai, troškimai pasiliks troški
mais, jeigu mūsų Komunistų Partija bus silpna ir nepajėgs di-
džiausias darbo žmonių mases išjudinti ir apjungti į Liaudies 
Frontą. Tas turėtų būti taip aišku, kaip diena. Tą turėtų su
prasti kiekvienas klasiniai sąmoningas darbininkas.

Taigi, pirmiausia susipratusio darbininko užduotis yra stip
rinimas ir budavojimas Komunistų Partijos. Pridėk savo petį 
prie to darbo. Stok į Komunistų Partijos eiles. Tai būsi tik
ras kūrėjas Liaudies Fronto prieš fašizmą Amerikoje. Tavo 
džiaugsmas Liaudies Fronto laimėjimais Ispanijoj bus tikras, 
nuoširdus, paremtas revoliuciniais darbais!

Stok į Kom. Partijos Eiles
Vardas ir pavardė 
Adresas .............................................. ..............................................

Išpildyk šią blanką ir siųsk:

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

lai, jo skaistiems idealams. 
Lietuvos revoliucinė spauda 
Jūsų paramos išsiilgusi lau
kia !

Siųskite aukas Kapsuko 
Fondo iždininkui šituo adresu:

Dr. J. J. Kaškiaučius,
48 Second' Ave., 
Newark, N. J. 

sias Lietuvos žandaras Čapli
kas savo kalbos dalį paskyrė 
įstatymams garbinti. “Papro
čiai negali būt priešingi įsta
tymams”... “Negerbimas įs
tatymų daro šaliai žalos”. . . 
“Nesilaikymas įstatymų gręsia 
bausme”... ir t. t. žodžiu, 
nors imk ir sušuk: šventas įs
tatyme, melskis už mus. . .

Bet gal didysis įstatymų 
gerbėjas paaiškins, pagal kokį 
įstatymą elgėsi tautininkai 
1926 m. gruod. 17 d.? Pagal 
kokį įstatymą smurtininkai 
karininkai (ar tik jų tarpe ne
buvo įstatymų garbintojas 
pulk. Čaplikas) su revolveriais 
ir granatomis įsiveržė į seimą ? 
Pagal kokį įstatymą tautinin
kai pakeitė konstituciją? Gal 
paaiškins, kodėl jis netaiko 
pačių tautininkų konstitucijos, 
pagal kurią krašte turi būt 
seimas? Ne, jis nieko nepaaiš
kins, nes visi jo tauškalai apie 
įstatymus yra tik begėdiškiau
sias veidmainiavimas.

Už tat teisingas žmogus yra 
Tūbelis, “žemės reformą, sako 
jis, beveik baigta”. Čia tai 
jau nepasakysi—šventa teisy
bė. Na, ir kaip ji. nebus be
veik baigta, kai beveik visa 
neturtingų naujakurių žemė 
jau vėl atiteko buožėms ir 
dvarininkams. “Jai galutinai 
baigt, tęsia jis, reikia tik iš
leisti įstatymą... apie atlygi
nimą dvarininkams.” Ir vėl 
ponas Tūbelis sako teisy
bę (tur būt žmonos Chodokau- 
skaitės įkvėptas). Jei kur te- 
bekirpšioja koks naujakurėlis, 
tai įstatymas apie atlyginimą 
dvarininkams jį galutinai pri
baigs.

Viso melo, kuris srove plūs
te plūdo nuo suvažiavimo tri
būnos, čia nesuminėsi. Bet ir 
šių pavyzdžių pakanka, kad jį 
pavadint melo suvažiavimo 
vardu.

P. Pašinas.
“Tiesa”

IŠPLĖŠ® $12,800 Iš 
TEATRO

BOSTON, Mass., vas. 23. 
—Trys ginkluoti banditai 
išpiešė $12,800 iš Keith’s te
atro kasos, įgrasindami tar
nautojus tylėt ir nesi judint. 
Teatre tada buvo 2,000 žmo
nių.

Bridgeport, Conn.
Gražiai Pavyko Bridgeport© 

Jaunuolių Choro Parengi
mas 15 d. Vasario., Š. M. Y. 
V. Svetainėje.

Pirmiausiai perstatyta vie
no veiksmo komedija: “žento 
Nelaimė.” Lošime dalyvavo 
veik visi jaunuoliai. Man ro
dos, kad visi jaunuoliai pirmu 
kartu lošė, bet, žodžiu sakant, 
puikiai pasižymėjo.

Pats veikalas buvo gana 
juokingas, iš ko publika turėjo 
gana smagaus juoko. Man ro
dos, kad to veikalo mokyto
ju bei prirengė ju buvo drg. 
J. J. Mockaitis. Jis prie to dar
bo turi patyrimo, nes jo pri
rengti teatrai visuomet gerai 
išeina. Po perstatymui Jaunuo
lių Choras sudainavo kelioli
ka dainelių po vadovyste Bro- 
žausko. Kadangi Bridgeport*) 
Jaunuolių Choras visuose pro- 
gresyviškuose pare ngimuose 
dalyvauja ir publikų linksmi
na savo dainelėmis, todėl visi 
stengėsi apščiai remti chorą 
ir tą vakarą prisirinko pilnu- 
tė svetainė žmonių, kurie link
sminosi iki vėlumos. Tikimasi, 
kad nemažai pelno liks choro 
palaikimui. Aš nuo savęs lin
kiu Bridgeporto chorui drū
tai gyvuoti.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Silpnos Liaukos—Silpni 
Nervai

Drauge gydytojau, malonė
kite man patarti per dienraš
tį “Laisvę.” Aš skaitau “Lais
vę” ir seku jūsų patarimus, 
bet sau tinkamo neužeinu.

Man labai galva silpna. Ką 
dirbu, tai greit pamirštu. Aš 
esu labai nepastovus. Sykiais 
aš esu labai linksmas, sykiais 
labai nuliūdęs, sykiais labai 
piktas, sykiais labai lėtas—ge
ras. Man akys visuomet raudo
nos, ir, kai aš pradedu šnekėt 
su kuo nors, tai aš tuoj susi
nervuoju. Akyse pradeda ka
žin kaip keistai rodytis: tuoj 
man rūpi.šveist į žandą. Ir la
bai negaliu miegot. Jeigu už
mingu, tai pradedu sapnuot 
kokius baisius sapnus—ir šok- 
stu iš miego nusigandęs. Sy
kiais užmingu, sapnuoju ir 
taip smarkiai pykstu, kad ir 
vėl atbundu. širdis man tada 
taip smarkiai plaka, kad, ro
dos, iššoks. Kai kada dėl men
ko niekniekio taip pradedu 
juoktis, kad jokiu būdu nega
liu susilaikyt. Ir taip mano 
mintys labai dažnai keičiasi, 
be tvarkos.

Esu da jaunas vyras, 24 me-j 
tų. Nevedęs ir lytiškai visai be-Į 
jėgis, ir neturiu jokio patrau
kimo ant merginų.

Jeigu aš ką dirbu, tai vis bi
jau. Man vis rodos, kad aš ne
gerai dirbu. Ir taip, jeigu kas 
nors smarkiai sutrenkia arba 
surėkia, tai aš tuoj išsigąstu, 
tuoj man pradeda kaktą ir pe
čius skaudėti ir kojos užtirps
ta.

Atsakymas.

Jūs, Drauge, labai vaizdin
gai aprašėt savo nuolatines 
kančias, fizines ir dvasines. Ir 
tos kančios ne iš nykščio iš
laužtos, ne iš oro pagautos, ne 
išsivaizdintos. Jos turi tvirtą 
fizinį pamatą. Jūsų organiz
mui daug ko trūksta.

Tokia nervų išsėmimo, liau- 
,kų išsėmimo būklė, tokia ne
urastenija, artima net histeri- 
jai, gali būti pasėka ilgo nuo
latinio nedavalgymo, pusba
džiavimo. Be abejo, Jūsų or
ganizmas labai išbadėjęs, iš
troškęs vitaminų ir mineralų. 
Gal dėl tos mitimo (vitaminų)

k

16 d. vasario, š. m. toj pat 
svetainėje Sandaros 15-ta kuo
pa surengė apvaikščiojimą 18 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės gyvavimo. Prisirinko pil
na svetainė žmonių. Progra
mą išpildė Zosė ir Stasys Vi- 
taičiai iš Brooklyn©, N. Y. 
Taipgi ir vietinis Jaunuolių 
Choras sudainavo keletą dai
nelių.

(Apie prakalbas apleidžia
me, neapsimoka su jais pole- 
mizuot—“L.” Redakcija.)

ŠYPSENOS
Ten Jam Ne Vieta

Atėjęs pirmu kartu į li- 
gonbutį, airis klausinėjo li
gonių:

“Kam tu čia esi?” klau
sia vieno.

“Aš turiu užnuodytą pirš
tą, regis, reikės duoti pirštą 
nupjauti.”

Kitas sako: “Aš turiu 
duoti savo tonzilius išpjau
ti.”

Trečias: “Aš turiu duoti 
apendiksą išpjauti.”

Pasigriebęs skrybėlę airis 
sušuko: “Man čia ne vieta! 
Aš turiu galvos skaudėji
mą.” Ir išdūmė, kol cielas.

Surinko J. šilingas.

stokos, Jums yra silpnutės 
liaukos. Inkstukai, kiaušinėliai 
—lytinės liaukos apvytę. O tas 
liaukas kontroliuoja ir joms 
veikimą nustato da aukštesnės 
liaukos: posmegeninės liaukos 
priekine skiltis (anterior pitui
tary gland), dalinai skydinė 
(tiroidinė) ir viršinkstinės 
(adrenalines) liaukos.

Pradėt nuo pat pradžios: 
Jums, Drauge, reikia griežtai 
nusistatyti su maistu, kad at
gaivinus išbadėjusius kūno or
ganus, liaukas, nervus, sme
genis ir visus galus. Tai ne
reiškia, kad Jūs turite pradėti 
perdaug valgyt, apsivalgyt ir 
nutukt. Visai ne. Atbulai. Nu
tukimas labai dažnai ir reiškia 
vitaminų badą organizme. Val
gykite tik sočiai, nekimštinai. 
Bet s u s i m ii d ami valgykite 
maistą, žmonišką maistą, o ne 
kokį civilizuotą, denatūruotą, 
išromytą kamšalą. Vartokite 
paprastus, rupius, nenudailin
tus, virtuvėje nepagadintus 
daiktus: daugiausia žalių dar
žovių ir vaisių. Pakankamai 
pieno ir pieniškų, kiaušinio 
trynių, jūros žuvų, kepenų ir 
šiaip šviežios mėsos, rupios 
duonos, javinių grūdų—kvie
čių.

Jums būtinai reikia da ir 
koncentruotų vitaminų. Brew
ers yeast tablets imkite po 10 
(ir po daugiau) tablečių prieš 
valgymą. Cod liver oil—1OD 
po šaukštą po valgymo. Kvie
čio grūdų kramtykite dažnai 
po žiupsnelį.

lodo tinktūros po lašą stikle 
pieno kas diena per trejetą 
mėnesių. Paskiau po lašą kas 
pora dienų, visą gyvenimą.

Thyroid gland, gr., 1OO 
tablets, po vieną prieš valgį. 
Visa tai vartokite mėnesių 
mėnesiais. Jūs savo ūgio ir svo
rio nepadavėt, tai sunku tinka
mai Jums pritaikyti tiroidinės 
liaukos dozė. Jums, be abejo, 
labai būtų pravartu ir posme
geninės liaukos ekstraktų, 
bet čia jau be gydytojo nega
lima apseiti. Tokius ekstraktus 
ir ekstraktus iš nėščių moterų 
Šlapimo gydytojas po oda ar į 
raumenis įleidžia su adata. 
Tiesa, tai brangūs preparatai, 
brangiai atseina. Svarbu Jums 
ir oras, saulė, poilsis, šiaip 
jaukios aplinkybės^ Ingi jena.
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Revoliucinis Krizis
Brazilijoj

> ------ —---
Nežmoniškas Išnaudojimas ir Paaštrėjusi Reakcija

Iššaukė Sukilimą

ISV1

Rašo Barboza Mello

*Wall Street sugniuždamas, | 
1929 m. spalio mėn. pagilino! 
ekonominį krizį, kuris nuo vi
durio tų metų jau tapo pajaus
tas ir jo veiksmai pradėjo dre
binti pasaulinės ekonomijos 
pamatus.

Pusiau kolonialių šalių eko
nominė padėtis gauna didelį 
3mūgį nuo kurio jau nebegali 
daugiau atsikelti. Tarp šių 
šalių Brazilija yra labiausiai 
nuskriausta, nes exporto 70% 
|:ina į Jungtines Valstijas, iš 
kur gaunasi auksas, pagrindas 
komercialių mainų, kad nu
statyti frontą savo užsieni
niams kompromisams, kurie 
kaskart vis didesni, iš priežas- 

• ties Katastrofiško mainų kriti-

remiamos 
kuris kon- 
Paulo Es- 

ir kitus

Į
4

11

r

ji
i

mo.
Didelis kavos gamintojas— 

du trečdaliai pasaulinės ga- 
*mybos—(20 milionų maišų po 

60 kilogramų) Brazilijos eko
nomija remiasi vadinamu “ža
liuoju auksu”, kas atstovauja 
taip pat du trečdaliu viso eks
perto.

Ekonominis krizis, kuris vis 
didėja pokariniais laikais ne
paprastu tempu, padaro yan- 
kių kraką ir iššaukia Washing
ton Luis griuvimą, spalio mėn. 
^930 m., valdžios 
anglų imperializmo, 
troliuoja kavą Sao 
tade (provincijoj)

* "“Kiazilijos turtų šaltinius.
r Tarpimperia 1 i s t i n ė kova 

tarp Jungtinių Valstijų ir An
glijos virsta vis aštresnė ir du 
galingi blokai taip stipriai su-' 
sikerta, kad apgaulingai pri-j 
trauktos darbininkų klasės 
kraujas paskandina mūšio lau
kus. Po 20 dienų broliškos ko
vos liekasi pergalėtoju Getulio 
Margas. Yra Wall Streeto lai
mėjimas ant Londono. Bet iš- 
tikrųjų tik trumpas, nes Lon
donas, tuojaus grįžta prie at- 
kariavimo savo prarasti! pozi
cijų, su jėga prie savo šimt 
metinės hegemonijos. Valdžia, 

•kuri atsistoja Washington Luis 
vietoj, tęsia savo pirmtakūno 
ritmą. Anglų interesai dasi- 
gfauna normalio kurso. Ir nau
joji valdžia, atvira Londonui, 
stoja policininku apgynimui jų 
interesų.

Naikinimo politika, degini
mas kavos, padeda šį produk-i 
tą kaskart vis į sunkesnę pa
dėtį viduje nacionalės ekono
mijos.

35 milionai maišų po 60 
flilogr. sudeginta ir išmesta Į 
jūras iki šiam laikui, toli gra
žu, kad pagerinti naujus bū
dus, jos padėjimą į didžiulę 
sunaudotojų rinką (Jungt. 
Valstijas), kurios nepaprastai

• paaštrina braziliečio gaminto
jo padėtį ir tuo labiau kavos

^fazendų darbininko. Atlygini
mas, kurį pastarasis gauna, 
yra labai pašieptinas lyginant 
su pragyvenimo kaina.

Pinigų vertė, jau nepapras
tai sumažėjusi, virsta bereikš
me, nes svaras sterlingų, kuris 
tuomet kainavo 40,000 milrei- 

♦sų, sumuša neįsivaizduojamą 
^rekordą 150,000. Milreisas nu
puolė beveik keturis kartus.

Milioniniai deficitai taip 
lengvai dauginasi, kad šiame 
penkmetyje siekia 8 milionus 
ir pusę kontų, (arti 2000 mi
lionų pesų). 30 milionų ster- 

w lingu skirtumas 1930 m. ko
merciniame balanse, siekia 8 
milionus pereitais metais.

* Amortizacija ir užsieninių 
skolų interesai, sulig trečio 
funding iš 1931 m., kuris pra
tęsiamas iki 1938 m., ; 
dviejų milionų kontų

•milionų pesų), šitas 
80 nuoš. generalinio 
biudžeto, kuris yra iš 
000 kontų. Naujas paskutiniu

yra arti
i (5000 

sudaro 
tautos

i 2,600,-

laiku nubalsuotas biudžetas 
parlamente sudaro 400,000 
kontų. deficito, kada realybė
je jau prileidžiama, kad sieks 
dvigubai (200 milionų pesų).

šitos cifros yra ant tiek tik
ros, kad savaime atpuola bent 
koki komentarai. Yra visiškas 
administratyvis bankrotas.

Industrija, prekyba ir žem
dirbystė vanojusi baisiame 
krizyje ir nenumato išėjimo 
galimybės.

Skurdas laisvai vaikštinėja 
po visą šalį nesusidurdamas 
nei su jokiomis priemonėmis, 
kurios jį sumažintų.

Darbininkų klasė gerai pa
žįsta bedarbę ir badą, tuo pa
čiu laiku smulkioji buržuazija 
kasdien vis labiau biedninama, 
yra stumiama į kovą už savo 
tuojautinius reikalavimus.

Smulkus valstietis ir lauku 
darbininkas broliaujasi ben
droje nelaimėje.

Šitokia yra paniurusi pano
rama ekonominės - administra- 
tyvės Brazilijos padėties.

Šiaurės Rytai ir Šiaurė

Šiaurės rytuose ir šiaurėje, 
ir vidurinėse estadose žemės 
darbininkas kenčia didžiausią 
išnaudojimą. Jo padėtis yra. 
tokia pat, kaip vergo, šioje 
plačiausioje apielinkėje, kurią 
sudaro milionai kvadratinių 
kilometrų, yra elektros stotys 
ir cukraus fabrikai (ingenios), 
vatos laukai, išdirbystė coco 
babasu ir gaminimas kaučuko 
ir kakao, čia darbininkas yra 
paria (žemesnis sutvėrimas), 
kuris lyginamas su gyvuliais 
deliai nežmoniškų darbų, be 
mažiausio atsižvelgimo.

Gyvena rančiuose (skylėto
se šapose) ir pusiau žemėje 
urvuose, nežinodami pagrin
dinių higijienos dalykų. Jų 
kūnas niekuomet nėra pažinęs 
muilo.

Vieni gyvena šiaudiniuose 
rančiuose, kiti apdengtuose 
skarda, bet visuomet rančiuo
se.

Aš juos esu matęs savo es- 
tadoj, Pernabuco, cukraus in- 
genijuose, dirbant nuo tamsos 
iki tamsai, 14 vai. į dieną, tė
vus, motinas ir vaikus, basus, 
alkanus, pusiau nuogus. Vai
kai dar neturinti 10 metų, am
žiaus, aprengiami vien tik 
marškiniais, padarytais iš mil
tinių maišų. Už ištisos dienos 
sunkų darbą šeimyna iš pen
kių asmenų, vyro, moters, ir 
trijų nepilnamečių vaikų, visi 
drauge negauna vieno peso.

Yra skurdas galintis sukelti 
net ir kiečiausius, pripračiau- 
sius prie skausmų. Ir yra ne
mažai neturtingų valstiečių, 
kurie padedami lauko darbi
ninkų jėga pasidarė nepriklau
somais ir gina savo užkariavi
mus su šautuvu rankose. Šitie 
judėjimai išsiliejo Maranhao 
ir Para Estaduose.

šiaurės rytai yra apgyventi 
“cangaceiros.”

Lampeao jau apie 10 me
tų, kuris su savo grupe, kuri 
siekia iki 100 vyrų, vaikščio
ja kaipo ponas ant “sertoes” 
po Bahia, Sergipe, Rio Grande 
do Norte ir Ceara.

E k onominė desorganizacija 
stumia, nustojus paveldėjimo 
turtų, jieškotis sau gyvenimo 
kuo tik geriausiu būdu.

Pietuose

Kavos fazendose, žerbos 
plantacijose, vatos laukuose ir 
gyvulių auginimo dvaruose, 
žemės darbininko išnaudoji
mas yra mažesnis, bet taip pat 
galima lyginti su nežmonišku.

Dirba taip pat 12-14 valan
dų, su atlyginimu truputį di
desniu. Bet geriausiuose atvė-

tokio- 
šimtai

laukų

juose nežinoma nei viena apy
linkė, kur alga pasiektų vieną 
pesą argentinišką.

'Nubiednėjusių savininkų ka
vos fazendose deliai hipoteka- 
rinių kompromisų, darbininkai 
dirba už pavalgymą. Ir 
je baisioje padėtyje 
tūkstančių.

Penkiolika milionų
darbininkų, gyvena nustelbti 
šalies apylinkėse, prispausti 
feodalizmo, žemvaldys yra vie
šas 1 numerio priešas.

Katalikų bažnyčia vaidina 
svarbią rolę savo susijungime 
su feodalais.

Labai kenksminga klero _. „ .
įtekmė į šiaurės rytų krimina-1 mentas 
liškumus jau sudomino atvi- 
resnius mokytus žmones ir 
yra jau keletas tokių paskelb
tų darbų, kuriais patvirtina
ma ši kriminališka įtaka.
Proletariatas Visuomet Sargy

boje; Sindikate Vienybė

Brazilijos proletariato iš
plėstos pasekmingos kovos, 
visuose sindikaliuose sekto
riuose, deliai apgynimo savo 
tuojautinių reikalavimų ir 
prieš reakciją, yra ryškus jė
gų demonstravimas, galintis 
atidaryti akis ir didžiausiems 
pesimistams.

Streikiniai judėjimai 1934 ir 
35 m., kuriuose dalyvavo virš 
milionas darbininkų, pažymė
tinas šiuose judėjimuose jūros 
darbininkų streikas, kuris vi
siškai paralyžiavo Brazilijos 
prekybą laivais, greitai prisi
dėdamas, del sujungimo sindi
katų ir darbininkų organizaci
jų į galingą vienintelę centra- 
lę.

Iš streikų, turinčių didesnę 
politinę svarbą, galima pažy
mėti bankų valdininkus, kurių 
buvo generalis streikas, taip 
pat telegrafistų ir laiškanešių. 
Korespondencijų maišai likosi 
muitinėse per kelias savaites, 
be jokio pajudinimo.

Sindikalės Vienybės Kon
gresas, atsibuvęs Rio de Ja
neiro mieste, 29 ir 30 dd. ba
landžio 1935 m., dalyvaujant 
svarbiausioms darbininkų fe
deracijoms, išviso su 390 ats
tovų ; reikia pažymėti, kad da
lyvavo Federacion Proletaria 
de Rio Grande do Sul, su 42 
atstovais; gelžkeliečiai su 12 
atstovų; iš Estado do Rio su 
29; iš Pernambuco su 45; Mi
nas Geraes su 38; Coalicion 
Paulista su 17; ir daug kitų 
autonominių sindikatų,, kurie 
turi didelės svarbos, k. t. ban
kų tarnautojų, spaudos dar
bininkų ir tt. Kongresas priė
mė reikšmingą prisidėjimą 
Prekybos Tarnautojų Associa- 
cijos, kuri turi 25,000 narių, ir 
jos patalpose susirinko Kong
resas. Jame nutarta jungtis į 
vieną centralę, Unitarinę Bra
zilijos Sindikatų Konfederaci
ją.

1 d. gegužės, visas proleta
riatas išėjo į gatvę, 
truodami po U. B. S. 
va.

šitas buvo vienas 
blausios C. G. T. B. uždavinių, 
tai sujungimas visų darbinin
ku jėgų, kad geriau kovoti už 
savo reikalavimus.
Alianza Nacional Libertadora 

ir Anti-Imperialistinė Kova
D a r b i n inkai suprasdami, 

kad tiktai vienybė yra tas ke
lias, kuris veda prie pergalės, 
nubiedninta smulkioji buržu
azija, studentai, intelektualai 
ir dalis buržuazijos tikrai na- 
cionaliai nusistačiusios, nuo 
įvairių sektorių pradėjo kovą 
prieš imperializmą ir reakci
nės diktatūros priemones, ku
riomis jau penki metai kaip 
spaudžia Brazilijos liaudį.

Netvarkingas masių veiki
mas surado savo bendrus tiks
lus A. N. L. postulatuose, ku
ri yra sutverta Rio de Janeire 
30 d. kovo 1935 m. ir kuri jau 
randasi pilname nelegalume 
nuo 13 dienos liepos, sulig vy
riausybės dekreto, kurią už- 
klausuravo šešiems mėnesiams 
remiantis policijos surinkto
mis žiniomis, kaipo “extremis-

demons-
K. vėlia-

iš svar-

tinę” organizaciją.
Reikalinga pažymėti, kad 

deputatas Neves d e Fantoura, 
kuris atstovauja Parlamente 
vieną mažumą, arti 60 deputa
tų, Vargo opozicijos, karštai 
kritikavo susirinkimų laisvę, 
nes kalba ėjo apie organizaci
ją, normaliai sudarytą, ir ku
rios postulatai nekovoja prieš 
konstituciją. Pabrėžė, kad jau
čiasi malonumą apginti A. N. 
L., nes parlamentarinė grupė, 
kuriai jis priklauso, nėra su
rišta su ja ir kad jos elgima
sis yra nustatytas saugoti de
mokratiją ir piliečių teises.

Po nekuriam laikui Parla- 
i pasireiškė teigiamai, 

80 balsų prieš 73, už legalu
mą A. N. L. šitas yra didžiau
sias prirodymas, kad Alianza 
yra organizacija, kuri negali 
u ž sitarnauti ■’“extremistinio” 
palyginimo. Esant taip, Parla
mentas taip pat būtų extre- 
mistinis.

Tiktai prieš populiarė val
džia, paremta “Įstatymu Mon- 
struo,” galėtų įgalioti uždaryti 
tokią organizaciją, kaip A. N. 
L., kuri kovoja prieš amžinus 
Brazilijos liaudies priešus, už 
demokratines laisves, už žmo
nišką ir racionalų padalinimą 
plačiųjų laukų, už išsiliuosavu- 
sią Braziliją iš imperializmų, 
kurie turi užgniaužę jos eko
nomiją, sujungiant visos dar
bo visuomenės energijas, ir už 
taiką tarp žmonių.

Viduje A. N. L. randasi as
menys atstovaujantieji Brazi
lijos kultūrą, visus populiarius 
sluogsnius, visą darbininkų 
klasę.

Trys mėnesiai legalaus gy
vavimo, užteko A. N. L. išplėšt 
savo spindulius po visą šalį ir 
kad jos programa pilnai bra
ziliška, tapo tuojaus suprasta 
ir atjausta plačiosios darbo vi
suomenės, kuri nuo Rio Gran
de iškyšulio iki versmingų 
Amazonės vandenų veda 
smarkią dvikovą prieš skurdą 
ir diktatūros įvestą reakciją, 
kuri jau randasi ant neišven
giamos bedugnės krašto.

Pilnas - anuliavimas populia
rių laisvių ir visų darbininkų 
užkariavimų, kas yra išdava 
pagilėjimui ekonominio ir po
litinio krizio, kuris atžygiuo
ja ir rodo pradžią sutriuški
nimui despotizmu pritvinkusio 
režimo.

Nežiūrint uždarymo šešiems 
mėnesiams jos centro lokalių 
ir spaudos, žvėriškiausio poli
cinio persekiojimo jos vadų 
(Dr. Dyonelli Machado, Porto 
Alegre Alianzos vadas, randa
si kalėjime, nubaustas 10 mė
nesių) ir bendrai darbininkų 
klasės, A. N. L. neperstojamai- 
auga, grūdina savo jėgas ko
vai už legalumą, kuri yra tuo 
pačiu laiku, apgynimui susi
rinkimų, žodžio, spaudos tei
sių ir organizuoja savo kadrus 
fabrikuose, dirbtuvėse, viešo
se įstaigose, sindikatuose ir 
visuose studentų ir intelektu
alų centruose.

(Pabaiga rytoj)

Newark, N. J
šv. Jurgio draugystė buvo 

surengus lietuvaičių gražuolių 
k on testą vasario 15-tą dieną, 
1936 metų. Jaunuolių buvo 
prisirinkus pilnutėlė svetainė; 
maišėsi nemažai ir suaugusių. 
Kaip žinom iš apgarsinimų, 
buvo kviesta visos apielinkės 
lietuvaitės. Iš kalno gyrėsi, 
kad ne draugijos nariai bus 
rinkėjai, bet bus kviečiami iš 
miesto rotužės kokie valdinin
kai. Tokiu būdu pritraukė ne
mažai publikos, nes visi manė, 
kad bus teisingai renkama.
Ant galo pasirodė, kad keli i klauso nuo žmonių skonio. Vi- 
lietuviški tūzai, kuriuos į ka-1 si 
napes pastačius visus žvirblius 
išbaidytų, užsilipo ant stei- 
čiaus ir pradėjo maršą. Bet 
gražuolės kaip nemaršuoja, 
taip nemaršuoja. Tik apie dvi
dešimts, per nevalią kitiems 
išstūmus, pradėjo maršuoti. Iš 
laisvesnių merginų maršavo
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SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

IšU.M.W.A. Pirmo Distrikto
E. P. Jenningso Byla Tęsiama j jj darė įvairius skymus vilio-

-

4

1

Scranton, Pa
Nublukę Politikieriai

tiem 
ka- 
ne

GRABORIUS

Savų laiku dienraštyje buvo 
rašyta apie šio angliakasių 
draugo areštą ir bylą Lu z er
nes paviete, Wilkes-Barriu. 
teisme. Nors jis yra įtartas 
samdyme dinamituotojų išdi- 
namitavimui teisėjo Valentine 
automobiliaus metai laiko at
gal, vienok teismas neturi fak
tų prirodymui jo kaltybės. Pe
reitą vasarą buvo sugauti trys 
asmenys, kurie liudijo prieš 
jį ir įtarė, kaipo samdytoją 
atlikimui šio niekšiško darbo. 
Bet rudeniop, kada byla bu
vo surengta ir liudininkas 
“prisipažino dinamitavęs” tei
sėjo mašiną, “misteriškai” pra
nyko iš detektyvo rankų, va
karykščiai prieš teismą. Tai 
buvo “vyriausias ir materia- 
lis liudininkas.” Paskirta tei
smui diena automatiškai liko 
nukelta toliau. O tas viskas 
įvyko po to, kaip Jenningso 
advokatai prirodė prokurorui, 
kad čia einama frėmavimo ke
liais. Teismui dienos buvo 
skirtos laiks nuo laiko su teis
mo išsisukinėjimu, kad jie vis 
pagausiu prasišalinusį lindi
ką ii- tada iškelsią bylą.

Paskutinioji lapkr. 10, 1935, 
teismui diena taipgi likosi be
vaisė be sugauto liudininko, 
čia griežtai J. adv. Hays, iš 
New Yorko, pareikalavo teis
mo bylą vesti be fabrikuotų 
ir samdytų liudininkų; čia jis 
iškėlė viršun frėmavimo pro
cedūrą prieš J. Pasekme to, 
teisėjai, pamatę, kad jų dar
bai eina viešumon, darė žing
snį atgal—sutiko, kad pavie
to prokuroras ir J. advokatai 
apsimainys faktais ir priduos 
teismui vasario mėn., 1936.

štai jau ir vasario mėnuo. 
Apsimainymo faktų eigoj pro
greso nepadaryta, šiomis die
nomis visi penki teisėjai bend
rai tarėsi tame reikale. Spren
dimas atlikti pavesta teisėjui 
Jones. Teisėjas Jones nu
sprendė, kad įtariamasis nieku 
nenuskriaudžiamas—esąs pa
leistas po kaucija ir gali sau 
gyventi po areštu. “Būtų prieš 
įstatymiška publikos pajuoka, 
jeigu šią bylą panaikinus del 
neturėjimo pabėgusio liudinin
ko”—sako teisėjas.

Taigi šiuo tarpu Jenningsui 
nepasisekė apsivalyti nuo šio 
teisminio brudo. Byla tęsiama 
iki liūdininkas-dinamituotojas 
bus suimtas.

Tikrenybėje, Jennings yra 
“kaltas” tame, kad jis gelbė
jo angliakasiams streike su 
Glen Alden komp. ir drūčiau
siai kritikavo teismą bei kėsi
nosi atstatydinti teisėją Va
lentine.

Atgaus Užvilktas Algas

Pereitą pavasarį Kingston 
Anglies Komp. buvo pasikė
sinusi priversti savo kasėjus 
dirbti už pusę algos, nes ji 
“buvo einanti prie bankruto”. 
Nepasisekus numušti algas iki 
pusei, gegužės mėnesį uždarė 
kasyklas, neišmokėdama $175, 
000 algomis. Kadangi uždary
tos kasyklos nenešė pelno, tai

keturios geltonplaukės-didelės, 
gražios. Visi manė, kad iš jų 
viena liks gražuole. Bet kur 
tau; išrinko mažytę, juodbru
vę, parapijonką, vietinę mer
gaitę. Visa publika nustebo.

Iš jaunimo buvo girdėtis di
delio nepasitenkinimo.

Kontesto Dalyvė.

Red. Pastaba.—Mes mano
me, kad parapijonka “juod
bruvė, mažytė” gali būt tokia 
pat graži, kai ir kt. Tai pri-

si žmonės gražūs, visos mergi
nos turi savotiškų gražumų. 
Todėl mes nepritariam 
“gražuolių kontestam”, 
dangi juose išrenkama 
“gražiausia”, bet gražiausia 
tiktai tam tikriem žmonėm— 
sprendėjams. Tuomi, aišku, 
pažeminama kitos merginos.

dama darbininkus sugrįžti 
darban, jeigu jau ne su puse 
algų, tai su nors biskiu nusi- 
mušimo.

Sugrąžinti darb. darban 
pasisekė pusėje rugsėjo, 1935 
m. Bet darb. išsirokavo, kad 
gautų ir užvilktas algas. Kam
panija sutiko išmokėti tada, 
kai gaus iš valdžios paskolą.

šiomis dienomis valdžios 
agentas ir kompanija paskel
bė, kad aplaiko $550,000 pa
skolos ir su kovo mėnesio pra
džia išmokės užvilktas algas. 
Nors tiek darbininkai atsi
kvėps.

UMWA Gelbės Streike 
Nusikaltusius

Einant streikui po Glen Al
den kompanija, vadovaujant 
naujai unijai, apie šimtas ak
tyvių streikierių likosi nuteisti 
katargon po 5 metus ir $500 
pabaudos neva už dinamitavi- 
mus.

Nors streikas jau senai at
šauktas, bet tie nelaimingi vis 
tebekenčia. Pasigailo UMWA 
jų ir skelbia, kad naudodamo
si tuomi, kad šios unijos sekr. 
iždin. Kennedy, yra leitenan- 
tu-gubematorium, jis darys 
spaudimą gubernatoriui, kad 
juos paliuosuotų. žinoma, jei
gu įtaka gelbės, tai aplaikys 
laisvę tie, kurie pasisakys į 
streikus daugiau nebetikį ir iš
tikimi bus šios unijos vadams.

Konvencijos Delegatų 
Nuomonės

čia sugrįžę delegatai iš pa
skutinės visuotinos angliakasių 
konvencijos yra tokios nuomo
nės, kad Lewisas neturi inten
cijos atsimesti nuo ADF ir 
skaldyti ją. Jo noras ir tikslas 
esąs drūtinti ją.

Kita nuomonė ta, kad Le
wisas neturėjęs leisti viešam 
balsavimui konvencijoj klausi
mą viršininkų algų pakėlimo. 
Girdi, jeigu būtų iš sykio slap-, 
tai balsuota, tai, vis viena, bū
tų nubalsuota prieš pakėlimą 
ir Lewisui nebūtų reikėję at
mesti “pasiūlymą” algų pa
kėlimo. Delegatai pašiepia 
viršininkų godumą.

Požeminis.

kad įrodo, jog Tadas Kosczus- 
ko buvo lietuvis, o ne lenkas, 
kur jis parodė fotografuotą 
Kosczuskos testamento kopi
ją, kurioj pats Tadas sakosi 
lietuviu esąs? Bet tikrint, kad 
ir Dostojevskis buvo lietuvis, 
lai ar tik nepertoli siekimas?

Toliaus kalbėjo majoras 
Davis ir teisėjas Hobon. šie 
du, kaipo amerikonai, tik iš
gyrė lietuvius amerikiečius. 
Mat, lietuvių balsai laike rin
kimų reikalingi, tai kaipgi ne
girti.

Juokingiausia išėjo, kada 
pirmininkas perstato p. Davį, 
majorą, kaipo lietuvišką mies
to gaspadorių, bet pats p. Da
vis atsistojęs pasisako, jog jo 
tėvai atvyko iš Valijos, reiš
kia velšmanas. Ištikro, kas- 
kas, bet p. L. Savitskas, kuris 
apkrikštijo p. Davį lietuvišku 
“mejeriu”, turėjo raust, kaip 
vėžys ant žarijų. Lietuviškas 
“mejeris” pavirto velšmanu į 
trumpą laiką. Koks tai ab
surdas, ir kaip mulkina nesu
sipratusius savo tautiečius.

Už “minkštą” darbelį ati
duoda ir lietuvystę velšmanui; 
susidės ir su velnio močiute už 
dolerį. O betgi turi 
tie žmonės, primesti 
nelietuvystę.

Pertraukose gražiai 
navo kelias dainas Galinienė, 
o B. Indriuliukė pasmuikavo 
du klasiškus muzikos šmote
lius.

Nemažas tenka kreditas 
juodviem. Viena gražiai, išla
vintai dainuoja, o antra ga
biai smuikuoja.

Kažin, ar ta proga, kad ir 
ateityj, o nebūt gerai, kad 
ir susipratę lietuviai darbinin
kai surengtų panašiu reikalu 
prakalbas ir išaiškinti, ką Lie
tuvos biednuomenė gavo iš 
tos garbinamos neprigulmybės 
po fašistų jungu.

• Buvęs. ,

Vasario 16 d. buvo minima 
Lietuvos 18 m. nepriklausomy
bės sukaktis, kurią 
politikierių kliubas 
kliubas, kartu, kur 
kviesta kalbėtojais:
na iš Bostono, miesto gaspado- 
rius Davis ir teisėjas Hobon. 
Kitaip sakant, tai kelių 
tikierių demonstravimas 
“aš” priešais tuos ponus, 
tingai prieš p. “mejerį” 
vį. Publikos buvo
daug, nes buvo garsinama, 
kad ir pats Smetona sveikins 
amerikiečius radio bangomis. 
Vienok nieko panašaus nebu
vo.

Pirmas kalbėjo adv. šalna. 
Scrantoniečiai, veikiausiai, ti
kėjosi daug daugiau iš adv. 
šalnos, negu kad jis pasakė 
apie Lietuvą. Adv. Šalna kilęs 
iš biedno darbininko, kalvio 
šeimos, bet apie Lietuvos 
biednuomenės vargus po kru
vinų fašistų jungu neprisimi
nė nei puse lūpų. Nejaugi 
šalnai Lietuva brangi tik su 
jos praeities didvyriais ir ri
bomis, o Lietuvos biednuome- 
nę, kuri sudaro didžiumą Lie
tuvos gyventojų, lai biesas pa
sirenka? Ar nejaugi šalna 
mano, kad svarbiausis jo kal
bos punktas turėjo būt tas,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidojo tin
karnai ir už prieinama kainą.
Parsamdau automobiliui veituvem, J 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Saviniąkas
PLAUKŲ ngp
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniSkais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion StH kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Puslapis Ketvirtas, EAISVl

Laisvoji Sakykla
Priedas prie “Vienybes” 50 

Metinio Jubilėjaus

Dar tik 65 metai spalio 31 d. 
1935 metais prašvilpė, praūžė 
nei nepasi jutau. Trumpas tai 
laikotarpis, o vienok kiek daug 
nepaprastų, širdį ir sielą gaivi
nančių atsitikimų savo akimis 
mačiau ii* pergyvenau; o dau
giau sykių su tais nepaprastais 
atsitikimais mano krūtinė alsa
vo. Kai kam gal išrodys, kad 
tai nedaug ką reiškianti atsit- 
kimai, man gi atbulai dideliai 
įspūdingai veikė ant mano 
proto, sielos ir kūno, štai jie:

1. Dar jaunatvės laikais, dar 
tais laikais, kada ant žirgo už
sėdęs pamėginau risčia joti, ir 
nuo nugaros žirgo nusikračiau, 
bet nusitvėręs už karčių išsilai
kiau iki žirgas manęs neparne
šė namon, neįbėgo į kiemą ir 
čia prie gonkų sustojo, o aš pa
leidęs karčius, žemę kojom pa
siekiau. Bet kokis buvo ma
no nusiminimas, kada mama iš
sigandus išbėgo manęs pasitik
ti ir pagriebus glėbin pradėjo 
apžiūrinėti — ar nesusižeidęs. 
Tik staiga priglaudus mane 
prie savo krūtinės, vieton bar
tis, pradėjo bučiuoti ir juoktis. 
Aš atgijau, išpūčiau savo krū
tinę pasididžiuodamas, kad 
juodbėris manęs nenumetė. 
"Mama, ar aš ne vyras?” Bet 
mama atsako: “Tu, mano sū
neli, vyras, tikrai vyras; tik 
kelneles pametei.” Mat, man 
nusitvėrus už karčių juodbė
riui, kojomis maskatuojant, kel
naitės nusikratė ir nupuolė že-

Pa., redaguoja kun. A. Milukas.
Ant lietuviško kūno užaugo 

baisus didelis skaudulys, jis tu
rės ne šiandien, tai rytoj trūk
ti (kalbu apie 1893 ir 1894 me
tų laikotarpį) ir lietuvybei mir
tis ar atbudimas? šliuptarniai 
pradeda svyruoti, vienas po ki
to buvusieji vakar uolūs rėmė
jai, pradeda atšalti; “Vienybė” 
su kun. A. Miluku priešakyje ir 
remiama per kun. A. Burbą, 
kun. Abromaitį, kun. Pautienį 
ir daugel kitų stambių biznis- 
menų, kyla į paviršį ir jaučiu 
pergalėjimo kvapsnį erdvėse. 
Sustabdom “Apšvietą” iš sto
kos piniginės paramos; pasiliko 
viena “Nauja Gadynė” ir mū
sų p. redaktorius Miliauskas 
priverstas yra šėpoje (ne lovo
je) ant senų laikraščių miego
ti. Ir taip iš savaitės į savai
tę kulnus vilkom ir Lietuvių 
Mokslo Draugija gyvavo.

Tik vieną šeštadienį man su
grįžus apie popietį iš Mt. Car- 
melio, apmokėjus algas “Nau
jos Gadynės” darbininkams, į 
Shenandoah, Pa., girdžiu klege
sį : “Andrukaitis nusišovė Dr. 
Jono šliupo namuose.” ženkli
na, pribrendęs skaudulys trū
ko. Mirtis lietuvybei ar atgi
mimas ir pilna pergalė šliuptar- 
nių. Bėgu į Dr. šliupo namus 
ir pirmas klausimas—paties 
Andrukaičio klausiu: “Kas ta
ve nušovė?” Jis atsako aiškiai: 
“Accidentally shot myself.” 
Štai ir policija (policija airiai 
katalikai) pakartoju klausimą. 
Atsakymas: “Myself by acci

dent.” Policija prisimynus klau
sia : “Who shot you ?” Andru
kaitis ranka mojuodamas silp
nai pareiškia: “Myself”. Tada 
įsimaišo kažin kokis svetimtau
tis ir sudraudžia policiją, kad 
nekankintų mirštančio, nes vi
si mes aiškiai girdėjom: “My
self”.—Policija išėjo, Andru
kaitis mirė... Už poros dienų 
laidotuvės, vienas iš grabnešių 
(karsto nešėjas) aš buvau 
(skaityk “Naują Gadynę” Lai
dotuvės Andrukaičio Vieno iš 
uoliausių šliuptarnių). šioji ne
laimė didelė—praradom širdin- 
giausį rėmėją lietuvybės, bet jo 
mirtis: atgimdė lietuvybę ir 
smūgis Amerikos kunigams ir 
jų klerikalizmui suteiktas, žen
klina, pribrendęs skaudulys 
trūko—pūliai ištekėjo, ir žaiz
da užgijo!

Ir šiandien, kada “Vienybė” 
apvaikščiojo ir minėjo iškilmin
gai savo 50 metų sukaktuves, 
man prisiminė jos šunkeliai, 
kuriais prisidengus skraiste lie
tuvybės jį vedė savo pasekėjus 
brolius ir seseris lietuvius Ro
mai vergauti; tą patį daro ir 
šiandien, remdama naktinius 
padaužas, kurie negarbingai 
pakele su kardu ranką prieš 
teisėtą valdžią—žmonių rinktą 
valdžią—nuvertė ją ir verčia 
kaimiečius vergauti kunigams 
ir ponams.

Kada gi, o kada-gi sugrįš pa
laidūnas sūnus savo tikron tė
vynėn ir atsipeikėjęs pradės 
darbą dirbti lietuvių tautos 
naudai.

Pasakyk, “Vienybe,” kada?
D r. A. L. Graičūnasf 

3310 So. Halsted, Chicago, Ill.

mėn, o tuom tarpu Eva Baro
naitė (jau mirus) — mano pir
ma meilė, nežiūrint, kad ji buvo 

/ suaugus, o aš tik berniukas— 
pakėlė kelnaites ir atnešė, pa
duodama mano mamai, sako: 
“Nebark jo, jis vyriškai užsi
laikė ant arklio.” Iš sarmatos 
norėjau prisigirdyt, bet Eva B. 

J mane išgelbėjo ir apie tai tė-
i vams nesakė. Oi, kaip aš ją

mylėjau, ir šiandien pamenu, 
gaila, mirė jauna nuo džio

vos, man mokyklon pradėjus 
eiti.

2. Vieną sykį man sugrįžus 
iš pradinės mokyklos, mama 
sako: “Sūneli, kada gi tu galė
si garsiai “gazietą” paskaityti; 
žiūrėk žalinkaučiokas valsčiaus 
sueigoje visiems vyrams skai
tė “gazietą” garsiai, o jie klau

pę sėsi ir gėrėjosi—visas valsčius 
apie tai kalba.” Tylėjau, bet gi
liai širdyje mąsčiau, kad nepa
siduosiu žalinkaučiokui. Ir ne
prabėgo pora metų, kaip ne tik 
užbaigiau pradinę mokyklą, bū
damas vienas iš jauniausių mo
kinių, bet ir pirmą dovaną ga
vau, mažytį peiliuką. Ačiū pei
liukui, ir šiandien tebenešioju 

' | rumbą ant nykščio dešiniosios
, rankos. Teisybė, valsčiaus su-
! eigoje man nepasitaikė proga

skaityti garsiai “gazietą”, bet 
r.į “gazietas” skaičiau ir tai lie

tuviškas “gazietas,” “Aušrą”, 
nors skaitydamas mažai tesu
pratau “gazietos” turinį. Tik 
Liepojuje gimnaziją lankyda
mas prąsmę “Aušros” laikraš
čio supratau ir vėliaus tapau 

Igana atkaklus knygnešys ir net 
pats savarankiai kontraban- 
distas lietuviškų knygų tapau.

8. Tapęs uolum lietuviškų 
knygų platintoju, aš įsitikinau, 
kad tųjų laikų jaunoji gentkar- 
tė, atgaivins Lietuvą ir nei ant 
valandėlės nesusvyravau savo 
įsitikinimuose. Bet ne tik aš, 
bet daugel ir kitų mano mo
kyklos dienų draugų pilnai aiš
kiai matė, kad ne Lietuvos lietu
viai ir ne Prūsų lietuviai atgai
vins Lietuvą, o Amerikos lietu
viai priešakyje su Dr-u Jonu 
šliupu. Ir štai, 1893 metais aš 
jau darbuojuosi sykiu su šliup- 
tamiais Baltimore, Md., She- 

, nandoah, Pa. ir tt. Tampu sek
retorium Lietuvių Mokslo Drau
gijos—mėnesinių duoklių; ko- 
lektuoju pusdolerius, leidžiam 
“Apšvietą,” ir Mt. Carmel, 
Pa., “Naują Gadynę”, kurią re
daguoja Dr. J. šliupas ir Mi
liauskas “Vienybę” Plymouth,

Lietuvos Liaudininkų 
Partijos Nariams

Z. ANGARIETIS

Nuo Red.: Kadangi straips
nis labai ilgas, tai tūlas jo 
dalis, netaip svarbias, aplei
džiame. Šis d. Angariečio raš
tas buvo išleistas Lietuvoje 
lapelio formoje ir plačiai pa- 
kleistas tarpe Lietuvos Liau
dininkų Partijos narių ir šiaip 
tarp valstiečių ir darbininkų.

Reik pasakyt, kad Lietuvos 
liaudininkų eilėse auga tų 
fašistų, priešų skaičius, ku
riems rūpi nuo kalbų prieš 
fašizmą eit į kovą ir toj ko
voj eit išvien su komunistais. 
Vienok Liaudininkų Partijos 
priešakyj stovi tos kovos prie
šai. Liaudininkų Partijos prie
šakyj stovi daugumoj tie, ku
riems rūpi vien truputį page
rint fašistų valdžią. Visi jie 
sakosi, kad jie demokratijos 
šalininkai. Prasti jie demo
kratijos šalininkai. Kuomet 
komunistai iškėlė obalsį kovos 
del sušaukimo seimo, išrinkto 
demokratiniais pamatais ir 
šaukia mases į tą kovą, liau
dininkai savo suvažiavime ne
pasisakė už kovą del demo
kratiniu būdu išrinkto seimo, 
bet tik pasitenkino bendru 
pasisakymu už demokratišką 
seimą. Be to liaudininkų suva
žiavimas pritarė visokiems fa
šistų peršamiems rūmams, ku
riuos liaudininkai pavadino ta
rybomis (žiūrėk “Lietuvos ži
nių” N. 146). Vadinas, liaudi
ninkų suvažiavimas faktinai 
pasisakė už fašistinį režimą. 
Tokiu būdu liaudininkų suva
žiavimas neprisidėjo prie ko
vos del demokratinių laisvių 
Lietuvoj ir savo nudailintomis 
kalbomis vien migdė savo ša
lininkus, kad tuom atitraukti 
juos nuo tikros kovos.

Liaudininkų masės negal pa- 
sitenkint savo partijos tari
mais. Jie tur sukrust ir reika
laut, kad visa partija daly
vautų kovoj prieš fašizmą. 
Lietuvos liaudininkai turi imt 
pavyzdį iš tų Francijos radi
kalų, kurie pasisakė už liau
dies frontą ir dalyvauja jo kū
rime.

Lietuvos Liaudininkų Raiti

ja savo sąstatu panaši į Fran
cijos radikalų partiją, bet ji« 
dar neima pavyzdžio iš Fran
cijos radikalų partijos.

Visų tų liaudininkų, kuriems 
rūpi kova prieš fašizmą, ku
riems rūpi kova prieš parda- 
vingą fašistų valdžios politi
ką, vedančią prie Lietuvos 
pardavimo Vokietijai ar Lenki
jai, kuriem rūpi kova’ del dar
bo masių, padėties pagerinimo 
ir demokratinių laisvių, priva
lo sukrust ir savo susirinki
muos pasisakyt už plataus 
liaudies fronto sudarymą Lie
tuvoj. Jei sukrus į kovą pla
čios masės, tai jos greičiau 
padės galą tai fašistinei sau
valei, kuri siaučia Lietuvos 
miestuos ir kaimuos, tai grei
čiau padės galą ir fašistų val
džios viešpatavimui. Jei nesu
krus į kovą plačios darbo ma
sės, tai negalės būt ir kalbos, 
kad galima būtų susilaukti 
demokratiniai išrinkto seimo ir 
kitų demokratinių laisvių.

Fašistai rezoliucijų nesibijo. 
Jie bijos vien plataus veikimo 
ir masių kovos. Francijoj fa
šistai 1934 m. siekė valdžią 
paimt į savo rankas. Komunis
tai įtraukė į bendrą kovos 
frontą socialistus ir aplamai 
darbininkų mases ir sukliudė 
fašistams pagrobt valdžią. 
Dabar Francijos fašistai dar 
plačiau užsimojo. Komunistai, 
kad atremt naujus fašistų 
puolimus, traukia į kovą dar 
platesnias mases ir siūlo įvai
riausioms organizacijoms su
daryt platų liaudies frontą, 
kad sėkmingiau atremt nau
jus fašistų, puolimus. Franci
joj frontas kovotojų augo. Jei 
jis ir toliau augs, jei komunis
tų priešams nepasiseks suar- 
dyt tą frontą, tai kovotojų ei
lės prieš fašizmą vis stiprės ir 
jos neleis fašistams pagrobt 
valdžią į savo rankas.

Komunistai ne vieną kartą 
siūlė Lietuvos socialdemokra
tams bendrą kovos frontą, 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos ir žydų Socialistų Sionis
tų vadovybės visuomet atmes
davo tuos siūlymus. Komunis-

tai ir dar ne vieną kartą siū
lys bendrą frontą. Komunistai 
žino, kad darbininkai, einan
tieji paskui socialdemokratus, 
pritaria tiems siūlymams, ko
munistai žino, kad geriau pa
sidarbavus mūsų partijai tas 
frontas bus sudarytas, nes ben
dro fronto šalininkų skaičius 
auga ir vis augs. Socialdemo
kratai darbininkai vis plačiau 
supranta, kad bendro fronto 
sudarymas eina ir eis darbi
ninkų klasės stiprinimui ir ar
tins ją prie laimėjimo. Kas 
šiandien prieš bendro darbinin
kų fronto sudarymą ir kliudo 
jį stiprint, tas dirba fašizmo 
naudai.

Komunistai pasiūlė Liaudi
ninkų Partijai prisidėt prie 
plataus liaudies fronto. Komu
nistai žino, kad Liaudininkų 
Partijos vadovybė prieš liau
dies frontą, bet komunistai 
kartu žino, kad liaudininkų 
masės už liaudies frontą. Ko
munistai žino, kad jei jie ge
riau pasidarbuos, tai ir Lietu
voj bus sudarytas liaudies 
frontas, prie jo prisidės ir 
liaudininkų masės, o kada jis 
bus sudarytas, tuomet leng
viau eis kova prieš fašizmą.

Pas mus Lietuvoj šiame 
klausime dar didelis atsiliki
mas. Todėl su tuo didesne 
energija mūsų pareiga imtis 
darbo, kad greičiau sudaryt 
platų liaudies frontą. Komu
nistų pareiga priskubint tą 
sudarymą. Komunistai stato 
sau uždavinį plačiai aiškint 
masėms liaudies fronto reika
lingumą, šaukt liaudies fronto 
šalininkų pasitarimus, juose 
svarstyt, kaip į liaudies fron
tą įtraukt socialdemokratus, 
liaudininkus, laisvamanius ir 
kitus fašistų priešus, šiame 
darbe visos Lietuvos Komunis
tų Partijos organizacijos, 
Centro Komiteto tarimu, tur 
parodyt didžiausią veiklumą. 
Vienok ir kiti fašistų priešai 
netur snaust. Vis vien ar jie 
socialdemokratai, ar liaudinin
kai, ar laisvamaniai, ar kiti 
fašistų priešai, tur rodyt dau
giau veiklumo. Reikia šaukt į 
pasitarimus savo šalininkus, 
reikia svarstyt tenai, kaip ge
riau dirbt liaudies fronto su
darymo naudai.

Ten, kur jau susitarta del 
liaudies fronto sudarymo, rei
kia kurt liaudies fronto komi
tetus iš komunistų, socialde
mokratų, liaudininkų, laisva
manių ir kitų. Tie komitetai 
gal būt slapti, pusiau slapti ar
ba net vieši. Jei energingai 
veiksim, tai fašistai neišdrįs 
liest viešus liaudies fronto ko
mitetus. Kuo daugiau bus 
veiklumo, kuo platesnes ma
ses įtrauksim mes į kovą prieš 
fašizmą, tuo stipresnis bus 
liaudies frontas, tuo lengviau 
bus jiems veikti viešai.

Liaudies fronto šalininkai 
negali tenkintis vien pasikal
bėjimais siauruos pasitari
muos. Reikia šaukt platesnius 
liaudies fronto mitingus, ruošt 
demonstracijas. Pirmoj eilėj 
reikia suruošt visoj Lietuvoj 
mitingus ir demonstracijas su 
©balsiais: šalin fašistinis sei
mas. Kovokim del demokrati
niai išrinkto seimo visuotiniu, 
lygiu, tiesiu, slaptu ir propor- 
cionaliu balsavimu. Jaunimas 
toj kovoj turi reikalaut, kad 
rinkimų teisės būtų suteiktos 
visiem pasiekusiems 18 metų. 
Kareiviai toj kovoj turi reika
laut, kad ir jiems būtų suteik
ta rinkimų teisė. Suaugę turi 
remt tą jaunimo ir kareivių 
kovą.

Liaudies frontas turi kovot 
priėš mokesčių sunkumą dar
bo žmonėms, del jų sumažini
mo, del paskolų valstiečiams 
ir visiems darbo žmonėms, del 
žemės, del pašalpų bedar
biams ir visiems varguoliams, 
del didesnių algų, darbinin
kams ir tt.

Jei mes sudarysim liaudies 
frontą prieš fašizmą, jei išplė- 
sim kovą del demokratinių 
laisvių ir del visokių darbo 
žmonių reikalavimų. Jei pasi
seks mums geriau susiorgani-

zuot ir iškovosim platesnes lai
sves visoms priešfašistinėms 
organizacijoms, tai mums ge
riau pasiseks kovot prieš Imi
tacijas, prieš nepakenčiamus 
mokesčius darbo žmonėms ir 
del jų sumažinimo. Lengviau 
seksis kova ir del žemės. Dar
bininkams lengviau seksis ko
va del didesnių algų ir kitų 
pagerinimų. Ir aplamai sėk
mingiau eis kova prieš skurdą 
ir vargą.

Kada komunistai siūlo so
cialdemokratams, 1 i a u d inin- 
kams ir kitiems bendrą frontą, 
tai nereiškia, kad socialdemo
kratai ir liaudininkai tur pri
pažint liaudies fronte vado
vaujančią rolę komunistams. 
Nieko panašaus. Mums, komu
nistams, rūpi sudaryt liaudies 
frontą lygiomis teisėmis su ki
tais. Todėl į liaudies fronto ko
mitetus siūlom įvest atstovus 
nuo visų antifašistinių organi
zacijų pariteto teisėmis, bū
tent nuo visų po lygiai,—po 1, 
po 2 arba po 3 atstovus. Kaip 
lygiai siūlom skaityt privalo
mais visiems tik tuos komitetų 
tarimus, už kuriuos visi bal
suos. Jei kokios nors organiza
cijos atstovai atsisakytų bal
suot už tą ar kitą bendro vei
kimo siūlymą, tas tarimas tai 
organizacijai n e p r i valomas. 
Kas link vadovaujančios rolės, 
tai liaudies fronte vadovaujan
čią rolę loš ta partija ar orga
nizacija, kuri nuosekliausiai 
dirbs ir kovos del stiprinimo 
liaudies fronto prieš fašizmą.

Mūsų partija pasiūlė liau
dininkams ir kitiems apsvars
tyt liaudies fronto sudarymo 
sąlygas. Aš dar kartą siūlau 
visiems liaudininkams ir liau
dininkų partijos šalininkams 
gerai apsvarstyt Komunistų 
Partijos siūlymus ir viešai pa
sisakyt del tų siūlymų. Aš kar
tu tikiu, kaip ir visa mūsų par
tija tiki, kad mes rasime ben
drą kalbą su visais tikrais fa
šistų priešais kovoj prieš fa
šizmą ir del Lietuvos liaudies 
gerovės.
Komunistai Siūlo Kovot del 

Šių Reikalavimų

(1) Kova del demokratinių 
laisvių, del spaudos, susirinki
mų, organizacijų laisvės, kova 
del seimo ir savivaldybių, ren
kamų visuotinu, lygiu, slaptu, 
tiesioginiu ir proporcionaliu 
balsavimu su rinkimų, teise vi
siems pasiekusiems 18 metų 
amžiaus, tame skaičiuje ir ka
reiviams.

(2) Kova del fašistinės kon
stitucijos panaikinimo ir fa
šistinių savivaldybių paleidi
mo.

(3) Kova del fašistinių ligo
nių kasų tarybų paleidimo ir 
naujų išrinkimo demokrati-

Į niais pamatais su pilna ligonių 
kasų narių sasivaldybe, su pa- 
liuosavimu darbininkų ir tar
nautojų nuo įnašų į ligonių 
kasas ir pašalinimu samdytojų 
ir valdžios atstovų iš ligoninių 
kasų tarybų ir valdybų.

(4) Kova del laisvės kurt| 
profsąjungas, del likviduotų 
profsąjungų atstatymo ir jų 
turto prosąjungoms grąžinimo.

(5) Kova del karo stovio pa
naikinimo ir del laisvės poli
tiniams kaliniams antifašis
tams.

(6) Kova del atstatymo vi
sokių organizacijų, tame skai
čiuj ir s. d. ir liaudininkų sky
rių, kuriuos likvidavo fašistų 
valdžia. J

(7) ' Valstybės iždo aikvoto- 
jų ir kyšininkų areštavimas.

(8) Kova del 8-nių valandų 
darbo dienos, prieš ’algų ma
žinimą, už atstatymą mieste 
ir kaime algų, gautų 1929 m., 
bet nemažiau 5 litų Kaune ir 
nemažiau 4 litų dienai kitose 
Lietuvos vietose (nemažiau 
150 litų mėnesiui Kaune ir 120 
litų kitose vietose), paliuosavi- 
mas darbininkų, nuo įnašų 
Darbo rūmams.

(9) Kova del panaikinimo 
visų mokesčių fašistų valdžios 
įvestų, paliuosavimas nuo mo
kesčių darbininkų ir visų kai
mo biedniokų, ir pusiau suma-

žinimas mokesčių kitiems dar
bo žmonėms; mokesčių naštos 
perkėlimas ant kapitalistų, 
dvarininkų, bankininkų ir visų 
turtuolių.

(10) Darbo suteikimas ar
ba nuolatinė pašalpa pinigais, 
maistu, ir tt., visiems bedar
biams mieste ir kaime.

(11) Piniginės pašalpos ir 
beprocentinės arba prieinamos 
paskolos darbo valstiečiams, 
atsidurusiems skurde arba 
sunkioj padėtyj, paliuosavimas 
nuo išperkamų mokesčių dar
bo valstiečių ir naujakurių.

(12) Panaikinimas pašalpų 
ir premijų davimo iš valsty
bės iždo dvarininkams ir vi
siems turčiams, o taipogi pa
naikinimas atlyginimų dvari
ninkams už nusavintą pas juos 
žemę, dvarininkų (senų ir 
naujų) žemės konfiskavimas 
darbo žmonių naudai.

(13) Pilna tautų lygybė vi
soms Lietuvos tautoms, atsta
tymas autonomijos ir demo
kratinės laivės Klaipėdos kraš
te, gynimas Lietuvos nepri
klausomybės nuo hitlerinės
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Vokietijos ir fašistinės Lenki
jos ir kova prieš pardavingą 
Lietuvos fašistų politiką, ve
dančią prie Lietuvos nepri
klausomybės laidojimo.

(14) Uždraudimas licituot 
darbo žmonių ir visų smulkių 4 
savininkų turto už mokesčius, » 
skolas, nesumokėtą nuomą už 
butus (gyvenimui, krautuvė
lėms, dirbtuvėlėms).

(15) Kova prieš imperialis
tinius karus ir prieš Lietuvos 
traukimą į karą imperialistų 
naudai.
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IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Fašistai Išnuodiję 
Šimtus Ethiopy

ADDIS ABABA, vas. 22. 
—Naujais bombardavimais 
iš lėktuvų, nuodingų dujų 
bombomis ir sproginiais ita
lai šiauriniame ir pietinia
me frontuose išžudė kelis 
šimtus ne kareivių, bet šiaip 
gyventojų kaimuose ir mie
steliuose.

Lietuva 1935 Metais

Kaina tik 10c. Platintojams duodame 20% nuolaidos.
Mes apmokame persiuntimo lėšas

Ką jūs rasite šioje knygoje.
1— Raštai apie Lietuvą,
2— Faktai apie Lietuvos finansinį stovį,
3— Aprašymai apie miestų gyventojus,
4— Statistika turto, žemes ir ūkio,
5— Ūkininkų, bežemių ir bernų kova prieš
6— Pasaulinis Lietuvių Kongresas Kaune,
7— Paveikslas Lietuviškos “Bakūžės”,
8— Paveikslas demonstracijos Kaune,
9— Paveikslas Smetonos ir jo sargų, 
10—Paveikslas lietuviškos rugiapjūtės, viso 16

įvairių paveikslų, kurie atvaizduoja Lietuvą.

Skaitydami šią knygą, jūs prisiminsite Lietuvą, 
kia ji buvo, matysite Lietuvą, kokia ji yra 1935 metais.

6 i

Chicago, III.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios, 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St
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LIETUVIO ATSIMINIMAI
= APIE ANGLIJOS AVANTIŪRĄ ARCHANGELSKO RAJONE= 

Rašo P. š.

Iš Pasitarimo Bendrais Judėjimo Reikalais

(Tąsa)
Omske Viskas Kitaip Buvo

, Kelionėse mūsų būrys vis mažinosi; 
vieni pasilieka ten, kiti kitur, dar kiti— 
grįžo atgal į Archangelską prie anglų. 
Aš su nemažu skaičium pribuvom Oms- 
kan. čia barakuose mes išbuvom per 
žiemą. Tuo laiku Omske Steponaitis su
organizavo didelį skaičių partizanų, į ku
riuos įstojo daug lietuvių, ir baltagvar
diečius išvaikė; miestas buvo bolševikų 
rankose; miesto galva—lietuvis. (Pavar
dės neatsimenu), čia maisto buvo už
tenkamai, nes valstiečiai jo pristatė be 
jokių trukdymų.

Mes padavėm prašymą, kad leistų mus 
važiuoti Maskvon, bet leidimo negavome. 
O raudonojon armijon mus taipgi ne
ėmė,—gal nepasitikėjo. Leido važiuot į 
Kalčiūgą. Nekurie išvažiavo, bet aš pa
silikau.

Daugelis Lietuvių Papuolė į Baltųjų 
Slastus

Kaip pirmiau minėjau, Omske Stepo
naitis smarkiai darbavosi raudonojoj 
armijoj. Tuo laiku atėjo pranešimas iš 
Irkutsko, kad ten baltieji užpuldinėja 

^nedideles spėkas raudonųjų. Tuojaus 
Omsko raudonosios armijos garnizonas 
pradėjo ruoštis vykt į Irkutską ir išmušt 
baltagvardiečius. Armijos priruošimo 
darbą vedė tūlas vadas, kurio pavardę 
jau užmiršau. Štai išvakarėse prieš iš
važiavimą Irkutskan dingo vadas. Lauk-, 
ta, j ieškota per naktį, bet niekur nesu
rasta. Anksti ryte kariuomenė sėdo į 
traukinius, kurią dabar vadovavo Stepo
naitis. Išvyko virš 600 raudonarmiečių, 
kurių tarpe buvo į 200 lietuvių, daugelis 
atvežtų iš Anglijos, tai yra Steponaičio 
partizanai. Nedavažiavus į Irkutską, 
kur tai ant kelio traukinį užpuolė balta
gvardiečiai. Pirmiausiai išsprogdino 
minom garvežį, del ko įvyko vagonų susi- 
kūlimas. Sužeistus ir sveikus raudon
armiečius veik visus išžudė baltieji žvė
rys. Iš to viso būrio tik du sugrįžo į 
Omską ir pranešė apie šią tragediją. Ne
grįžo ir vadas Steponaitis, ir nuo to aš 
jo daugiau nemačiau; greičiausia jis ten 
žuvo. (Kiek teko girdėt, tai jis gyvena 
Sovietų Sąjungoj.—Red.)

Vėl Grįžtam Archangelskan
Kadangi Omske bolševikai mus, atvež

tus iš Anglijos, laikė kaip ir neužtiki- 
mais, žinojo, kad mes to negalėsim pa
kęsti, ką kenčia vietos gyventojai, grum
damiesi su vidujiniais ir išlaukiniais prie
šais, tai mums prašant, leido važiuot at
gal Archangelskan, iš kur tikėjomės, 
kad galėsim grįžt atgal Škotijon. Kelio
nė buvo rizikinga, nes reikėjo pervažiuot 
frontą—tiesiog į kolčakinių nasrus. 
Traukiniu atvažiavom netoli fronto; ten 
mus paįMdo ir liepė eit sau. Atsidūrėm 
baltagvardiečių tarpe. Kadangi visi tu
rėjom savo dokumentus, kuriuos mums 
padirbo dar Anglijoj, tai baltieji mūs ne
kliudė ir leido važiuot Archangelskan, 
kur buvo anglų karinė ekspedicija. Tai 
buvo pavasario laikas. Archangelske 
mus pristatė dirbt prie įvairių darbų. 
Maisto buvo didelis trūkumas, visuomet 
buvom nedavalgę. Aš su daugeliu lietu
vių dirbom prie amunicijos, kuri buvo 
gaminama baltagvardiečiams. Gavom 
po rublį į valandą,—į dieną uždirbdavom 
po 8 rublius. Užmokėdavo kasdien. Val
gį turėjom patys pirktis, kur papuolė. 
Duonos į dieną daugiau negalėjom gaut, 
kai trečdalį svaro. Vienoj vietoj pama
čiau krautuvėj apvalainą sūrį, kokio 
Škotijoj aš niekad nemylėjau valgyt. 
Įėjęs paprašiau atpjaut svarą, neklaus
damas kainos. Pardavėjas atsvėrė ir 
sako: “astuoni rubliai, ponas, už svarą.” 
Na, ir atidaviau visos dienos uždarbį už 
svarą “šveicariško” sūrio...

Kitą dieną eidamas iš darbo nusidirbęs 
ir alkanas, užėjau krautuvėn nusipirkt 
vakarienei trečdalį svaro duonos, tai yra, 
kiek pavelyta parduot vienam kostume- 
riui. Nebūvant žmonių krautuvėj, aš 
paklausiau pas pardavėją, kiek jis norė
tų už tą visą kepaliuką, kuris gulėjo ant 
lentynos dar neprariektas. Krautuvės 
tarnautojas atsakė, kad už jokius pini

gus jis negalįs parduot, nes papultų ka- 
lėjiman, o gal ir sušaudytų.... Bet aš 
jam pasakiau, kad aš svetimšalis—iš An
glijos—ir niekam nesakysiu, kur gavau. 
Jis tada sako, kad tave privers pasakyt, 
jei pamatys policininkas nešant cielą ke
palą. Galų gale jis sutiko parduot man 
visą kepalą—14 svarų—-už 75 rublius!!

Tai matai, kokis brangumas buvo Ar
changelske, viešpataujant caristam.

Kaimiečių Duona Baisiai Prasta
Tuo laiku teko matyt ir ragaut tos 

apielinkės kaimiečių duonos, jeigu gali
ma pavadint duona. Toji duona susidė
davo iš ketvirtadalio miltų, o likusieji 3 

! ketvirtadaliai—sutrinti medžio bumbu- 
rukai bei trintos samanos. Ne tik sko
nio tokia duona neturi, bet tiesiog nei 
praryt negalima; kažin kuomi atsiduoda. 
Bet kai geresnės nebuvo, tai kamiečiai 
džiaugdavosi ir tokios turėdami iki va
liai.
Pribuvus Aliantams—Didelė Permaina
Buvo vasaros laikas. Iki šiol faktinai 

Archangelsko rajoną laikė baltieji caris- 
tai; nors anglų ten maišėsi nemažai, bet 
jie dar neėmė į savo rankas viską tvar
kyti. Štai pasklido kalbos, kad į Ar
changelską pribūna Aliantai—anglai ir 
jų talkininkai. Žmonės to nenusigando, 
nes ėjo gandai, kad anglai atsiveža daug 
miltų, duonos bus užtenkamai visiem; 
girdi, ir baltos duonos turėsime.

Tiesa, pribuvus sąjungininkam, iš pra
džios buvo padidinta duonos porcija 
krautuvėse; truputį pigesnė buvo, ir del 
to vietiniai gyventojai buvo geriau pa
tenkinti prie aliantų tvarkymo, negu 
prie caristų.

Iš pirmos dienos anglai pradėjo savaip 
viską tvarkyt. Mums, dirbantiems prie 
amunicijos, vedėjas pasakė, kad dabar 
galim eit kas sau, kur tik norime; sako, 
jau mes čia nieko negalim daryt. Taip 
ir paleido mus nuo darbo.

Anglų generolas, sužinojęs, kad Ar
changelske yra nemažai žmonių, atvež
tų iš Anglijos, pribuvęs miestan pasakė 
prakalbą. Tarp kitko jis paklausė, ko 
žmonės nori... Ne visi vienaip suprato 
tą klausimą, bet veik visi atsakė: “duo
nos norime!” Jis suramino, kad dabar 
duonos bus visiems; tik klausykit mūs, 
nesipriešinkit, o viskas bus gerai. Mes, 
kurie buvome atvežti iš Anglijos, tuoj 
kreipėmės prie anglų, klausdami, ką tu
rime daryt,—neturim nei darbo, nei pi
nigų iš ko gyvent. Mus greitai surašė 
ir paskirstė prie įvairių darbų, daugiau
siai prieplaukoje prie laivų išliodavimo 
ir t. t. Į frontą kariaut su bolševikais 
mūs nesiuntė, nes mes nebuvome karei
viai, vienok daugelį pasiuntė prie anglų 
kariuomenės prie įvairių darbų: būdavot 
barakus, virtuves, amunicijos perveži
me ir kitokius darbus dirbt.

Mane pristatė dirbt ant laivų prieplau
koj, daugiausiai iškraudinėt visokius 
reikmenis nuo atvykusių laivų į mažus 
laivelius ir iškraut į sandėlius prieplau
kose. Nors darbas sunkus, bet badauti 
nereikėjo; nebuvau labai disciplinuotas, 
—dirbau kaipo civilis žmogus.

Už Maišelį Miltų Būtų Sušaudę
Vieną kartą atėjo laivas su miltais; 

miltai buvo po šimtą svarų maišeliuose. 
Nuo didelio laivo keltuvu perkeldinėjo 
maišelius ant mažo laivelio, kuris privež- 
dinėjo prie sandėlių. Aš buvau ant ma
žojo laivelio ir priiminėjau maišelius su 
miltais nuo keltuvo ir kroviau tvarkoj 
laivelio patalpon. Kaip ant didelio laivo, 
taip ir ant mažojo, stovėjo sargai ir tė- 
mijo kiekvieną mūsų žingsnį su miltais, 
žiūrėjo, kad kuris iš darbininkų nenu- 
mestų kur į šalį, kad paskui pasiėmus. 
Man nešant maišelius pro laiptus, vedan
čius į laivelio apačią, laivo mašinistas, 
stovėdamas ant laiptų žemai, davė man 
ženklą, kad praeidamas vieną maišelį 
paleisčiau laiptais jam žemyn, kas, žino
ma, paskui eitų abiem per pusę. Aš, pri
taikęs progą, kada sargas kaž kur kitur 
žiūrėjo, paleidau maišelį laiptais žemyn, 
ir viskas, rodos, buvo gerai.

(Daugiau bus)

Waterbury, Conn.: — Kom- 
lietfrakcijos, ALDLD, LDS ir 
menininkų apskričių valdybų 
bendras posėdis vas. 16 d. bu
vo tirštas, nes veik visi valdy
bų nariai jame dalyvavo, be 
to pribuvo ir šiaip draugų, su 
gerais patarimais.

Iš didesniųjų kolonijų iš
klausius pranešimus apie vei
klą, pasirodė, kad veikiama 
sulyg išgalės. Kur pastangos 
dedamos didesnės, ten ir vei
kimas labiau nuprogresavęs, 
ten ir naujų narių gaunama į 
LDS, į chorus, į ALDLD ir ki
tas darbininkiškas organizaci
jas. Vieno trūkumo neprašali
nama, tai ne visur bandoma 
pravesti bendro fronto reika
lai. Waterbury ir Bridgeporte 
bendro fronto reikalai eina 
sava vaga. Iš tuodviejų miestų 
buvę pasiųsta delegatai į 
prieškarinį kongresą, turėta 
prakalbos ir kitokį parengi
mai, kurie buvę kupini ūpo. 
Pasidalinta mintimis, kad ben
dro fronto reikalai būtų ban
doma pravesti ir kitose ypatin
gai didesnėse kolonijose.

Nusitarta vasarinius 
džiuosius išvažiavimus 
marginti su vaidinimais 
kitų ypač tolimesnių
spėkomis. Vien dainos kas iš
važiavimas nesukelia žmonėse 
jokio ūpo, nepasidaro įvairu
mo. Tačiaus chorvedžiai ir 
tam skirtos iš chorų, komisijos 
turės daug darbo prie tokių 
dalykų pravedimo. Patys me
nininkai mato reikalo, kad tar
pe Conn, chorų reikia pra
vesti kompeticija. Kuris choras 
vasaros laike bent du kartu pa
sirodys dailės žvilgsniu gabes
nis, tas bus apdovanotas su 
“praisu”. Menininkai mano, kad 
tas chorus paakstins prie dau
giau kreipimo atydos į atlikimą 
dailės reikalų. Tad gale atei
nančios vasaros teks pamaty
ti, kuris mūsų apielinkės cho-

di- 
pa- 

ir iš 
vietų

Šiaulių Fašistų Teroras 
prieš Bedarbius

Nesenai Šiauliuose prie vie
šųjų. darbų sustreikavo darbi
ninkai ir nuėjo į miesto valdy
bą, reikalaudami padidint už
mokestį. Po to fašistinė mies
to valdyba išdirbo taisykles 
apie viešųjų darbų tvarkymą. 
Viename tų taisyklių para
grafe grasina viešųjų darbų 
darbininkam, kad jei jie atei
tyj sustreikuos arba darbo vie
toj reikalaus didesnio užmo
kesčio, tai bus išbraukti iš be
darbių sąrašų visam sezonui. 
Taip pat grąsina, kad bedar
bių delegacijos, kurios eina į 
miesto valdybą bedarbių rei
kalais, nesusidėtų iš daugiau, 
kaip trijų asmenų. Jei delega
cijoj būsiąs daugiau kaip trys 
asmenys, tai tokia delegacija 
nebūsianti pripažinta, o 
dalyviai būsią paskaityti 
šosios tvarkos ardytojais, 
reiškia alkanus bedarbius 
skaityti viešosios tvarkos 
dytojais? Tai reiškia, 
juos tuč tuojaus galima 
duoti karo komendanto 
bon, o pastarasis gali
jiems po 3 mėn. kalėjimo arba 
ištremt kur nors.

jos 
vie-

pa
ar

ki, d 
ati- 
glo-

duoti

Bedarbiai ir viešųjų darbų 
darbininkai neturi bijot tų 
taisyklių, neturi pasiduot jų 
nuostatams, o priešingai—tuo
jaus turi jas laužyt ir kovot 
už jų panaikinimą. Bedarbiai 
turi pareikalaut iš socialdemo
kratinių miesto tarybos narių, 
kad jie paremtų bedarbių rei
kalavimus, keldami tarybos 
posėdžiuose bedarbių ir ben
drai darbininkų reikalus. Rei
kia spirt socialdemokratinius 
tarybos narius rūpintis darbi
ninkų reikalais, bet kartu, kai 
jie iškelia darbininkų reika
lus, darbininkai ir bedarbiai 
turi paremt tą iškėlimą de
monstratyviais apsilankymais į kusi jose buvo dalis ir nelabai

'gerų išsireiškimų, bet didžiu
moj buvo labai tinkamų.

Į Surengime šio masinio su
ras nusineš sugabumo garbęsirinkimo opozicijos draugai 
ir sykiu “praisą.” Kita links-'buvo užkvietę ir ALDLD 43 
ma žinia pranešta, kad M an-Į kuopą ir ši kuopa sutiko pri- 
chesteryje susitveręs Aušros' 
Choras, kurį sudaro vien jau
nimas, skaičiuje suvirs tris
dešimts asmenų, tudmi mano
ma, kad Manchesterio lietuvių 
tarpe atgims judėjimas. Aps
kričių komitetai vėlina geriau
sio pasisekimo naujam chorui 
ir choro palaikytojams.

Nusitarta tankiau pranešti 
kuopom apie bėgamų reikalų 
atlikimą, todėl, kad bėgyje šio 
meto bus daugiau įvykių. Far- 
merių Darbo Partijos kūrima
sis, šalies ir valstijų rinkimines 
kampanijos, bendro i____
plėtimas, didesnių kolonijų 
draugų būtinas prigelbėjimas 
mažesnėm kolonijom pravesti 
veiklą linkmėje pasikeitusių 
aplinkybių, naujos taktikos; 
didesnis prigelbėjimas jaunuo
liams sudaryti stipresnes LDS 
kuopas, sporto grupes, ir tt.

Bus pasiųsti du delegatai į 
Komunistų Partijos valstijos 
konvenciją ir sykiu aukų skir
ta del konf., paramos 3 dol.

Apie visas smulkmenas vi- tomobilių tarnautojų unijos 
som organizacijom bus laiš- važiavime dešinioji valdyba 
kais pranešta, kas buvo ap- norėjo duoti balso bedarbiams 
tarta šiame posėdyje. Tik be- nariams, negalintiems užsimo- 
ne svarbiausias dalykas likos keti duoklių, 
nepakeltas per drauges ir 
draugus, tai būsiantis rytinių 
valstijų moterų suvažiavimas 
balandžio mėnesį Brooklyne. 
Tačiaus tikimasi, kad visos 
kuopos tuo reikalu rūpinsis ir, 
pagal geriausią išgalę apsvar- 
sčiusios, moterys pasistengs 
nusiųsti gerą skaičių delega
čių į tą konferenciją.

Priegtam reikėtų 
moterim šaukti plačius susi
rinkimus moterų ir spaudoj 
tankiai rašyti, kas tokiuose 
susirinkimuose buvo nutarta. 
Tada ir silpnesnių kuopų 
draugės bus paakstinta prie 
darbo.

sidėt, bet opozicijos draugai, 
kažin kokiu išrokavimu, visai 
neminėjo ALDLD 43 kuopos.

Vienas iš peiktinų dalykų, 
tai turėjo būt daugiau atsilan
kiusių darbininkų į tas pra
kalbąs, nes jos įvyko nedėl- 
dienyj.

ALDLD 43 kuopa ir LDD 15 
kuopa rengia kitas diskusijas 
vienybės klausimu, kurios 
įvyks 15 dieną kovo, Darbinin
kų . Centre, 325 E. Market. 
Pradžia 7 valandą vakare, 

fronto Drau£ės ir draugai, pasisteng- 
kim kaip geriausia prisirengt 
prie šių diskusijų, kad pilnai 
galėtum užbaigt šį vienybės 
klausima, v

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. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

pačiom

Posėdžio Sekr.

miesto ta rybos posėdžius, 
streikais, susirinkimuose 
mitinguose priimamomis 
tinkamomis rezoliucijomis.

(Iš “Tiesa”)

Wilkes Barre, Pa

IŠ LIETUVOS
Kova del Geresnės Vadovy

bes šoferių Unijoj
KAUNAS. — šoferių ir

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
au-
su-
ne-

Suvažiavimo de
legatai, tačiau, nubalsavo su
teikti pilnas delegatų teises 
tiems bedarbiams.

Tada valdyba, protestuodama 
prieš šį nutarimą, apleido salę, 
o su ja išėjo ir dar keli, kurie 
paskui betgi sugrįžo.

Senoji valdyba su keliais sa
vo sekėjais bandė sukelti truk- 
šmą, kad suardžius suvažiavimą 
tuo laiku, kada buvo statomi 
nauji kandidatai į valdybą. Dar
bininkai kaltino, 
nesirūpino unijos 
lais.

Reikalaujančius
nius narius senieji viršininkai 
apšaukė “ekstremistais.”

Šis suvažiavimas taipgi rodo, 
kad, nežiūrint fašistinių suvar
žymų, Lietuvos darbininkai ve
da kovą .ne tik su samdytojais 
del būkles pagerinimo, bet taip 
gi kovoja del tinkamesnės va
dovybės savo unijinėse organi
zacijose.

kad valdyba 
narių reika-

teisių eili-

bei 
ata-

Šis Tas Iš Masinio Susirinkimo, 
Kuris Jvyko Vasario 16 d.

šis susirinkimas buvo šau
kiamas tam tikslui, kad iš
laisvint Butkų iš kalėjimo. 
Kalbėtoju turėjo būt Jankaus
kas iš Brooklyn©, bet jis nega
lėjo pribūt del priežasties su- 
sižeidimo. Jam nepribuvus vie
tiniams draugams reikėjo kal
bėt kaip geriausia galint. Su
sirinkimą atidarė J. Stanislo- 
vajtis, pakviesdamas draugą 
J. Vilkelį pakalbėt. Draugas 
Vilkelis, nors trumpai kalbė
damas, nurodė, už ką dabar 
Butkus randasi kalėjime 
kaip yra svarbu 
išlaisvintas.

Fašistai Nužudė 3 Savo 
Priešus Ispanijoj

MADRID, vas. 23.—Vie
nas fašistas nušovė du po
litiniu priešininku viename 
mieste, o kitas nudūrė po
litinį oponentą kitame.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir 
kad jis būtų

kalbėtojaus 
masinis susi-

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. susirinkimas 

Įvyks nedalioj 1 d. kovo, 10 vai. ryto, 
Bakanausko svetainėje, 62 Lafayette 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi atsiveskite naujų 
narių.

Pin. Rast. J. Matačiunas.
(47-48)

Kadangi kito 
nebuvo, tai tas 
rinkimas buvo daugiau virtęs 
į diskusijas, kur daug draugų 
ėmė balsą kalbėt apie Butkų 
ir kaip būtų geriau jį paliuo-Į 
suot. Susirinkusieji įrodė, kad| 
reikia kitaip veikt jojo išliuo- 
savimui, negu kad kaip dabar 
daroma. Taipogi buvo įrodyta, 
kad reikia įsileist daugiau 
draugų iš kitų organizacijų. į 
tą veikiantį komitetą, kuris 
rūpinasi Butkaus išlaisvinimu. 
Nekurie opozicijos draugai 
įrodinėjo, kad tame komitete 
yra gana gerų žmonių ir dau
giau nereikalinga, bet kiti 
opozicijos draugai, kaip tai 
Šūkis ir Kasperas, nurodė, kad 
tam komitete turėtų būt drau
gų ir iš kitų organizacijų, kaip 
tai: iš ALDLD ir iš LDS. Jie 
nurodė, kad būtų daug geriau, 
jei būtų žmonių ir iš kitų sro
vių tame komitete, šiose dis-

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr.

__ | Zins gydymui
j.1*1/ Kraujo, Odos ir 
rm Nervų Ligų, Slogą 
\ i ’r Chroniškų Skau- 

/ dūlių. Abelno Nu- 
I silpimo, Nervų 16- 

'QMy sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 

Esšat. morrhoidų bei Ki-
tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš-— 
bandymai, X-spinduiiai, Serumų ir ■ 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiuo 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis šeštas*

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šauks Policiją Prieš 

Bedarbių Delegacijas
Šalpos Biuro centralinės raš

tinės direktorė Miss Charlotte 
Carr išleido visoms stotims 
slaptą įsakymą, kad nedaleis- 
tų šalpos organizacijų atsto
vams gelbėti bedarbiams iš
gauti pašalpą, taipgi uždrau
džia platinimą literatūros vi-

[ tų buvę permaži, jei visa pub
lika būt užsilikus nuo pradžios 
iki galo, šių žodžių rašytojui te
ko naudotis savo spėkomis tik 
lig svetainės, o jau svetainėn 
patekus minia neša kur link 
didžiuma traukia. Visi nori 
pamatyti didįjį 1,500 svarų 
pyragą, bet jo tik “bokštas” 
matėsi virš žmonių galvų.

Apžiūrėję, vieni traukė lin
ksmintis ir pažįstamų jieškoti, 
šnekučiavosi, pasidalindami

į Nauja Taktika Prieš
Fašistinius Judžius

Priešfašistinio judėjimo vei
kėjai Julia Church Kolar ir S. 
R. Solomonic pasakojo, kaip 
veikia nauja Amerikinės Ly
gos Kovai Prieš Karą ir Fa
šizmą taktika išvijimui iš New 
York o priešdarbininkiškų, fa
šistinių ir karinių judžių.

suose šalpos biuruose.
Bedarbių Taryba, per savo 

organizatorių Michael Davi- 
dow, pareiškė, kad mobilizuo
jama kiekvienas Bedarbių Ta
rybos Lokalas prieš tokį tiro
nišką Miss Carr įsakymą, kuris 
uždraudžia bedarbiams orga
nizuotis ir įteikti savo reika
lavimus organizuotoje tvarko
je šaukiamos protesto de
monstracijos.

įsakyme randame sekamą :
“1—Delegacijos atstovau

jančios susiedijos grupes ir tu
rinčios sutartį diskusuoti ben
drus reikalus ar skundus lie
čiančius generalį distrikto ofi
są turi būti priimtos per Dis
trikto Ofiso Administratorių 
ar atstovą. Delegacijos turi, 
daugiausia, būti apribotos gru
pėmis nuo 3 iki 5.

**2—Administratoriaus pa
skirtas asmuo taipgi gali ma
tytis su delegacijomis, pagei
daujančiomis diskusuoti ir 
įteikti skundus anie atskirus

skaitė žinias apie būsimą didį
jį “Laisvės” jubilėjinį bankie- 
tą 5 balandžio, o kiti ėjo na
mo, kad ir vėliau ateinantieji 
galėtų pasimatyti ir pabuvoti.

Rep.

Jieškoma Fraternales 
Darbininkų Vienybės

Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas, kuris kitų. Amerikos 
tautų darbininkų gyvenime 
reiškia tą patį, ką reiškia lie
tuviams Lietuvių Darbininkų I 
Susivienijimas, veda kampani-l 
ją už broliškų savišalpos orga
nizacijų vienybę. New Yorke 
tuo tikslu buvo sušauktas na
rių masinis mitingas 14 vasa
rio ir pakviesta kitų panašių

I organizacijų atstovai.
Mitinge kalbėjo Max Be- 

dacht, TDO generalis sekreto
rius, kuris nurodė, kad frater- 
nalėms organizacijoms nerei
kia laukti organizacinės vieny-
bės, kad pradėti bendrą veiki
mą. Jisai sako, kad sujungi
mas panašių organizacijų fe
deraciniais ryšiais garantuotų 
prisidėjusioms organizacijoms 
pilną autonomiją, tuo pat sy
kiu būtų įsteigtas bendras vei
kimas, kuris taip reikalingas 
darbininkų organizacijoms 
baltinėse sąlygose.

da-

asmenis ar aplikacijas. Atsa
kymai į tuos klausimus gali 
būti duodami delegacijoms 
kaip greit paranku. Delegaci
ją arba pašalpgavį ar aplikan- 

■ * tą galima ir nepriimti tuojau. 
Atsitikimuose, kur delegacijos 

f H ir pašalpgaviai ateina Distrik
to Raštinėn sykiu, tik pašalp-. 
gayiai bus matomi, kadangi, 

k "Lik už juos Distrikto Ofisas at- i
sakomingas Roosevelto Kampanija
del patarnavimo pašalpga- Uz Religijas 
viams ir bile asmuo ar grupė, 
kas sutrukdo patarnavimą, ne
galima palikti ofise. Pagei
dautina, kad sutartys su dele
gacijomis būtų išpildomos. Jei 
delegacijos ar asmenys atsisa
ko apleisti Distrikto Ofisą, ka- 
a« įsakoma, ar tai būtų del 
nesusipratimo ar esant ofiso 
Uždarymo laikui, turi būt pa
saukta policija ir ofisas ap
leistas. Jei laikas leidžia, rei- 

a pašaukti legalę diviziją 
negu bus naudota polici-

“4—Del egacijoms ar asme- 
8 neleista platinti literatū- 
ar sakyti pašalpgaviams 

prakalbas ar agituoti pašalp- 
gavius stoti bile organizacijon 
jokiu laiku kol Distrikto Ofise. 

‘ “5—Pašalpgaviai nei apli- 
kantai neturi būt diskriminuo
ti dėlto, kad jie priklauso ko-

Kaip žinia, diskriminacija 
buvo ir yra vedama šalpos 
biuruose. Tai padidinimui tos 
diskriminacijos ir apsunkini
mui kovos prieš diskriminaci
ją fvesta tos naujos drausmės. 
Tačiaus bedarbiai nesiduos 
paverčiami nuolankiais, betei
siais, bebalsiais vergais, pa
smerktais marinimui badu, 
bet kovos už didesnę pašalpą 
ir už teisę organizuotai, kolek
tyviai priduoti savo reikalavi-

Bedarbis.

as Varpo Balius

išpil-Rooseveltui nepavyko 
dyti pažadus kūno reikalus 
aprūpinti, suteikti milionams 
piliečių duoną ir darbus. Da
bar artinantis rinkimų kampa
nijai, akyvaizdoje katalikų 
persekiojimo nazių Vokietijoj, 
Rooseveltas susirūpino “dūšių” 
apsauga. Sekmadienio vaka
rą, radio prakalboje iš savo 
Hyde Park palociaus, jis šau
kė visų religijų žmones laiky
tis bendrai, žinoma, ne del iš
gavimo sau duonos. Jis šaukė 
religijas į vienybę prieš 
gantį nereligingumą.

Iš Jurginės Baliaus

au-

bu- 
yra 
jau

ir ne 
žmo-

buvo

&

3
Sekmadienio vakarą Varpo 

Kepyklos savininkai A. ir O. 
Balčiūnai suruošė įstaigos 25 
metų jubilėjui minėti balių, į 
kurį buvo sukviesti kostume- 
riai. Tikietai ir vaišės duota 
savininkų lėšomis.

Varpo kepyklos šeimyna 
r 25 metus išaugusi nejuo- 

Ne tik svetainė, bet ir 
i*kas ir svetainė, turbūt bū-

L

’j* -j-

šeštadienio vakarą šv. Jur
gio pašalpinė draugija turėjo 
48-tą metinį balių Grand 
radise svetainėj. Svietelio 
vo gražaus. Mat, draugija 
skaitlinga, o draugijos
priimta per eilę metų turėti 
balių ir įteikti visiems nariams 
tikietus. Be to, draugija yra 
vadovaujama pažangių žmo
nių, todėl taikiai sugyvena 
tarpusavyje ir su nepriklausan
čiais žmonėmis. Užtat draugi
jos baliuje matėsi daug 
narių, visokių pažvalgų 
nių.

Šįmetiniame baliuje
daug ir jaunimo, kurio ne tiek 
būdavo pirmesniuose baliuose. 
Šokiams griežė dvi orkestros, 
dviejose svetainėse: viendj 
amerikoniškus, kitoj lietuviš
kus šokius. Buvo šokėjų, bu
vo besivaišinančių. Tačiau, sa
koma, draugijai iš vaišių nau
dos nebūsią, nes biznį darę 
svetainės savininkai. Jei visos 
vietinės draugijos susitartų 
bendrai veikti, tada būtų ga
lima susitvarkyti ir parengimų 
reikalus taip, kad nauda iš jų 
būtų pačioms draugijoms, ne 
vien svetainių savininkams.

Rep.

Nauja taktika susideda iš 
ūmios demonstracijos prie te
atro, keletos kalbėtojų viduje, 
mitingų apielinkėje, platinimo 
lapelių, aiškinančių kenksmin
gumą judžio ir troko važinė
jančio pro teatrus, kurio iška
bos ragina boikotuoti tokius 
judžius rodančius teatrus.

Tos taktikos buvo panaudo
tos pereitą penktadienį pikie- 
tuojant Loew’s teatrus New 
Yorke, Brooklyne, Queens. Pa
ti Kolar kalbėjo viename teat
rų, kur buvo rodoma “Riff- 
Raff”. Ji pradėjo sekamai:

“Rytoj bus Washingtono 
gimtadienis. Kovokime 1936 
metais už Laisvę ir demokrati
ją, kaip mūsų protėviai kovo
jo 1776 metais prieš reakcio
nierius ir Tories Amerikoje.”

Jai pavyko iškalbėti 10 mi
nučių. Ją išmetus, po valan
džiukės pradėjo kalbėt Louise 
Bransten, kuriai pavyko iškal
bėti 8 minutes. Ji tapo išmes-
ta, bet jos kalbą palydėjo ap
lodismentai, o jos vieton pra
dėjo kalbėti Mrs. Tillie Tur
ner. Kada pastaroji tapo iš
mesta, keturios nepažįstamos 
moterys sustojo ir kvietė pub
liką apleisti fašistinį judį ir 
reakcionierių valdomą teatrą. 
Daugelis išėjo.

Tuo tarpu pas įpykusį ma- 
nadžerį nuėjo delegacija, ku
ri susidėjo iš darbo unijų ame
rikinės lygos atstovų. Mana- 
džeris puolėsi mušti delegaci
jos vadą Solomonic ir pašau
kė policiją delegatus išmesti. 
Delegatai protestavo ir reika
lavo manadžerį areštuoti už 
kėsinimąsi ant delegacijos va
do.

Gi lauko pusėje ėjo pikie- 
tas, o ant Broadway atlaikyta 
du dideli mitingai gatvėje. 
Laike pikieto, pro antro aukš
to langą, iš Loew’s teatro bil- 
dingo pasipylė pora 
čių lapelių, dalis 15 
čių išdalintų tą dieną 
publiką boikotuoti 
Raff.”

tūkstan- 
tūkstan- 
šaukiant 

“Riff-

Prie Bronx ir Queens teatrų 
tą dieną areštuota 28 žmonės. 
Penkios Queens mergaitės mo
kinės nakvojo kalėjime. Prie 
Loew’s Paradise Teatro, 188th 
St. ir Grand Concourse areš
tuota 15. Pikiete, apart lygos, 
dalyvavo keliolikos unijų 
stovai.

Tėvai Rūpinasi Vaiky 
Gerove

at

156 
ma-

Liaudies Mokyklos No. 
mokinių tėvai šaukiami į 
sinį susirinkimą, kuriame iš
dirbs programą, kaip privers
ti miestą padidinti mokyklą. 
Susirinkimas įvyks mokyklos 
kambariuose, Sutter Ave. ir 
Grafton St., Brooklyne, trečia
dienį, 3 vai. po pietų. Susirin
kimą šaukia Tėvų Sąjunga. Ji 
taip pat darbuojasi sukelti 
fondą, kad pasiųsti nedamai- 
tintus vaikus į kempę ateinan
čią vasarą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

58-Matas Toluba, 63 metų, 
20 60th PI., Maspeth, N. Y 
mirė vasario 21 d. Laidos 
sario 25 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

va-

Naudos Mėlynąjį Įstatymą
Sekmadienį areštuotos Jau

nų Komunistų Lygos narės Je
anette Glassner ir Shirley 
Uzin už dalinimą lapelių prie 
katalikų bažnyčios 104th St. 
ir Jerome Ave., Jamaica. La
peliuose nurodoma, kaip Vo
kietijoj naziai persekioja ka
talikų jaunimą. Nors parapi- 
jonai noriai ėmė lapelius ir 
kunigas atsisakė kaltinti jau
nuoles, tačiaus policijos leite
nantas sulaikė merginas, sa
kydamas, kad jis sujieškosiąs 
seną, dabar nepraktikuojamą 
“blue law”, kad sulaikyti pla
tinimą priešnazinės literatū
ros.

Atminčiai Drg. Marozos
Šiandien, vasario 25 d., su

kanka lygiai vieneri metai nuo 
mirties drg. Juozo Marozos.

ALDLD 185 kp., East New 
Yorke, draugai, išreiškia gilų 
liūdesį, netekę savo tarpe 
darbštaus draugo.

K-mas.

Trumpos Žinutės
Teisėjas Solomon, Bridge 

Plaza teisme, išteisino Brook
lyn Union Gas Co. streikierį 
Fabianich. Jis buvo kaltina
mas “netvarkiame elgesyje” 
už pikietavimą Thomas Moore, 
66 Sutton St., namų, su iškaba, 
ant kurios buvo užrašyta, kad 
Thomas streiklaužiauja kom
panijos Greenpoint Coke šapo- 
je.

Dresmeikerių unijos 22 lo
kalas pasiuntė Rooseveltui 
laišką, kuriame ragina Roose- 
veltą pratęsti prieglaudos tei
sę astuoniems nazių priešams, 
kurie dabar laikomi deporta
vimui Vokietijon. Jais yra 
Richter, Miller, Baer, Werr- 
mann, Ohm, Mueller, Gang- 
haufer ir Becker. Lokalas tu
ri apie 30,000 narių, ir yra di
džiausias lokalas pasaulyje.

Du vaiku norėjo pasičiuži- 
nėti ant ledo virš Fresh Creek 
upelio, Kanarsėj. Ledas įlūžo 
ir vaikai įkrito upelin. Albert 
Abrams prigėrė, o Sol Zwie
back išsigelbėjo.

Gerald Marino, bedarbis 
troko draiveris, rastas Eastsi- 
dėj nušautas. Sakoma, jis bu
vęs pasiskolinęs iš paskolų ra- 
ketierių $200 ir negalėjęs išsi
mokėti nežmoniškas palūka
nas. Kelios dienos atgal jis ga
vęs grasinimą užsimokėti, bet 
negalėjo sukelti pinigų. Jo ki- 
šeniuje rasta du užstato tikie
tai.

Laidotuvėsna A. N. Galiant, 
Beth Abraham sinagogos ra
bino, susirinko tiek žmonių, 
kad laidotuvių direktoriai tu
rėjo iššaukti būrį policijos pa
daryti tvarką.

Elizabethe prasidėjo Crem- 
pienės žudeikų depučiu, teis
mas, kuris, kaip iš anksto at
rodo, bus vedamas sulyg elek
tros kompanijos noro. Tas 
įmatoma tame, kad vos tik du 
suolai po 12 vietų paskirti 
publikai. Reiškia, teismas fak- 
tinai bus vedamas prie užda
rytų durų.

Raketinis orlaivis susikūlė 
ant Greenwood ežero. Juomi 
buvo planuojama pasiųsti paš
tą skersai ežerą. Jis turėjo 
pakilti ir skristi 500 mylių 
greitumu į minutę ir nusileis
ti arti Hewitt, N. J. Orlaivis 
šį kartą pakilo ir nukrito už 
keliolikos žingsnių. Tačiau 
pats bandymas, sakoma, esąs 
pirmuoju tos rūšies pavykusiu 
bandymu ir esama vilties at

eityje pasiekti tikslą.

Piliečių Unija pasisakė 
prieš Ostertag bilių, kuris tai
komas priedu rinkimų įstaty
mams. Jis nusako neleisti ant 
baloto tokią partiją, kuri stoja 
už revoliucinį perversmą. Uni
ja pripažino, kad toks priedas 
varžytų žodžio laisvę.

SUSIRINKIMAI
Brooklyn© Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 

Komiteto Susirinkimas
Primenu draugams, kad šį ketvir

tadienį Įvyks mėnesinis Parengimu 
Komiteto susirinkimas “Laisves” na-1 
me, lygiai 8-tą vai. vakaro. Kiekvie- 
no atstovo būtina pareiga dalyvaut 
šiame susirinkime, nes nuo šio susi
rinkimo priklausys tolimesnė mūs 
veikla.

Taip pat, draugai, pasirūpinkite iš- 
kolektuoti pinigus už “Inkvizicijos” 
tikietus ir atsiteiskite, kad būtų ga
lima padaryt atskaita.

Laikykitės praeito susirinkimo nu
tarimo ir kiekvienas pribūkit.

J. Valatka, pirm.

PA JIEŠKOJIMAI
Ona Džiugienė pajieško savo vyro 

Vincento Džiugo; išvažiavo 1907 m. 
į Shenandoah, Pa. Jei kas žinote, 
malonėkite pranešti šiuo antrašu. J. 
Pocius, 748 W. 33rd St., Chicago/ III.

(47-48)
Pajieškau gyvenimui draugės tar

pe 40-45 metų amžiaus, nėra skirtu
mo ar našlė ar pavienė. Aš esu gy
vanašlis, ir nenoriu mokėt “alimony”. 
Turi būt klasiniai susipratus. Prašau 
su pirmu laišku prisiųsti ir savo pa
veikslą, sekamu antrašu: W. T. K.— 
P. V. Gasp, Rt. 3, Sparta, Michigan, 

(47-49)

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)

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

Parsiduoda bučernė-grocernė, nuo
savas namas. Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 
$7500. Už 4 namų randą kas mėnuo 
gaunama po $90. Biznis geroj vietoj 
tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
lima ateit ir persitikrint. Priežastis 
pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa
čios menka sveikata. Greitai atsišau
kite sekamai: Mrs. E. Kvederienč, 
726 N. 8th St., Philadelphia, Pa.

(45-47)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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 į toną.

ŠAUKITE , Egg $ | ("1.50
STERLING 3-4700 1V

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad

AA išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
1 ^4 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.— 

į HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.
JOHN W. THOMSON

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į 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

kintas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row. opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

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

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




